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Demonstrações Financeiras Consolidadas

Demonstração do Resultado Consolidado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Contas e Notas às Contas 
Consolidadas de 2019

6.1

(valores expressos em milhares de euros)

Notas 2019 2018

Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva 30.964 8.565

Juros e custos similares (1.704) (713)

Margem Financeira 4 29.260 7.852

Resultados de serviços e comissões 5 15.455 11.082

Resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados (8) -

Resultados de outros ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de outro rendimento 
integral

6 35 2

Resultados de alienação de outros ativos 7 -

Outros resultados de exploração 7 1.070 (414)

Produto Bancário 45.819 18.522

Custos com pessoal 8 (19.428) (14.064)

Gastos gerais administrativos 9 (27.498) (21.668)

Amortizações e depreciações do exercício 18 e 19 (5.525) (4.525)

Custos Operacionais (52.451) (40.257)

Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades (6.632) (21.735)

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações 14 (3.054) (343)

Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações 13, 15 e 16 258 149

Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações 21 (297) (168)

Provisões líquidas de anulações 25 224 20

Resultado Operacional (9.501) (22.077)

Resultado Antes de Impostos (9.501) (22.077)

Impostos

Correntes 20 1.606 4.454

Diferidos 20 (116) 138

Resultado Líquido do Exercício (8.011) (17.485)

Resultado por ação (em Euros)

Básico 10 (0,03) (0,12)

Diluído 10 (0,03) (0,12)

Demonstração Consolidada do Rendimento Integral para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(valores expressos em milhares de euros)

Notas 2019 reexpresso 2018

Elementos que poderão vir a ser reclassificados para a demonstração de resultados

Reserva de justo valor 28 16 -

Elementos que não irão ser reclassificados para a demonstração de resultados

Ganhos / (perdas) atuariais do exercício

Benefícios aos empregados 35 (145) -

Outro rendimento integral do exercício depois de impostos (129) -

Resultado Líquido do Exercício (8.011) (17.485)

Total do rendimento integral do exercício (8.140) (17.485)

O Contabilista Certificado

Nuno Filipe dos Santos Fernandes
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Balanço Consolidado em 31 de dezembro de 2019

(valores expressos em milhares de euros)

Notas 2019 reexpresso 
2018

reexpresso  
1 janeiro 2018

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 11 55.424 31.679 58.064

Disponibilidades em outras instituições de crédito 12 116.698 108.667 176.975

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 13 34.615 119.811 101.912

Crédito a clientes 14 885.821 248.049 79.347

Títulos de dívida 15 455.869 452.613 261.550

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Ativos financeiros detidos para negociação 2 - -

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida 16 542 1.489 5.751

Ativos não correntes detidos para venda 17 806 - -

Outros ativos tangíveis 18 3.913 2.342 987

Goodwill e ativos intangíveis 19 88.709 25.387 21.000

Ativos por impostos correntes 20 70 - -

Ativos por impostos diferidos 20 2.093 530 209

Outros ativos 21 21.316 12.898 15.791

Total do Ativo 1.665.878 1.003.465 721.586

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de outras instituições de crédito 22 37.851 - -

Recursos de clientes 23 1.283.567 883.950 619.230

Títulos de dívida emitidos 24 76.077 - -

Provisões 25 1.723 51 86

Passivos por impostos correntes 20 4.118 - -

Passivos por impostos diferidos 20 83 - -

Outros passivos 26 51.104 29.968 25.890

Total do Passivo 1.454.523 913.969 645.206

Capitais Próprios

Capital 27 286.400 156.400 125.000

Reservas de justo valor 28 16 - 50

Outras reservas e resultados transitados 28 (67.050) (49.419) (27.368)

Resultado do exercício (8.011) (17.485) (21.302)

Total dos Capitais Próprios 211.355 89.496 76.380

Demonstração Consolidada das Alterações dos Capitais Próprios para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(valores expressos em milhares de euros)

Capital
Reservas de 
Justo Valor

Outras 
Reservas

Resultados 
Transitados

Resultado 
Líquido do 
Exercício

Total dos 
Capitais 
Próprios

Saldos em 1 de janeiro de 2018 
(reportado)

125.000 50 - (27.359) (21.302) 76.389

Impacto da aplicação inicial da IFRS 16 - - (9) - - (9)

Saldos em 1 de janeiro de 2018 
(reexpresso)

125.000 50 (9) (27.359) (21.302) 76.380

Ajustamentos de transição IFRS 9 - 10 (695) - - (685)

Saldos em 1 de janeiro de 2018 
(ajustado)

125.000 60 (704) (27.359) (21.302) 75.695

Aumento de Capital 31.400 - - - - 31.400

Reservas de justo valor - (60) - - - (60)

Outros - - (53) - - (53)

Impacto da aplicação inicial da IFRS 16 - - (1) - 2 1

Resultados Transitados - - - (21.302) 21.302 -

Resultado líquido do exercício - - - - (17.487) (17.487)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 
(reexpresso)

156.400 - (758) (48.661) (17.485) 89.496

Aumento de Capital 130.000 - - - - 130.000

Reservas de justo valor - 16 - - - 16

Outros - - (1) - - (1)

Ganhos/(perdas) atuariais - - (145) - - (145)

Resultados Transitados - - - (17.485) 17.485 -

Resultado líquido do exercício - - - - (8.011) (8.011)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 286.400 16 (904) (66.146) (8.011) 211.355
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Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(valores expressos em milhares de euros

Notas 2019 reexpresso 
2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais 171.782 103.124

Juros e comissões recebidas 38.484 15.746

Juros e comissões pagas (6.204) (3.127)

Pagamentos a colaboradores (18.208) (13.741)

Outros pagamentos e recebimentos (14.887) (1.662)

Variação nos ativos e passivos operacionais 172.597 105.908

Outros ativos e passivos operacionais 6.128 9.013

Crédito a clientes (232.864) (167.900)

Recursos de clientes 399.333 264.795

Fluxos de caixa das atividades de investimento (61.676) (195.447)

Depósitos no Banco de Portugal (19.707) 26.539

Investimento em títulos (9.555) (197.492)

Aplicações em instituições de crédito 84.665 (18.305)

Aquisições de ativos tangíveis e intangíveis (6.297) (6.189)

Aquisições de subsidiárias e associadas (110.782) -

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (105.413) 23.887

Aumentos de capital 130.000 25.000

Recursos de outras instituições de crédito 18.881 -

Títulos de dívida emitidos (222.288) -

Outros financiamentos (30.621) -

Locações (1.385) (1.113)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 132.456 200.892

Alteração do perímetro de consolidação 6.824 -

Variação líquida em caixa e seus equivalentes 4.693 (68.436)

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 143.973 132.456

Caixa e seus equivalentes engloba: 143.973 132.456

Caixa 11 25.926 25.462

Depósitos à ordem no Banco de Portugal 11 3.574 -

Disponibilidades em instituições de crédito 12 114.473 106.994
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Notas às Demonstrações Financeiras 
Consolidadas

Nota 1 – Bases de Apresentação

No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002 e do 

Aviso do Banco do Portugal n.º 5/2015, as demonstrações finan-

ceiras consolidadas do Grupo são elaboradas de acordo com as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – International 

Financial Reporting Standards) tal como adotadas na União Europeia 

à data da sua apresentação.

As IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo 

International Accounting Standards Board (IASB) e as interpreta-

ções emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation 

Committee (IFRIC), e pelos respetivos órgãos antecessores.

O Banco CTT, S.A. (doravante designado “Banco CTT” ou “Banco”) 

é uma instituição de crédito com sede na Avenida D. João II, nº 13, 

Edifício Báltico, Piso 11º, 1999-001 Lisboa, controlada pelo CTT – 

Correios de Portugal, S.A, tendo sido constituída em agosto de 2015. 

O Banco dedica-se à obtenção de recursos de terceiros, sob a forma 

de Depósitos ou outros, os quais aplica, juntamente com os seus 

recursos próprios, em diversos sectores da economia, na sua maior 

parte sob a forma de concessão de crédito a clientes ou títulos de 

dívida, prestando adicionalmente outros serviços bancários aos 

seus clientes.

As demonstrações financeiras consolidadas apresentadas refletem 

os resultados das operações do Banco e de todas as suas subsidiá-

rias, Payshop (Portugal), S.A. e 321 Crédito – Instituição Financeira de 

Crédito, S.A. (em conjunto “Grupo”), esta última a partir de 2 de maio 

de 2019.

O Grupo Banco CTT é composto pelas seguintes subsidiárias:

Os valores respeitantes ao exercício de 2019 e, bem assim, a sua va-

riação para os valores do exercício de 2019, incorporam a entrada da 

321 Crédito no perímetro de consolidação.

Adicionalmente, considerando os requisitos da IFRS 10, o perí-

metro de consolidação do Grupo inclui as seguintes entidades 

estruturadas:

De seguida apresentam-se os principais impactos da consolidação 

destas entidades estruturadas nas contas do Grupo:

As demonstrações financeiras consolidadas, agora apresentadas, 

refletem os resultados das operações do Banco e das suas subsi-

diárias (em conjunto “Grupo”) e reportam-se ao exercício findo em 

31 de dezembro de 2019 e foram preparadas de acordo com as IFRS 

em vigor tal como adotados na União Europeia até 31 de dezembro 

de 2019. 

O Grupo implementou a IFRS 16 retrospetivamente a cada perío-

do de relato anterior apresentado nos termos da IAS 8 Políticas 

Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros. 

Os impactos mais relevantes das alterações decorrentes da adoção 

da IFRS 16 encontram-se divulgados na nota 37.

As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de 

euros e foram preparadas de acordo com o princípio do custo his-

tórico, com exceção dos ativos e passivos registados ao seu justo 

valor, nomeadamente outros ativos financeiros ao justo valor por 

contrapartida de outro rendimento integral.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as IFRS 

requer que o Grupo efetue julgamentos e estimativas e utilize pres-

supostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e os 

montantes de proveitos, custos, ativos e passivos. Alterações em 

tais pressupostos ou diferenças destes face à realidade poderão ter 

impacto sobre as atuais estimativas e julgamentos. As áreas que 

envolvem um maior nível de julgamento ou complexidade, ou onde 

são utilizados pressupostos e estimativas significativas na prepara-

ção das demonstrações financeiras, encontram-se analisadas na 

nota 3.

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas em reunião do 

Conselho de Administração em 13 de março de 2020.

Nota 2 – Principais Políticas Contabilísticas

As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na prepara-

ção das demonstrações financeiras foram as seguintes:

2.1 Bases de consolidação

O Grupo aplica a IFRS 3 para o reconhecimento contabilístico das 

concentrações de atividades empresariais, exceto nas situações 

de concentrações de atividades empresariais entre sociedades sob 

controlo comum (Transactions under common control), de acordo 

com o disposto no artigo 2 c) e parágrafo B1 do apêndice ao Anexo 

B da mesma norma.

As demonstrações financeiras consolidadas agora apresentadas 

refletem os ativos, passivos, proveitos e custos do Banco e das suas 

subsidiárias (Grupo).

2.1.1 Participações financeiras em subsidiárias

Subsidiárias são entidades controladas pelo Grupo. O Grupo con-

trola uma entidade quando detém o poder de dirigir as atividades 

relevantes da entidade, e quando está exposto, ou tenha direitos, à 

variabilidade nos retornos provenientes do seu envolvimento com 

essa entidade e possa apoderar-se dos mesmos através do poder 

que detém sobre as atividades relevantes dessa entidade (controlo 

de facto). As demonstrações financeiras das subsidiárias são incluí-

das nas demonstrações financeiras consolidadas desde a data em 

que o Grupo adquire o controlo até à data em que o controlo termina.

As perdas acumuladas são atribuídas aos interesses que não con-

trolam nas proporções detidas, o que poderá implicar o reconheci-

mento de interesses que não controlam negativos.

Numa operação de aquisição por fases/etapas (step acquisition) 

que resulte na aquisição de controlo, aquando do cálculo do good-

will, a reavaliação de qualquer participação anteriormente adquirida 

é reconhecida por contrapartida de resultados. No momento de uma 

venda parcial, da qual resulte a perda de controlo sobre uma subsi-

diária, qualquer participação remanescente é reavaliada ao valor de 

mercado na data da venda e o ganho ou perda resultante dessa rea-

valiação é registado por contrapartida de resultados.

2.1.2 Investimentos financeiros em associadas

Os investimentos financeiros em associadas são registados pelo 

método de equivalência patrimonial desde a data em que o Grupo 

adquire a influência significativa até ao momento em que a mesma 

termina. As empresas associadas são entidades nas quais o Grupo 

tem influência significativa mas não exerce controlo sobre a sua 

política financeira e operacional. Presume-se que o Grupo exerce 

influência significativa quando detém o poder de exercer mais de 

20% dos direitos de voto da associada. Caso o Grupo detenha, direta 

ou indiretamente, menos de 20% dos direitos de voto, presume-se 

que o Grupo não possui influência significativa, exceto quando essa 

influência possa ser claramente demonstrada.

A existência de influência significativa por parte do Grupo é normal-

mente demonstrada por uma ou mais das seguintes formas:

i) representação no Conselho de Administração ou órgão de di-

reção equivalente;

ii) participação em processos de definição de políticas, incluindo a 

participação em decisões sobre dividendos ou outras distribuições;

iii) transações materiais entre o Grupo e a participada;

iv) intercâmbio de pessoal de gestão;

v) fornecimento de informação técnica essencial.

As demonstrações financeiras consolidadas incluem a parte atri-

buível ao Grupo do total das reservas e dos lucros e prejuízos reco-

nhecidos da associada contabilizada de acordo com o método da 

equivalência patrimonial. Quando a parcela dos prejuízos atribuíveis 

excede o valor contabilístico da associada, o valor contabilístico deve 

ser reduzido a zero e o reconhecimento de perdas futuras é descon-

tinuado, exceto na parcela em que o Grupo incorra numa obrigação 

legal de assumir essas perdas em nome da associada.

A 31 de dezembro de 2019 e 2018 o Banco não detém associadas.

2.1.3 Aquisição e diluição de Interesses que não controlam

A aquisição de interesses que não controlam da qual não resulte 

uma alteração de controlo sobre uma subsidiária, é contabilizada 

como uma transação com acionistas e, como tal, não é reconhecido 

goodwill adicional resultante desta transação. A diferença entre o 

custo de aquisição e o justo valor dos interesses que não controlam 

adquiridos é reconhecida diretamente em reservas. De igual forma, 

os ganhos ou perdas decorrentes de alienações de interesses que 

controlam, das quais não resulte uma perda de controlo sobre uma 

subsidiária, são sempre reconhecidos por contrapartida de reservas.

2.1.4 Perda de controlo

Os ganhos ou perdas decorrentes da diluição ou venda de uma parte 

da participação financeira numa subsidiária, com perda de controlo, 

são reconhecidos pelo Grupo na demonstração dos resultados.

2019 2018

Participação
(%)

Direitos
de voto (%)

Participação
(%)

Direitos 
de voto (%)

Payshop 
(Portugal), 
S.A.

100% 100% 100% 100%

321 Crédito 
- Instituição 
Financeira 
de Crédito, 
S.A.

100% 100% - -

Ano de 
Constituição

Local de 
Emissão

% Interesse 
Económico

Método de 
Consolidação

Ulisses 
Finance 
No.1 (*)

2017 Portugal 12,2% Integral

Chaves 
Funding 
No.8 (*)

2019 Portugal 100% Integral

(*) Entidades constituídas no âmbito de operações de titularização, registadas nas 
demonstrações financeiras consolidadas de acordo com o envolvimento continuado do 
Grupo, determinado com base na percentagem detida nos interesses residuais (equity 
piece) dos respetivos veículos (ver Nota 38 – Titularização de ativos).

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Caixa e disponibilidades em instituições de crédito 7.730

Passivos financeiros ao custo amortizado – Títulos de dívida 
emitidos (ver nota 24)

76.077



P / 87
Relatório & Contas
2019

P / 86

P / 87
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

2.1.5 Transações eliminadas em consolidação

Os saldos e transações entre empresas do Grupo, bem como os 

ganhos e perdas não realizados resultantes dessas transações, são 

anulados na preparação das demonstrações financeiras consolida-

das. Os ganhos e perdas não realizados de transações com asso-

ciadas e entidades controladas conjuntamente são eliminados na 

proporção da participação do Grupo nessas entidades.

2.1.6 Goodwill

As concentrações de atividades empresariais são registadas pelo 

método da compra. O custo de aquisição equivale ao justo valor de-

terminado à data da compra, dos ativos cedidos e passivos incorri-

dos ou assumidos. Os custos diretamente relacionados com a aqui-

sição de uma subsidiária são diretamente imputados a resultados.

O goodwill positivo resultante de aquisições é reconhecido como um 

ativo e registado ao custo de aquisição, não sendo sujeito a amorti-

zação. O goodwill resultante da aquisição de participações em em-

presas subsidiárias e associadas é definido como a diferença entre o 

valor do custo de aquisição e o justo valor total ou proporcional dos 

ativos e passivos e passivos contingentes da adquirida, consoante a 

opção tomada.

Caso o goodwill apurado seja negativo este é registado diretamen-

te em resultados do período em que a concentração de atividades 

ocorre.

O goodwill não é corrigido em função da determinação final do valor 

do preço contingente pago, sendo este impacto reconhecido por 

contrapartida de resultados, ou capitais próprios, se aplicável.

O valor recuperável do goodwill registado no ativo do Grupo é ana-

lisado numa base anual na preparação de contas com referência ao 

final do exercício ou sempre que existam indícios de eventual perda 

de valor. As eventuais perdas de imparidade determinadas são re-

conhecidas em resultados do exercício. O valor recuperável é de-

terminado com base no maior entre o valor em uso dos ativos e o 

valor de mercado deduzido dos custos de venda, sendo calculado 

com recurso a metodologias de avaliação, suportadas em técnicas 

de fluxos de caixa descontados, considerando as condições de mer-

cado, o valor temporal e os riscos de negócio.

No caso de uma transação de uma entidade sob controlo comum o 

Grupo optou por aplicar a opção de registar a Sociedade adquirida 

pelo valor de balanço que esta Entidade estava registada no ba-

lanço da Entidade que a alienou. Desta forma, não é calculado um 

novo goodwill, sendo registado pelo Banco o goodwill que existia, se 

algum, nas contas da entidade vendedora.

2.2 Operações em Moeda Estrangeira

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda 

funcional do Grupo) são registadas às taxas de câmbio em vigor na 

data da transação. Em cada data de relato, as quantias escrituradas 

dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são 

atualizadas às taxas de câmbio dessa data. As quantias escrituradas 

dos itens não monetários registados ao custo histórico denomina-

dos em moeda estrangeira não são atualizadas.

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas 

pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das 

transações e as vigentes na data da cobrança, pagamentos ou na 

data do balanço, são reconhecidas nos resultados do período.

2.3 Instrumentos Financeiros – IFRS 9

2.3.1 Ativos financeiros

Classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente

No momento do seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros 

são classificados numa das seguintes categorias:

i) Ativos financeiros ao custo amortizado;

ii) Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento 

integral; ou

iii) Ativos financeiros ao justo valor através de resultados.

A classificação é efetuada tendo em consideração os seguintes 

aspetos:

i) o modelo de negócio do Grupo para a gestão do ativo financeiro; e

ii) as características dos fluxos de caixa contratuais do ativo 

financeiro.

Avaliação do Modelo de Negócio

O Grupo procede a uma avaliação do modelo de negócio no qual o 

instrumento financeiro é detido, ao nível do portfolio, dado que esta 

abordagem reflete da melhor forma como os ativos são geridos e 

como a informação é disponibilizada aos órgãos de gestão. A infor-

mação considerada nesta avaliação incluiu:

 � as políticas e objetivos estabelecidos para o portfolio e a ope-

racionalidade prática dessas políticas, incluindo a forma como 

a estratégia de gestão se foca no recebimento de juros contra-

tualizados ou na realização de cash flows através da venda dos 

ativos;

 � a forma como a performance do portfolio é avaliada e reportada 

aos órgãos de gestão do Grupo;

 � a avaliação dos riscos que afetam a performance do modelo 

de negócio (e dos ativos financeiros detidos no âmbito desse 

modelo de negócio) e a forma como esses riscos são geridos; e

 � a frequência, volume e periodicidade das vendas nos períodos 

anteriores, os motivos para as referidas vendas e as expecta-

tivas sobre as vendas futuras. Contudo, a informação sobre as 

vendas não deverá ser considerada isoladamente, mas como 

parte de uma avaliação global da forma como o Grupo estabele-

ce objetivos de gestão dos ativos financeiros e de como os cash 

flows são obtidos.

Avaliação se os cash flows contratuais correspondem somente ao 

recebimento de capital e juros (SPPI - Solely Payments of Principal 

and Interest).

Para efeitos desta avaliação, “capital” é definido como o justo valor 

do ativo financeiro no seu reconhecimento inicial. “Juro” é definido 

como a contrapartida pelo valor temporal do dinheiro, pelo risco de 

crédito associado ao montante em dívida durante um determinado 

período de tempo e para outros riscos e custos associados à ativida-

de (ex. risco de liquidez e custos administrativos), bem como uma 

margem de lucro.

Na avaliação dos instrumentos financeiros em que os cash flows 

contratuais se referem exclusivamente ao recebimento de capital 

e juros, o Grupo considerou os termos contratuais originais do ins-

trumento. Esta avaliação incluiu a análise da existência de situações 

em que os termos contratuais possam modificar a periodicidade 

e o montante dos fluxos de caixa de forma a que não cumpram 

a condição de SPPI. No processo de avaliação, o Grupo teve em 

consideração:

 � eventos contingentes que possam modificar a periodicidade e 

montante dos fluxos de caixa;

 � características que resultem em alavancagem;

 � cláusulas de pagamento antecipado e de extensão da 

maturidade;

 � cláusulas que possam limitar o direito do Grupo reclamar os 

fluxos de caixa em relação a ativos específicos (e.g. contratos 

com cláusulas que impedem o acesso a ativos em caso de de-

fault – “non-recourse asset”); e

 � características que possam modificar a compensação pelo valor 

temporal do dinheiro.

Adicionalmente, um pagamento antecipado é consistente como cri-

tério SPPI, se:

 � o ativo financeiro for adquirido ou originado com um prémio ou 

desconto relativamente ao valor nominal contratual;

 � o pagamento antecipado representar substancialmente o mon-

tante nominal do contrato acrescido dos juros contratuais pe-

riodificados, mas não pagos (poderá incluir uma compensação 

razoável pelo pagamento antecipado); e

 � o justo valor do pagamento antecipado é insignificante no reco-

nhecimento inicial.

Reclassificação entre categorias de instrumentos financeiros

Se o Grupo alterar o seu modelo de negócios de gestão de ativos 

financeiros, o que se espera que ocorra de forma pouco frequente 

e excecional, reclassifica todos os ativos financeiros afetados, em 

conformidade com os requisitos definidos na IFRS 9 - “Instrumentos 

financeiros”. A reclassificação é aplicada prospectivamente a 

partir da data em que se torne efetiva. De acordo com a IFRS 9 – 

“Instrumentos financeiros”, não são permitidas reclassificações de 

instrumentos de capital para os quais tenha sido incluída a opção 

de valorização ao justo valor por contrapartida de outro rendimento 

integral ou para ativos e passivos financeiros classificados ao justo 

valor no âmbito da fair value option.

2.3.1.1 Ativos financeiros ao custo amortizado

Classificação

Um ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financei-

ros ao custo amortizado” se cumprir cumulativamente as seguintes 

condições:

 � o ativo financeiro é detido num modelo de negócio cujo objetivo 

principal é a detenção de ativos para recolha dos seus fluxos de 

caixa contratuais; e

 � os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específi-

cas e correspondem apenas a pagamentos de capital e juro do 

montante em dívida (SPPI).

A categoria de “Ativos financeiros ao custo amortizado” inclui aplica-

ções em instituições de crédito, crédito a clientes e títulos de dívida 

geridos com base num modelo de negócio cujo objetivo é o recebi-

mento dos seus fluxos de caixa contratuais (obrigações de dívida 

pública e obrigações emitidas por empresas).
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Reconhecimento inicial e mensuração subsequente

As aplicações em instituições de crédito e os créditos a clientes são 

reconhecidos na data em que os fundos são disponibilizados à con-

traparte (settlement date). Os títulos de dívida são reconhecidos na 

data da negociação (trade date), ou seja, na data em que o Grupo se 

compromete a adquiri-los.

Os ativos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos ini-

cialmente pelo seu justo valor, acrescido dos custos de transa-

ção, e subsequentemente são mensurados ao custo amortizado. 

Adicionalmente, estão sujeitos, desde o seu reconhecimento inicial, ao 

apuramento de perdas por imparidade para perdas de crédito espera-

das, as quais são registadas por contrapartida da rubrica “Imparidade 

de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações”.

Os juros dos ativos financeiros ao custo amortizado são reconhe-

cidos na rubrica de “Juros e proveitos similares calculados através 

da taxa efetiva”, com base no método da taxa de juro efetiva e de 

acordo com os critérios descritos na nota 2.11.

Os ganhos ou perdas geradas no momento do seu desreconheci-

mento são registadas na rubrica "Resultados com o desreconheci-

mento de ativos financeiros ao custo amortizado".

2.3.1.2 Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendi-

mento integral

Classificação

Um ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financei-

ros ao justo valor através de outro rendimento integral” se cumprir 

cumulativamente as seguintes condições:

 � o ativo financeiro é detido num modelo de negócio em que o ob-

jetivo é a recolha dos seus fluxos de caixa contratuais e a venda 

desse ativo financeiro;

 � os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específi-

cas e correspondem apenas a pagamentos de capital e juro do 

montante em dívida (SPPI).

Adicionalmente, no reconhecimento inicial de um instrumento de 

capital, que não seja detido para negociação, nem uma retribuição 

contingente reconhecida por um adquirente numa concentração de 

atividades empresariais à qual se aplica a IFRS 3, o Grupo pode optar 

irrevogavelmente por classificá-lo na categoria de “Ativos finan-

ceiros ao justo valor através de outro rendimento integral" (FVOCI). 

Esta opção é exercida numa base casuística, investimento a inves-

timento e está apenas disponível para os instrumentos financeiros 

que cumpram a definição de instrumentos de capital prevista na IAS 

32, não podendo ser utilizada para os instrumentos financeiros cuja 

classificação como instrumento de capital na esfera do emitente 

seja efetuada ao abrigo das exceções previstas nos parágrafos 16A 

a 16D da IAS 32.

Reconhecimento inicial e mensuração subsequente

Os instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimento 

integral são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, acresci-

do dos custos de transação, e subsequentemente são mensurados 

ao justo valor. As variações no justo valor destes ativos financeiros 

são registadas por contrapartida de outro rendimento integral e, no 

momento da sua alienação, os respetivos ganhos ou perdas acu-

muladas em outro rendimento integral são reclassificados para uma 

rubrica específica de resultados designada “Resultados de outros 

ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de outro rendi-

mento integral”.

Os instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimen-

to integral estão também sujeitos, desde o seu reconhecimento ini-

cial, ao apuramento de perdas por imparidade para perdas de crédito 

esperada. As perdas por imparidade estimadas são reconhecidas 

em resultados, na rubrica “Imparidade de outros ativos financeiros 

líquida de reversões e recuperações”, por contrapartida de outro 

rendimento integral, e não reduzem a quantia escriturada do ativo 

financeiro no balanço.

Os juros, prémios ou descontos dos ativos financeiros ao justo valor 

através de outro rendimento integral são reconhecidos na rubrica de 

“Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva” com 

base no método da taxa de juro efetiva e de acordo com os critérios 

descritos na nota 2.11.

Os instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendi-

mento integral são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, 

acrescido dos custos de transação, e subsequentemente são men-

surados ao justo valor. As variações no justo valor destes ativos 

financeiros são registadas por contrapartida de outro rendimento 

integral. Os dividendos são reconhecidos em resultados quando for 

atribuído o direito ao seu recebimento.

Não é reconhecida imparidade para instrumentos de capital ao justo 

valor através de outro rendimento integral, sendo os respetivos 

ganhos ou perdas acumuladas registadas em variações de justo 

valor transferidos para Resultados transitados no momento do seu 

desreconhecimento.

2.3.1.3 Ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Um ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros 

ao justo valor através de resultados” (FVTPL) se o modelo de negó-

cio definido pelo Grupo para a sua gestão ou as características dos 

seus fluxos de caixa contratuais não cumprirem as condições acima 

descritas para ser mensurada ao custo amortizado (2.3.1.1), nem ao 

justo valor através de outro rendimento integral (FVOCI) (2.3.1.2).

Os ativos financeiros detidos para negociação ou gestão e cuja per-

formance é avaliada numa base de justo valor são mensurados 

ao FVTPL em virtude de não serem detidos nem para a recolha de 

fluxos de caixa contratuais nem para recolha de fluxos de caixa con-

tratuais e venda desses ativos financeiros.

Adicionalmente, o Grupo pode designar irrevogavelmente um ativo 

financeiro, que cumpra os critérios para ser mensurado ao custo 

amortizado ou o FVOCI, ao justo valor através de resultados, no 

momento do seu reconhecimento inicial, se tal eliminar ou reduzir 

significativamente uma incoerência na mensuração ou no reco-

nhecimento (accounting mismatch), que de outra forma resultaria 

da mensuração de ativos ou passivos ou do reconhecimento de 

ganhos e perdas sobre os mesmos em diferentes bases.

2.3.1.4 Desreconhecimento de ativos financeiros

i) O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando, e apenas 

quando:

 � os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo 

financeiro expiram; ou

 � transfere o ativo financeiro tal como definido nos pontos ii) e iii) 

abaixo e a transferência satisfaz as condições para o desreco-

nhecimento de acordo com o ponto iv).

ii) O Grupo transfere um ativo financeiro se, e apenas se, se verifi-

car uma das situações seguintes:

 � transferir os direitos contratuais de receber os fluxos de caixa 

resultantes do ativo financeiro; ou

 � retiver os direitos contratuais de receber os fluxos de caixa re-

sultantes do ativo financeiro, mas assumir uma obrigação con-

tratual de pagar os fluxos de caixa a um ou mais destinatários 

num acordo que satisfaça as condições previstas no ponto iii).

iii) Quando o Grupo retém os direitos contratuais de receber os 

fluxos resultantes de caixa de um ativo financeiro (o «ativo origi-

nal»),  mas assume uma obrigação contratual de pagar esses fluxos 

de caixa a uma ou mais entidades (os «destinatários finais»), o 

Grupo trata a transação como uma transferência de um ativo finan-

ceiro se, e apenas se, todas as três condições que se seguem forem 

satisfeitas:

 � o Grupo não tem qualquer obrigação de pagar quantias aos 

destinatários finais a menos que receba quantias equivalentes 

resultantes do ativo original. Os adiantamentos a curto prazo 

pela entidade com o direito de total recuperação da quantia em-

prestada acrescida dos juros vencidos às taxas de mercado não 

violam esta condição;

 � o Grupo está proibido pelos termos do contrato de transferência 

de vender ou penhorar o ativo original que não seja como garan-

tia aos destinatários finais pela obrigação de lhes pagar fluxos 

de caixa; e

 � o Grupo tem uma obrigação de remeter qualquer fluxo de caixa 

que receba em nome dos destinatários finais sem atrasos signi-

ficativos. Além disso, não tem o direito de reinvestir esses fluxos 

de caixa, exceto no caso de investimentos em dinheiro ou seus 

equivalentes (tal como definido na IAS 7 Demonstrações dos 

Fluxos de Caixa) durante o curto período de liquidação entre a 

data de recebimento e a data da entrega exigida aos destinatá-

rios finais, e os juros recebidos como resultado desses investi-

mentos são passados aos destinatários finais.

iv) Quando o Grupo transfere um ativo financeiro (ver ponto ii 

acima), deve avaliar até que ponto retém os riscos e benefícios de-

correntes da propriedade desse ativo. Neste caso:

 � se o Grupo transferir substancialmente todos os riscos e be-

nefícios decorrentes da propriedade do ativo financeiro, desre-

conhece o ativo financeiro e reconhece separadamente como 

ativos ou passivos quaisquer direitos e obrigações criados ou 

retidos com a transferência;

 � se o Grupo retém substancialmente todos os riscos e benefícios 

decorrentes da propriedade do ativo financeiro, continua a reco-

nhecer o ativo financeiro.

 � se o Grupo não transferir nem retiver substancialmente todos os 

riscos e benefícios decorrentes da propriedade do ativo finan-

ceiro, deve determinar se reteve o controlo do ativo financeiro. 

Neste caso:

• se o Grupo não reteve o controlo, deve desreconhecer o 

ativo financeiro e reconhecer separadamente como ativos 

ou passivos quaisquer direitos e obrigações criados ou reti-

dos com a transferência;

• se o Grupo reteve o controlo, deve continuar a reconhecer o 

ativo financeiro na medida do seu envolvimento continuado 

no ativo financeiro.

v) A transferência dos riscos e benefícios referida no ponto an-

terior é avaliada por comparação da exposição do Grupo, antes e 

depois da transferência, à variabilidade das quantias e momen-

tos de ocorrência dos fluxos de caixa líquidos resultantes do ativo 

transferido.

vi) A questão de saber se o Grupo reteve ou não o controlo (ver 

ponto iv acima) do ativo transferido depende da capacidade daquele 

que recebe a transferência para vender o ativo. Se aquele que recebe 

a transferência tiver capacidade prática para vender o ativo na sua 

totalidade a um terceiro não relacionado e for capaz de exercer essa 
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capacidade unilateralmente e sem necessitar de impor restrições 

adicionais à transferência, considera-se que a entidade não reteve 

o controlo. Em todos os outros casos, considera-se que a entidade 

reteve o controlo.

2.3.1.5 Crédito abatido ao ativo ("write-off")

O Grupo reconhece um crédito abatido ao ativo quando não tem ex-

petativas razoáveis de recuperar um ativo na sua totalidade ou par-

cialmente. Este registo ocorre após todas as ações de recuperação 

desenvolvidas pelo Grupo se revelarem infrutíferas. Os créditos aba-

tidos ao ativo são registados em contas extrapatrimoniais.

2.3.1.6 Perdas por imparidade

O Grupo determina as perdas de crédito esperadas de cada opera-

ção em função da deterioração do risco de crédito verificada desde o 

seu reconhecimento inicial. Para este efeito, as operações são clas-

sificadas num dos seguintes três stages:

 � Stage 1: são classificadas neste stage as operações em que não 

se verifica um aumento significativo no risco de crédito desde 

o seu reconhecimento inicial. As perdas por imparidade asso-

ciadas a operações classificadas neste stage correspondem às 

perdas de crédito esperadas que resultem de um evento de de-

fault que poderá ocorrer num período de 12 meses após a data 

de reporte (perdas de crédito esperadas a 12 meses).

 � Stage 2: são classificadas neste stage as operações em que se 

verifica um aumento significativo do risco de crédito desde o 

seu reconhecimento inicial, mas que não estão em situação de 

imparidade. As perdas por imparidade associadas a operações 

classificadas neste stage correspondem às perdas de crédito 

esperadas resultantes de eventos de default que poderão ocor-

rer ao longo do período de vida residual esperado das operações 

(perdas de crédito esperadas “lifetime”).

 � Stage 3: são classificadas neste stage as operações em si-

tuação de imparidade. As perdas por imparidade associadas a 

operações classificadas neste stage correspondem a perdas de 

crédito esperadas “lifetime”. São igualmente classificadas em 

stage 3 as operações de crédito adquiridas ou originadas em si-

tuação de imparidade (Purchased or Originated Credit-Impaired 

– POCI).

Informação Forward Looking

Para os modelos baseados em histórico, nomeadamente os aplicá-

veis ao Crédito Auto, está prevista a utilização de uma componente 

Forward Looking baseada em variáveis macroecómicas com séries 

históricas e projeções de organismos idóneos que se considerem 

relevantes para efeitos de estimação das probabilidades de default. 

Neste caso foram selecionados o Produto Interno Bruno, a Taxa de 

Desemprego e o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor.

À data de referência, e fruto da última revisão do Modelo esta com-

ponente não estava a ser aplicada uma vez que não se verificaram 

relações estatísticas explicativas e intuitivas entre estas variáveis e 

o comportamento do histórico utilizado.

Aumento significativo de risco de crédito (SICR)

O aumento significativo do risco de crédito (SICR – Significant 

Increase of Credit Risk) é determinado de acordo com um conjunto 

de critérios maioritariamente quantitativos, mas também qualitati-

vos, com vista a detetar aumentos significativos da Probabilidade 

de Default (PD), complementados com outro tipo de informação na 

qual se destaca o comportamento dos clientes perante entidades 

do sistema financeiro. No entanto, independentemente da obser-

vação de um aumento significativo do risco de crédito numa expo-

sição, esta é classificada em Stage 2 quando se verifique uma das 

seguintes condições:

 � Crédito com atraso no pagamento superior a 30 dias (backstop);

 � Crédito com triggers qualitativos objeto de risco, nomeadamen-

te os que constam da Carta Circular n.º 02/2014/DSP do Banco 

de Portugal.

Definição de ativos financeiros em default e em situação de 

imparidade

São considerados em default os clientes que verifiquem pelo menos 

um dos seguintes critérios:

 � Existência de prestações de capital ou juro vencidos há mais de 

90 dias;

 � Devedores em situação de falência, insolvência ou liquidação;

 � Créditos em contencioso;

 � Créditos em cross-default;

 � Créditos restruturados por dificuldades financeiras;

 � Créditos em quarentena de default;

 � Créditos sobre os quais existe uma suspeita de fraude ou fraude 

confirmada.

Estimativa das perdas de crédito esperadas – Análise individual

São objeto de análise individual os Clientes que se encontrem numa 

das seguintes condições:

 � Clientes particulares com exposições superiores a 500.000 euros,

 � Exposições a instituições de crédito, entidades soberanas, 

bancos centrais ou a empresas através de títulos de dívida que 

estejam em stage 2 ou 3.

Estimativa das perdas de crédito esperadas - Análise coletiva

As operações que não são sujeitas a análise individual de imparida-

de são agrupadas tendo em conta as suas características de risco 

e sujeitas a análise coletiva de imparidade. A carteira de crédito do 

Grupo encontra-se dividida por graus de risco internos e de acordo 

com os seguintes segmentos:

As perdas de crédito esperadas tratam-se de estimativas de perdas 

de crédito que são determinadas da seguinte forma:

 � ativos financeiros sem sinais de imparidade à data de reporte: o 

valor atual da diferença entre os fluxos de caixa contratuais e os 

fluxos de caixa que o Grupo espera receber;

 � ativos financeiros com sinais de imparidade à data de reporte: 

a diferença entre o valor bruto contabilístico e o valor atual dos 

fluxos de caixa estimados;

 � compromissos de crédito não utilizados: o valor atual da diferen-

ça entre os fluxos de caixa contratuais resultantes caso o com-

promisso seja realizado e os fluxos de caixa que o Grupo espera 

receber;

Os principais inputs utilizados para a mensuração das perdas de cré-

dito esperadas numa base coletiva, incluem as seguintes variáveis:

 � probabilidade de incumprimento (“Probability of Default” – PD);

 � perda dado o incumprimento (“Loss Given Default” – LGD); e

 � exposição dado o incumprimento (“Exposure at Default” – EAD).

Estes parâmetros são obtidos através de modelos internos e outros 

dados históricos relevantes, tendo em conta modelos regulamen-

tares já existentes, adaptados em função dos requisitos da IFRS 9.

As PD's são calculadas com base em históricos, quando disponíveis 

ou benchmarks, nos restantes casos. Caso exista uma alteração do 

grau de risco da contraparte ou da exposição, a estimativa da PD as-

sociada também varia. As PD’s são calculadas considerando as ma-

turidades contratuais das exposições.

O Grupo recolhe indicadores de performance e default acerca das 

suas exposições de risco de crédito com análises por tipos de clien-

tes e produtos.

A LGD é a magnitude da perda que se espera que ocorra caso a ex-

posição entre em incumprimento. O Grupo estima os parâmetros de 

LGD com base em benchmarks e com base no histórico de recupe-

ração, para os segmentos que existe. No caso de contratos garanti-

dos por imóveis, os rácios de LTV (loan-to-value) são um parâmetro 

de elevada relevância na determinação da LGD.

Ativos Financeiros

Oferta de Retalho

Crédito Habitação
Consiste na oferta de crédito habitação do Banco que têm um imóvel 
residencial como colateral, independente do grau de conclusão da sua 
construção.

Descobertos
Inclui a oferta de descobertos bancários do Banco e as ultrapassagens 
de crédito.

Crédito Automóvel
Inclui a oferta de crédito automóvel de usados com reserva de 
propriedade da 321 Crédito.

Soberanos
Os títulos de dívida pública da zona euro e as exposições obtidas através 
do contrato de cessão de créditos.

Corporate
Os depósitos e aplicações noutras ICs, outros financiamentos 
concedidos a OICs e os títulos de dívida corporate.

Outros Diversos portfolios legacy da 321 Crédito em fase de run-off.
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A EAD representa a exposição esperada caso a exposição e/ou 

cliente entre em incumprimento. O Grupo obtém os valores de EAD 

a partir da exposição atual da contraparte e de alterações potenciais 

ao respetivo valor atual em resultado das condições contratuais. 

Para compromissos, o valor da EAD considera tanto o valor de crédi-

to utilizado como a expectativa do valor potencial futuro que poderá 

ser utilizado de acordo com o contrato.

Como descrito anteriormente, com exceção dos ativos financeiros 

que consideram uma PD a 12 meses por não apresentarem um au-

mento significativo do risco de crédito, o Grupo calcula o valor das 

perdas de crédito esperadas tendo em conta o risco de incumpri-

mento durante o período máximo de maturidade contratual do con-

trato, mesmo que, para efeitos da gestão do risco, seja considerado 

um período superior. O período contratual máximo será considerado 

como o período até à data em que o Grupo tem o direito de exigir o 

pagamento ou terminar o compromisso ou garantia.

Para os ativos financeiros “Disponibilidades em outras institui-

ções de crédito”, “Aplicações em Outras Instituições de Crédito” e 

“Investimentos em títulos” as imparidades são calculadas atribuindo: 

i) uma probabilidade de default que deriva do rating externo do 

emitente ou contraparte, respetivamente; e 

ii) uma Loss Given Default (LGD) definida pelo Grupo, com base em 

dados da agência de rating da Moody’s, e consoante estar-se peran-

te uma entidade Corporate ou Soberana.

2.3.1.7 Modificação dos ativos financeiros

Se as condições de um ativo financeiro forem modificadas, o Grupo 

avalia se os fluxos de caixa do ativo modificado são substancial-

mente diferentes.

Se os fluxos de caixa forem substancialmente diferentes, os direi-

tos contratuais aos fluxos de caixa do ativo financeiro original são 

considerados expirados e aplicam-se os princípios descritos na nota 

2.3.1.4 Desreconhecimento de ativos financeiros.

Se a modificação de um ativo financeiro mensurado ao custo amor-

tizado ou ao FVOCI não resultar no desreconhecimento do ativo 

financeiro, então o Grupo recalcula em primeiro lugar o valor con-

tabilístico bruto do ativo financeiro aplicando a taxa de juro efetiva 

original do ativo e reconhece o ajustamento resultante como ganho 

ou perda de modificação em resultados. Para ativos financeiros 

com taxa variável, a taxa de juro efetiva original usada para calcular 

o ganho ou a perda da modificação é ajustada para refletir as con-

dições atuais do mercado no momento da modificação. Quaisquer 

custos ou comissões incorridas e comissões recebidas como parte 

da modificação ajustam o valor contabilístico bruto do ativo financei-

ro modificado e são amortizados durante o prazo remanescente do 

ativo financeiro modificado.

2.3.2 Passivos Financeiros

Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando 

existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada me-

diante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, indepen-

dentemente da sua forma legal.

Os passivos financeiros não derivados incluem essencialmente os 

recursos de clientes. 

Estes passivos financeiros são registados (i) inicialmente pelo seu 

justo valor deduzido dos custos de transação incorridos e (ii) sub-

sequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa 

efetiva.

O Grupo procede ao desreconhecimento de passivos financeiros 

quando estes são cancelados, extintos ou expiram.

2.4 Compensação de Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o seu valor lí-

quido é apresentado no balanço quando existe a possibilidade legal 

de compensar os valores reconhecidos e existe a intenção de os 

liquidar em base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 

simultaneamente.

2.5 Instrumentos de Capital

Um instrumento é classificado como instrumento de capital quando 

não existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada 

mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, inde-

pendentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse re-

sidual nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus 

passivos. 

Custos diretamente atribuíveis à emissão de instrumentos de ca-

pital são registados por contrapartida do capital próprio como uma 

dedução ao valor da emissão. Valores pagos e recebidos pelas com-

pras e vendas de instrumentos de capital são registados no capital 

próprio, líquidos dos custos de transação.

As distribuições efetuadas por conta de instrumentos de capital são 

deduzidas ao capital próprio como dividendos quando declaradas.

2.6 Ativos Tangíveis

Os ativos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição 

ou de produção, deduzidos de depreciações acumuladas e perdas 

de imparidade, quando aplicável. O custo de aquisição inclui: 

(i) o preço de compra do ativo;

(ii) as despesas diretamente imputáveis à compra.

As depreciações dos ativos tangíveis, deduzidos do seu valor resi-

dual, são calculadas de acordo com o método das quotas constan-

tes, a partir do mês em que se encontram disponíveis para utilização, 

durante a vida útil dos ativos, a qual é determinada em função da uti-

lidade esperada. 

As taxas de depreciação praticadas correspondem, em média, às 

seguintes vidas úteis estimadas para as diversas classes de ativos:

A depreciação cessa quando os ativos passam a ser classificados 

como detidos para venda.

Em cada data de relato, o Grupo avalia se existe qualquer indicação 

de que um ativo possa estar em imparidade. Sempre que existam 

tais indícios, os ativos tangíveis são sujeitos a testes de imparidade, 

sendo o excesso do valor contabilístico face ao valor recuperável, 

caso exista, reconhecido em resultados. A quantia recuperável cor-

responde ao montante mais elevado entre o justo valor de um ativo 

menos os custos de o vender e o seu valor de uso, sendo este calcu-

lado com base no valor atual dos fluxos de caixa estimados futuros 

que se espera vir a obter com o uso continuado do ativo.

Os ativos tangíveis em curso representam ativos tangíveis ainda em 

fase de construção/produção, encontrando-se registados ao custo 

de aquisição ou produção. Estes ativos são depreciados a partir do 

mês em que se encontrem em condições de ser utilizados nos fins 

pretendidos. 

Os encargos com manutenção e reparações de natureza corrente 

são registados como gastos do período em que são incorridos. As 

grandes reparações que originem acréscimo de benefícios ou de 

vida útil esperada são registadas como ativos tangíveis e deprecia-

das às taxas correspondentes à vida útil esperada. A componente 

substituída é identificada e abatida. 

Os rendimentos ou gastos decorrentes da alienação de ativos tan-

gíveis são determinados pela diferença entre o valor de venda e a 

respetiva quantia registada, sendo contabilizados em resultados na 

rubrica “Outros resultados de exploração”.

2.7 Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de 

aquisição, deduzido das amortizações acumuladas e das perdas 

de imparidade, quando aplicável. Os ativos intangíveis apenas são 

reconhecidos quando for provável que deles advenham benefícios 

económicos futuros para o Grupo e que os mesmos possam ser 

mensurados com fiabilidade.

Os ativos intangíveis compreendem essencialmente despesas com 

software (sempre que este é separável do hardware e esteja asso-

ciado a projetos em que seja quantificável a geração de benefícios 

económicos futuros), licenças e outros direitos de uso. Também 

incluem as despesas de desenvolvimento dos projetos de I&D 

sempre que se demonstre a intenção e a capacidade técnica para 

completar esse desenvolvimento, a fim de o mesmo estar disponí-

vel para comercialização ou uso. As despesas de investigação, efe-

tuadas na procura de novos conhecimentos técnicos ou científicos 

ou na busca de soluções alternativas, são reconhecidas em resulta-

dos quando incorridas.

Os ativos intangíveis são amortizados pelo método das quotas 

constantes, a partir do mês em que se encontram disponíveis para 

utilização, durante a vida útil estimada, que se situa num período que 

varia entre 3 e 6 anos. No caso específico do sistema operacional 

base, após análise específica quanto ao período expectável de uti-

lização efetiva do mesmo, foi decidido proceder à sua amortização 

por um período de 15 anos.

O Grupo procede a testes de imparidade sempre que eventos ou cir-

cunstâncias indiciam que o valor contabilístico excede o valor recu-

perável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu 

preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado 

com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados que 

se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e da sua alienação 

no fim da sua vida útil. 

Os rendimentos ou gastos decorrentes da alienação de ativos intan-

gíveis são determinados pela diferença entre o valor de venda e a 

respetiva quantia registada, sendo contabilizados em resultados na 

rubrica “Outros resultados de exploração”.

2.8 Locações

No início de um contrato, o Grupo avalia se um contrato é, ou contém, 

uma locação. Um contrato ou parte de um contrato que transmite o 

direito de usar um ativo (o ativo subjacente) durante um certo perío-

do, em troca de uma retribuição. Para avaliar se um contrato trans-

mite o direito de controlar o uso de um ativo identificado, o Grupo 

avalia, se:

 � o contrato envolve o uso de um ativo identificado – o que poderá 

ser especificado de forma explícita ou implícita e deve ser fisica-

mente distinto ou representar substancialmente toda a capaci-

dade de um ativo fisicamente distinto. Mesmo que um ativo seja 

Anos de vida útil

Obras em imóveis arrendados 1-10

Equipamento de segurança 1-8

Outro equipamento 1-5
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especificado, o Grupo não tem o direito de usar um ativo iden-

tificado se o fornecedor tiver o direito substantivo de substituir 

esse ativo durante o período de utilização;

 � o Grupo tem o direito de obter substancialmente todos os be-

nefícios económicos do uso do ativo identificado, durante todo o 

período de utilização; e 

 � o Grupo tem o direito de orientar o uso do ativo identificado. O 

Grupo tem este direito, quando tem os direitos de tomada de 

decisão mais relevantes para alterar o modo e a finalidade com 

que o ativo é usado durante todo o período de utilização. Nos 

casos em que a decisão sobre como e para que finalidade o ativo 

é utilizado é predeterminada, o Grupo tem o direito de orientar o 

uso do ativo se:

• O Grupo tem o direito de explorar o ativo (ou de mandar 

outros explorar o ativo da forma que ele determinar) durante 

todo o período de utilização, sem que o fornecedor tenha o 

direito de alterar essas instruções de exploração; ou

• O Grupo concebeu o ativo (ou aspetos específicos do ativo) 

de uma forma que determine previamente o modo e a fina-

lidade com que o ativo será usado durante todo o período de 

utilização.

O Grupo aplicou esta abordagem aos contratos celebrados ou alte-

rados em ou após 1 de janeiro de 2019.

No início ou na reavaliação de um contrato que contenha um com-

ponente da locação, o Grupo imputa a retribuição no contrato a cada 

componente da locação com base nos seus preços individuais. No 

entanto, para as locações de terrenos e edifícios nos quais é locatá-

rio, o Grupo optou por não separar as componentes que não são da 

locação e contabilizar as componentes da locação e de não locação 

como uma única componente.

2.8.1 Como locatário

O Grupo reconhece um ativo sob direito de uso e um passivo da loca-

ção na data de início da locação. O ativo sob direito de uso é mensu-

rado inicialmente ao custo, o qual inclui o valor inicial do passivo da 

locação ajustado de todos os pagamentos antecipados da locação 

em ou antes da data de início, adicionando quaisquer custos diretos 

iniciais incorridos e uma estimativa dos custos para desmantela-

mento e remoção do ativo subjacente ou para restaurar o ativo sub-

jacente ou as instalações na qual está localizado, deduzindo quais-

quer incentivos de locação recebidos.

Subsequentemente, o ativo sob direito de uso é depreciado utili-

zando o método linear desde a data de início até ao fim da vida útil 

do ativo sob direito de uso ou ao fim do prazo da locação, consoante 

o que terminar primeiro. A vida útil estimada dos ativos sob direito 

de uso é determinada seguindo os mesmos princípios dos Ativos 

Tangíveis. Adicionalmente, o ativo sob direito de uso é periodica-

mente deduzido das perdas por imparidade, se algumas, e ajustado 

por determinadas remensurações do passivo da locação.

O passivo da locação é mensurado inicialmente pelo valor presente 

dos pagamentos da locação que não tenham sido efetuados nessa 

data, descontados segundo a taxa de juro implícita na locação, se 

essa taxa puder ser facilmente determinada. Se a taxa não puder 

ser facilmente determinada, deve ser utilizada a taxa incremental 

de financiamento do Grupo. Por norma, o Grupo utiliza como taxa de 

desconto a sua taxa incremental de financiamento.

Os pagamentos de locação incluídos na mensuração do passivo da 

locação compreendem o seguinte:

 � pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos em substância), 

menos os incentivos à locação;

 � pagamentos variáveis que dependam de um índice ou uma 

taxa, inicialmente mensurados utilizando a taxa ou o índice exis-

tente à data de início; 

 � montantes que se espera que venham a ser pagos como garan-

tia do valor residual; 

 � o preço do exercício de uma opção de compra, se o Grupo estiver 

razoavelmente certo de exercer essa opção; e

 � pagamentos de sanções por rescisão da locação, se o prazo da 

locação refletir o exercício de uma opção de rescisão da locação 

pelo Grupo. 

O passivo da locação é mensurado ao custo amortizado usando o 

método da taxa de juro efetiva. É remensurado quando existe uma 

alteração aos pagamentos futuros da locação decorrentes de uma 

alteração num índice ou taxa, quando ocorre uma alteração na esti-

mativa do Grupo do montante que se espera pagar com uma garan-

tia de valor residual, ou sempre que o Grupo altera a sua avaliação 

sobre a expectativa de exercer ou não uma opção de compra, pror-

rogação ou rescisão.

Sempre que o passivo da locação é remensurado, o Grupo reconhe-

ce o montante da remensuração do passivo da locação como um 

ajustamento ao ativo sob direito de uso. No entanto, caso a quantia 

escriturada do ativo sob direito de uso se encontre reduzida a zero e 

houver uma outra redução na mensuração do passivo da locação, o 

Grupo reconhece essa redução na demonstração de resultados.

O Grupo apresenta os ativos sob direito de uso que não correspon-

dem à definição de propriedade de investimento em “Outros Ativos 

Tangíveis” e os passivos da locação em “Outros Passivos” na de-

monstração da posição financeira.

Locações de curto prazo e locações de ativos de baixo valor

A norma permite que um locatário não reconheça os ativos sob di-

reito de uso e os passivos da locação de curto prazo que têm um 

prazo de locação de 12 meses ou inferior e locações de ativos de 

baixo valor, sendo os pagamentos associados a estas locações re-

conhecidos como despesa pelo método linear durante a vigência do 

contrato.

2.8.2 Como locador

Quando o Grupo atua como locador, no início da locação determina 

se a mesma deve classificar como uma locação operacional ou uma 

locação financeira.

Para classificar cada locação, o Grupo efetua uma avaliação global 

sobre se a locação transfere substancialmente todos os riscos e 

benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. No caso de 

a locação transferir substancialmente todos os riscos e benefícios 

inerentes à propriedade do ativo subjacente, estamos perante uma 

locação financeira, caso contrário, será uma locação operacional. 

Como parte desta avaliação, o Grupo considera alguns indicadores 

tais como se a locação é realizada para a maior parte da vida econó-

mica do ativo.

Quando o Grupo é um locador intermediário, este contabiliza os 

seus interesses na locação principal e na sublocação separadamen-

te. A classificação da sublocação é efetuada por referência ao ativo 

sob direito de uso decorrente da locação original, e não por referên-

cia ao ativo subjacente. No caso de a locação original ser um contrato 

de locação de curto prazo à qual o Grupo aplica a isenção de reco-

nhecimento descrita anteriormente, o Grupo classificada a subloca-

ção como uma locação operacional.

Se um contrato contém componentes de locação e de não loca-

ção, o Grupo aplicará a IFRS 15 para imputar a retribuição prevista no 

contrato.

O Grupo reconhece os pagamentos de locação recebidos sob loca-

ções operacionais como proveito numa base linear durante o prazo 

da locação como parte dos “Gastos Gerais Administrativos”.

2.9 Impostos sobre Lucros 

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos 

correntes com os impostos diferidos. Os impostos correntes e os 

impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando se 

relacionam com itens registados diretamente no capital próprio. 

Nestes casos os impostos diferidos são igualmente registados no 

capital próprio.

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do perío-

do, calculado de acordo com os critérios fiscais vigentes à data do 

relato financeiro. O lucro tributável difere do resultado contabilísti-

co, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas 

serão dedutíveis ou tributáveis noutros exercícios. O lucro tributável 

exclui ainda gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou 

tributáveis.

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre 

os montantes registados dos ativos e passivos para efeitos de relato 

contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação.

São geralmente reconhecidos passivos por impostos diferidos para 

todas as diferenças temporárias tributáveis. São reconhecidos ativos 

por impostos diferidos para as diferenças temporárias dedutíveis. 

Porém tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem 

expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para 

utilizar esses ativos por impostos diferidos, ou quando existam im-

postos diferidos passivos cuja reversão seja expectável no mesmo 

período em que os impostos diferidos ativos possam ser utilizados. 

Em cada data de relato é efetuada uma revisão desses ativos por 

impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em função das ex-

pectativas quanto à sua utilização futura. 

Os ativos e os passivos por impostos diferidos são mensurados uti-

lizando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à 

data da reversão das correspondentes diferenças temporárias, com 

base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que esteja formal 

ou substancialmente emitida na data de relato.

O Banco e as suas subsidiárias – detidas direta ou indiretamente em 

mais de 75% e há mais de 1 ano pela sociedade dominante, CTT - 

encontram-se abrangidos pelo Regime Especial de Tributação dos 

Grupos de Sociedades (RETGS) que engloba todas as empresas em 

que os CTT participam, direta ou indiretamente, em pelo menos 90% 

do respetivo capital social e que simultaneamente sejam residentes 

em Portugal e tributadas em sede de IRC. Neste âmbito, o Banco 

CTT e as suas subsidiárias, elegíveis para integrarem o RETGS, re-

cebem dos CTT o valor referente ao prejuízo fiscal com que contribui 

para o IRC consolidado do Grupo CTT e, de igual modo, pagam aos 

CTT o valor refente ao seu contributo positivo para o IRC consolidado 

do Grupo CTT.

2.10 Provisões

São reconhecidas provisões quando, cumulativamente: (i) o Grupo 

tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante dum 

acontecimento passado, (ii) seja provável que o seu pagamento 

venha a ser exigido e (iii) exista uma estimativa fiável da quantia da 

obrigação. O montante das provisões corresponde ao valor pre-

sente da obrigação, sendo a atualização financeira registada como 

custo financeiro na rubrica de “Juros e gastos similares”.

As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas 

de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.
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2.11  Reconhecimento de Juros

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros mensu-

rados ao custo amortizado e ao justo valor através de outro resultado 

integral são reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos similares 

ou juros e custos similares, utilizando o método da taxa efetiva.

A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os paga-

mentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada 

do instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais 

curto, para o valor líquido atual de balanço do ativo ou passivo finan-

ceiro. A taxa de juro efetiva é estabelecida no reconhecimento inicial 

dos ativos e passivos financeiros e não é revista subsequentemente.

Para o cálculo da taxa de juro efetiva são estimados os fluxos de 

caixa futuros considerando todos os termos contratuais do instru-

mento financeiro, não considerando, no entanto, eventuais perdas 

de crédito futuras. O cálculo inclui as comissões que sejam parte 

integrante da taxa de juro efetiva, custos de transação e todos os 

prémios e descontos diretamente relacionados com a transação. 

No caso de ativos financeiros ou grupos de ativos financeiros seme-

lhantes para os quais foram reconhecidas perdas por imparidade, 

os juros registados em juros e proveitos similares são determina-

dos com base na taxa de juro utilizada na mensuração da perda por 

imparidade.

O Grupo não reconhece juros para ativos financeiros com valores em 

atraso há mais de 90 dias.

2.12 Reconhecimento de Rendimentos de Serviços e Comissões

Os rendimentos de serviços e comissões são reconhecidos da se-

guinte forma:

 � Os rendimentos de serviços e comissões obtidos na execução 

de um ato significativo são reconhecidos em resultados quando 

o ato significativo tiver sido concluído;

 � Os rendimentos de serviços e comissões obtidos à medida que 

os serviços são prestados são reconhecidos em resultados no 

período a que se referem; e

 � Os rendimentos de serviços e comissões que são uma parte 

integrante da taxa de juro efetiva de um instrumento financei-

ro são registados em resultados pelo método da taxa de juro 

efetiva.

2.13 Resultado por Ação

O resultado por ação básico é calculado efetuando a divisão do re-

sultado líquido pelo número médio ponderado de ações ordinárias 

em circulação durante o ano.

O resultado por ação diluído é calculado ajustando o efeito de todas 

as potenciais ações ordinárias diluidoras ao número médio ponde-

rado de ações ordinárias em circulação e ao resultado líquido.

2.14 Caixa e Equivalentes de Caixa

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus 

equivalentes englobam os valores registados no balanço com ma-

turidade inferior a três meses a contar da data de aquisição/ con-

tratação, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em outras 

instituições de crédito.

A caixa e equivalentes de caixa excluem os depósitos de natureza 

obrigatória realizados junto de bancos centrais.

2.15 Prestação do Serviço de Mediação de Seguros

O Banco CTT e a sua subsidiária 321 Crédito (Grupo) são entidades 

autorizadas pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões (“ASF”) para a prática da atividade de mediação de se-

guros, na categoria de Mediador de Seguros Ligado, de acordo com 

o artigo 8º, alínea a), subalínea i), do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 

31 de julho, desenvolvendo a atividade de mediação de seguros nos 

ramos vida e não vida.

No âmbito dos serviços de mediação de seguros o Grupo efetua a 

venda de contratos de seguros. Como remuneração pelos serviços 

prestados de mediação de seguros, o Grupo recebe comissões de 

mediação de contratos de seguros, as quais estão definidas em 

acordos/protocolos estabelecidos com as Seguradoras.

As comissões recebidas pelos serviços de mediação de seguros são 

reconhecidas de acordo com o princípio da especialização dos exer-

cícios, pelo que as comissões cujo recebimento ocorre em momen-

to diferente do período a que respeita são objeto de registo como 

valor a receber numa rubrica de "Outros Ativos".

2.16 Benefícios a Empregados

Prémio de Carreira

De acordo com o estabelecido na Cláusula 69ª do ACT do setor bancá-

rio, publicado no BTE no38/2017 de 15 de outubro, a 321 Crédito assu-

miu o compromisso de, à data da passagem à situação de reforma, por 

invalidez ou velhice, conceder ao trabalhador um prémio no valor igual a 

1,5 vezes a retribuição mensal efetiva auferida naquela data. Em caso de 

morte no ativo, será pago um prémio no valor igual a 1,5 vezes a retribui-

ção mensal efetiva que o trabalhador auferia à data da morte.

Considera-se o salário base, as diuturnidades e todas as componentes 

extra. Pressupôs-se que as mesmas têm o crescimento salarial supe-

rior ao da tabela salarial, de modo a contemplar eventuais progressões. 

As diuturnidades são calculadas de acordo com o valor estabelecido 

no Anexo II do ACT, prevendo-se, inclusivamente, o aumento que 

resulta do número de anos de serviço.

Subsídio por Morte Resultante de Acidente de Trabalho

Na esfera da 321 Crédito, em caso de morte resultante de um aciden-

te de trabalho, haverá lugar ao pagamento de um capital - subsídio 

por morte - de acordo com o definido na cláusula 72ª do ACT referi-

do anteriormente. Para a responsabilidade com subsídio por morte 

resultante de acidente de trabalho o cálculo utiliza o valor fixado no 

Anexo II do ACT, contemplando a taxa de crescimento da tabela sa-

larial e as probabilidades de morte por acidente de trabalho.

Cuidados Médicos Pós-Reforma (SAMS)

O Grupo, através da sua subsidiária 321 Crédito, é responsável pelo 

pagamento dos encargos com cuidados médicos a todos os traba-

lhadores da 321 Crédito, S.A. assim que passarem à situação de re-

forma, bem como os encargos com pensionistas de sobrevivência. 

A prestação destes cuidados médicos é assegurada pelo Serviço de 

Assistência Médico Social (SAMS) cujos encargos pós reforma, para 

o associado, estão definidos na cláusula 92ª do ACT do setor bancá-

rio publicado no BTE nº 38 de 2017 de 15 de outubro. Constitui res-

ponsabilidade do Grupo o pagamento dos encargos referidos para 

todos os seus trabalhadores assim que passarem à situação de re-

forma, bem como os encargos com pensionistas de sobrevivência. 

Para o cálculo são considerados os valores do Anexo III no ACT, con-

templando a taxa de crescimento da tabela salarial para a contagem 

de tempo de serviço considerou-se a data de antiguidade no grupo. 

O valor das responsabilidades do Grupo com os planos de benefí-

cios definidos a empregados são calculadas com base no método 

Projected Unit Credit, sendo sujeitas a uma revisão anual por atuá-

rios independentes. Os pressupostos atuariais utilizados baseiam-

-se em expectativas de futuros aumentos salariais e tábuas de 

mortalidade. 

A taxa de desconto é determinada em função da análise efetuada 

pelo Grupo à evolução da realidade macroeconómica e da constante 

necessidade de adequação dos pressupostos atuariais e financeiros 

a essa mesma realidade.

Os ganhos e perdas de remensuração, nomeadamente (i) os ganhos 

e perdas atuariais, resultantes das diferenças entre os pressupostos 

atuariais utilizados e os valores efetivamente verificados (ganhos e 

perdas de experiência) e das alterações de pressupostos atuariais 

são reconhecidos por contrapartida de capital próprio na rubrica de 

“Outras variações no capital próprio”.

O Grupo reconhece na sua demonstração de resultados um valor 

total líquido que inclui (i) o custo do serviço corrente, (ii) o juro do 

plano de benefícios, (iii) custos de serviços passados e (iv) os efei-

tos de qualquer liquidação ou corte ocorridos no período. O juro com 

o plano de benefícios a empregados foi reconhecido como juros 

e proveitos similares ou juros e custos similares consoante a sua 

natureza. 

Remunerações Variáveis aos Empregados

De acordo com o IAS 19 – Benefícios dos empregados, as remunera-

ções variáveis (participação nos lucros, prémios e outras) atribuídas 

aos empregados e, eventualmente, aos membros executivos dos 

órgãos de administração são contabilizadas em resultados do exer-

cício a que respeitam.

2.17 Ativos Não Correntes Detidos Para Venda

A IFRS 5 – Ativos não correntes detidos para venda e unidades ope-

racionais descontinuadas é aplicável a ativos não correntes isolados, 

a grupos de ativos não correntes detidos para venda (grupos de 

ativos em conjunto com os respetivos passivos, que incluem pelo 

menos um ativo não corrente) e a operações descontinuadas. Estes 

ativos são classificados como detidos para venda quando existe 

a intenção de alienar os referidos ativos e passivos e os ativos ou 

grupos de ativos estão disponíveis para venda imediata, sujeita aos 

termos de venda habitualmente aplicáveis a estes tipos de ativos e 

a sua venda seja altamente provável, de acordo com o definido na 

IFRS 5.

No decurso da sua atividade corrente de concessão de crédito, o 

Grupo incorre no risco de não conseguir que todo o seu crédito seja 

reembolsado. No caso de créditos com colateral, o Grupo procede 

à execução desses bens em dação/adjudicação para liquidação do 

crédito concedido. 

Por força do disposto no Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras (RGICSF) os Bancos estão impedidos, salvo 

autorização concedida pelo Banco de Portugal, de adquirir imóveis 

que não sejam indispensáveis à sua instalação e funcionamento ou 

à prossecução do seu objeto social (n.º1 do artigo 112º do RGICSF) 

podendo, no entanto, adquirir imóveis por reembolso de crédito pró-

prio, devendo as situações daí resultantes serem regularizadas no 

prazo de 2 anos o qual, havendo motivo fundado, poderá ser pror-

rogado pelo Banco de Portugal, nas condições que este determinar 

(art.114º do RGICSF).

Estes ativos são registados, no seu reconhecimento inicial, pelo 

menor de entre o seu justo valor deduzido dos custos esperados de 

venda e o valor de balanço do crédito concedido objeto de recupe-

ração (crédito vincendo no caso de contratos de locação financeira). 

Subsequentemente, estes ativos são mensurados ao menor de 

entre o valor de reconhecimento inicial e o justo valor deduzido dos 

custos de venda e não são amortizados.
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Sempre que o justo valor líquido dos custos de venda e manutenção 

(incluindo haircuts definidos na tabela de descontos constantes do 

Anexo II da Carta Circular n.º 2018/00000062) apurado seja inferior 

ao valor pelo qual o mesmo está reconhecido no balanço do Grupo, 

é registada uma perda por imparidade no montante do decréscimo 

de valor apurado. As perdas de imparidade são registadas por con-

trapartida de resultados do exercício. Caso o justo valor líquido dos 

custos de venda, em momento posterior ao reconhecimento de 

imparidades, indique um ganho, o Grupo poderá refletir esse ganho 

até ao montante máximo da imparidade que tenha sido constituída 

sobre esse ativo. 

As avaliações periódicas dos imóveis são realizadas por peritos ava-

liadores independentes especializados neste tipo de serviços.

2.18 Operações de Titularização

O Grupo tem em curso duas operações de titularização de crédito ao 

consumo (Ulisses Finance No.1 e Chaves Funding No.8) e mantém o 

controlo sobre os ativos e passivos destas operações na medida em 

que adquiriu as suas tranches residuais. Estas entidades são conso-

lidadas nas demonstrações financeiras do Grupo de acordo com a 

política contabilística 2.1.

Nota 3 – Principais Estimativas e Julgamentos Utilizados na 

Elaboração das Demonstrações Financeiras

As IFRS estabelecem uma série de tratamentos contabilísticos e 

requerem que o Conselho de Administração efetue julgamentos e 

faça as estimativas necessárias de forma a decidir qual o tratamento 

contabilístico mais adequado. As principais estimativas contabilísti-

cas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilís-

ticos pelo Grupo são discutidos nesta nota com o objetivo de me-

lhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados 

reportados do Grupo e a sua divulgação. 

Uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas uti-

lizadas pelo Grupo é apresentada na nota 2 às demonstrações 

financeiras. 

Considerando que, em algumas situações, existem alternativas ao 

tratamento contabilístico adotado pelo Conselho de Administração, 

os resultados reportados pelo Grupo poderiam ser diferentes caso 

um tratamento diferente fosse escolhido. 

O Conselho de Administração considera que as escolhas efetuadas 

são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam 

de forma adequada a posição financeira do Grupo e o resultado das 

suas operações em todos os aspetos materialmente relevantes.

3.1  Instrumentos Financeiros – IFRS 9

3.1.1 Classificação e mensuração

A classificação e mensuração dos ativos financeiros depende dos 

resultados do teste SPPI (análise das características dos fluxos de 

caixa contratuais, para concluir se os mesmos correspondem unica-

mente a pagamentos de capital e juros sobre o capital em dívida) e 

do teste do modelo de negócio.

O Grupo determina o modelo de negócio tendo em consideração 

a forma como os grupos de ativos financeiros são geridos em con-

junto para atingir um objetivo de negócio específico. Esta avaliação 

requer julgamento, na medida em que têm de ser considerados, 

entre outros, os seguintes aspetos: a forma como o desempenho 

dos ativos é avaliada; e os riscos que afetam o desempenho dos 

ativos e a forma como esses riscos são geridos.

O Grupo monitoriza os ativos financeiros mensurados ao custo 

amortizado e ao justo valor através de outro rendimento integral 

que sejam desreconhecidos antes da sua maturidade, para perceber 

os motivos subjacentes à sua alienação e determinar se são con-

sistentes com o objetivo do modelo de negócio definido para esses 

ativos. Esta monitorização insere-se no processo de avaliação con-

tínua pelo Grupo do modelo de negócio dos ativos financeiros que 

permanecem em carteira, para determinar se o mesmo é adequa-

do e, caso não seja, se houve uma alteração do modelo de negócio 

e consequentemente uma alteração prospetiva da classificação 

desses ativos financeiros.

3.1.2 Perdas por imparidade em ativos financeiros ao custo amorti-

zado e instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendi-

mento integral

A determinação das perdas por imparidade para instrumentos fi-

nanceiros envolve julgamentos e estimativas relativamente aos se-

guintes aspetos, entre outros:

Aumento significativo do risco de crédito

As perdas por imparidade correspondem às perdas esperadas em 

caso de default num horizonte temporal de 12 meses, para os ativos 

em stage 1, e às perdas esperadas considerando a probabilidade de 

ocorrência de um evento de default em algum momento até à data 

de maturidade do instrumento financeiro, para os ativos em stage 

2 e 3. Um ativo é classificado em stage 2 sempre que se verifique 

um aumento significativo no respetivo risco de crédito desde o seu 

reconhecimento inicial. Na avaliação da existência de um aumento 

significativo do risco de crédito, o Grupo tem em consideração infor-

mação qualitativa e quantitativa, razoável e sustentável.

Definição de grupo de ativos com características de risco de crédito 

comuns

Quando as perdas de crédito esperadas são mensuradas numa 

base coletiva, os instrumentos financeiros são agrupados com base 

em características de risco comuns. Este procedimento é necessá-

rio para assegurar que, no caso de se verificar uma alteração das ca-

racterísticas de risco de crédito, a segmentação dos ativos é revista. 

Esta revisão pode resultar na criação de novos portfólios ou na trans-

ferência dos ativos para portfólios já existentes, que reflitam melhor 

as suas características de risco de crédito.

Probabilidade de incumprimento

A probabilidade de incumprimento representa um fator determi-

nante na mensuração das perdas de crédito esperadas. A probabi-

lidade de incumprimento corresponde a uma estimativa da probabi-

lidade de incumprimento num determinado período temporal, cujo 

cálculo é efetuado com base em dados históricos, benchmarks ou 

através de dados de mercado.

Perda dado o incumprimento

Corresponde a uma estimativa da perda num cenário de incumpri-

mento. É baseada na diferença entre os fluxos de caixa contratuais e 

os que o Grupo espera receber, por via dos fluxos de caixa gerados 

pelo negócio do cliente ou dos colaterais do crédito. O apuramento 

da estimativa de perda dado o incumprimento, tem por base, entre 

outros aspetos, os diferentes cenários de recuperação, informação 

histórica, informação de mercado, os custos envolvidos no processo 

de recuperação e a estimativa de valorização dos colaterais associa-

dos às operações de crédito.

3.2 Provisões

O Grupo exerce julgamento considerável na mensuração e reco-

nhecimento de provisões. Devido às incertezas inerentes ao pro-

cesso de avaliação, as perdas reais poderão ser diferentes das ori-

ginalmente estimadas na provisão. Estas estimativas estão sujeitas 

a alterações à medida que nova informação fica disponível. Revisões 

às estimativas destas perdas podem afetar resultados futuros. 

Quando relevante, o julgamento inclui a aferição da probabilidade 

que um contencioso tem de ser bem-sucedido. As provisões são 

constituídas quando o Grupo espera que processos em curso irão 

originar a saída de fluxos, a perda seja provável e possa ser razoa-

velmente estimada. 

Nota 4 – Margem Financeira

Esta rubrica é composta por:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso 
2018

Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva 30.964 8.565

Juros de disponibilidades em Bancos Centrais e em instituições de crédito 3 2

Juros de ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 570 457

Crédito a clientes 23.271 1.856

Títulos de dívida 7.110 6.226

Juros de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida 11 24

Outros juros (1) -

Juros e custos similares 1.704 713

Juros de passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de outras instituições de crédito (102) (3)

Recursos de clientes 974 693

Títulos de dívida emitidos 766 -

Outros juros 66 23

Margem Financeira 29.260 7.852
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A rubrica Juros e proveitos similares para o exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019 apresenta um total de 103 mil euros relaciona-

dos com ativos financeiros com imparidade (Stage 3) (2018: 16 mil 

euros) à data de referência.

A rubrica de Juros de crédito a clientes inclui o montante de -3.738 mil 

euros (2018: 163 mil euros) relativo a comissões e outros custos e pro-

veitos contabilizados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, 

conforme referido na política contabilística descrita na nota 2.11.

Os juros de recursos de outras instituições de crédito no valor de 

-102 mil euros (2018: -3 mil euros) dizem respeito, fundamental-

mente, a operações de venda com acordo de recompra, contratadas 

a taxas de mercado.

Nota 5 – Resultados de Serviços e Comissões

Esta rubrica é composta por:

As rubricas Rendimentos de serviços e comissões – Por opera-

ções de pagamentos diz respeito a comissões relativas à atividade 

de aceitação de pagamentos através da entidade de pagamentos 

Payshop.

A rubrica Encargos de serviços e comissões – Por operações de pa-

gamentos diz respeito a comissões pagas pela atividade de aceita-

ção de pagamentos através da entidade de pagamentos Payshop.

Nota 6 – Resultados de Outros Ativos Financeiros ao Justo Valor por 

Contrapartida de Outro Rendimento Integral

Esta rubrica é composta por:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Rendimentos de serviços e comissões 21.402 15.650

Por operações de pagamentos 10.697 10.662

Por serviços bancários prestados 6.467 3.719

Por serviços de intermediação de crédito 2.310 1.031

Por serviços de mediação de seguros 1.902 185

Outras comissões recebidas 26 53

Encargos com serviços e comissões 5.947 4.568

Por serviços bancários prestados por 
terceiros

3.392 2.271

Por operações de pagamentos 2.455 2.210

Por operações realizadas com títulos 65 72

Outros encargos com serviços e 
comissões

35 15

Resultados de Serviços e Comissões 15.455 11.082

Nota 7 – Outros Resultados de Exploração

Esta rubrica é composta por:

A rúbrica Recuperação de créditos respeita a valores recuperados, por 

via judicial ou outra, de contratos abatidos ao ativo.

A rubrica Outros proveitos de exploração respeita a despesas cobradas 

aos clientes por conta de custos incorridos pelo Grupo, nomeadamen-

te, despesas administrativas, despesas de processo em contencioso, 

despesas de dossier e portes.

A rubrica Royalties regista os montantes devidos à CTT Contacto, S.A. 

pela utilização da marca Payshop.

A Contribuição sobre o Setor Bancário é calculada de acordo com o dis-

posto na Lei n.º 55-A/2010, sendo o montante determinado com base

em: (i) o passivo médio anual apurado em balanço deduzido dos fundos 

próprios de base (Tier 1) e dos fundos próprios complementares (Tier 2) 

e os depósitos abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos; e (ii) o 

valor nocional dos instrumentos financeiros derivados. 

A rubrica Contribuição para o Fundo Único de Resolução diz respeito 

à contribuição ex ante para o Fundo Único de Resolução, no âmbito 

do Mecanismo Único de Resolução e nos termos do n.º 2 do artigo 

70.º do Regulamento (UE) n.º 806/2014 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 15 de julho de 2014.

A rubrica Contribuição para o Fundo de Resolução corresponde a con-

tribuições periódicas obrigatórias para o Fundo, nos termos do dispos-

to no Decreto-Lei n.º 24/2013. As contribuições periódicas são calcula-

das de acordo com uma taxa base a aplicar em cada ano, determinada 

pelo Banco de Portugal, por instrução, podendo ser ajustada em função 

do perfil de risco da instituição, sobre a base de incidência objetiva das 

referidas contribuições. As contribuições periódicas incidem sobre o 

passivo das instituições participantes do Fundo, definido nos termos 

do artigo 10.º do referido Decreto-Lei, deduzido dos elementos do 

passivo que integram os fundos próprios de base e complementares e 

dos depósitos cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos.

O Mecanismo Único de Supervisão (MUS) é um dos três pilares da 

União Bancária (o Mecanismo Único de Supervisão, o Mecanismo 

Único de Resolução e um Sistema Comum de Garantia de 

Depósitos). No modelo de supervisão do MUS existe uma distinção 

entre as instituições de crédito significativas (sob supervisão direta 

do BCE) e as menos significativas (sob supervisão indireta do BCE 

e supervisão direta das autoridades nacionais competentes, com 

articulação e reporte ao BCE), com base em critérios quantitativos e 

qualitativos. O Banco CTT é classificado como ‘entidade menos sig-

nificativa’ (LSE – Less Significant Entity).

A rubrica Outros custos de exploração regista fundamentalmente 

despesas relacionadas com conservatórias, reservas de proprieda-

de e alteração de registo automóvel.

Nota 8 – Custos com Pessoal

Esta rubrica é composta por:

O montante total de remunerações fixas atribuídas aos Órgãos de 

Administração e Fiscalização do Banco CTT, no exercício de 2019, re-

gistado na rubrica Remunerações, ascendeu ao montante de 1.226 

milhares de euros (2018: 1.177 milhares de euros). Durante o exercício 

de 2019, relativamente aos Órgãos de Administração e Fiscalização, 

foram ainda suportados custos com contribuições para a Segurança 

Social no montante de 289 milhares de euros (2018: 278 milhares de 

euros). Incluídos na rubrica Incentivos e prémios de rendimento estão, a 

31 de dezembro de 2019, 406 milhares de euros de prémios atribuíveis 

aos Órgãos de Administração (2018: 299 milhares de euros). No exer-

cício de 2019, o Banco registou na rubrica Outros custos 35 milhares de 

euros de custos com planos poupança reforma atribuídos a Órgãos de 

Administração (2018: 35 milhares de euros).

Os colaboradores da rede de lojas encontram-se em regime de plurali-

dade de empregadores, conforme previsto no artigo 101º do Código do 

Trabalho, acumulando funções com o serviço postal dos CTT. No exer-

cício de 2019 o custo com estes colaboradores partilhados com os CTT 

ascendeu a 2.004 milhares de euros (2018: 1.612 milhares de euros).

No exercício de 2019 foram pagos aos Órgãos de Administração 242 mil 

euros a título de remuneração variável (2018: 180 milhares de euros). 

À data do final dos exercícios de 2019 e 2018 o efetivo de trabalhadores, 

excluindo os colaboradores em regime de pluralidade de empregado-

res, distribuído por grandes categorias profissionais, era o seguinte:

A rubrica Outros custos inclui, a 31 de dezembro de 2019, 37 mil euros 

referentes a planos de benefício definido, conforme referido na nota 35.

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Proveitos de exploração 2.751 33

Recuperação de créditos 1.272 -

Outros proveitos de exploração 1.479 33

Custos de exploração 1.681 447

Royalties 299 299

Quotizações e donativos 87 43

Contribuição sobre o Setor Bancário 79 37

Contribuição para o Fundo Único de 
Resolução

77 16

Contribuição para o Fundo de Resolução 19 12

Taxa anual de supervisão (MUS) 10 7

Impostos 56 5

Taxa de supervisão ASF - 2

Contribuição para o fundo de garantia de 
depósitos

2 1

Outros custos de exploração 1.052 25

Outros Resultados de Exploração 1.070 (414)

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Remunerações 12.679 8.940

Encargos sobre remunerações 2.985 2.196

Pessoal em regime de pluralidade de 
empregadores

2.004 1.612

Incentivos e prémios de rendimento 1.314 1.122

Seguros de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais

277 114

Outros custos 169 80

Custos com Pessoal 19.428 14.064

2019 2018

Administração 11 11

Executivos 4 4

Não executivos 7 7

dos quais: Comissão de Auditoria 3 3

Administração (subsidiárias) 2 1

Responsáveis áreas funcionais 33 24

Técnicos e secretariado 351 212

397 248

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Lucros em operações com Outros 
Ativos Financeiros ao Justo Valor por 
Contrapartida de Outro Rendimento 
Integral

35 2

Obrigações 35 2

Resultados de Outros Ativos 
Financeiros ao Justo Valor por 
Contrapartida de Outro Rendimento 
Integral

35 2
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A rubrica Cheques a cobrar representa cheques sacados por ter-

ceiros sobre outras instituições de crédito e que se encontram em 

cobrança.

Nota 13 – Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Aplicações em 

Instituições de Crédito

Esta rubrica é analisada como segue:

Nota 9 – Gastos Gerais Administrativos

Esta rubrica é composta por:

A rubrica Informática regista os custos incorridos com a implemen-

tação e manutenção de sistemas e infraestrutura informática.

A rubrica Publicidade regista os custos incorridos com publicidade e 

comunicação da marca e produtos.

A rubrica Outros serviços especializados regista os custos incorridos 

com a operativa bancária e transacional.

A rubrica Outros fornecimentos e serviços regista, entre outros, 

custos com utilização da Rede de Lojas CTT, com o servicing de ope-

rações bancárias e a utilização de redes de pagamentos.

Os custos incorridos com serviços de auditoria e revisão legal de 

contas prestados pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

são os seguintes:

O capital social do Banco é de 286.400.000 euros, representado 

por 286.400.000 ações ordinárias sem valor nominal, encontran-

do-se totalmente realizado.

O resultado por ação básico é calculado efetuando a divisão do re-

sultado líquido pelo número médio ponderado de ações ordinárias 

em circulação durante o ano.

O resultado por ação diluído é calculado ajustando o efeito de todas 

as potenciais ações ordinárias diluidoras ao número médio ponde-

rado de ações ordinárias em circulação e ao resultado líquido.

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Banco não detinha potenciais 

ações ordinárias diluidoras, pelo que o resultado por ação diluído é 

igual ao resultado por ação básico.

Nota 11 – Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais

Esta rubrica é analisada como segue:

A rubrica Caixa é representada por notas e moedas denominadas 

em euros.

A rubrica Depósitos à ordem no Banco de Portugal inclui depósitos 

de carácter obrigatório com vista a satisfazer as exigências legais de 

reservas mínimas de caixa.

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1358/2011 do Banco Central 

Europeu, de 14 de dezembro de 2011, as disponibilidades mínimas 

obrigatórias em depósitos à ordem no Banco de Portugal corres-

pondem a 1% dos depósitos e outras responsabilidades. 

Nota 12 – Disponibilidades em Outras Instituições de Crédito

Esta rubrica é analisada como segue:

O escalonamento desta rubrica por prazos de vencimento é apre-

sentado como segue:

A rubrica Aplicações em instituições de crédito apresentou no perío-

do uma taxa média anual de 0,781% (2018: 0,394%).

Os movimentos da imparidade para aplicações em instituições de 

crédito são analisados como segue:

A reconciliação dos movimentos contabilísticos relacionados com 

as perdas por imparidade apresenta-se de seguida:

Nota 10 – Resultado por Ação

O resultado por ação é calculado da seguinte forma:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso 
2018

Água, energia e combustíveis 228 135

Material de consumo corrente 175 132

Material de higiene e limpeza 5 3

Rendas e alugueres 317 245

Comunicações 1.763 1.322

Deslocações, estadas e representações 198 136

Publicidade 3.878 3.839

Conservação e reparação 59 102

Formação do pessoal 92 92

Seguros 376 129

Informática 8.261 7.162

Consultoria e trabalho independente 3.607 2.052

Outros serviços especializados 2.819 2.329

Outros fornecimentos e serviços 5.720 3.990

Gastos Gerais Administrativos 27.498 21.668

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso 
2018

Serviços de revisão de contas 301 222

Serviços de garantia de fiabilidade 169 97

Outros serviços que não revisão de 
contas

15 -

485 319

2019 reexpresso
2018

Resultado líquido do exercício (milhares 
de euros)

(8.011) (17.485)

Número médio de ações 232.235.616 151.895.342

Resultado por ação básico (euros) (0,03) (0,12)

Resultado por ação diluído (euros) (0,03) (0,12)

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Caixa 25.926 25.462

Depósitos à ordem no Banco de Portugal 29.498 6.217

Caixa e Disponibilidades em Bancos 
Centrais

55.424 31.679

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Em instituições de crédito no país 114.473 106.994

Cheques a cobrar 2.226 1.675

Imparidade para disponibilidades em 
outras instituições de crédito

(1) (2)

Disponibilidades em Outras Instituições 
de Crédito

116.698 108.667

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Aplicações em instituições de crédito 
no país

4.351 74.817

Empréstimos a instituições de crédito 
no país

30.480 36.915

Aplicações em instituições de crédito no 
estrangeiro

- 8.501

Imparidade para aplicações em 
instituições de crédito

(216) (422)

Aplicações em Instituições de Crédito 34.615 119.811

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 422 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 624

Alteração do perímetro de consolidação - 7

Movimentação do período:

Ativos financeiros originados ou 
adquiridos

53 564

Variações por alteração na exposição ou 
parâmeros de risco

(69) (773)

Ativos financeiros desreconhecidos 
excluindo write-offs

(190) -

Write-offs - -

Alterações no modelo e metodologias - -

Variações cambiais e outros 
movimentos

- -

Imparidade das aplicações em 
instituições de crédito

216 422

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 422 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 624

Alteração do perímetro de consolidação - 7

Movimentação do período:

Variações no ECL da Carteira (206) (209)

Transferências de Stage (líquidas) - -

Vendas de Crédito - -

Utilizações de Imparidade - -

Write-offs - -

Recuperações de write-off - -

Variações cambiais e outros 
movimentos

- -

Imparidade das aplicações em 
instituições de crédito

216 422

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Até 3 meses 3.368 26.974

De 3 a 12 meses 12.535 70.349

De 1 a 3 anos 13.689 14.251

Mais de 3 anos 5.239 8.659

Aplicações em Instituições de Crédito 34.831 120.233
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(valores expressos em milhares de euros)

2019

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Crédito com garantias reais 414.132 733 414.865 (410) 414.455

Crédito com outras garantias 463.692 1.652 465.344 (1.939) 463.405

Crédito sem garantias 7.099 2.491 9.590 (1.629) 7.961

884.923 4.876 889.799 (3.978) 885.821

Nota 14 – Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Crédito a 

Clientes

Esta rubrica é analisada como segue:

O escalonamento desta rubrica por prazos de vencimento é apre-

sentado como segue:

A repartição desta rubrica por tipo de taxa apresenta-se como segue:

A análise desta rubrica, por tipo de colateral, é apresentada como segue:

A análise desta rubrica, por tipo de crédito, é apresentada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Crédito habitação 405.168 238.667

Crédito automóvel 469.776 -

Locação financeira 8.977 -

Outros créditos - 8.918

Descobertos em depósitos à ordem 1.002 529

Crédito vivo 884.923 248.114

Crédito vencido – menos de 90 dias 741 61

Crédito vencido – mais de 90 dias 4.135 332

Crédito vencido 4.876 393

Imparidade para riscos de crédito (3.978) (458)

Crédito a Clientes 885.821 248.049

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Taxa fixa 427.176 922

Taxa variável 462.623 247.585

Crédito a Clientes 889.799 248.507

(valores expressos em milhares de euros)

2019

À vista Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Crédito 
Vencido

Total

Crédito habitação - 2.963 8.424 22.801 370.980 - 405.168

Crédito automóvel - 21.509 53.448 138.181 256.638 3.121 472.897

Locação financeira - 672 1.843 3.962 2.500 445 9.422

Outros créditos - - - - - 629 629

Descobertos em depósitos à ordem 1.002 - - - - 681 1.683

Crédito a Clientes 1.002 25.144 63.715 164.944 630.118 4.876 889.799

(valores expressos em milhares de euros)

2018

À vista Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Crédito 
Vencido

Total

Crédito habitação - 1.723 4.921 13.333 218.690 - 238.667

Outros créditos - 8.918 - - - - 8.918

Descobertos em depósitos à ordem 529 - - - - 393 922

Crédito a Clientes 529 10.641 4.921 13.333 218.690 393 248.507

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Crédito com garantias reais 238.667 - 238.667 (232) 238.435

Crédito com outras garantias - - - - -

Crédito sem garantias 9.447 393 9.840 (226) 9.614

248.114 393 248.507 (458) 248.049

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Crédito habitação 405.168 - 405.168 (95) 405.073

Crédito automóvel 469.776 3.121 472.897 (3.339) 469.558

Locação financeira 8.977 445 9.422 (100) 9.322

Outros créditos - 629 629 (10) 619

Descobertos em depósitos à ordem 1.002 681 1.683 (434) 1.249

884.923 4.876 889.799 (3.978) 885.821
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(valores expressos em milhares de euros)

2018

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Crédito habitação 238.667 - 238.667 (232) 238.435

Crédito automóvel - - - - -

Locação financeira - - - - -

Outros créditos 8.918 - 8.918 - 8.918

Descobertos em depósitos à ordem 529 393 922 (226) 696

248.114 393 248.507 (458) 248.049

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Empresas

Administração pública, Defesa e Segurança Social 8.918 - 8.918 - 8.918

Particulares

Habitação 238.667 - 238.667 (233) 238.434

Consumo 529 393 922 (225) 697

248.114 393 248.507 (458) 248.049

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Empresas

Agricultura, silvicultura, produção animal e pesca 1.111 9 1.120 (20) 1.100

Indústrias extrativas 23 - 23 - 23

Indústrias transformadoras 3.414 83 3.497 (53) 3.444

Água 193 6 199 (6) 193

Construção 8.289 198 8.487 (46) 8.441

Comércio por grosso e a retalho 5.371 655 6.026 (41) 5.985

Transportes e armazenamento 1.459 27 1.486 (35) 1.451

Restaurantes e hotéis 1.969 16 1.985 (41) 1.944

Informação e comunicação 347 1 348 (3) 345

Setor financeiro e segurador 168 1 169 (3) 166

Atividades imobiliárias 1.789 11 1.800 (12) 1.788

Atividades profissionais, científicas e técnicas 1.107 7 1.114 (12) 1.102

Atividades de serviços administrativos e de suporte 1.612 289 1.901 (20) 1.881

Educação 648 1 649 (5) 644

Serviços de saúde e assistência social 876 1 877 (15) 862

Atividades artísticas, desportivas e recreativas 479 2 481 (9) 472

Outros serviços 14.039 35 14.074 (107) 13.967

Particulares

Habitação 405.168 - 405.168 (95) 405.073

Consumo 436.861 3.534 440.395 (3.455) 436.940

884.923 4.876 889.799 (3.978) 885.821

A análise desta rubrica, por setores de atividade, é apresentada 

como segue:

O movimento da imparidade do crédito no período apresenta-se 

como segue:
(valores expressos em milhares de euros)

2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Saldo inicial 185 67 206 458

Movimentação do período:

Ativos financeiros originados ou adquiridos 2.554 306 231 3.091

Variações por alteração na exposição ou parâmeros de risco (843) 1.470 (49) 578

Variações por modificação de contratos não desreconhecidos - - - -

Ativos financeiros desreconhecidos excluindo write-offs (140) (65) (410) (615)

Write-offs - - (1.175) (1.175)

Alterações no modelo e metodologias - - - -

Transferências para:

Stage 1 404 (374) (30) -

Stage 2 (83) 122 (39) -

Stage 3 (14) (718) 732 -

Variações cambiais e outros movimentos - 63 1.578 1.641

Imparidade do crédito a clientes 2.063 871 1.044 3.978

Dos quais: POCI - - (1.293) (1.293)

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Saldo inicial 58 6 51 115

Movimentação do período:

Ativos financeiros originados ou adquiridos 140 50 74 264

Variações por alteração na exposição ou parâmeros de risco (11) 15 79 83

Variações por modificação de contratos não desreconhecidos - - - -

Ativos financeiros desreconhecidos excluindo write-offs (2) (1) (1) (4)

Write-offs - - - -

Alterações no modelo e metodologias - - - -

Transferências para:

Stage 1 1 (1) - -

Stage 2 (1) 2 (1) -

Stage 3 - (4) 4 -

Variações cambiais e outros movimentos - - - -

Imparidade do crédito a clientes 185 67 206 458

Dos quais: POCI - - - -

A reconciliação dos movimentos contabilísticos relacionados com 

as perdas por imparidade apresenta-se de seguida:
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(valores expressos em milhares de euros)

2018

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Saldo inicial 58 6 51 115

Movimentação do período:

Variações no ECL da Carteira de Crédito 127 64 152 343

Transferências de Stage (líquidas) - (3) 3 -

Vendas de Crédito - - - -

Utilizações de Imparidade - - - -

Write-offs - - - -

Recuperações de write-off - - - -

Variações cambiais e outros movimentos - - - -

Imparidade do crédito a clientes 185 67 206 458

A carteira de crédito total detalhada por stage segundo definido na 

IFRS 9 é apresentada como segue:

O valor dos pagamentos mínimos futuros dos contratos de locação 

financeira, por prazos de maturidade é analisado como segue:

A análise dos contratos de locação financeira por tipo de cliente é 

apresentada como segue:

A rubrica Crédito a clientes inclui o efeito de operações de titulariza-

ção tradicionais, realizadas através de veículos de titularização e su-

jeitas a consolidação no âmbito da IFRS 10, de acordo com a política 

contabilística 2.1. 

A rubrica de crédito a clientes inclui os seguintes valores relaciona-

dos com contratos de locação financeira:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Stage 1 834.895 246.486

Valor Bruto 836.958 246.671

Imparidade (2.063) (185)

Stage 2 39.337 1.435

Valor Bruto 40.208 1.502

Imparidade (871) (67)

Stage 3 11.589 128

Valor Bruto 12.633 334

Imparidade (1.044) (206)

885.821 248.049

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Particulares 1.096 -

Habitação 95 -

Consumo - -

Outros 1.001 -

Empresas 7.881 -

Mobiliário 635 -

Imobiliário 7.246 -

8.977 -

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor dos pagamentos mínimos futuros 9.632 -

Juros ainda não devidos (655) -

Valor presente 8.977 -

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Até 1 ano 2.533 -

1 ano até 5 anos 5.835 -

Mais de 5 anos 1.264 -

Valor dos pagamentos mínimos futuros 9.632 -

Nota 15 – Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Títulos de Dívida

Esta rubrica é analisada como segue:

A análise dos títulos de dívida ao custo amortizado a 31 de dezembro 

de 2019 e 2018, por maturidade residual, é a seguinte:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Títulos de dívida pública

Nacionais 287.118 296.486

Estrangeiros 154.304 121.103

Obrigações de outros emissores

Nacionais 14.620 35.207

Imparidade (173) (183)

Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Títulos de Dívida 455.869 452.613

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Total

Títulos de dívida pública

Nacionais 4.539 4.718 41.143 236.718 287.118

Estrangeiros 752 21.527 34.646 97.379 154.304

Obrigações de outros emissores

Nacionais 14 - 14.606 - 14.620

Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Títulos de Dívida 5.305 26.245 90.395 334.097 456.042

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Saldo inicial 185 67 206 458

Movimentação do período:

Variações no ECL da Carteira de Crédito 1.571 1.711 (228) 3.054

Transferências de Stage (líquidas) 307 (970) 663 -

Vendas de Crédito - - - -

Utilizações de Imparidade - - - -

Write-offs - - (1.175) (1.175)

Recuperações de write-off - - - -

Variações cambiais e outros movimentos - 63 1.578 1.641

Imparidade do crédito a clientes 2.063 871 1.044 3.978
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Os movimentos da imparidade para títulos de dívida ao custo amor-

tizado são analisados como segue:

A reconciliação dos movimentos contabilísticos relacionados com 

as perdas por imparidade apresenta-se de seguida:

A análise dos títulos de dívida ao justo valor através de outro rendi-

mento integral a 31 de dezembro de 2019 e 2018, por maturidade 

residual, é a seguinte:

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 183 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 247

Alteração do perímetro de consolidação - -

Movimentação do período:

Ativos financeiros originados ou adquiridos 13 126

Variações por alteração na exposição ou parâmeros de risco (4) (190)

Ativos financeiros desreconhecidos excluindo write-offs (19) -

Write-offs - -

Alterações no modelo e metodologias - -

Variações cambiais e outros movimentos - -

Imparidade dos títulos de dívida ao custo amortizado 173 183

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 183 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 247

Alteração do perímetro de consolidação - -

Movimentação do período:

Variações no ECL da carteira (10) (64)

Transferências de Stage (líquidas) - -

Vendas - -

Utilizações de Imparidade - -

Write-offs - -

Recuperações de write-off - -

Variações cambiais e outros movimentos - -

Imparidade dos títulos de dívida ao custo amortizado 173 183

Nota 16 – Ativos Financeiros ao Justo Valor Através de Outro 

Rendimento integral – Títulos de Dívida

Esta rubrica é analisada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Total

Títulos de dívida pública

Nacionais 14 - 528 - 542

Obrigações de outros emissores

Nacionais - - - - -

Estrangeiros - - - - -

Ativos Financeiros ao Justo Valor Através de Outro Rendimento Integral – 
Títulos de Dívida

14 - 528 - 542

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Total

Títulos de dívida pública

Nacionais 14 - 546 - 560

Obrigações de outros emissores

Nacionais - - - - -

Estrangeiros 10 608 311 - 929

Ativos Financeiros ao Justo Valor Através de Outro Rendimento Integral – 
Títulos de Dívida

24 608 857 - 1.489

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Total

Títulos de dívida pública

Nacionais 4.704 6.551 18.071 267.160 296.486

Estrangeiros 498 2.539 42.443 75.623 121.103

Obrigações de outros emissores

Nacionais 5.258 4.900 17.879 7.170 35.207

Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Títulos de Dívida 10.460 13.990 78.393 349.953 452.796

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Títulos de dívida pública

Nacionais 542 560

Obrigações de outros emissores

Nacionais - -

Estrangeiros - 929

Ativos Financeiros ao Justo Valor Através de Outro Rendimento Integral – Títulos de Dívida 542 1.489
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A reconciliação dos movimentos contabilísticos relacionados com 

as perdas por imparidade apresenta-se de seguida:

Os movimentos da imparidade para títulos de dívida ao justo valor 

através de outro rendimento integral são analisados como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 128 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 11

Alteração do perímetro de consolidação - -

Movimentação do período:

Variações no ECL da carteira (41) 117

Transferências de Stage (líquidas) - -

Vendas - -

Utilizações de Imparidade (87) -

Write-offs - -

Recuperações de write-off - -

Variações cambiais e outros movimentos - -

Imparidade dos títulos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral - 128

Nota 17 – Ativos Não Correntes Detidos para Venda

Esta rubrica é analisada como segue:

Os ativos não correntes detidos para venda correspondem a imóveis 

e equipamentos recuperados na sequência da resolução de con-

tratos de locação financeira e operacional, para os quais, nos casos 

aplicáveis, foi registada imparidade de acordo com a política conta-

bilística 2.18.

O movimento durante o exercício de 2019 apresenta-se como 

segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Ativos 991 -

Imóveis 990 -

Equipamento 1 -

Imparidade (185) -

Ativos Não Correntes Detidos para Venda 806 -

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 128 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 11

Alteração do perímetro de consolidação - -

Movimentação do período:

Ativos financeiros originados ou adquiridos - 125

Variações por alteração na exposição ou parâmeros de risco - (8)

Ativos financeiros desreconhecidos excluindo write-offs (128) -

Write-offs - -

Alterações no modelo e metodologias - -

Variações cambiais e outros movimentos - -

Imparidade dos títulos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral - 128

(valores expressos em milhares de euros)

Alteração do perímetro de consolidação 2019

Valor bruto
Impari dade 
acumu lada

Valor líquido Adições
Aliena ções e 

Abates
Transfe-
rências

Impari dade 
do exer cício

Valor bruto
Impari dade 
acumu lada

Valor líquido

Imóveis 990 (187) 803 - - - 3 990 (184) 806

Equipamento 1 (1) - - - - - 1 (1) -

991 (188) 803 - - - 3 991 (185) 806

Nota 18 – Outros Ativos Tangíveis

Esta rubrica é analisada como segue:

Esta rubrica inclui, a 31 de dezembro de 2019, o montante líquido de 

1.798 milhares de euros respeitantes à entrada da 321 Crédito no pe-

rímetro de consolidação.

A rubrica Máquinas e ferramentas inclui em 31 de dezembro de 2018 

o montante de 2.488 milhares de euros respeitante à entrada da 

Payshop no perímetro de consolidação.

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso  
2018

Custo de Aquisição 9.291 5.809

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 522 98

Equipamento

Mobiliário 621 420

Máquinas e ferramentas 2.822 2.474

Equipamento informático 868 273

Instalações Interiores 14 4

Material de transporte 19 -

Equipamento de segurança 127 66

Outro equipamento 101 71

Direitos de uso

Imóveis 2.866 1.521

Viaturas 1.328 882

Outros ativos tangíveis 3 -

Depreciações Acumuladas 5.378 3.467

Relativas a exercícios transatos 3.729 2.061

Relativas ao exercício corrente 1.649 1.406

Outros Ativos Tangíveis 3.913 2.342
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Os movimentos da rubrica de Outros Ativos Tangíveis durante o ano 

de 2019 são analisados como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Saldo em 1 de 
janeiro

Aquisi ções / 
Dotações

Transf.
Aliena ções / 

Abates
Aquisi ção 321 

Crédito
Outras 

variações
Saldo em 31 

de dezem bro

Custo de aquisição 5.809 1.505 - (860) 2.835 2 9.291

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 98 4 - - 420 - 522

Equipamento

Mobiliário 420 96 - - 170 (65) 621

Máquinas e ferramentas 2.474 191 - - 55 102 2.822

Equipamento informático 273 114 - (4) 523 (38) 868

Instalações Interiores 4 - - - 10 - 14

Material de transporte - - - - 19 - 19

Equipamento de segurança 66 3 - - 58 - 127

Outro equipamento 71 - - - 30 - 101

Direitos de uso

Imóveis 1.521 758 - (832) 1.419 - 2.866

Viaturas 882 339 - (24) 131 - 1.328

Outros ativos tangíveis - - - - - 3 3

Depreciações acumuladas 3.467 1.649 - (778) 1.040 - 5.378

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 17 86 - - 164 - 267

Equipamento

Mobiliário 366 16 - - 162 - 544

Máquinas e ferramentas 2.025 197 - - 41 - 2.263

Equipamento informático 246 66 - (4) 504 - 812

Instalações Interiores 4 1 - - 2 - 7

Material de transporte - - - - 19 - 19

Equipamento de segurança 25 7 - - 58 - 90

Outro equipamento 71 - - - - - 71

Direitos de uso

Imóveis 238 1.018 - (766) 72 - 562

Viaturas 475 258 - (8) 17 - 742

Outros ativos tangíveis - - - - 1 - 1

Outros Ativos Tangíveis 2.342 (144) - (82) 1.795 2 3.913

(valores expressos em milhares de euros)

2018 reexpresso

Saldo em 1 de 
janeiro

Aquisi ções / 
Dotações

Transf.
Aliena ções / 

Abates
Aquisi ção  
Payshop

Outras 
variações

Saldo em 31 
de dezem bro

Custo de aquisição 2.840 2.097 - (1.845) 2.717 - 5.809

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 206 98 - (206) - - 98

Equipamento

Mobiliário 250 105 - - 65 - 420

Máquinas e ferramentas 32 56 - - 2.386 - 2.474

Equipamento informático 159 76 - - 38 - 273

Instalações Interiores 7 1 - (7) 3 - 4

Material de transporte - - - - - - -

Equipamento de segurança 43 23 - - - - 66

Outro equipamento 6 - - - 65 - 71

Direitos de uso

Imóveis 1.479 1.521 - (1.479) - - 1.521

Viaturas 658 217 - (153) 160 - 882

Outros ativos tangíveis - - - - - - -

Depreciações acumuladas 1.853 1.408 - (1.845) 2.051 - 3.467

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 85 138 - (206) - - 17

Equipamento

Mobiliário 244 57 - - 65 - 366

Máquinas e ferramentas 1 249 - (7) 1.774 8 2.025

Equipamento informático 156 63 - - 28 (1) 246

Instalações Interiores 5 3 - - 3 (7) 4

Material de transporte - - - - - - -

Equipamento de segurança 13 12 - - - - 25

Outro equipamento 6 - - - 65 - 71

Direitos de uso

Imóveis 1.040 677 - (1.479) - - 238

Viaturas 303 209 - (153) 116 - 475

Outros ativos tangíveis - - - - - - -

Outros Ativos Tangíveis 987 689 - - 666 - 2.342

Os movimentos da rubrica de Outros Ativos Tangíveis durante o ano 

de 2018 são analisados como segue:
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Nota 19 – Goodwill e Ativos Intangíveis

Esta rubrica é analisada como segue:

Os ativos intangíveis incluem essencialmente despesas com a aquisi-

ção e desenvolvimento de software, nomeadamente o core banking 

system e projetos de implementação e customização do mesmo.

Os movimentos da rubrica de Goodwill e Ativos Intangíveis durante 

o ano de 2019 são analisados como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Goodwill 61.085 406

Payshop (Portugal), S.A. 406 406

321 Crédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 60.679 -

Ativos Intangíveis 27.624 24.981

Custo de Aquisição 40.515 32.714

Software em uso 33.959 28.599

Outros ativos intangíveis 680 424

Software em curso 5.876 3.691

Amortizações Acumuladas 12.891 7.733

Relativas a exercícios transatos 9.015 4.614

Relativas ao exercício corrente 3.876 3.119

Goodwill e Ativos Intangíveis 88.709 25.387

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Saldo em 1 de 
janeiro

Aquisi ções / 
Dotações

Transf.
Aliena ções / 

Abates
Aquisi ção 321 

Crédito
Saldo em 31 

de dezem bro

Goodwill 406 - - - 60.679 61.085

Diferenças de consolidação e de reavaliação 406 - - - 60.679 61.085

Imparidade - - - - - -

Ativos Intangíveis 24.981 2.157 - - 486 27.624

Custo de Aquisição 32.714 6.033 - - 1.768 40.515

Software em uso 28.599 861 3.407 - 1.092 33.959

Outros ativos intangíveis 424 43 - - 213 680

Software em curso 3.691 5.129 (3.407) - 463 5.876

Amortizações Acumuladas 7.733 3.876 - - 1.282 12.891

Software em uso 7.319 3.870 - - 1.083 12.272

Outros ativos intangíveis 414 6 - - 199 619

Goodwill e Ativos Intangíveis 25.387 2.157 - - 61.165 88.709

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Saldo em 1 de 
janeiro

Aquisi ções / 
Dotações

Transf.
Aliena ções / 

Abates
Aquisi ção 
Payshop

Saldo em 31 
de dezem bro

Goodwill - - - - 406 406

Diferenças de consolidação e de reavaliação - - - - 406 406

Imparidade - - - - - -

Ativos Intangíveis 21.000 3.769 - - 212 24.981

Custo de Aquisição 24.870 6.888 - - 956 32.714

Software em uso 22.719 2.015 3.516 - 349 28.599

Outros ativos intangíveis 16 - - - 408 424

Software em curso 2.135 4.873 (3.516) - 199 3.691

Amortizações Acumuladas 3.870 3.119 - - 744 7.733

Software em uso 3.866 3.117 - - 336 7.319

Outros ativos intangíveis 4 2 - - 408 414

Goodwill e Ativos Intangíveis 21.000 3.769 - - 618 25.387

Os movimentos da rubrica de Goodwill e Ativos Intangíveis durante 

o ano de 2018 são analisados como segue:

2019

Denominação Social
Base de determinação 

de valor recuperável
Período explícito para 

fluxos de caixa
Taxa de desconto

Taxa de crescimento na 
perpetuidade

Payshop (Portugal), S.A. Equity Value / DCF 10 anos 10,0% 2,0%

321 Crédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. Equity Value / DCF 5 anos 10,0% 2,0%

Goodwill

O valor recuperável do Goodwill é avaliado anualmente ou sempre 

que existam indícios e eventual perda de valor. O valor recuperável é 

determinado com base no valor em uso dos ativos, sendo calculado 

com recurso a metodologias suportadas em técnicas de fluxos de 

caixa descontados, considerando as condições de mercado, o valor 

temporal e os riscos de negócio.

Por forma a determinar o valor recuperável dos investimentos efe-

tuados, foram realizados, com efeitos a 31 de dezembro de 2019 e 

2018, testes de imparidade com base nos seguintes pressupostos:

Com base nesta análise e nas perspetivas de evolução futura, con-

cluiu-se não existirem indícios de imparidade relativa ao goodwill 

afeto a estas participações.

Foram realizadas análises de sensibilidade aos resultados dos 

testes de imparidade nomeadamente às seguintes variáveis chave: 

(i) taxa de crescimento na perpetuidade e (ii) taxas de desconto. Os 

resultados das análises de sensibilidade efetuadas não determinam 

a existência de indícios de imparidade.

2018

Denominação Social
Base de determinação 

de valor recuperável
Período explícito para 

fluxos de caixa
Taxa de desconto

Taxa de crescimento na 
perpetuidade

Payshop (Portugal), S.A. Equity Value / DCF 5 anos 10,1% 1,0%



P / 119
Relatório & Contas
2019

P / 118

P / 119
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

Nota 20 – Impostos

O Grupo está sujeito a tributação em sede de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e correspondente Derrama.

Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são refleti-

dos nos resultados do exercício, exceto nos casos em que as transa-

ções que os originaram tenham sido refletidas noutras rubricas de 

capital próprio. Nestas situações o correspondente imposto é igual-

mente refletido por contrapartida de capital próprio, não afetando o 

resultado do exercício.

O cálculo do imposto corrente dos exercícios de 2019 e 2018 foi apu-

rado com base numa taxa nominal de IRC 21% de acordo com a Lei n.º 

107-B/2003, de 31 de dezembro, e a Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de impos-

to que se antecipa estarem em vigor à data da reversão das dife-

renças temporárias, as quais correspondem às taxas aprovadas ou 

substancialmente aprovadas na data de balanço. 

Conforme referido na Nota 2.9, o Grupo encontra-se abrangido pelo 

Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades que en-

globa todas as empresas em que os CTT participam, direta ou indi-

retamente, em pelo menos 90% do respetivo capital social e que 

simultaneamente sejam residentes em Portugal e tributadas em 

sede IRC.

A reconciliação da taxa de imposto, na parte respeitante ao montan-

te reconhecido em resultados, pode ser analisada como segue:

Impostos Correntes

Conforme a política contabilística descrita na nota 2.9, o valor rela-

tivo ao imposto das entidades que integrem o Regime Especial de 

Tributação de Grupos de Sociedades (RETGS) é registado como um 

valor a receber ou a pagar do acionista CTT (ver notas 19 e 22).

A 31 de dezembro de 2019, conforme descrito na nota 2.9, a 321 

Crédito não cumpre ainda os requisitos para integrar o RETGS.

A rubrica de Passivos por impostos correntes, no montante de 4.118 

milhares de euros, inclui montantes enquadrados na IFRIC 23 assim 

como estimativa de imposto sobre o rendimento da 321 Crédito.

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso 2018

Resultado antes de impostos (9.501) (22.079)

Taxa de imposto corrente 21% 21%

Imposto sobre o rendimento esperado (1.995) (4.637)

Derramas 659 177

Total de Imposto Esperado (1.336) (4.459)

Variações patrimoniais (32) (185)

Acréscimos/(deduções) para efeitos de apuramento (197) 296

Tributação autónoma 87 25

Outros ajustamentos - 2

Imposto corrente do exercício contabilizado (1.479) (4.321)

Imposto diferido contabilizado 116 (138)

Total de imposto contabilizado (1.363) (4.459)

Taxa efetiva 14,3% 20,2%

Correções relativas a exercícios anteriores (127) (133)

Impostos (1.490) (4.592)

Impostos Diferidos

O movimento dos ativos por impostos diferidos no período apresen-

ta-se como segue:

O valor de ativos por impostos diferidos a 31 de dezembro de 2019 

decorre fundamentalmente de diferenças temporárias resultantes 

de imparidades não dedutíveis fiscalmente.

O movimento dos passivos por impostos diferidos no período apre-

senta-se como segue:

Novo regime fiscal das perdas por imparidade

O Grupo exerceu a opção de adoção a título definitivo do regime 

fiscal aplicável às perdas por imparidade das instituições de crédito 

e outras instituições financeiras sujeitas à supervisão do Banco de 

Portugal, consagrado pelos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 98/2019, de 4 

de setembro, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 4.º do mesmo 

diploma, com efeitos a partir do período de tributação iniciado em 1 

de janeiro de 2019 (inclusive).

SIFIDE

O Grupo tem como política contabilística o reconhecimento do 

crédito fiscal relativo ao SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à 

Investigação & Desenvolvimento Empresarial) aquando do rece-

bimento da declaração do organismo competente formalizando a 

elegibilidade das despesas apresentadas em candidatura.

No exercício económico de 2018 o Grupo incorreu com despesas de 

I&D no montante aproximado de 17.153 euros para as quais terá a 

possibilidade de beneficiar de um crédito fiscal em sede de Imposto 

sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC) no montante es-

timado de 9.863 euros. 

No exercício económico de 2019 o Grupo incorreu com despesas de 

I&D no montante aproximado de 115.215 euros para a quais terá a 

possibilidade de beneficiar de um crédito fiscal em sede de Imposto 

sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC) no montante es-

timado de 90.764 euros.

Nota 21 – Outros Ativos

Esta rubrica é analisada como segue:

A rubrica Outros Ativos inclui o montante de 10.621 milhares de euros 

(2018: 5.547 milhares de euros) a título de IRC resultante da aplica-

ção do Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades 

(RETGS), conforme o ponto 2.12 da Nota 2.

A rubrica Devedores por operações de pagamento compreende 

fundamentalmente os montantes a receber dos agentes Payshop.

A rubrica Outros devedores regista fundamentalmente os montan-

tes a receber por operações de intermediação de crédito e mediação 

de seguros.

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Saldo inicial 530 209

Alteração do perímetro de consolidação 1.679 -

Reconhecido em resultados (116) 136

Reconhecido em outras reservas - 185

Ativos por Impostos Diferidos 2.093 530

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Saldo inicial - -

Alteração do perímetro de consolidação 83 -

Reconhecido em resultados - -

Reconhecido em outras reservas - -

Passivos por Impostos Diferidos 83 -

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

IRC RETGS 10.621 5.547

Devedores por operações de 
pagamentos

1.720 1.734

Operações a regularizar 1.477 1.514

Contas Caução 2.052 371

Outros devedores 8.645 3.561

Despesas com encargo diferido 833 603

Setor Público Administrativo 648 58

Devedores por adiantamentos 53 1

Rendimentos a receber 56 51

Imparidade para outros ativos (4.789) (542)

Outros Ativos 21.316 12.898
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Os movimentos da imparidade para outros ativos são analisados 

como segue:

Nota 22 – Passivos Financeiros ao Custo Amortizado – Recursos de 

Instituições de Crédito

Esta rubrica é analisada como segue:

O escalonamento desta rubrica por prazos de vencimento é apre-

sentado como segue:

Nota 23 – Passivos Financeiros ao Custo Amortizado – Recursos de 

Clientes

Esta rubrica é analisada como segue:

A análise da rubrica Recursos de clientes, por maturidade residual 

contratual, é a seguinte:

Nota 24 – Passivos Financeiros ao Custo Amortizado – Títulos de 

Dívida Emitidos

Esta rubrica é analisada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Saldo inicial 542 -

Alteração do perímetro de consolidação 4.011 375

Dotação do período 368 193

Reversão do período (68) (25)

Utilização do período (64) (1)

Imparidade para outros ativos 4.789 542

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Até 3 meses 37.851 -

De 3 a 12 meses - -

De 1 a 3 anos - -

Mais de 3 anos - -

Passivos Financeiros ao Custo 
Amortizado – Recursos de Instituições 
de Crédito

37.851 -

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Depósitos à ordem e de poupança 1.113.986 783.118

Depósitos a prazo

Até 3 meses 53.165 47.463

De 3 a 12 meses 116.416 53.369

Passivos Financeiros ao Custo 
Amortizado – Recursos de Clientes

1.283.567 883.950

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Depósitos à ordem 961.772 671.673

Depósitos a prazo 169.581 100.832

Depósitos de poupança 152.214 111.445

Passivos Financeiros ao Custo 
Amortizado – Recursos de Clientes

1.283.567 883.950

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Recursos de instituições de crédito no 
estrangeiro

Operações de venda com acordo de 
recompra

37.851 -

Passivos Financeiros ao Custo 
Amortizado – Recursos de Instituições 
de Crédito

37 851 -

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Securitizações (ver nota 36) 76.077 -

Passivos Financeiros ao Custo 
Amortizado – Títulos de Dívida Emitidos

76.077 -

Em 31 de dezembro de 2019 os títulos de dívida emitidos são anali-

sados como segue:

O movimento desta rubrica no exercício apresenta-se como segue:

Em junho de 2019 o Grupo decidiu reembolsar antecipadamente a 

operação de titularização Chaves Funding no.7. Esta operação incluía 

uma carteira de crédito automóvel e de locação financeira e tinha, 

aquando do seu reembolso, um valor nominal de 197.200.000 euros.

O escalonamento desta rubrica por prazos de vencimento é apre-

sentado como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

Denominação Data de emissão
Data de 

reembolso
Remuneração Valor nominal Valor de balanço

Ulisses Finance No.1 – Class A Julho de 2017 Julho de 2033 Euribor 1M + 85 bps 61.938 61.964

Ulisses Finance No.1 – Class B Julho de 2017 Julho de 2033 Euribor 1M + 160 bps 7.000 7.004

Ulisses Finance No.1 – Class C Julho de 2017 Julho de 2033 Euribor 1M + 375 bps 7.100 7.109

76.038 76.077

(valores expressos em milhares de euros)

Denominação Saldo Inicial
Alterações no 
perímetro de 
consolidação

Emissões Reembolsos
Outros 

movimentos
Saldo final

Chaves Funding No.7 - 201.661 - (201.600) (61) -

Ulisses Finance No.1 - 101.060 - (25.008) 25 76.077

- 302.721 - (226.608) (36) 76.077

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Mais de 3 anos Total

Securitizações 17 - - 76.060 76.077

17 - - 76.060 76.077
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Nota 25 – Provisões

Esta rubrica é analisada como segue:

Estas provisões foram constituídas por forma a fazer face a contin-

gências relacionadas com a atividade do Grupo e cujo pagamento se 

afigura como provável.  

A cada data de reporte o Grupo reavalia os montantes registados 

nesta rubrica, de forma a que esta reflita a melhor estimativa de 

montante e probabilidade de ocorrência.

O movimento da rubrica de provisões no período apresenta-se 

como segue:

Nota 26 – Outros Passivos

Esta rubrica é analisada como segue:

A rubrica Operações a regularizar regista fundamentalmente o saldo 

de operações bancárias pendentes de liquidação financeira.

A rubrica Credores por operações de pagamentos regista os valores 

pendentes de liquidação com clientes do negócio de pagamentos 

da sociedade Payshop.

A rubrica Contas caução regista o valor de cauções recebidas dos 

agentes Payshop.

A rubrica Outros Passivos inclui o montante de 282 milhares de 

euros (2018: 458 milhares de euros) a título de IRC resultante da apli-

cação do Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades 

(RETGS), conforme o ponto 2.10 da Nota 2.

A rubrica Passivos de locações corresponde aos passivos de locação 

reconhecidos no âmbito da IFRS 16, conforme descrito na política 

contabilística 2.8.

Nota 27 – Capital

O capital social no montante de 286.400.000 euros, representado 

por 286.400.000 ações sem valor nominal, encontra-se integral-

mente subscrito e realizado.

Em 26 de abril de 2019 foi realizado um aumento de capital social da 

Sociedade de 156.400.000 euros (cento e cinquenta e seis milhões 

e quatrocentos mil euros) para 266.400.000 euros (duzentos e 

sessenta e seis milhões e quatrocentos mil euros), mediante a reali-

zação de uma nova entrada em dinheiro por parte do Acionista Único 

(CTT – Correios de Portugal, S.A.), no montante de 110.000.000 

euros (cento e dez milhões de euros) dando origem à emissão de 

110.000.000 de novas ações sem valor nominal, ordinárias, nomi-

nativas e com um valor de emissão de 1 euro cada.

Em 23 de dezembro de 2019 foi realizado um aumento de capital 

social da Sociedade de 266.400.000 euros (duzentos e sessenta 

e seis milhões e quatrocentos mil euros) para 286.400.000 euros 

(duzentos e oitenta e seis milhões e quatrocentos mil euros), me-

diante a realização de uma nova entrada em dinheiro por parte do 

Acionista Único (CTT – Correios de Portugal, S.A.), no montante de 

20.000.000 euros (vinte milhões de euros) dando origem à emis-

são de 20.000.000 de novas ações sem valor nominal, ordinárias, 

nominativas e com um valor de emissão de 1 euro cada.

À data de 31 de dezembro de 2019, o capital social do Banco é detido 

a 100% pelos CTT – Correios de Portugal, S.A. (sociedade aberta).

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Provisões para outros riscos e encargos 1.723 51

Provisões 1.723 51

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Saldo inicial 51 86

Alteração do perímetro de consolidação 1.896 -

Dotação do período 190 46

Reversão do período (414) (66)

Utilização do período - (15)

Provisões 1.723 51

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso 
2018

Credores

Fornecedores 12.554 3.829

Partes relacionadas 2.031 1.176

Outros credores 1.907 44

Custos com pessoal 6.222 3.407

Operações a regularizar 17.971 14.954

Receitas com encargo diferido 395 -

Credores por operações de pagamentos 4.982 3.390

IRC RETGS 282 458

Setor Público Administrativo 1.619 794

Contas caução 239 217

Operações sobre títulos a regularizar - -

Passivos de locações 2.902 1.699

Outros Passivos 51.104 29.968

Nota 28 – Reservas de Justo Valor, Outras Reservas e Resultados 

Transitados

Esta rubrica é analisada como segue:

Nota 29 – Garantias e Outros Compromissos

Esta rubrica é analisada como segue:

O montante registado como Garantias Prestadas inclui, fundamen-

talmente, títulos dados como colateral para garantia de liquidação 

de operações interbancárias.

O montante registado como Garantias Recebidas inclui, fundamen-

talmente, avales e hipotecas sobre imóveis para colateralização de 

operações de crédito habitação.

Os compromissos revogáveis e irrevogáveis apresentam acordos 

contratuais para a concessão de crédito com os clientes do Grupo 

(por exemplo linhas de crédito não utilizadas) os quais, de forma 

geral, são contratados por prazos fixos ou com outros requisitos de 

expiração. Substancialmente todos os compromissos de concessão 

de crédito em vigor requerem que os clientes mantenham deter-

minados requisitos verificados aquando da contratualização dos 

mesmos.

Não obstante as particularidades destes compromissos, a aprecia-

ção destas operações obedece aos mesmos princípios básicos de 

uma qualquer outra operação comercial, nomeadamente o da sol-

vabilidade do cliente, sendo que o Grupo requer que estas opera-

ções sejam devidamente colateralizadas quando necessário. Uma 

vez que é expectável que parte dos mesmos expire sem ter sido uti-

lizado, os montantes indicados não representam necessariamente 

necessidades de caixa futuras.

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso
2018

Reservas de Justo Valor

Outros ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de outro rendimento integral 16 -

Outras Reservas (904) (758)

Resultados Transitados (66.146) (48.661)

Reservas e Resultados Transitados (67.034) (49.419)

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Garantias Prestadas 15.344 9.077

Garantias Recebidas 1.226.911 439.242

Compromissos assumidos perante terceiros

Compromissos revogáveis

Linhas de crédito 19.440 10.897

Compromissos irrevogáveis

Linhas de crédito 11.180 9.984

Compromissos assumidos por terceiros

Compromissos revogáveis

Linhas de crédito 10.119 6.862

Compromissos irrevogáveis

Outros 279 -

Responsabilidades por prestação de serviços

Guarda de valores 40 219
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Nota 30 – Transações com Partes Relacionadas

Todos os negócios e operações realizados pelo Grupo com partes 

relacionadas em relação de domínio ou de grupo são cumulativa-

mente celebrados em condições normais de mercado para opera-

ções similares e fazem parte da atividade corrente do Grupo.

Em 31 de dezembro de 2019 a lista de entidades relacionadas era a 

seguinte:

Estrutura Acionista / Participações Qualificadas

CTT – Correios de Portugal, S.A. (Sociedade Aberta)

Manuel Champalimaud, SGPS, S.A.(1)

(1) Participação qualificada no acionista único, CTT – Correios de Portugal, S.A. (Sociedade Aberta). Esta participação é imputável a Manuel Carlos de Mello Champalimaud, sendo 
constituída por uma componente de 0,24% detida diretamente e por uma componente de 12,76% detida indiretamente através de Manuel Champalimaud, SGPS, S.A., empresa 
controlada por Manuel Carlos de Mello Champalimaud, e ainda ações detidas por membros do Conselho de Administração da Manuel Champalimaud, SGPS, S.A.

Outras entidades relacionadas

CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A.

CTT Contacto, S.A.

Correio Expresso de Moçambique, S.A.

Órgãos Sociais 1

Conselho de 
Administração 

(CA)

Comissão 
Executiva  

(CE)

Comissão 
de Auditoria 

(CAUD)

Mesa da
Assembleia Geral 

(MAG)

Revisor Oficial 
de Contas

(ROC)

João de Almada Moreira Rato Presidente - - - -

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho Vogal Presidente (CEO) - - -

João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco Vogal Vogal (CCO) - - -

Pedro Rui Fontela Coimbra Vogal Vogal (CFO) - - -

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas Vogal Vogal (COO) - - -

João Manuel de Matos Loureiro Vogal - Presidente - -

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso Vogal - Vogal - -

Susana Maria Morgado Gomez Smith Vogal - Vogal - -

António Pedro Ferreira Vaz da Silva Vogal - - - -

António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira Vogal - - - -

Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco Vogal - - - -

Rui Afonso Galvão Mexia de Almeida Fernandes - - - Presidente -

KPMG & Associados SROC, S.A. - - - - Efetivo

Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho - - - - Representante

Maria Cristina Santos Ferreira - - - - Suplente

1 São, na presente, indicados os membros dos órgãos sociais em funções a 31 de dezembro de 2019.

À data de 31 de dezembro de 2019, o valor das transações do Grupo 

com entidades relacionadas, assim como os respetivos custos e 

proveitos reconhecidos no exercício, foram:

À data de 31 de dezembro de 2018, o valor das transações do Grupo 

com entidades relacionadas, assim como os respetivos custos e 

proveitos reconhecidos no exercício, foram:

Em relação aos membros dos Órgãos Sociais, a 31 de dezembro de 

2019 o montante de depósitos destes junto do Grupo ascendia a 142 

milhares de euros (2018: 135 milhares de euros). 

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Balanço Demonstração de Resultados

Ativo Passivo Custos Proveitos

CTT – Correios de Portugal, S.A. 11.023 2.765 4.194 3.616

CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A. 4 37 181 20

CTT Contacto, S.A. - 32 299 -

11.027 2.834 4.674 3.636

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Balanço Demonstração de Resultados

Ativo Passivo Custos Proveitos

CTT – Correios de Portugal, S.A. 5.944 1.189 3.074 3.856

CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A. 1 56 275 4

CTT Contacto, S.A. - 31 299 -

5.945 1.276 3.648 3.860
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Nota 31 – Justo Valor

O justo valor dos ativos e passivos financeiros, com referência a 31 de 

dezembro de 2019, é analisado como segue:

O justo valor dos ativos e passivos financeiros, com referência a 31 de 

dezembro de 2018, é analisado como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Ao justo valor 
através de 
resultados

Ao justo valor 
através de 

reservas

Custo 
amortizado

Valor 
contabilístico

Justo Valor

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 55.424 55.424 55.424

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 116.698 116.698 116.698

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito - - 34.615 34.615 34.615

Crédito a clientes - - 885.821 885.821 892.175

Títulos de dívida - - 455.869 455.869 490.963

Obrigações de emissores públicos - - 441.255 441.255 476.238

Obrigações de outros emissores - - 14.614 14.614 14.725

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Ativos financeiros detidos para negociação 2 - - 2 2

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida - 542 - 542 542

Obrigações de emissores públicos - 542 - 542 542

Obrigações de outros emissores - - - - -

Ativos não correntes detidos para venda - - 806 806 806

Ativos Financeiros 2 542 1.549.233 1.549.777 1.591.225

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de outras instituições de crédito - - 37.851 37.851 37.851

Recursos de clientes - - 1.283.567 1.283.567 1.283.567

Títulos de dívida emitidos - - 76.077 76.077 76.993

Passivos Financeiros - - 1.397.495 1.397.495 1.398.411

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Ao justo valor 
através de 
resultados

Ao justo valor 
através de 

reservas

Custo 
amortizado

Valor 
contabilístico

Justo Valor

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 31.679 31.679 31.679

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 108.667 108.667 108.667

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito - - 119.811 119.811 119.811

Crédito a clientes - - 248.049 248.049 248.049

Títulos de dívida - - 452.613 452.613 468.350

Obrigações de emissores públicos - - 417.441 417.441 433.215

Obrigações de outros emissores - - 35.172 35.172 35.135

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida - 1.489 - 1.489 1.489

Obrigações de emissores públicos - 560 - 560 560

Obrigações de outros emissores - 929 - 929 929

Ativos não correntes detidos para venda - - - - -

Ativos Financeiros - 1.489 960.819 962.308 978.045

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes - - 883.950 883.950 883.950

Passivos Financeiros - - 883.950 883.950 883.950

O justo valor tem como base as cotações de mercado, sempre que 

estes se encontrem disponíveis. Caso estas não existam, o justo 

valor é estimado através de modelos internos baseados em técni-

cas de desconto de fluxos de caixa. A geração de fluxos de caixa dos 

diferentes instrumentos é feita com base nas respetivas caracterís-

ticas financeiras e as taxas de desconto utilizadas incorporam quer a 

curva de taxas de juro de mercado, quer os atuais níveis de risco do 

respetivo emitente.

Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos parâme-

tros utilizados no modelo de avaliação, que necessariamente incor-

poram algum grau de subjetividade, e reflete exclusivamente o valor 

atribuído aos diferentes instrumentos financeiros.

O Banco utiliza a seguinte hierarquia de justo valor, com três níveis 

na valorização de instrumentos financeiros (ativos ou passivos), a 

qual reflete o nível de julgamento, a observabilidade dos dados uti-

lizados e a importância dos parâmetros aplicados na determinação 

da avaliação do justo valor do instrumento, de acordo com o dispos-

to na IFRS 13:

Nível 1: O justo valor é determinado com base em preços cotados 

não ajustados, capturados em transações em mercados ativos en-

volvendo instrumentos financeiros idênticos aos instrumentos a 

avaliar. Existindo mais que um mercado ativo para o mesmo instru-

mento financeiro, o preço relevante é o que prevalece no mercado 

principal do instrumento, ou o mercado mais vantajoso para os quais 

o acesso existe;

Nível 2: O justo valor é apurado a partir de técnicas de avaliação su-

portadas em dados observáveis em mercados ativos, sejam dados 

diretos (preços, taxas, spreads…) ou indiretos (derivados), e pressu-

postos de valorização semelhantes aos que uma parte não relacio-

nada usaria na estimativa do justo valor do mesmo instrumento fi-

nanceiro. Inclui ainda instrumentos cuja valorização é obtida através 

de cotações divulgadas por entidades independentes, mas cujos 

mercados têm liquidez mais reduzida; e,

Nível 3: O justo valor é determinado com base em dados não obser-

váveis em mercados ativos, com recurso a técnicas e pressupostos 

que os participantes do mercado utilizariam para avaliar os mesmos 

instrumentos, incluindo hipóteses acerca dos riscos inerentes, à téc-

nica de avaliação utilizada e aos inputs utilizados e contemplados pro-

cessos de revisão da acuidade dos valores assim obtidos.

O Banco considera um mercado ativo para um dado instrumento 

financeiro, na data de mensuração, dependendo do volume de ne-

gócios e da liquidez das operações realizadas, da volatilidade relativa 

dos preços cotados e da prontidão e disponibilidade da informação, 

devendo, para o efeito verificar as seguintes condições mínimas:

 � Existência de cotações diárias frequentes de negociação no 

último ano;

 � As cotações acima mencionadas alteram-se com regularidade;

 � Existem cotações executáveis de mais do que uma entidade.

Um parâmetro utilizado numa técnica de valorização é considerado 

um dado observável no mercado se estiverem reunidas as condi-

ções seguintes:

 � Se o seu valor é determinado num mercado ativo;

 � Se existe um mercado OTC e é razoável assumir-se que se ve-

rificam as condições de mercado ativo, com a exceção da condi-

ção de volumes de negociação; e,

 � O valor do parâmetro pode ser obtido pelo cálculo inverso dos 

preços dos instrumentos financeiros e ou derivados onde os 

restantes parâmetros necessários à avaliação inicial são obser-

váveis num mercado líquido ou num mercado OTC que cum-

prem com os parágrafos anteriores.
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O quadro seguinte resume, por níveis de valorização, o justo valor dos 

ativos e passivos financeiros, com referência a 31 de dezembro de 2018:

As principais metodologias e pressupostos utilizados na estimativa 

do justo valor dos ativos e passivos financeiros registados no balan-

ço ao custo amortizado são analisados como segue:

Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais, Disponibilidades em 

Outras Instituições de Crédito e Aplicações em Bancos Centrais e 

em Outras Instituições de Crédito

Estes ativos são de muito curto prazo pelo que o valor de balanço é 

uma estimativa razoável do seu respetivo justo valor.

Outros ativos Financeiros ao Custo Amortizado

O justo valor destes instrumentos financeiros é baseado em cota-

ções de mercado, quando disponíveis. Caso não existam, o justo 

valor é estimado com base na atualização dos fluxos de caixa espe-

rados de capital e juros no futuro para estes instrumentos.

Crédito a Clientes 

Crédito Habitação

O justo valor é calculado através do desconto, pelas taxas médias da 

produção de dezembro, dos cash-flows esperados ao longo da vida 

dos contratos considerando as taxas de pré-pagamento históricas.

Crédito Automóvel

O justo valor é calculado através do desconto, pelas taxas médias da 

produção de dezembro, dos cash-flows esperados ao longo da vida 

dos contratos considerando as taxas de pré-pagamento históricas.

Outros

Este tipo de crédito é de muito curto prazo, pelo que o valor de balan-

ço é uma estimativa razoável do seu respetivo justo valor.

Recursos de Bancos Centrais e Outras Instituições de Crédito

Estes ativos são de muito curto prazo pelo que o valor de balanço é 

uma estimativa razoável do seu respetivo justo valor.

Recursos de Clientes

O justo valor destes instrumentos financeiros é estimado com base 

na atualização dos fluxos de caixa esperados de capital e de juros. 

A taxa de desconto utilizada é a que reflete as taxas praticadas 

para os depósitos com características similares à data do balanço. 

Considerando que as taxas de juro aplicáveis são renovadas por pe-

ríodos inferiores a um ano, não existem diferenças materialmente 

relevantes no seu justo valor.

Nota 32 – Gestão de Riscos

O Grupo encontra-se exposto a diversos riscos no âmbito do desen-

volvimento da sua atividade.

A política de Gestão de Risco e Controlo Interno do Grupo visa asse-

gurar a aplicação efetiva do sistema de gestão dos riscos, através do 

acompanhamento contínuo da sua adequação e eficácia, procuran-

do identificar, avaliar, acompanhar e controlar todos os riscos ma-

terialmente relevantes a que a instituição se encontra sujeita, tanto 

interna como externamente. 

Neste âmbito, assume uma particular relevância o acompanhamen-

to e controlo dos principais tipos de riscos financeiros – crédito, liqui-

dez, taxa de juro, mercado e operacional – a que se encontra sujeita 

a atividade do Grupo.

Risco de Crédito

O risco de crédito reflete o grau de incerteza dos retornos espera-

dos, por incapacidade quer do tomador de um empréstimo, quer da 

contraparte de um contrato em cumprir com as suas obrigações. 

A gestão do risco de crédito no Grupo inclui a identificação, medição, 

avaliação e monitorização das diferentes exposições creditícias, as-

segurando a gestão de risco ao longo das sucessivas fases da vida 

do processo de crédito. 

A monitorização e acompanhamento do risco de crédito, nomea-

damente no que se refere à evolução das exposições creditícias e 

monitorização das perdas, é efetuada regularmente pela Direção de 

Risco e pelo Comité de Capital e Risco.

No primeiro trimestre de 2017, o Banco iniciou a concessão do pro-

duto de crédito habitação. A 31 de dezembro de 2019, as exposições 

(líquidas de imparidade e incluindo exposições Off-balance) a este 

tipo de crédito de 421.748 milhares de euros (247.042 milhares de 

euros a 31 de dezembro de 2018). 

Durante 2019, por via da aquisição da 321 Crédito, o Grupo aumen-

tou significativamente o seu crédito no segmento de retalho, mais 

especificamente no crédito automóvel vendido no ponto de venda, 

registando alterações significativas na sua estrutura de balanço e da 

exposição ao risco de crédito. Os 467.469 milhares de euros de ex-

posição (líquidas de imparidade e incluindo exposições Off-balance) 

a retalho de 2019 comparam com os 4.341 milhares de euros de 

2019.

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Técnicas de valorização

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 55.424 - - 55.424

Disponibilidades em outras instituições de crédito 116.698 - - 116.698

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito - - 34.615 34.615

Crédito a clientes - - 892.175 892.175

Títulos de dívida 476.238 14.725 - 490.963

Obrigações de emissores públicos 476.238 - - 476.238

Obrigações de outros emissores - 14.725 - 14.725

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Ativos financeiros detidos para negociação 2 - - 2

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida 542 - - 542

Obrigações de emissores públicos 542 - - 542

Obrigações de outros emissores - - - -

Ativos não correntes detidos para venda - 806 - 806

Ativos Financeiros 648.904 15.531 926.790 1.591.225

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de outras instituições de crédito - - 37.851 37.851

Recursos de clientes - - 1.283.567 1.283.567

Títulos de dívida emitidos - 76.993 - 76.993

Passivos Financeiros - 76.993 1.321.418 1.398.411

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Técnicas de valorização

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 31.679 - - 31.679

Disponibilidades em outras instituições de crédito 108.667 - - 108.667

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito - - 119.811 119.811

Crédito a clientes - - 248.049 248.049

Títulos de dívida 433.215 25.245 9.890 468.350

Obrigações de emissores públicos 433.215 - - 433.215

Obrigações de outros emissores - 25.245 9.890 35.135

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida 1.489 - - 1.489

Obrigações de emissores públicos 560 - - 560

Obrigações de outros emissores 929 - - 929

Ativos não correntes detidos para venda - - - -

Ativos Financeiros 575.050 25.245 377.750 978.045

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes - - 883.950 883.950

Passivos Financeiros - - 883.950 883.950

O quadro seguinte resume, por níveis de valorização, o justo valor dos 

ativos e passivos financeiros, com referência a 31 de dezembro de 2019:
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O Grupo, atualmente, encontra-se exposto a risco de crédito em 

outras das suas atividades. Estas incluem necessariamente, expo-

sição direta a risco de crédito associado a aplicações e depósitos em 

outras instituições de crédito (risco da contraparte), a títulos de dívida 

pública emitidos por países da Zona Euro (Portugal, Itália, Espanha, 

França e Irlanda), instrumentos de dívida de outros emitentes (insti-

tuições de crédito e empresas), operações de titularização relativas 

ao défice tarifário e outras carteiras da 321 Crédito que, no essencial, 

se encontram em fase de run-off. 

Com o objetivo de mitigar o risco de crédito, as operações de crédi-

to habitação têm garantias associadas, nomeadamente hipotecas. 

Exceto em situações de incumprimento, o Banco, no âmbito da sua 

atividade, não tem permissão para vender ou penhorar estes cola-

terais. O justo valor dessas garantias é determinado à data da con-

cessão do crédito, sendo o seu valor verificado periodicamente. 

As operações de crédito automóvel são feitas com reserva de pro-

priedade, e o valor do veículo é avaliado no momento da concessão 

do crédito.

A aceitação de colaterais como garantia de operações de crédito 

remete para a necessidade de definir e implementar técnicas de mi-

tigação dos riscos a que estão expostos os ditos colaterais. Assim, e 

como abordagem a esta matéria, o Grupo estipulou um conjunto de 

procedimentos aplicáveis aos colaterais (nomeadamente os imó-

veis), que cobrem, entre outros, a volatilidade do valor do colateral.

Seguidamente apresenta-se o valor bruto dos créditos e respetivo 

justo valor dos colaterais, limitado ao valor do crédito associado:

No quadro seguinte apresenta-se a informação relativa às exposições 

ao risco de crédito, por classe de risco, do Grupo (líquidas de imparidade 

e incluindo exposições extrapatrimoniais), em 31 de dezembro de 2019 

e 31 de dezembro de 2018:

O detalhe da informação relativa às rubricas de risco (incluindo extra-

patrimoniais) em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 

apresenta-se como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Crédito a clientes
Justo valor dos 

colaterais
Crédito a clientes

Justo valor dos 
colaterais

Crédito habitação 402.126 687.598 239.524 410.225

Crédito automóvel 460.808 456.534 - -

Outros 884.958 1.176.951 8.526 -

1.747.893 2.321.083 248.050 410.225

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Administrações Centrais ou Bancos Centrais 471.295 424.194

Instituições de crédito 166.289 237.526

Empresas 18.041 44.841

Clientes de retalho 467.469 4.341

Empréstimos garantidos por bens imóveis 421.748 247.042

Créditos em incumprimento 7.291 128

Outros elementos 57.072 40.849

Rubricas de Risco 1.609.203 998.921

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Depósitos à ordem 29.498 - 29.498 6.217 - 6.217

Outros ativos financeiros ao justo valor por 
contrapartida de outro rendimento integral

542 - 542 536 - 536

Outros ativos financeiros ao custo amortizado 441.422 (167) 441.255 417.589 (148) 417.441

Administrações Centrais ou Bancos Centrais 471.462 (167) 471.295 424.342 (148) 424.194

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Depósitos à ordem 116.699 - 116.699 104.309 - 104.309

Outros ativos financeiros ao justo valor por 
contrapartida de outro rendimento integral

- - - 203 - 203

Aplicações em instituições financeiras 48.391 (216) 48.175 122.355 (415) 121.940

Outros 1.415 - 1.415 11.083 (9) 11.074

Instituições de crédito 166.505 (216) 166.289 237.950 (424) 237.526
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(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Outros ativos financeiros ao justo valor por 
contrapartida de outro rendimento integral

3.440 (13) 3.427 878 (127) 751

Outros ativos financeiros ao custo amortizado 14.620 (7) 14.614 35.207 (35) 35.172

Crédito a clientes - - - 8.918 - 8.918

Empresas 18.060 (20) 18.041 45.003 (162) 44.841

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Crédito a clientes 470.625 (3.156) 467.468 4.360 (19) 4.341

Clientes de retalho 470.625 (3.156) 467.468 4.360 (19) 4.341

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Crédito a clientes 421.903 (155) 421.748 247.274 (232) 247.042

Empréstimos garantidos por bens imóveis 421.903 (155) 421.748 247.274 (232) 247.042

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Crédito a clientes 7.944 (653) 7.291 334 (206) 128

Créditos em incumprimento 7.944 (653) 7.291 334 (206) 128

A exposição a dívida pública, líquida de imparidade, de países da Zona 

Euro apresenta-se detalhada como segue:

A análise da carteira de ativos financeiros por stages é apresentada 

como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Outros ativos financeiros ao 
justo valor por contrapartida de 

outro rendimento integral

Outros ativos 
financeiros ao 

custo amortizado
Total

Outros ativos financeiros ao 
justo valor por contrapartida de 

outro rendimento integral

Outros ativos 
financeiros ao 

custo amortizado
Total

Portugal 542 286.995 287.537 536 296.486 297.022

Espanha - 54.924 54.924 - 45.048 45.048

Itália - 87.172 87.172 - 63.727 63.727

França - 6.492 6.492 - 6.551 6.551

Irlanda - 5.671 5.671 - 5.777 5.777

542 441.254 441.796 536 417.589 418.125

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI Total Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Disponibilidades em Bancos 
Centrais e outras instituições 
de crédito

146.197 - - - 146.197 114.886 - - 114.886

Perdas por imparidade (1) - - - (1) (2) - - (2)

Valor Líquido 146.196 - - - 146.196 114.884 - - 114.884

Aplicações em instituições 
de crédito

34.831 - - - 34.831 120.233 - - 120.233

Perdas por imparidade (216) - - - (216) (422) - - (422)

Valor Líquido 34.615 - - - 34.615 119.811 - - 119.811

Ativos financeiros ao justo 
valor por contrapartida de 
outro rendimento integral – 
Títulos de dívida

542 - - - 542 1.141 476 - 1.617

Perdas por imparidade - - - - - (1) (127) - (128)

Valor Líquido 542 - - - 542 1.140 349 - 1.489

Ativos financeiros ao custo 
amortizado – Títulos de 
dívida

456.042 - - - 456.042 452.796 - - 452.796

Perdas por imparidade (173) - - - (173) (183) - - (183)

Valor Líquido 455.869 - - - 455.869 452.613 - - 452.613

Ativos financeiros ao custo 
amortizado – Crédito a 
clientes

836.958 40.208 7.199 5.434 889.799 246.671 1.502 334 248.507

Perdas por imparidade (2.063) (871) (2.337) 1.293 (3.978) (185) (67) (206) (458)

Valor Líquido 834.895 39.337 4.862 6.727 885.821 246.486 1.435 128 248.049
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Risco de Liquidez

O risco de liquidez reflete a possibilidade de se incorrer em perdas 

significativas decorrentes de uma degradação das condições de 

financiamento (risco de financiamento) e/ou venda de ativos por 

valores inferiores aos valores de mercado (risco de liquidez de 

mercado).

Ao nível global, a estratégia de gestão do risco de liquidez é da com-

petência do Conselho de Administração, que delega na Comissão 

Executiva, e executada pela Direção de Tesouraria, assente na vigi-

lância constante dos indicadores de exposição, e objeto de acompa-

nhamento próximo pelo Comité de Capital e Risco.

O Comité de Capital e Risco é responsável por controlar a exposição 

ao risco de liquidez, analisando a posição de liquidez e avaliando a 

sua conformidade com as regras e limites regulamentares apli-

cáveis, assim como com os objetivos e orientações definidos pelo 

Grupo. 

A avaliação do risco de liquidez do Grupo é efetuada utilizando indi-

cadores regulamentares definidos pelas autoridades de supervisão, 

assim como outras métricas internas.

Em 31 de Dezembro de 2019, os ativos e passivos por prazos de ven-

cimento residuais e contratuais são analisados como se segue:

Em 31 de Dezembro de 2018, os ativos e passivos por prazos de ven-

cimento residuais e contratuais são analisados como se segue:

Adicionalmente, no âmbito do acompanhamento periódico da situa-

ção de liquidez, o Grupo calcula o mismatch de liquidez, Additional 

Liquidity Monitoring Metrics (ALMM), de acordo com as adendas in-

troduzidas em 2018 ao Regulamento (EU) 680/2014 da Comissão.

O ALMM, tem em conta todos os outflows e inflows contratados e 

utiliza um maturity ladder que permite confirmar a existência ou não 

de mismatch de liquidez do Grupo e permite também saber a sua 

capacidade de contrabalançar um eventual mismatch de liquidez.

O mismatch de liquidez é calculado para diversos intervalos, de 

overnight até maior que cinco anos, tendo em conta as posições 

ativas, passivas e extrapatrimoniais com fluxos financeiros previstos 

e estimados que são escalonadas de acordo com as correspon-

dentes maturidades residuais ou prazo de entrada/saída do fluxo 

monetário.

O ALMM demonstra em 31 de dezembro de 2019 um mismatch ne-

gativo de liquidez (diferença entre outflows e inflows contratados) 

de 609.479 milhares de euros, para o qual em muito contribuem os 

depósitos dos clientes.

No entanto esse mismatch negativo de liquidez é contrabalançado 

pelos ativos financeiros e reservas no Banco Central na ordem de 

781.858 milhares de euros.

(valores expressos em milhares de euros)

2019

À vista Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Mais de 3 anos Indeterminado Total

Ativo

Caixa e disponibilidades em 
bancos centrais

55.424 - - - - - 55.424

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito

116.699 - - - - - 116.699

Ativos financeiros ao custo 
amortizado

Aplicações em instituições de 
crédito

- 3.368 12.535 13.689 5.239 - 34.831

Crédito a clientes 1.002 25.144 63.715 164.944 630.118 4.876 889.799

Títulos de dívida - 5.305 26.245 90.395 334.097 - 456.042

Ativos financeiros ao justo valor 
através de resultados

Ativos financeiros detidos para 
negociação

- - - - 2 - 2

Ativos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento 
integral

Títulos de dívida - 14 - 528 - - 542

Total do Ativo 173.125 33.831 102.495 269.556 969.456 4.876 1.553.339

Passivo

Passivos financeiros ao custo 
amortizado

Recursos de outras instituições 
de crédito

- 37.851 - - - - 37.851

Recursos de clientes 1.113.986 53.165 116.416 - - - 1.283.567

Títulos de dívida emitidos - 17 - - 76.060 - 76.077

Total do Passivo 1.113.986 91.033 116.416 - 76.060 - 1.397.495

Gap (Ativos-Passivos) (940.861) (57.202) (13.921) 269.556 893.396 4.876 155.844

Gap Acumulado 173.125 206.956 309.451 579.007 1.548.463 1.553.339

(valores expressos em milhares de euros)

2018

À vista Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Mais de 3 anos Indeterminado Total

Ativo

Caixa e disponibilidades em 
bancos centrais

31.679 - - - - - 31.679

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito

104.309 - - - - - 104.309

Ativos financeiros ao custo 
amortizado

Aplicações em instituições de 
crédito

- 24.472 72.851 14.251 8.659 - 120.233

Crédito a clientes 529 10.641 4.921 13.333 218.690 393 248.507

Títulos de dívida - 10.460 13.990 78.392 349.953 - 452.795

Ativos financeiros ao justo valor 
através de resultados

Ativos financeiros detidos para 
negociação

- - - - - - -

Ativos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento 
integral

Títulos de dívida - 23 608 858 - - 1.489

Total do Ativo 136.517 45.596 92.370 106.834 577.302 393 959.012

Passivo

Passivos financeiros ao custo 
amortizado

Recursos de outras instituições 
de crédito

- - - - - - -

Recursos de clientes 783.118 47.463 53.370 - - - 883.951

Títulos de dívida emitidos - - - - - - -

Total do Passivo 783.118 47.463 53.370 - - - 883.951

Gap (Ativos-Passivos) (646.601) (1.867) 39.000 106.834 577.302 393 75.061

Gap Acumulado (780.815) (1.622.008) (2.325.463) (2.483.845) 284.395 438.264
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Risco de Taxa de Juro

O Risco de Taxa de Juro diz respeito a perdas que advêm do impacto 

que flutuações de taxa de juro tenham em itens de balanço ou ex-

trapatrimoniais sensíveis. 

A 31 de Dezembro de 2019, um dos principais instrumentos no 

acompanhamento risco de taxa de juro do balanço tem como base 

a recente instrução do Banco de Portugal nº 34/2018.  Este modelo 

agrupa os ativos e passivos sensíveis a variações em 19 intervalos 

temporais fixos (datas de vencimento ou de primeira revisão de 

taxa de juro, quando a mesma está indexada), a partir dos quais se 

calcula um impacto potencial sobre o valor económico. O valor eco-

nómico é calculado a partir do somatório dos cash-flows desconta-

dos ao valor atual. Este desconto tem por base uma curva de taxa de 

juro não sujeita a qualquer tipo de choque, em que, para efeitos de 

desconto são assumidos os prazos médios das bandas temporais.  

De acordo com o disposto no quadro abaixo, os dois cenários stan-

dard, que correspondem a dois choques positivo e negativo de 200 

pontos básicos são aplicados ao cenário base.

Em 31 de dezembro de 2019, a distribuição de ativos, passivos e ex-

trapatrimoniais sensíveis à taxa de juro pelos 19 intervalos temporais 

e respetivo impacto no valor económico são os seguintes:

Em 31 de dezembro de 2018, a distribuição de ativos, passivos e ex-

trapatrimoniais sensíveis à taxa de juro pelos 19 intervalos temporais 

e respetivo impacto no valor económico são os seguintes:

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Banda temporal Ativos Passivos Extrapatrimoniais Posição líquida
Delta Valor 
Económico 
(+200 bps)

Delta Valor 
Económico 
 (-200 bps)

À vista 236.498 229.709 (43.719) (36.930) 2 (1)

À vista – 1 mês 83.856 145.146 5.660 (55.630) 49 (17)

1 – 3 meses 67.016 51.741 (312) 14.963 (49) 17

3 – 6 meses 119.676 97.276 27 22.427 (167) 55

6 – 9 meses 145.813 64.646 34 81.201 (1.004) 323

9 – 12 meses 174.000 47.260 166 126.906 (2.194) 699

1 – 1,5 anos 69.076 61.788 10.912 18.200 (448) 140

1,5 – 2 anos 57.094 61.788 - (4.694) 161 (49)

2 – 3 anos 119.323 122.054 - (2.731) 133 (41)

3 – 4 anos 100.911 109.392 - (8.481) 573 (193)

4 – 5 anos 97.422 107.869 - (10.448) 895 (335)

5 – 6 anos 78.315 86.559 - (8.245) 848 (356)

6 – 7 anos 69.791 76.942 - (7.151) 852 (403)

7 – 8 anos 64.298 76.942 - (12.644) 1.699 (904)

8 – 9 anos 54.173 57.706 - (3.533) 524 (312)

9 – 10 anos 28.228 57.706 - (29.479) 4.761 (3.082)

10 – 15 anos 11.679 - - 11.679 (2.290) 1.719

15 – 20 anos - - - - - -

> 20 anos - - - - - -

Total 1.577.166 1.454.523 (27.233) 95.411 4.346 (2.740)

Face aos gaps de taxa de juro observados, à data de 31 de dezembro 

de 2019, o impacto no valor económico de variações instantâneas e 

paralelas das taxas de juro de -200 pontos base é de -2.740 milha-

res de euros (2018: -530 milhares de euros). 

Os principais pressupostos usados em 2018 e 2019 nas análises do 

Banco são:

 � Para os Depósitos à Ordem: 15% à vista, 85% distribuído não li-

nearmente ao longo de 10 anos conferindo-lhe uma duração de 

3,9 anos;

 � Contas Poupança: 18% à vista, 82% distribuído não linearmente 

ao longo de 5 anos conferindo-lhe uma duração de 1,9 anos;

 � Crédito Automóvel: taxa constante de pré-pagamento anual de 11%.

Risco de Mercado

O Risco de Mercado representa genericamente a eventual perda 

resultante de uma alteração adversa do valor de um instrumento 

financeiro em consequência da variação de taxas de juro, taxas de 

câmbio, preços de ações, de mercadorias, ou de imóveis, volatilida-

de e spread de crédito. 

O Grupo não possui carteira de Trading, com a exceção de um deri-

vado com uma valorização residual (2 milhares de euros) que foi ad-

quirido por uma das securitizações que está englobada no perímetro 

de consolidação, e a quase totalidade da sua carteira de investimen-

to está contabilizada como ativos financeiros ao custo amortizado 

e residualmente como ativos financeiros ao justo valor através de 

outro rendimento integral, sendo o principal risco proveniente dos 

seus investimentos, o risco de crédito e não o risco de mercado. 

Risco Operacional

O Grupo, dada a natureza da sua atividade, tem exposição a perdas 

potenciais ou risco reputacional, como resultado de erros humanos, 

falhas de sistemas e/ou de processamento, interrupções de ativi-

dade inesperadas ou falhas por parte de terceiros em termos de for-

necimentos ou execução de serviços.

A abordagem à gestão do risco operacional está suportada pela es-

trutura de processos end-to-end, garantindo a efetiva adequação 

dos controlos envolvendo unidades funcionais que intervêm no 

processo. O Grupo procede à identificação e avaliação dos riscos e 

controlos dos processos assegurando a conformidade dos mesmos 

com os requisitos e princípios do Sistema de Controlo Interno.

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Banda temporal Ativos Passivos Extrapatrimoniais Posição líquida
Delta Valor 
Económico 
(+200 bps)

Delta Valor 
Económico 
 (-200 bps)

À vista 157.752 151.124 (2.614) 4.014 - -

À vista – 1 mês 18.648 29.092 3.772 (6.672) 6 (2)

1 – 3 meses 48.306 38.200 930 11.036 (36) 13

3 – 6 meses 107.940 45.750 180 62.370 (463) 176

6 – 9 meses 78.133 38.029 - 40.104 (495) 187

9 – 12 meses 115.824 35.009 10.154 90.969 (1.569) 588

1 – 1,5 anos 20.908 43.613 470 (22.235) 546 (208)

1,5 – 2 anos 13.801 43.613 - (29.812) 1.020 (391)

2 – 3 anos 52.113 86.111 390 (33.608) 1.630 (649)

3 – 4 anos 54.874 77.166 280 (22.012) 1.474 (648)

4 – 5 anos 49.249 76.051 200 (26.602) 2.251 (1.110)

5 – 6 anos 58.131 60.449 260 (2.058) 209 (115)

6 – 7 anos 49.763 53.732 - (3.969) 465 (282)

7 – 8 anos 50.334 53.732 - (3.398) 448 (297)

8 – 9 anos 52.891 40.299 - 12.592 (1.835) 1.311

9 – 10 anos 47.717 40.299 - 7.418 (1.175) 897

10 – 15 anos - - - - - -

15 – 20 anos - - - - - -

> 20 anos - - - - - -

Total 976.384 912.269 14.022 78.137 2.476 (530)
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(valores expressos em milhares de euros)

2019

Ativos onerados Ativos não onerados

Quantia escriturada Justo valor Quantia escriturada Justo valor

Títulos de dívida 45.989 48.179 410.423 445.341

Outros ativos 405.843 n/a 803.923 n/a

451.532 1.214.346

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Ativos onerados Ativos não onerados

Quantia escriturada Justo valor Quantia escriturada Justo valor

Títulos de dívida 7.574 7.574 446.528 462.265

Outros ativos 1.150 n/a 548.213 n/a

8.724 994.741

(valores expressos em milhares de euros)

Justo valor do colateral recebido onerado ou de 
títulos de dívida própria emitidos

Justo valor do colateral recebido ou de títulos de 
dívida própria emitidos e oneráveis

2019 2018 2019 2018

Colateral recebido 416.645 - 794.938 -

Títulos de dívida

Outros ativos - - - -

Outro colateral recebido 416.645 - 794.938 -

Títulos de Dívida Própria Emitidos que não Covered 
Bonds Próprias ou ABS

- - - -

Ativos Onerados

No âmbito da instrução nº28/2014 do Banco de Portugal, que incide 

sobre a orientação da Autoridade Bancária Europeia relativa à divul-

gação de ativos onerados e ativos não onerados (EBA/GL/2014/3), 

e tendo em consideração a recomendação efetuada pelo Comité 

Europeu do Risco Sistémico, apresentamos a seguinte informação, 

relativa aos ativos e aos colaterais: 

(valores expressos em milhares de euros)

Quantia escriturada dos passivos financeiros 
selecionados

2019 2018

Passivos associados, passivos contingentes e títulos emprestados - -

Ativos, colateral recebido e títulos de dívida própria emitidos que não covered bonds próprias ou ABS oneradas 47.636 -

Os ativos onerados estão fundamentalmente relacionados com 

operações de financiamento do Grupo em operações de repo 

(Títulos de dívida) e ao valor dos contratos titularizados ao abrigo das 

operações de titularização (Outros Ativos).

Os colaterais recebidos onerados são fundamentalmente os co-

laterais dos contratos titularizados ao abrigo das operações de 

securitização.

Os colaterais recebidos oneráveis são fundamentalmente os cola-

terais recebidos em operações de crédito não titularizadas, nomea-

damente nos contratos de crédito habitação e de crédito automóvel.

Do total de outros ativos não onerados no montante de 803.924 

milhares de euros (2018: 545.522 milhares de euros), cerca de 12% 

(2018: 5%) dizem respeito a itens não oneráveis (outros ativos tangí-

veis, intangíveis, impostos correntes e diferidos).

Nota 33 – Gestão de Capital e Rácio de Solvabilidade

O principal objetivo da gestão de capital consiste em assegurar 

o cumprimento dos objetivos estratégicos do Grupo em matéria 

de adequação de capital, respeitando e fazendo cumprir os requi-

sitos mínimos de fundos próprios definidos pelas entidades de 

supervisão.

O Grupo 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, apurados de acordo com a Diretiva n.º 2013/36/

(EU) e Regulamento (EU) nº575/2013 aprovadas pelo Parlamento 

Europeu e pelo Conselho, e o Aviso do Banco de Portugal nº 10/2017, 

incluem os fundos próprios de nível 1 (Tier 1) e os fundos próprios de 

nível 2 (Tier 2). O Tier 1 inclui os fundos próprios principais de nível 1 

(Common Equity Tier 1 – CET1) e os fundos próprios adicionais de 

nível 1. 

O Common Equity Tier 1 do Banco inclui: a) o capital realizado e as 

reservas e resultados retidos, b) deduções regulamentares relacio-

nadas com ativos intangíveis, goodwill e a perdas relativas ao exer-

cício em curso e c) filtros prudenciais. O Banco não apresenta fundos 

próprios adicionais de nível 1 nem fundos próprios de nível 2.

A legislação em vigor contempla um período de transição entre os 

requisitos de fundos próprios de acordo com a legislação nacional 

e os calculados de acordo com a legislação comunitária por forma 

a fasear quer a não inclusão/exclusão de elementos anteriormen-

te considerados (phased-out) quer a inclusão/dedução de novos 

elementos (phased-in). A nível do quadro prudencial, as instituições 

devem reportar rácios Common Equity Tier 1, Tier 1 e totais não infe-

riores a 7%, 8,5% e 10,5%, respetivamente, incluindo um conserva-

tion buffer de 2,5% e um countercyclical buffer de, no caso do Banco, 

0%, mas beneficiando de um período transitório que decorrerá até 

ao final de 2019.

O Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2017 veio regulamentar o 

regime transitório previsto no CRR em matéria de fundos próprios, 

nomeadamente no que diz respeito à dedução relacionada com 

impostos diferidos gerados anteriormente a 2014 e à dívida subor-

dinada e instrumentos híbridos não elegíveis, ambos não aplicáveis 

ao Banco CTT. 

Com a introdução da IFRS9 o Banco optou por reconhecer faseada-

mente os respetivos impactos da componente estática de acordo 

com o disposto no art.º 473-A da CRR.
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Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o Banco 

apresentava os seguintes rácios de capital, calculados de acordo 

com as disposições transitórias previstas no CRR:

Os valores de 2018 apresentados na tabela acima são os valores 

reportados e não os valores reexpressos decorrentes da adoção da 

IFRS 16 (ver nota 37).

Nota 34 – Concentração de Atividades Empresariais

Compra da 321 Crédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Descrição da transação

No dia 24 de julho de 2018 o Banco CTT acordou a compra de 100% 

da 321 Crédito, uma instituição especializada na concessão de cré-

dito para a compra de veículos automóveis usados por clientes de 

retalho, através de uma rede externa de pontos de venda.

O acordo foi celebrado com a Firmus Investimentos,SGPS, S.A., uma 

entidade detida pela Cabot Square Capital LLP, e pela Eurofun, que 

detinham, em conjunto, a totalidade do capital da 321 Crédito.

No dia 22 de abril verificaram-se as condições suspensivas previs-

tas no contrato de compra e venda da 321 Crédito pelo Banco CTT, 

incluindo a não oposição à transação por parte das entidades com-

petentes de supervisão bancária e da Autoridade da Concorrência.

Racional estratégico para a transação

A aquisição da 321 Crédito enquadra-se na estratégia de desenvol-

vimento do Banco CTT, introduzindo uma nova linha de negócio, ge-

rando sinergias de funding e otimizando o balanço consolidado do 

Banco CTT, através do aumento significativo da carteira de crédito e 

do rácio de transformação 

A transação está também alinhada com a estratégia dos CTT, refor-

çando o compromisso com a diversificação do seu negócio, através 

da aposta estratégica no crescimento do Banco CTT e mantendo 

capacidade para continuar a investir em futuras oportunidades de 

crescimento noutros segmentos de negócio, como o Expresso & 

Encomendas.

Preço

A aquisição foi concretizada por um preço inicial de 100 milhões de 

euros, liquidado na data de closing da operação, a 2 de maio de 2019. 

O preço foi ainda sujeito a um mecanismo de ajustamento de preço 

com vista a refletir a variação dos fundos próprios regulatórios de 

31 de dezembro de 2017 até 31 de março de 2019, que se cifrou em 

10.782 milhares de euros, também liquidados em maio de 2019. O 

preço final foi de 110.782.000 euros.

Financiamento

O preço da aquisição foi pago em numerário e financiado com 

fundos próprios do Banco, sendo que para este efeito realizou-se 

um aumento de capital de 110 milhões de euros, totalmente subs-

crito e realizado pelo acionista único do Banco, CTT – Correios de 

Portugal, S.A.

Adicionalmente, o acordo especificou que o financiamento conce-

dido à 321 Crédito pela AL Securitisation Limited (sociedade detida 

pela Cabot Square Capital LLP) no montante de 31 milhões de euros 

fosse também adquirido, pelo seu valor nominal, pelo Banco CTT à 

AL Securitisation Limited.

Reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis adquiridos 

e passivos assumidos de acordo com as IFRS

Os dados seguintes relativos à mensuração do justo valor dos ativos 

e passivos identificáveis adquiridos basearam-se na identificação 

na ótica do Banco CTT e nos pressupostos adotados considerando 

o nível de materialidade.

O valor bruto do crédito a clientes era de 415.709 milhares de euros 

e a imparidade associada a esta carteira de ativos ascendia a 19.783 

milhares de euros.

Métodos de mensuração pelo justo valor

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

O justo valor estimado corresponde ao seu valor líquido contabilístico.

Disponibilidades em outras instituições de crédito

O justo valor estimado corresponde ao seu valor líquido contabilístico.

(valores expressos em milhares de euros)

Justo valor  
2 de maio de 

2019

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 2.103

Disponibilidades em outras instituições de crédito 4.721

Ativos financeiros ao custo amortizado

Crédito a clientes 397.553

Ativos não correntes detidos para venda 803

Outros ativos tangíveis 1.797

Ativos intangíveis 486

Ativos por impostos diferidos 1.677

Outros ativos 1.585

Total do Ativo 410.725

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de outras instituições de crédito 19.016

Recursos de clientes e outros empréstimos 31.342

Passivos financeiros associados a ativos transferidos 294.487

Provisões 1.897

Passivos por impostos correntes 3.442

Passivos por impostos diferidos 83

Outros passivos 10.355

Total do Passivo 360.622

Total dos Capitais Próprios 50.103

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

CRR Phasing 
in

CRR Fully 
Implemented

CRR Phasing 
in

CRR Fully 
Implemented

Notas

FUNDOS PRÓPRIOS

Capital 286.400 286.400 156.400 156.400 27

Resultados Transitados (66.148) (66.148) (48.661) (48.661) 28

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

Filtros Prudenciais 15 15 (1) (1) 28

Reservas de justo valor 16 16 - -

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

Deduções aos elementos de fundos próprios principais de nível 1 (96.824) (97.415) (42.909) (43.569)

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

Ativos intangíveis (88.709) (88.709) (25.387) (25.387) 19

Adoção IFRS 9 (104) (695) (35) (695)

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

2.093 2.093 - -

Ativos por imposto diferidos 2.093 2.093 - - 20

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 643.061 646.166 275.186 274.706

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%
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Crédito a clientes

O portfolio de crédito a clientes adquirido como parte da operação 

de aquisição de ações da 321 Crédito, S.A., foi mensurado pelo justo 

valor à data da aquisição em conformidade com os requisitos das 

IFRS 3 e IFRS 13. O justo valor foi estimados como o valor atual de 

fluxos financeiros futuros descontados dos ativos adquiridos, consi-

derando as expectativas das flutuações no valor e prazo dos fluxos 

financeiros, o valor temporal dos fluxos financeiros e as condições 

de mercado de carteiras semelhantes.

Stage 1

O justo valor de créditos em Stage 1 corresponde ao somatório 

do Valor Atual Líquido (“VAL”) dos créditos concedidos pela 321 

Crédito. Por forma a determinar o VAL de cada operação foram 

seguidos dois passos:

1. Estimativa de uma prestação mensal fixa, que se traduz no 

montante de capital reembolsado à 321 Crédito por parte dos 

mutuários numa base mensal.

Este exercício foi realizado com base na fórmula do VAL, que foi 

invertida para determinar o valor da prestação, e considera os 

seguintes parâmetros:

a) Valor atual: Valor do montante vincendo do crédito em 

análise;

b) Taxa de juro: Taxa de remuneração da operação de cré-

dito em análise;

c) Duração (mensal): Horizonte temporal mensal até à 

maturidade do crédito em análise.

2. Determinação do Justo Valor do crédito concedido, obtido 

através da aplicação da fórmula do VAL, a qual considera os se-

guintes parâmetros:

a) Prestação mensal constante;

b) Taxa de desconto: Média ponderada da Taxa Interna de 

Retorno dos créditos concedidos em abril de 2019;

c) Duração (mensal)

Stage 2

O cálculo do justo valor de créditos em Stage 2 segue uma me-

todologia idêntica à utilizada para créditos em Stage 1, conside-

rando-se adicionalmente o montante de imparidade desses 

créditos, de modo a afetar ao cálculo do fair value o risco de cré-

dito específico apurado para estas operações.

Stage 3

Assumiu-se o pressuposto de que o justo valor de créditos em 

Stage 3 corresponde ao seu valor bruto deduzido das perdas 

esperadas para cada crédito.

Ativos não correntes detidos para venda

O justo valor dos ativos imobiliários detidos para venda correspon-

de ao valor de avaliação resultante da análise da 321 Crédito, que 

compreende o valor de venda imediato (“VVI”) decorrente das ava-

liações imobiliárias corrigido dos efeitos de estimativas de custos e 

períodos de venda.

Outros ativos tangíveis

O justo valor estimado corresponde ao seu valor líquido contabilístico.

Ativos intangíveis

O justo valor estimado corresponde ao seu valor líquido contabilístico.

Ativos por impostos diferidos

O valor estimado para efeitos de PPA corresponde ao montante de 

impostos diferidos em abril de 2019 referente às (i) estimativas de 

diferenças temporárias dedutíveis realizadas pela 321 Crédito, e (ii) 

diferenças entre o fair value e o valor líquido contabilístico das rú-

bricas crédito a clientes e passivos financeiros associados a ativos 

transferidos.

Outros ativos

O justo valor estimado corresponde ao seu valor líquido contabilístico.

Recursos de outras instituições de crédito

O justo valor estimado corresponde ao seu valor líquido contabilístico.

Recursos de clientes e outros empréstimos

O justo valor estimado corresponde ao seu valor líquido contabilístico.

Passivos financeiros associados a ativos transferidos

O justo valor foi determinado através do valor de mercado para as 

tranches transacionadas em mercado e o valor líquido contabilístico 

para as restantes.

Provisões

O justo valor resulta da análise realizada quanto ao risco efetivo dos 

passivos contingentes identificados.

Passivos por impostos correntes

O justo valor estimado corresponde ao seu valor líquido contabilístico.

Passivos por impostos diferidos

O justo valor estimado corresponde às diferenças entre o fair value 

e o valor líquido contabilístico da rúbrica ativos não correntes detidos 

para venda.

Outros passivos

O justo valor estimado corresponde ao seu valor líquido contabilístico.

Cálculo do Goodwill

À data do presente relatório, o Banco não completou o processo de 

cálculo do goodwill reportado a 2 de maio de 2019.

O Banco fez um registo provisório da aquisição e um cálculo prelimi-

nar de goodwill em resultado da aquisição de ações da 321 Crédito, 

S.A.. Em conformidade com os requisitos da IFRS 3, o Banco CTT 

irá concretizar o registo final da aquisição no prazo máximo de um 

ano a contar da data em que obteve o controlo, i.e., até 2 de maio de 

2020. Durante este período, o adquirente pode ajustar retrospetiva-

mente o justo valor provisório do ativo e dos passivos reconhecidos 

com referência à data da aquisição, para refletir qualquer informa-

ção nova obtida em relação a factos e circunstâncias que existiam 

à data da aquisição e que, se tivessem sido conhecidos, afetariam 

a mensuração desses ativos e passivos. Esses ajustamentos serão 

refletidos no reconhecimento e mensuração de goodwill ou o ganho 

resultante de uma compra a preço vantajoso.

O goodwill é atribuível principalmente às competências do capi-

tal humano da 321 Crédito e às sinergias que se espera obter com 

a integração da empresa nos negócios existentes do Grupo. Não é 

expectável que o goodwill seja dedutível fiscalmente.

Divulgações adicionais

As demonstrações consolidadas de rendimento integral do Grupo 

Banco CTT, para o primeiro ano de 2019, inclui o montante de 

9.591.902 euros de resultado líquido da 321Crédito.

A demonstração de resultados do Grupo Banco CTT, preparada caso 

a data da aquisição tivesse sido o início do período de reporte, i.e., 1 

de janeiro de 2019, é apresentada abaixo. Esta informação é apenas 

para referência, dado que, a demonstração de resultados do Grupo 

Banco CTT inclui o resultado da 321 Crédito a partir da data da incor-

poração (2 de maio de 2019), ou seja, desde maio até dezembro de 

2019.

O grupo incorreu em custos relacionados com a aquisição da 321 

Crédito de 1.608 milhares de euros relacionados com a transação, 

nomeadamente assessoria financeira e custos legais. Estes custos 

foram registados em gastos gerais administrativos (ver nota 9). 

(valores expressos em milhares de euros)

Preço de compra 110.782

Justo valor dos ativos líquidos adquiridos (net asset value) 50.103

Goodwill 60.679

(valores expressos em milhares de euros)

2019 
pro forma

Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva 39.875

Juros e custos similares (3.802)

Margem Financeira 36.073

Resultados de serviços e comissões 16.441

Resultados de ativos e passivos ao justo valor através de 
resultados

(8)

Resultados de outros ativos financeiros ao justo valor por 
contrapartida de outro rendimento integral

35

Resultados de alienação de outros ativos 11

Outros resultados de exploração 1.519

Produto Bancário 54.071

Custos com pessoal (21.091)

Gastos gerais administrativos (28.721)

Amortizações e depreciações do exercício (5.640)

Custos Operacionais (55.452)

Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades (1.381)

Imparidades líquidas de reversões e recuperações (4.182)

Provisões líquidas de anulações 120

Resultado Operacional (5.443)

Resultado Antes de Impostos (5.443)

Impostos

Correntes 493

Diferidos (116)

Resultado Líquido do Exercício (5.006)

(valores expressos em milhares de euros)

Capital próprio estatutário da 321 Crédito 47.539

Justo valor dos ativos líquidos adquiridos (net asset value) 50.103

2.564
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Nota 35 – Benefícios aos Empregados

Conforme referido na nota 2.16, o Grupo, na empresa 321Crédito, as-

sumiu no âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho do setor bancário 

(ACT), publicado no Boletim do Trabalho e Emprego nº 38/2017 de 

15 de outubro, os seguintes compromissos relativamente ao paga-

mento dos benefícios que se descrevem como segue:

Benefícios

Prémio de Carreira

O Prémio de Carreira está estabelecido na Cláusula 69ª do ACT, cujo 

primeiro e segundo números têm o seguinte teor: à data da pas-

sagem à situação de reforma, por invalidez ou velhice, o trabalha-

dor terá direito a um prémio no valor igual a 1,5 vezes a retribuição 

mensal efetiva auferida naquela data. Em caso de morte no ativo, 

será pago um prémio apurado nos termos do número 1 e com refe-

rência à retribuição mensal efetiva que o trabalhador auferia à data 

da morte.

Subsídio por Morte Resultante de Acidente de Trabalho

Em caso de morte de um Participante resultante de um acidente de 

trabalho, haverá lugar ao pagamento de um capital – subsídio por 

morte – de acordo com o definido na cláusula 72ª do ACT referido 

acima.

Cuidados Médicos Pós Reforma (SAMS)

A prestação de cuidados médicos é assegurada pelo Serviço de 

Assistência Médico Social (SAMS) cujos encargos pós reforma, para 

o Associado, estão definidos na cláusula 92ª do ACT referido acima.

Para o cálculo são considerados os valores do Anexo III no ACT, con-

templando a taxa de crescimento da tabela salarial.

Constitui responsabilidade da 321 Crédito o pagamento dos encar-

gos referidos para todos os seus trabalhadores assim que passarem 

à situação de reforma, bem como os encargos com pensionistas de 

sobrevivência.

Para a contagem de tempo de serviço considerou-se a data de an-

tiguidade no grupo.

Pressupostos Atuariais

Para obtenção da estimativa das responsabilidades e do gasto a re-

conhecer em cada período, é anualmente elaborado estudo atuarial 

por entidade independente, com base no método denominado por 

“Projected Unit Credit”, e de acordo com pressupostos considerados 

apropriados e razoáveis, tendo sido elaborado um estudo atuarial a 

31 de dezembro de 2019.

Os principais pressupostos atuariais utilizados no cálculo das res-

ponsabilidades apresentam-se como segue:

A taxa de desconto é estimada com base em taxas de juro de obri-

gações de dívida privada com qualidade de crédito elevada (“AA” ou 

equivalente) à data do balanço e com duração equiparável à das res-

ponsabilidades com cuidados de saúde.

A taxa de desconto é determinada em função da análise efetuada 

pelo Grupo à evolução da realidade macroeconómica e da constante 

necessidade de adequação dos pressupostos atuariais e financei-

ros a essa mesma realidade razão pela qual se ajustou a taxa para 

1,50%.

Os pressupostos demográficos têm por base as tábuas de mortali-

dade e de invalidez consideradas apropriadas para efeitos da avalia-

ção atuarial deste plano. 

2019

Pressupostos financeiros

Taxa de desconto 1,50%

Taxa de crescimento salarial (considerando progressões) 1,25%

Taxa de inflação médica 1,00%

Pressupostos demográficos

Taxa de morte por acidente de trabalho 0,000035

Tábua de mortalidade

Homens: 
TV 88 / 90

Mulheres: 
TV 88 / 90 

(-1)

Tábua de invalidez Swiss RE

Idade de Reforma 66*

*A idade normal de reforma está em linha com o disposto no Decreto-Lei n.º 167-
E/2013, de 31 de dezembro e com as projeções realizadas no estudo “2014 Ageing 
Working Group pension projection exercise” elaborado pelo GPEARI – Gabinete de 
Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das 
Finanças de Portugal

Responsabilidades

A evolução das responsabilidades do Grupo com cuidados de saúde 

e com os outros benefícios pós-emprego durante o período findo 

em 31 de Dezembro de 2019, apresenta-se de seguida:

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Cuidados de saúde 
– SAMS

Outros benefícios 
pós-emprego

Total

Saldo inicial - - -

Alteração do perímetro de consolidação 1.101 178 1.279

Custo do Serviço Corrente 34 3 37

Custo dos Juros (nota 4) 21 3 24

Benefícios pagos (1) - (1)

Ganhos e Perdas atuariais do exercício 131 14 145

Saldo final 1.286 198 1.484

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Gastos do período reconhecidos na demonstração de 
resultados

Cuidados de saúde – SAMS 55

Outros benefícios pós-reforma 6

61

Desvios atuariais registados em Balanço em Outras 
variações no capital próprio

Cuidados de saúde – SAMS 131

Outros benefícios pós-reforma 14

145

A melhor estimativa que o Grupo dispõe nesta data, para os gastos 

com benefícios a empregados que o Grupo espera reconhecer no 

próximo período anual, com os Cuidados de Saúde (SAMS) é de 

cerca de 116 milhares de euros e com os outros benefícios pós-em-

prego é de cerca de 15 milhares de euros.

No período findo em 31 de dezembro de 2019, os gastos com bene-

fícios aos empregados reconhecidos na demonstração consolida-

da dos resultados e os desvios atuariais registados no Balanço em 

“Outras variações do capital próprio”, foram os seguintes:

A duração média das responsabilidades com os Cuidados de Saúde 

(SAMS) e outros benefícios a empregados é de aproximadamente 

25,1 anos.

Análise de Sensibilidade

A análise de sensibilidade à variação de pressupostos, nos termos 

do disposto na IAS 19, é a seguinte:

Taxa de Desconto:

A análise do quadro acima permite-nos concluir que um aumento 

de 25 p.b. na taxa de desconto, mantendo tudo o resto constante, 

poderá traduzir-se numa redução das responsabilidades por servi-

ços passados de cerca de 6,0%.

Inversamente, uma diminuição de 25 p.b. na taxa de desconto, 

poderá traduzir-se num aumento das responsabilidades por servi-

ços passados de cerca de 6,4%.

(valores expressos em milhares de euros)

Taxa de Desconto Δ

1,50% 1,75% Valor %

Responsabilidades 1.484 1.395 (89) -6,0%
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Nota 36 – Titularização de Ativos

A 31 de dezembro de 2019 o Grupo tinha em curso as seguintes 

operações de titularização não desreconhecidas do balanço:

Os ativos subjacentes das operações Ulisses Finance No.1 e Chaves 

Funding No.8 não foram desreconhecidos do balanço uma vez que o 

Grupo manteve substancialmente os riscos e benefícios associados 

à sua detenção.

Em junho de 2019 o Grupo decidiu reembolsar antecipadamente a 

operação de titularização Chaves Funding no.7. Esta operação incluía 

uma carteira de crédito ao consumo e de locação financeira e tinha, 

aquando do seu reembolso, um valor nominal de 197.200.000 euros.

As principais características destas operações, com referência a 31 

de dezembro de 2019, são analisadas como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

Emissão Ativo securitizado Data de emissão Data de reembolso
Montante 
inicial do 

crédito

Interesse 
retido

Montante 
atual do 
crédito

Ulisses Finance No.1 Crédito ao consumo Julho 2017 Julho de 2033 141.300 10.600 83.138

Chaves Funding No.8 Crédito ao consumo Novembro 2019 Novembro 2034 310.500 311.000 323.048

451.800 321.600 406.186

(valores expressos em milhares de euros)

Valor Nominal
Data de 

reembolso
Remuneração

Rating inicial Rating atual

Inicial Atual Fitch Moody’s S&P DBRS Fitch Moody’s S&P DBRS

Ulisses Finance No.1

Classe A 120.100 61.938 Mar 2033 Euribor 1M + 85 bps - A2 - A - A1 - AA

Classe B 7.000 7.000 Mar 2033 Euribor 1M + 160 bps - Baa3 - BBB - Baa1 - A

Classe C 7.100 7.100 Mar 2033 Euribor 1M + 375 bps - Ba2 - BB(low) - Ba1 - BBB

Classe D 7.100 7.100 Mar 2033 Euribor 1M + 400 bps - - - - - - - -

Classe E 3.500 3.500 Mar 2033 - - - - - - - - -

Chaves Funding No.8

Classe A 294.975 312.588 Nov 2034 Euribor 1M + 125 bps - - - - - - - -

Classe B 16.025 16.952 Nov 2034 - - - - - - - - -

455.800 416.178

(valores expressos em milhares de euros)

Tábua de Mortalidade Δ

Homens: TV 88/90
Mulheres: TV 88/90 (-1)

Homens: TV 73/77 (-2)
Mulheres: TV 88/90 (-3)

Valor %

Responsabilidades 1.484 1.516 32 2,2%

Tábua de Mortalidade:

Foi também efetuada uma análise de sensibilidade com vista a 

medir o impacto nas responsabilidades da variação da tábua de 

mortalidade em que foram consideradas as tábuas TV 73/77 (-2) 

para homens e TV 88/90 (-3) para mulheres. 

Esta alteração das tábuas poderá traduzir-se num aumento das res-

ponsabilidades por serviços passados de cerca de 2,2%, aumentan-

do para 1.516 milhares de euros.

Estas operações têm incorporados Swaps de taxa de juro, mecanis-

mos de mitigação do risco de taxa de juro para as operações e para 

os seus investidores, entre os quais se inclui o Grupo, mas que não 

foram contratados diretamente pelo Grupo, mas sim pelos emiten-

tes das operações de titularização (Tagus e Sagres).

O Grupo garante o serviço da dívida (servicer) das operações de titu-

larização tradicionais, assumindo a cobrança dos créditos cedidos e 

canalizando os valores recebidos, por via da efetivação do respetivo 

depósito para as Sociedades de Titularização de Créditos.

Adicionalmente, o Grupo, através da 321 Crédito, mantinha, a 31 de 

dezembro de 2019, a operação Fénix como única operação de titula-

rização desreconhecida viva. O envolvimento do Grupo nesta opera-

ção resume-se a ser prestar serviços de servicing na mesma.

Nota 37 – Aplicação da IFRS 16 – Locações

Conforme descrito na Nota 1 – Bases de apresentação e política 

contabilística 2.8, o Grupo adotou a IFRS 16 – Locações em 1 de ja-

neiro de 2019 em substituição da IAS 17 – Locações, que esteve em 

vigor até 31 de dezembro de 2018. A IFRS 16 foi aprovada pela EU 

em outubro de 2017, não tendo o Grupo adotado antecipadamente 

nenhum dos requisitos da IFRS 16 em outubro de 2017, não tendo o 

Grupo adotado antecipadamente nenhum dos requisitos da IFRS 16 

em períodos anteriores.

De acordo com a IFRS 16, o locatário passa a aplicar um modelo único 

de contabilização de locações, deixando de se classificar as locações 

como operacionais ou financeiras. 

O locatário deve reconhecer todas as locações no balanço no início 

do contrato, reconhecendo: 

 � Um ativo de direito de uso (RoU), o qual representa o seu direito 

de usar o ativo subjacente durante o período do contrato; e, 

 � Um passivo de locação correspondente aos pagamentos a efe-

tuar até ao final do contrato.

A adoção da IFRS 16 tem ainda impactos na demonstração dos re-

sultados, passando a ser reconhecidas separadamente deprecia-

ções do RoU e juros associados ao passivo da locação, em vez das 

rendas anteriormente reconhecidas na rubrica de Gastos gerais 

administrativos.

A IFRS 16 permite ao locatário optar por não aplicar o referido modelo 

contabilístico para: 

 � Locações com um prazo de locação até 12 meses que não con-

tenham uma opção de compra; e 

 � Locações de ativos de baixo valor. 

Adoção da IFRS 16 pelo Grupo Banco CTT

O Grupo adotou o novo normativo com efeitos a 1 de janeiro de 2019 

de acordo com a opção de transição full retrospective, não tendo 

sido aplicadas as isenções acima mencionadas. 

Tipo de Locações

O Grupo realizou um levantamento de todos os contratos de loca-

ções e de serviços que possam incluir direitos de uso de ativos, iden-

tificando três grandes grupos de locações:

i. Locações de Imóveis

Contratos de arrendamento de imóveis que constituem à luz da IFRS 

16 um direito de uso, tendo sido considerado como período de loca-

ção os períodos de duração iniciais dos contratos e os períodos de 

renovação que dependam exclusivamente da decisão da Empresa 

e que a Empresa tenha razoável certeza de vir a exercer. 

Como expediente prático, foram incluídas na contabilização do di-

reito de uso as prestações de serviço fixas associada a cada imóvel 

(componente variável). 

ii. Locações de Viaturas

Foram assumidos os períodos de duração iniciais dos contratos e os 

períodos de renovação que dependam exclusivamente da decisão 

do Grupo e que o Grupo tenha razoável certeza de vir a exercer. 

Neste tipo de contratos, o valor referente à renda da locação varia 

consoante o número de quilómetros que a viatura realiza ao longo 

do período do contrato. Deste modo, apenas foram consideradas as 

rendas mínimas para a valorização do passivo e direito de uso. 

Como expediente prático, foram incluídas na contabilização do di-

reito de uso as prestações de serviço fixas associada a cada viatura 

(componente variável).  

Taxa de juro incremental

Tendo em conta que os contratos de locação não apresentam uma 

taxa implícita, foi considerada para o desconto das rendas uma taxa 

de juro incremental. 

A taxa de juro incremental varia de acordo com a maturidade/dura-

ção do contrato de locação.  

Impactos nas demonstrações financeiras consolidadas

Os impactos da adoção da IFRS 16, com efeitos a 1 de janeiro de 

2018, data da transição e a 31 de dezembro de 2018 detalham-se de 

seguida:
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(valores expressos em milhares de euros)

01 de janeiro de 2018

Valor reportado Ajustamentos IFRS 16 Valor reexpresso

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 58.064 - 58.064

Disponibilidades em outras instituições de crédito 176.975 - 176.975

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 101.912 - 101.912

Crédito a clientes 79.347 - 79.347

Títulos de dívida 267.301 - 267.301

Outros ativos tangíveis 193 794 987

Goodwill e ativos intangíveis 21.000 - 21.000

Ativos por impostos diferidos 209 - 209

Outros ativos 15.791 - 15.791

Total do Ativo 720.792 794 721.586

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes 619.230 - 619.230

Provisões 86 - 86

Outros passivos 25.087 803 25.890

Total do Passivo 644.403 803 645.206

Capitais Próprios

Capital 125.000 - 125.000

Reservas de justo valor 50 - 50

Outras reservas e resultados transitados (27.359) (9) (27.368)

Resultado do exercício (21.302) - (21.302)

Total dos Capitais Próprios 76.389 (9) 76.380

(valores expressos em milhares de euros)

31 de dezembro de 2018

Valor reportado Ajustamentos IFRS 16 Valor reexpresso

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 31.679 - 31.679

Disponibilidades em outras instituições de crédito 108.667 - 108.667

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 119.811 - 119.811

Crédito a clientes 248.049 - 248.049

Títulos de dívida 452.613 - 452.613

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida 1.489 - 1.489

Outros ativos tangíveis 651 1.691 2.342

Goodwill e ativos intangíveis 25.387 - 25.387

Ativos por impostos diferidos 530 - 530

Outros ativos 12.898 - 12.898

Total do Ativo 1.001.774 1.691 1.003.465

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes 883.950 - 883.950

Provisões 51 - 51

Outros passivos 28.269 1.699 29.968

Total do Passivo 912.270 1.699 913.969

Capitais Próprios

Capital 156.400 - 156.400

Outras reservas e resultados transitados (49.409) (10) (49.419)

Resultado do exercício (17.487) 2 (17.485)

Total dos Capitais Próprios 89.504 (8) 89.496

(valores expressos em milhares de euros)

31 de dezembro de 2018

Valor reportado Ajustamentos IFRS 16 Valor reexpresso

Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva 8.565 - 8.565

Juros e custos similares (693) (20) (713)

Margem Financeira 7.872 (20) 7.852

Resultados de serviços e comissões 11.082 - 11.082

Resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados 2 - 2

Outros resultados de exploração (414) - (414)

Produto Bancário 18.542 (20) 18.522

Custos com pessoal (14.064) - (14.064)

Gastos gerais administrativos (22.574) 906 (21.668)

Amortizações e depreciações do exercício (3.641) (884) (4.525)

Custos Operacionais (40.279) (22) (40.257)

Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades (21.737) 2 (21.735)

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações (343) - (343)

Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações 149 - 149

Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações (168) - (168)

Provisões líquidas de anulações 20 - 20

Resultado Operacional (22.079) 2 (22.077)

Resultado Antes de Impostos (22.079) 2 (22.077)

Impostos

Correntes 4.454 - 4.454

Diferidos 138 - 138

Resultado Líquido do Exercício (17.487) 2 (17.485)

Resultado por ação (em Euros)

Básico (0,12) (0,12)

Diluído (0,12) (0,12)

Os impactos da adoção da IFRS 16, com efeitos a 31 de dezembro de 

2018 detalham-se de seguida:
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(valores expressos em milhares de euros)

2019

Saldo em 1 
de janeiro

Aquisições / 
Dotações

Transf.
Alienações / 

Abates
Aquisição 

321 Crédito
Outras 

variações

Saldo 
em 31 de 

dezembro

Custo de aquisição 5.809 1.505 - (860) 2.835 2 9.291

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 98 4 - - 420 - 522

Equipamento

Mobiliário 420 96 - - 170 (65) 621

Máquinas e ferramentas 2.474 191 - - 55 102 2.822

Equipamento informático 273 114 - (4) 523 (38) 868

Instalações Interiores 4 - - - 10 - 14

Material de transporte - - - - 19 - 19

Equipamento de segurança 66 3 - - 58 - 127

Outro equipamento 71 - - - 30 - 101

Direitos de uso

Imóveis 1.521 758 - (832) 1.419 - 2.866

Viaturas 882 339 - (24) 131 - 1.328

Outros ativos tangíveis - - - - - 3 3

Depreciações acumuladas 3.467 1.649 - (778) 1.040 - 5.378

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 17 86 - - 164 - 267

Equipamento

Mobiliário 366 16 - - 162 - 544

Máquinas e ferramentas 2.025 197 - - 41 - 2.263

Equipamento informático 246 66 - (4) 504 - 812

Instalações Interiores 4 1 - - 2 - 7

Material de transporte - - - - 19 - 19

Equipamento de segurança 25 7 - - 58 - 90

Outro equipamento 71 - - - - - 71

Direitos de uso

Imóveis 238 1.018 - (766) 72 - 562

Viaturas 475 258 - (8) 17 - 742

Outros ativos tangíveis - - - - 1 - 1

Outros Ativos Tangíveis 2.342 (144) - (82) 1.795 2 3.913

Ativos fixos tangíveis

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de de-

zembro de 2019, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos 

“Ativos fixos tangíveis”, bem como nas respetivas depreciações 

acumuladas, foi o seguinte:

(valores expressos em milhares de euros)

31 de dezembro de 2018

Valor reportado Ajustamentos IFRS 16 Valor reexpresso

Fluxos de caixa das atividades operacionais 102.011 1.113 103.124

Juros e comissões recebidas 15.746 - 15.746

Juros e comissões pagas (3.127) - (3.127)

Pagamentos a colaboradores (13.741) - (13.741)

Outros pagamentos e recebimentos (2.775) 1.113 (1.662)

Variação nos ativos e passivos operacionais 105.908 - 105.908

Outros ativos e passivos operacionais 9.013 - 9.013

Crédito a clientes (167.900) - (167.900)

Recursos de clientes 264.795 - 264.795

Fluxos de caixa das atividades de investimento (195.447) - (195.447)

Depósitos no Banco de Portugal 26.539 - 26.539

Investimento em títulos (197.492) - (197.492)

Aplicações em instituições de crédito (18.305) - (18.305)

Aquisições de ativos tangíveis e intangíveis (6.189) - (6.189)

Aquisições de subsidiárias e associadas - - -

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 25.000 (1.113) 23.887

Aumentos de capital 25.000 - 25.000

Recursos de outras instituições de crédito - - -

Títulos de dívida emitidos - - -

Outros financiamentos - - -

Locações - (1.113) (1.113)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 200.892 200.892

Variação líquida em caixa e seus equivalentes (68.436) - (68.436)

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 132.456 132.456

Caixa e seus equivalentes engloba: 132.456 132.456

Caixa 11 25.462 25.462

Disponibilidades em instituições de crédito 12 106.994 106.994

Os impactos no período de doze meses findo em 31 de dezembro de 

2019 poderão ser analisados nas notas 4, 9, 20, 28 e 30.  

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados 

com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação 

das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, 

assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.
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(valores expressos em milhares de euros)

2018 reexpresso

Saldo em 1 
de janeiro

Aquisições / 
Dotações

Transf.
Alienações / 

Abates
Aquisição 
Payshop

Outras 
variações

Saldo 
em 31 de 

dezembro

Custo de aquisição 2.840 2.097 - (1.845) 2.717 - 5.809

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 206 98 - (206) - - 98

Equipamento

Mobiliário 250 105 - - 65 - 420

Máquinas e ferramentas 32 56 - - 2.386 - 2.474

Equipamento informático 159 76 - - 38 - 273

Instalações Interiores 7 1 - (7) 3 - 4

Material de transporte - - - - - - -

Equipamento de segurança 43 23 - - - - 66

Outro equipamento 6 - - - 65 - 71

Direitos de uso

Imóveis 1.479 1.521 - (1.479) - - 1.521

Viaturas 658 217 - (153) 160 - 882

Outros ativos tangíveis - - - - - - -

Depreciações acumuladas 1.853 1.408 - (1.845) 2.051 - 3.467

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 85 138 - (206) - - 17

Equipamento

Mobiliário 244 57 - - 65 - 366

Máquinas e ferramentas 1 249 - (7) 1.774 8 2.025

Equipamento informático 156 63 - - 28 (1) 246

Instalações Interiores 5 3 - - 3 (7) 4

Material de transporte - - - - - - -

Equipamento de segurança 13 12 - - - - 25

Outro equipamento 6 - - - 65 - 71

Direitos de uso

Imóveis 1.040 677 - (1.479) - - 238

Viaturas 303 209 - (153) 116 - 475

Outros ativos tangíveis - - - - - - -

Outros Ativos Tangíveis 987 689 - - 666 - 2.342

Direitos de Uso

Na sequência da adoção da IFRS 16 o Grupo reconheceu direitos de 

uso que se detalham como segue, por tipologia de bem subjacente:
(valores expressos em milhares de euros)

Imóveis Viaturas Total

Imobilizado Bruto 1.479 658 2.137

01.01.2018 Depreciações Acumuladas 1.040 303 1.343

Total do Ativo 439 355 794

∆ 
 Imobilizado Bruto

Aquisições 1. 521 217 1.738

Contratos findos (1.479) (153) (1.632)

Aquisição Payshop - 160 160

Total ∆ 42 224 266

∆  
Depreciações 
Acumuladas

Aquisições 677 209 886

Contratos findos (1.479) (153) (1.632)

Aquisição Payshop - 116 116

Total ∆ (802) 172 (630)

Imobilizado Bruto 1.521 882 2.403

31.12.2018 Depreciações Acumuladas 238 475 713

Total do Ativo 1.283 407 1.690

∆  
Imobilizado Bruto

Aquisições 758 339 1.097

Contratos findos (832) (24) (856)

Aquisição 321 Crédito 1.419 131 1.550

Total ∆ 1.345 446 1.791

∆  
Depreciações 
Acumuladas

Aquisições 1.018 258 1.276

Contratos findos (766) (8) (774)

Aquisição 321 Crédito 72 17 89

Total ∆ 324 267 591

Imobilizado Bruto 2.866 1.328 4.194

31.12.2019 Depreciações Acumuladas 562 742 1 .304

Total do Ativo 2.304 586 2.890

Nota 38 – Prestação do Serviço de Mediação de Seguros ou de 

Resseguros

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as remunerações decorrentes 

da prestação do serviço de mediação de seguros ou de resseguros 

têm a seguinte composição:

Os valores a receber e a pagar associadas à atividade de mediação 

de seguros são apresentados com segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Ramo Vida 1.839 119

Ramo Não Vida 63 66

1.902 185

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valores a receber 1.280 984

Valores a pagar 638 -
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Nota 39 – Normas Contabilísticas e Interpretações Recentemente 

Emitidas

As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas 

que entraram em vigor e que o Grupo aplicou na elaboração das 

suas demonstrações financeiras, são as seguintes: 

IFRS 16 - Locações

O IASB emitiu, em 13 de janeiro de 2016, a norma IFRS 16 - Locações, 

de aplicação obrigatória em períodos que se iniciem em ou após 1 

de janeiro de 2019. A norma foi endossada na União Europeia pelo 

Regulamento da Comissão Europeia n.º 1986/2017, de 31 de outu-

bro. A sua adoção antecipada é permitida desde que adotada igual-

mente a IFRS 15. Esta norma revoga a norma IAS 17 – Locações.

A IFRS 16 retira a classificação das locações como operacionais ou 

financeiras (para o locador – o cliente do leasing), tratando todas as 

locações como financeiras.

Locações de curto-prazo (menos de 12 meses) e locações de ativos 

de baixo valor (como computadores pessoais) são isentos de aplica-

ção dos requisitos da norma.

Os impactos nas demonstrações financeiras do Grupo decorrentes 

da adoção da IFRS 16 podem ser analisados na Nota 37.

IFRIC 23 – Incerteza sobre tratamento fiscal de imposto sobre 
rendimentos

Foi emitida em 7 de junho de 2017 uma interpretação sobre como 

lidar, contabilisticamente, com incertezas sobre o tratamento fiscal 

de impostos sobre o rendimento, especialmente quando a legisla-

ção fiscal impõe que seja feito um pagamento às Autoridades no 

âmbito de uma disputa fiscal e a entidade tenciona recorrer do en-

tendimento em questão que levou a fazer tal pagamento.

A interpretação veio definir que o pagamento pode ser considerado 

um ativo de imposto, caso seja relativo a impostos sobre o rendi-

mento, nos termos da IAS 12 aplicando-se o critério da probabilida-

de definido pela norma quanto ao desfecho favorável em favor da 

entidade sobre a matéria de disputa em causa. 

Nesse contexto a entidade pode utilizar o método do montante 

mais provável ou, caso a resolução possa ditar intervalos de valores 

em causa, utilizar o método do valor esperado.

A IFRIC 23 foi adotada pelo Regulamento da Comissão EU 

2018/1595, de 23 de outubro sendo de aplicação obrigatória para os 

exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019 podendo 

ser adotada antecipadamente.

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações fi-

nanceiras do Grupo a 31 de dezembro de 2019 decorrentes desta 

interpretação.

Características de pré-pagamento com compensação negativa 
(alteração à IFRS 9)

Ativos financeiros que contenham características de pré-pagamen-

to com compensação negativa podem agora ser mensurados ao 

custo amortizado ou ao justo valor através de rendimento integral 

(OCI) se cumprirem os critérios relevantes da IFRS 9. O IASB clarifi-

cou igualmente que a IFRS 9 exige aos preparadores o recálculo do 

custo amortizado da modificação de passivos financeiros pelo des-

conto dos fluxos de caixa contratuais usando a taxa de juro efetiva 

original (EIR) sendo reconhecido qualquer ajustamento por via de 

resultados do período (alinhando o procedimento já exigido para os 

ativos financeiros). Esta alteração foi adotada pela Regulamento EU 

2018/498 da Comissão sendo de implementação obrigatória para 

os exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019, com 

adoção antecipada permitida. 

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações fi-

nanceiras do Grupo a 31 de dezembro de 2019 decorrentes desta 

alteração.

Melhoramentos do ciclo 2015-2017

Os melhoramentos do ciclo 2015-2017, emitidos pelo IASB em 12 

de Dezembro de 2017 introduzem alterações, com data efetiva para 

períodos que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2019, às normas 

IFRS 3 (remensuração da participação anteriormente detida como 

operação conjunta quando obtém controlo sobre o negócio), IFRS 11 

(não remensuração da participação anteriormente detida na opera-

ção conjunta quando obtém controlo conjunto sobre o negócio), IAS 

12 (contabilização de todas as consequências fiscais do pagamento 

de dividendos de forma consistente), IAS 23 (tratamento como em-

préstimo geral qualquer empréstimo originalmente efetuado para 

desenvolver um ativo quando este se torna apto para utilização ou 

venda);

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações fi-

nanceiras do Grupo a 31 de dezembro de 2019 decorrentes das alte-

rações acima referidas.

Interesses de longo prazo em Associadas e Empreendimentos 
conjuntos (Alteração à IAS 28)

Em outubro de 2017, o IASB emitiu alterações à IAS 28 relativamente 

a participações de longo prazo em associadas e empreendimentos 

conjuntos.

As alterações esclarecem que a IFRS 9 aplica-se a instrumentos 

financeiros em associadas ou empreendimentos conjuntos aos 

quais o método de equivalência patrimonial não é aplicado, incluin-

do interesses de longo prazo.

As alterações devem ser aplicadas retrospetivamente nos períodos 

anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019. 

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações fi-

nanceiras do Grupo a 31 de dezembro de 2019 decorrentes desta 

alteração.

Alterações, cortes ou liquidações do plano de benefícios atribuídos 
(alterações à IAS 19)

Em fevereiro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 19. As altera-

ções esclarecem a contabilização quando ocorre uma alteração, re-

dução ou liquidação no plano de benefícios atribuídos.

As alterações agora especificam que uma entidade deve usar os 

pressupostos atualizados da remensuração do seu passivo de be-

nefício definido líquido (ativo) para determinar o custo atual do ser-

viço e os juros líquidos para o restante do período de relato após a 

mudança no plano. 

Das alterações resulta uma alocação diferente do rendimento inte-

gral total entre custo do serviço, juros e outro rendimento integral.

As alterações aplicam-se prospectivamente a alterações, cortes ou 

liquidações de planos de benefícios atribuídos que ocorram no ou 

após o início do primeiro período de relato anual que comece em ou 

após 1 de janeiro de 2019.

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações fi-

nanceiras do Grupo a 31 de dezembro de 2019 decorrentes desta 

alteração.

Nota 40 – Normas, Interpretações, Emendas e Revisões Adotadas 

Pela União Europeia e Que o Grupo Decidiu Optar Pela Não 

Aplicação Antecipada

O Grupo decidiu optar pela não aplicação antecipada das seguintes 

normas e/ou interpretações, adotadas pela União Europeia:

Definição de Materialidade (alterações à IAS 1 e IAS 8)

Em 31 de outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à sua definição 

de materialidade para facilitar as empresas a fazerem julgamentos 

de materialidade.

As alterações consistem em (a) substituir o termo “poder influen-

ciar” por “poder razoavelmente considerar que poderá influenciar”; 

(b) incluir o conceito de "ocultação" juntamente com os conceitos 

de “omissão" e "distorção" de informação na definição de mate-

rialidade; (c) esclarecer que os “utentes” referidos são os principais 

utentes das demonstrações financeiras de carácter geral referidas 

na Estrutura Conceptual; e (d) alinhar a definição de materialidade 

entre as publicações IFRS.

A definição alterada de materialidade afirma, portanto, que “A in-

formação é material se se puder razoavelmente considerar que a 

sua omissão, distorção ou ocultação poderá influenciar as decisões 

que os utentes primários das demonstrações financeiras de caráter 

geral tomarão com base nessas mesmas demonstrações financei-

ras, que fornecem a informação financeira respeitante a uma deter-

minada entidade que relata.”

As alterações são efetivas a partir de 1 de janeiro de 2020, mas 

podem ser aplicadas antecipadamente.

Alterações às referências à estrutura conceptual nas normas IFRS

Em março de 2018, o IASB emitiu um conjunto abrangente de con-

ceitos para reporte financeiro, a Estrutura Conceptual revista para 

reporte financeiro (Estrutura Conceptual), que visa atualizar, nas 

normas existentes, as referências e citações da versão existente 

da Estrutura Conceptual ou da versão que foi substituída em 2010, 

substituindo-as por referências à Estrutura Conceptual revista.

A Estrutura Conceptual revista tem data efetiva de adoção de 1 de ja-

neiro de 2020 - com adoção antecipada permitida - para empresas 

que usam a Estrutura Conceptual para desenvolver políticas conta-

bilísticas quando nenhuma norma IFRS se aplica a uma transação 

específica.

Reforma de referenciais de Taxa de Juro (alterações à IFRS 9, IAS 
39 e IFRS 7)

Em 26 de setembro de 2019, o IASB emitiu alterações à IFRS 9, IAS 

39 e IFRS 7. As alterações modificam alguns requisitos específicos 

de contabilidade de cobertura para aliviar os efeitos potenciais da 

incerteza causada pela reforma da IBOR. Além disso, as alterações 

exigem que as empresas forneçam informações adicionais aos in-

vestidores sobre as suas relações de cobertura, que sejam direta-

mente afetadas por essas incertezas.

As alterações fornecem exceções para que as entidades apliquem 

os requisitos de contabilidade de cobertura, assumindo que o índice 

de referência da taxa de juro, em que se baseiam o risco coberto ou 

os fluxos de caixa cobertos do item coberto ou os fluxos de caixa 

do instrumento de cobertura, não seja alterado como resultado 

da reforma da IBOR. As exceções propostas aplicam-se apenas 

aos requisitos de contabilidade de cobertura e as alterações não 
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proporcionam alívio de outras consequências decorrentes da refor-

ma do benchmark da taxa de juro.

As alterações são de âmbito limitado. Se uma relação de cobertura 

deixar de cumprir com os requisitos de contabilidade de cobertura 

por outros motivos que não os especificados nas alterações, a des-

continuação da contabilidade de cobertura continua a ser necessária.

Além disso, as alterações esclarecem que, se uma entidade desig-

nar fluxos de caixa baseados em benchmark de taxa de juro como 

o item coberto numa cobertura de fluxo de caixa, a entidade não 

assumirá, com o objetivo de medir a ineficácia da cobertura, que a 

substituição esperada do benchmark de taxa de juro por uma taxa 

de referência alternativa resultará num fluxo de caixa nulo após a 

substituição. O ganho ou a perda de cobertura deve ser mensurado 

usando os fluxos de caixa baseados em benchmark de taxa de juro 

ao aplicar uma técnica de valor presente, descontada a uma taxa de 

desconto de mercado que reflete as expectativas dos participantes 

do mercado sobre a incerteza resultante da reforma.

As alterações são obrigatórias para todas as relações de cobertura 

às quais as exceções são aplicáveis.

As alterações têm uma data efetiva de adoção de períodos anuais 

iniciados em ou após 1 de janeiro de 2020. É permitida a adoção an-

tecipada. As alterações são aplicadas retrospetivamente às relações 

de cobertura existentes no início do período de relatório em que a 

entidade aplica as alterações pela primeira vez e ao ganho ou perda 

reconhecidos em rendimento integral no início do período em que a 

entidade aplica pela primeira vez as alterações (isto é, mesmo que o 

período de relato não seja um período anual).

Nota 41 – Normas, Interpretações, Emendas e Revisões, Mas Ainda 

Não Efetivas Para o Grupo

IFRS 17 – Contratos de Seguro

A IFRS 17, sendo uma norma aplicável apenas a entidades do setor 

segurador, não terá impacto nas demonstrações financeiras do 

Grupo.

Definição de negócio (alterações à IFRS 3 Concentração de 
Negócios)

Em 22 de outubro de 2018, o IASB emitiu as alterações à sua defini-

ção de negócio.

As alterações esclarecem que, para ser considerado um negócio, um 

conjunto adquirido de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, um 

input e um processo substantivo que, juntos, contribuam significati-

vamente para a capacidade de criar outputs. As alterações também 

esclarecem que um conjunto de atividades e ativos pode-se qua-

lificar como um negócio sem incluir todos os inputs e processos 

necessários para criar outputs, ou incluindo os próprios outputs, 

substituindo o termo “capacidade de criar outputs” por “capacidade 

de contribuir para a criação de outputs “.

Deixa de ser necessário avaliar se os participantes do mercado são 

capazes de substituir inputs ou processos omissos (por exemplo, in-

tegrando as atividades e ativos adquiridos) e continuar produzindo 

outputs. As alterações concentram-se em se os inputs adquiridos e 

os processos substantivos adquiridos, juntos, contribuem significa-

tivamente para a capacidade de criar outputs.

As alterações devem ser aplicadas às transações cuja data de aqui-

sição seja em ou após o início do primeiro período de reporte anual 

com início em ou após 1 de janeiro de 2020, sendo permitida a apli-

cação antecipada. Se as entidades aplicarem as alterações anteci-

padamente, devem divulgar esse facto.

Clarificação dos requisitos de classificação de passivos como 
corrente ou não corrente (alterações à IAS 1 – Apresentação das 
Demonstrações Financeiras)

O IASB emitiu em 23 de janeiro de 2020 uma alteração à IAS 1 

Apresentação das Demonstrações Financeiras para clarificar como 

classificar dívida e outros passivos como corrente e não corrente.

As alterações visam promover a consistência na aplicação dos re-

quisitos com o objetivo de ajudar as empresas a determinar se, na 

demonstração da posição financeira, dívida ou outros passivos com 

data de liquidação incerta devem ser classificados como correntes 

(a liquidar ou potencialmente a liquidar no prazo de um ano) ou não 

correntes. As alterações incluem esclarecimentos sobre os requisi-

tos de classificação de dívida que uma empresa pode liquidar con-

vertendo em capital.

Esta alteração é efetiva para períodos após 1 de janeiro de 2022.

Nota 42 – Eventos Subsequentes

Evolução da situação do vírus Covid-19

Apesar de ainda não se terem verificado impactos materiais na 

sua atividade, o Grupo está a acompanhar a evolução da situação 

do vírus Covid-19, tanto a nível nacional como global, com vista a 

tomar atempadamente as medidas que se afigurem necessárias 

para minimizar o impacto do vírus Covid-19 nas empresas do Grupo, 

visando:

i. Salvaguardar a vida e a saúde dos colaboradores através de 

aconselhamento preventivo eficaz sobre cuidados de saúde e 

disponibilização de informação e meios de proteção adequados;

ii. Preparar a resposta operacional e manter os serviços es-

senciais em funcionamento; e

iii. Minimizar os efeitos de uma eventual interrupção das ativi-

dades laborais e preparar o rápido restabelecimento do normal 

funcionamento das empresas.

Dada a escassa informação existente até ao momento, sobre a se-

veridade, quer da potencial epidemia, quer das medidas preventivas 

que os Governos possam vir a tomar incerteza quanto à severidade 

e duração da situação, à data deste relatório, é extremamente difícil 

quantificar, com um razoável grau de confiança, quaisquer impactos 

financeiros. 

A gestão irá continuar a monitorizar a ameaça e as suas implicações 

no negócio e facultar toda a informação necessária para os seus 

stakeholders. 
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Demonstrações Financeiras Individuais

Demonstração Individual do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Contas e Notas às Contas 
Individuais de 2019

6.2

(valores expressos em milhares de euros)

Notas 2019 reexpresso 
2018

Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva 14.209 8.560

Juros e custos similares (861) (707)

Margem Financeira 4 13.348 7.853

Resultados de serviços e comissões 5 5.717 2.630

Resultados de outros ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de outro rendimento 
integral

6 35 2

Outros resultados de exploração 7 (101) (145)

Produto Bancário 18.999 10.340

Custos com pessoal 8 (14.121) (12.698)

Gastos gerais administrativos 9 (22.903) (20.191)

Amortizações e depreciações do exercício 17 e 18 (4.942) (4.164)

Custos Operacionais (41.966) (37.053)

Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades (22.967) (26.713)

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações 14 (72) (343)

Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações 13, 15 e 16 (33) 156

Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações 21 (122) (145)

Provisões líquidas de anulações 24 37 20

Resultado Operacional (23.157) (27.025)

Resultados de Investimentos em Subsidiárias e Associadas 10.130 3.732

Resultado Antes de Impostos (13.027) (23.293)

Impostos

Correntes 20 5.074 5.672

Diferidos 20 (58) 136

Resultado Líquido do Exercício (8.011) (17.485)

Resultado por ação (em Euros)

Básico 10 (0,03) (0,12)

Diluído 10 (0,03) (0,12)

O Contabilista Certificado

Nuno Filipe dos Santos Fernandes

O Conselho de Administração

João de Almada Moreira Rato António Pedro Ferreira Vaz da Silva

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira

João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco

Pedro Rui Fontela Coimbra João Manuel de Matos Loureiro

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas Susana Maria Morgado Gomez Smith

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso

Demonstração Individual do Rendimento Integral para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(valores expressos em milhares de euros)

Notas 2019 reexpresso 
2018

Elementos que poderão vir a ser reclassificados para a demonstração de resultados

Reserva de justo valor 27 16 -

Elementos que não irão ser reclassificados para a demonstração de resultados

Ganhos / (perdas) atuariais do exercício

Benefícios aos empregados 27 (145) -

Outro rendimento integral do exercício depois de impostos (129) -

Resultado Líquido do Exercício (8.011) (17.485)

Total do rendimento integral do exercício (8.140) (17.485)

O Contabilista Certificado

Nuno Filipe dos Santos Fernandes

O Conselho de Administração

João de Almada Moreira Rato António Pedro Ferreira Vaz da Silva

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira

João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco

Pedro Rui Fontela Coimbra João Manuel de Matos Loureiro

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas Susana Maria Morgado Gomez Smith

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso
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Balanço Individual em 31 de dezembro de 2019

(valores expressos em milhares de euros)

Notas 2019 reexpresso 
2018

reexpresso  
1 janeiro 2018

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 11 51.848 31.679 58.064

Disponibilidades em outras instituições de crédito 12 95.462 104.309 176.975

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 13 56.957 114.815 101.912

Crédito a clientes 14 406.322 248.049 79.347

Títulos de dívida 15 768.273 452.613 261.550

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida 16 542 1.489 5.751

Outros ativos tangíveis 17 1.458 1.557 987

Ativos intangíveis 18 25.165 24.305 21.000

Investimentos em subsidiárias e associadas 19 135.782 6.985 -

Ativos por impostos diferidos 20 472 530 209

Outros ativos 21 18.580 11.491 15.791

Total do Ativo 1.560.861 997.822 721.586

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de outras instituições de crédito 22 38.135 - -

Recursos de clientes 23 1.283.567 883.950 619.230

Provisões 24 14 51 86

Outros passivos 25 27.790 24.325 25.890

Total do Passivo 1.349.506 908.326 645.206

Capitais Próprios

Capital 26 286.400 156.400 125.000

Reservas de justo valor 27 16 - 50

Outras reservas e resultados transitados 27 (67.050) (49.419) (27.368)

Resultado do exercício (8.011) (17.485) (21.302)

Total dos Capitais Próprios 211.355 89.496 76.380

O Contabilista Certificado

Nuno Filipe dos Santos Fernandes

O Conselho de Administração

João de Almada Moreira Rato António Pedro Ferreira Vaz da Silva

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira

João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco

Pedro Rui Fontela Coimbra João Manuel de Matos Loureiro

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas Susana Maria Morgado Gomez Smith

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso

Demonstração Individual das Alterações dos Capitais Próprios para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(valores expressos em milhares de euros)

Capital
Reservas de 
Justo Valor

Outras 
Reservas

Resultados 
Transitados

Resultado 
Líquido do 
Exercício

Total dos 
Capitais 
Próprios

Saldos em 1 de janeiro de 2018 
(reportado)

125.000 50 - (27.359) (21.302) 76.389

Impacto da aplicação inicial da IFRS 16 - - (9) - - (9)

Saldos em 1 de janeiro de 2018 
(reexpresso)

125.000 50 (9) (27.359) (21.302) 76.380

Ajustamentos de transição IFRS 9 - 10 (695) - - (685)

Saldos em 1 de janeiro de 2018 
(ajustado)

125.000 60 (704) (27.359) (21.302) 75.695

Aumento de Capital 31.400 - - - - 31.400

Reservas de justo valor - (60) - - - (60)

Outros - - (53) - - (53)

Impacto da aplicação inicial da IFRS 16 - - (1) - 2 1

Resultados Transitados - - - (21.302) 21.302 -

Resultado líquido do exercício - - - - (17.487) (17.487)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 
(reexpresso)

156.400 - (758) (48.661) (17.485) 89.496

Aumento de Capital 130.000 - - - - 130.000

Reservas de justo valor - 16 - - - 16

Outros - - (1) - - (1)

Ganhos/(perdas) atuariais - - (145) - - (145)

Resultados Transitados - - - (17.485) 17.485 -

Resultado líquido do exercício - - - - (8.011) (8.011)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 286.400 16 (904) (66.146) (8.011) 211.355

O Contabilista Certificado

Nuno Filipe dos Santos Fernandes

O Conselho de Administração

João de Almada Moreira Rato António Pedro Ferreira Vaz da Silva

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira

João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco

Pedro Rui Fontela Coimbra João Manuel de Matos Loureiro

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas Susana Maria Morgado Gomez Smith

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso
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Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(valores expressos em milhares de euros

Notas 2019
reexpresso 

2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais 232.524 90.413

Juros e comissões recebidas 26.434 15.744

Juros e comissões pagas (3.929) (3.127)

Pagamentos a colaboradores (12.895) (12.331)

Outros pagamentos e recebimentos (22.617) (7.979)

Variação nos ativos e passivos operacionais 245.517 98.106

Outros ativos e passivos operacionais 2.879 1.211

Crédito a clientes (156.695) (167.900)

Recursos de clientes 399.333 264.795

Fluxos de caixa das atividades de investimento (408.564) (187.148)

Depósitos no Banco de Portugal (19.707) 26.539

Investimento em títulos (322.143) (197.492)

Aplicações em instituições de crédito 57.365 (13.305)

Aquisições de ativos tangíveis e intangíveis (5.266) (5.984)

Aquisições de subsidiárias e associadas (120.680) -

Dividendos recebidos 1.867 3.094

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (167.104) 23.939

Aumentos de capital 130.000 25.000

Recursos de outras instituições de crédito 38.165 -

Locações (1.061) (1.061)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 128.096 200.892

Variação líquida em caixa e seus equivalentes (8.936) (72.796)

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 119.160 128.096

Caixa e seus equivalentes engloba: 119.160 128.096

Caixa 11 25.924 25.462

Disponibilidades em instituições de crédito 12 93.236 102.634

O Contabilista Certificado

Nuno Filipe dos Santos Fernandes

O Conselho de Administração

João de Almada Moreira Rato António Pedro Ferreira Vaz da Silva

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira

João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco

Pedro Rui Fontela Coimbra João Manuel de Matos Loureiro

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas Susana Maria Morgado Gomez Smith

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso
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Notas às Demonstrações Financeiras 
Individuais

Nota 1 – Bases de Apresentação

No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002 e do 

Aviso do Banco do Portugal n.º 5/2015, as demonstrações finan-

ceiras do Banco CTT são elaboradas de acordo com as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – International Financial 

Reporting Standards) tal como adotadas na União Europeia à data 

da sua apresentação.

As IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo 

International Accounting Standards Board (IASB) e as interpreta-

ções emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation 

Committee (IFRIC), e pelos respetivos órgãos antecessores.

O Banco CTT, S.A. (doravante designado “Banco CTT” ou “Banco”) 

é uma instituição de crédito com sede na Avenida D. João II, nº 13, 

Edifício Báltico, Piso 11º, 1999-001 Lisboa, controlada pelo CTT – 

Correios de Portugal, S.A, tendo sido constituída em agosto de 2015. 

O Banco dedica-se à obtenção de recursos de terceiros, sob a forma 

de Depósitos ou outros, os quais aplica, juntamente com os seus 

recursos próprios, na sua maior parte sob a forma de concessão de 

crédito a clientes no segmento de retalho de particulares ou títulos 

de dívida, prestando adicionalmente outros serviços bancários aos 

seus clientes.

As demonstrações financeiras do Banco, agora apresentadas, re-

portam-se ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e foram 

preparadas de acordo com as IFRS em vigor tal como adotados na 

União Europeia até 31 de dezembro de 2019. 

O Banco implementou a IFRS 16 retrospetivamente a cada perío-

do de relato anterior apresentado nos termos da IAS 8 Políticas 

Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros. 

Os impactos mais relevantes das alterações decorrentes da adoção 

da IFRS 16 encontram-se divulgados na nota 33.

As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de 

euros e foram preparadas de acordo com o princípio do custo his-

tórico, com exceção dos ativos e passivos registados ao seu justo 

valor, nomeadamente outros ativos financeiros ao justo valor por 

contrapartida de outro rendimento integral.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as IFRS 

requer que o Banco efetue julgamentos e estimativas e utilize pres-

supostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e os 

montantes de proveitos, custos, ativos e passivos. Alterações em 

tais pressupostos ou diferenças destes face à realidade poderão ter 

impacto sobre as atuais estimativas e julgamentos. As áreas que 

envolvem um maior nível de julgamento ou complexidade, ou onde 

são utilizados pressupostos e estimativas significativas na prepara-

ção das demonstrações financeiras, encontram-se analisadas na 

nota 3.

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas em reunião do 

Conselho de Administração em 13 de março de 2020.

Nota 2 – Principais Políticas Contabilísticas

As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na prepara-

ção das demonstrações financeiras foram as seguintes:

2.1 Operações em Moeda Estrangeira

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda 

funcional do Banco) são registadas às taxas de câmbio em vigor na 

data da transação. Em cada data de relato, as quantias escrituradas 

dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são 

atualizadas às taxas de câmbio dessa data. As quantias escrituradas 

dos itens não monetários registados ao custo histórico denomina-

dos em moeda estrangeira não são atualizadas.

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas 

pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das 

transações e as vigentes na data da cobrança, pagamentos ou na 

data do balanço, são reconhecidas nos resultados do período.

2.2 Instrumentos Financeiros – IFRS 9

2.2.1 Ativos financeiros

Classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente

No momento do seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros 

são classificados numa das seguintes categorias:

i) Ativos financeiros ao custo amortizado;

ii) Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento inte-

gral; ou

iii) Ativos financeiros ao justo valor através de resultados.

A classificação é efetuada tendo em consideração os seguintes 

aspetos:

i) o modelo de negócio do Banco para a gestão do ativo financeiro; e

ii) as características dos fluxos de caixa contratuais do ativo 

financeiro.

Avaliação do Modelo de Negócio

O Banco procede a uma avaliação do modelo de negócio no qual o 

instrumento financeiro é detido, ao nível do portfolio, dado que esta 

abordagem reflete da melhor forma como os ativos são geridos e 

como a informação é disponibilizada aos órgãos de gestão. A infor-

mação considerada nesta avaliação incluiu:

 � as políticas e objetivos estabelecidos para o portfolio e a ope-

racionalidade prática dessas políticas, incluindo a forma como 

a estratégia de gestão se foca no recebimento de juros contra-

tualizados ou na realização de cash flows através da venda dos 

ativos;

 � a forma como a performance do portfolio é avaliada e reportada 

aos órgãos de gestão do Banco;

 � a avaliação dos riscos que afetam a performance do modelo 

de negócio (e dos ativos financeiros detidos no âmbito desse 

modelo de negócio) e a forma como esses riscos são geridos; e

 � a frequência, volume e periodicidade das vendas nos períodos 

anteriores, os motivos para as referidas vendas e as expecta-

tivas sobre as vendas futuras. Contudo, a informação sobre as 

vendas não deverá ser considerada isoladamente, mas como 

parte de uma avaliação global da forma como o Grupo estabele-

ce objetivos de gestão dos ativos financeiros e de como os cash 

flows são obtidos.

Avaliação se os cash flows contratuais correspondem somente ao 

recebimento de capital e juros (SPPI - Solely Payments of Principal 

and Interest).

Para efeitos desta avaliação, “capital” é definido como o justo valor 

do ativo financeiro no seu reconhecimento inicial. “Juro” é definido 

como a contrapartida pelo valor temporal do dinheiro, pelo risco de 

crédito associado ao montante em dívida durante um determinado 

período de tempo e para outros riscos e custos associados à ativida-

de (ex. risco de liquidez e custos administrativos), bem como uma 

margem de lucro.

Na avaliação dos instrumentos financeiros em que os cash flows 

contratuais se referem exclusivamente ao recebimento de capital 

e juros, o Banco considerou os termos contratuais originais do ins-

trumento. Esta avaliação incluiu a análise da existência de situações 

em que os termos contratuais possam modificar a periodicidade 

e o montante dos fluxos de caixa de forma a que não cumpram 

a condição de SPPI. No processo de avaliação, o Banco teve em 

consideração:

 � eventos contingentes que possam modificar a periodicidade e 

montante dos fluxos de caixa;

 � características que resultem em alavancagem;

 � cláusulas de pagamento antecipado e de extensão da 

maturidade;

 � cláusulas que possam limitar o direito do Banco reclamar os 

fluxos de caixa em relação a ativos específicos (e.g. contratos 

com cláusulas que impedem o acesso a ativos em caso de de-

fault – “non-recourse asset”); e

 � características que possam modificar a compensação pelo valor 

temporal do dinheiro.

Adicionalmente, um pagamento antecipado é consistente como cri-

tério SPPI, se:

 � o ativo financeiro for adquirido ou originado com um prémio ou 

desconto relativamente ao valor nominal contratual;

 � o pagamento antecipado representar substancialmente o mon-

tante nominal do contrato acrescido dos juros contratuais pe-

riodificados, mas não pagos (poderá incluir uma compensação 

razoável pelo pagamento antecipado); e

 � o justo valor do pagamento antecipado é insignificante no reco-

nhecimento inicial.

Reclassificação entre categorias de instrumentos financeiros

Se o Banco alterar o seu modelo de negócios de gestão de ativos 

financeiros, o que se espera que ocorra de forma pouco frequente 

e excecional, reclassifica todos os ativos financeiros afetados, em 

conformidade com os requisitos definidos na IFRS 9 - “Instrumentos 

financeiros”. A reclassificação é aplicada prospectivamente a 

partir da data em que se torne efetiva. De acordo com a IFRS 9 – 

“Instrumentos financeiros”, não são permitidas reclassificações de 

instrumentos de capital para os quais tenha sido incluída a opção 

de valorização ao justo valor por contrapartida de outro rendimento 

integral ou para ativos e passivos financeiros classificados ao justo 

valor no âmbito da fair value option.

2.2.1.1 Ativos financeiros ao custo amortizado

Classificação

Um ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financei-

ros ao custo amortizado” se cumprir cumulativamente as seguintes 

condições:

 � o ativo financeiro é detido num modelo de negócio cujo objetivo 

principal é a detenção de ativos para recolha dos seus fluxos de 

caixa contratuais; e

 � os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específi-

cas e correspondem apenas a pagamentos de capital e juro do 

montante em dívida (SPPI).
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A categoria de “Ativos financeiros ao custo amortizado” inclui aplica-

ções em instituições de crédito, crédito a clientes e títulos de dívida 

geridos com base num modelo de negócio cujo objetivo é o recebi-

mento dos seus fluxos de caixa contratuais (obrigações de dívida 

pública e obrigações emitidas por empresas).

Reconhecimento inicial e mensuração subsequente

As aplicações em instituições de crédito e os créditos a clientes são 

reconhecidos na data em que os fundos são disponibilizados à con-

traparte (settlement date). Os títulos de dívida são reconhecidos na 

data da negociação (trade date), ou seja, na data em que o Banco se 

compromete a adquiri-los.

Os ativos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos ini-

cialmente pelo seu justo valor, acrescido dos custos de transa-

ção, e subsequentemente são mensurados ao custo amortizado. 

Adicionalmente, estão sujeitos, desde o seu reconhecimento ini-

cial, ao apuramento de perdas por imparidade para perdas de cré-

dito esperadas, as quais são registadas por contrapartida da rubri-

ca “Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e 

recuperações”.

Os juros dos ativos financeiros ao custo amortizado são reconhe-

cidos na rubrica de “Juros e proveitos similares calculados através 

da taxa efetiva”, com base no método da taxa de juro efetiva e de 

acordo com os critérios descritos na nota 2.10.

Os ganhos ou perdas geradas no momento do seu desreconheci-

mento são registadas na rubrica "Resultados com o desreconheci-

mento de ativos financeiros ao custo amortizado".

2.2.1.2 Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimen-

to integral

Classificação

Um ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financei-

ros ao justo valor através de outro rendimento integral” se cumprir 

cumulativamente as seguintes condições:

 � o ativo financeiro é detido num modelo de negócio em que o ob-

jetivo é a recolha dos seus fluxos de caixa contratuais e a venda 

desse ativo financeiro;

 � os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específi-

cas e correspondem apenas a pagamentos de capital e juro do 

montante em dívida (SPPI).

Adicionalmente, no reconhecimento inicial de um instrumento de 

capital, que não seja detido para negociação, nem uma retribuição 

contingente reconhecida por um adquirente numa concentração de 

atividades empresariais à qual se aplica a IFRS 3, o Banco pode optar 

irrevogavelmente por classificá-lo na categoria de “Ativos financei-

ros ao justo valor através de outro rendimento integral" (FVOCI). Esta 

opção é exercida numa base casuística, investimento a investimento 

e está apenas disponível para os instrumentos financeiros que cum-

pram a definição de instrumentos de capital prevista na IAS 32, não 

podendo ser utilizada para os instrumentos financeiros cuja classifi-

cação como instrumento de capital na esfera do emitente seja efe-

tuada ao abrigo das exceções previstas nos parágrafos 16A a 16D da 

IAS 32.

Reconhecimento inicial e mensuração subsequente

Os instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimento 

integral são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, acresci-

do dos custos de transação, e subsequentemente são mensurados 

ao justo valor. As variações no justo valor destes ativos financeiros 

são registadas por contrapartida de outro rendimento integral e, no 

momento da sua alienação, os respetivos ganhos ou perdas acu-

muladas em outro rendimento integral são reclassificados para uma 

rubrica específica de resultados designada “Resultados de outros 

ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de outro rendi-

mento integral”.

Os instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimen-

to integral estão também sujeitos, desde o seu reconhecimento ini-

cial, ao apuramento de perdas por imparidade para perdas de crédito 

esperada. As perdas por imparidade estimadas são reconhecidas 

em resultados, na rubrica “Imparidade de outros ativos financeiros 

líquida de reversões e recuperações”, por contrapartida de outro 

rendimento integral, e não reduzem a quantia escriturada do ativo 

financeiro no balanço.

Os juros, prémios ou descontos dos ativos financeiros ao justo valor 

através de outro rendimento integral são reconhecidos na rubrica de 

“Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva” com 

base no método da taxa de juro efetiva e de acordo com os critérios 

descritos na nota 2.10.

Os instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendi-

mento integral são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, 

acrescido dos custos de transação, e subsequentemente são men-

surados ao justo valor. As variações no justo valor destes ativos 

financeiros são registadas por contrapartida de outro rendimento 

integral. Os dividendos são reconhecidos em resultados quando for 

atribuído o direito ao seu recebimento.

Não é reconhecida imparidade para instrumentos de capital ao justo 

valor através de outro rendimento integral, sendo os respetivos 

ganhos ou perdas acumuladas registadas em variações de justo 

valor transferidos para Resultados transitados no momento do seu 

desreconhecimento.

2.2.1.3 Ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Um ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros 

ao justo valor através de resultados” (FVTPL) se o modelo de negó-

cio definido pelo Banco para a sua gestão ou as características dos 

seus fluxos de caixa contratuais não cumprirem as condições acima 

descritas para ser mensurada ao custo amortizado (2.3.1.1), nem ao 

justo valor através de outro rendimento integral (FVOCI) (2.3.1.2).

Os ativos financeiros detidos para negociação ou gestão e cuja per-

formance é avaliada numa base de justo valor são mensurados 

ao FVTPL em virtude de não serem detidos nem para a recolha de 

fluxos de caixa contratuais nem para recolha de fluxos de caixa con-

tratuais e venda desses ativos financeiros.

Adicionalmente, o Banco pode designar irrevogavelmente um ativo 

financeiro, que cumpra os critérios para ser mensurado ao custo 

amortizado ou o FVOCI, ao justo valor através de resultados, no 

momento do seu reconhecimento inicial, se tal eliminar ou reduzir 

significativamente uma incoerência na mensuração ou no reco-

nhecimento (accounting mismatch), que de outra forma resultaria 

da mensuração de ativos ou passivos ou do reconhecimento de 

ganhos e perdas sobre os mesmos em diferentes bases

2.2.1.4 Desreconhecimento de ativos financeiros

i) O Banco desreconhece um ativo financeiro quando, e apenas 

quando:

 � os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo 

financeiro expiram; ou

 � transfere o ativo financeiro tal como definido nos pontos ii) e iii) 

abaixo e a transferência satisfaz as condições para o desreco-

nhecimento de acordo com o ponto iv).

ii) O Banco transfere um ativo financeiro se, e apenas se, se verifi-

car uma das situações seguintes:

 � transferir os direitos contratuais de receber os fluxos de caixa 

resultantes do ativo financeiro; ou

 � retiver os direitos contratuais de receber os fluxos de caixa re-

sultantes do ativo financeiro, mas assumir uma obrigação con-

tratual de pagar os fluxos de caixa a um ou mais destinatários 

num acordo que satisfaça as condições previstas no ponto iii).

iii) Quando o Banco retém os direitos contratuais de receber os 

fluxos resultantes de caixa de um ativo financeiro (o «ativo origi-

nal»),  mas assume uma obrigação contratual de pagar esses fluxos 

de caixa a uma ou mais entidades (os «destinatários finais»), o 

Banco trata a transação como uma transferência de um ativo finan-

ceiro se, e apenas se, todas as três condições que se seguem forem 

satisfeitas:

 � o Banco não tem qualquer obrigação de pagar quantias aos 

destinatários finais a menos que receba quantias equivalentes 

resultantes do ativo original. Os adiantamentos a curto prazo 

pela entidade com o direito de total recuperação da quantia em-

prestada acrescida dos juros vencidos às taxas de mercado não 

violam esta condição;

 � o Banco está proibido pelos termos do contrato de transferência 

de vender ou penhorar o ativo original que não seja como garan-

tia aos destinatários finais pela obrigação de lhes pagar fluxos 

de caixa; e

 � o Banco tem uma obrigação de remeter qualquer fluxo de caixa 

que receba em nome dos destinatários finais sem atrasos signi-

ficativos. Além disso, não tem o direito de reinvestir esses fluxos 

de caixa, exceto no caso de investimentos em dinheiro ou seus 

equivalentes (tal como definido na IAS 7 Demonstrações dos 

Fluxos de Caixa) durante o curto período de liquidação entre a 

data de recebimento e a data da entrega exigida aos destinatá-

rios finais, e os juros recebidos como resultado desses investi-

mentos são passados aos destinatários finais.

iv) Quando o Banco transfere um ativo financeiro (ver ponto ii 

acima), deve avaliar até que ponto retém os riscos e benefícios de-

correntes da propriedade desse ativo. Neste caso:

 � se o Banco transferir substancialmente todos os riscos e be-

nefícios decorrentes da propriedade do ativo financeiro, desre-

conhece o ativo financeiro e reconhece separadamente como 

ativos ou passivos quaisquer direitos e obrigações criados ou 

retidos com a transferência;

 � se o Banco retém substancialmente todos os riscos e benefícios 

decorrentes da propriedade do ativo financeiro, continua a reco-

nhecer o ativo financeiro.

 � se o Banco não transferir nem retiver substancialmente todos os 

riscos e benefícios decorrentes da propriedade do ativo finan-

ceiro, deve determinar se reteve o controlo do ativo financeiro. 

Neste caso:

• o se o Banco não reteve o controlo, deve desreconhecer o 

ativo financeiro e reconhecer separadamente como ativos 

ou passivos quaisquer direitos e obrigações criados ou reti-

dos com a transferência;

• o se o Banco reteve o controlo, deve continuar a reconhecer 

o ativo financeiro na medida do seu envolvimento continua-

do no ativo financeiro.

v) A transferência dos riscos e benefícios referida no ponto anterior 

é avaliada por comparação da exposição do Banco, antes e depois 

da transferência, à variabilidade das quantias e momentos de ocor-

rência dos fluxos de caixa líquidos resultantes do ativo transferido.
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vi) A questão de saber se o Banco reteve ou não o controlo (ver 

ponto iv acima) do ativo transferido depende da capacidade daquele 

que recebe a transferência para vender o ativo. Se aquele que recebe 

a transferência tiver capacidade prática para vender o ativo na sua 

totalidade a um terceiro não relacionado e for capaz de exercer essa 

capacidade unilateralmente e sem necessitar de impor restrições 

adicionais à transferência, considera-se que a entidade não reteve 

o controlo. Em todos os outros casos, considera-se que a entidade 

reteve o controlo.

2.2.1.5 Crédito abatido ao ativo ("write-off")

O Banco reconhece um crédito abatido ao ativo quando não tem ex-

petativas razoáveis de recuperar um ativo na sua totalidade ou par-

cialmente. Este registo ocorre após todas as ações de recuperação 

desenvolvidas pelo Grupo se revelarem infrutíferas. Os créditos aba-

tidos ao ativo são registados em contas extrapatrimoniais.

2.2.1.6 Perdas por imparidade

O Banco determina as perdas de crédito esperadas de cada opera-

ção em função da deterioração do risco de crédito verificada desde o 

seu reconhecimento inicial. Para este efeito, as operações são clas-

sificadas num dos seguintes três stages:

 � Stage 1: são classificadas neste stage as operações em que não 

se verifica um aumento significativo no risco de crédito desde 

o seu reconhecimento inicial. As perdas por imparidade asso-

ciadas a operações classificadas neste stage correspondem às 

perdas de crédito esperadas que resultem de um evento de de-

fault que poderá ocorrer num período de 12 meses após a data 

de reporte (perdas de crédito esperadas a 12 meses).

 � Stage 2: são classificadas neste stage as operações em que se 

verifica um aumento significativo do risco de crédito desde o 

seu reconhecimento inicial, mas que não estão em situação de 

imparidade. As perdas por imparidade associadas a operações 

classificadas neste stage correspondem às perdas de crédito 

esperadas resultantes de eventos de default que poderão ocor-

rer ao longo do período de vida residual esperado das operações 

(perdas de crédito esperadas “lifetime”).

 � Stage 3: são classificadas neste stage as operações em situação 

de imparidade. As perdas por imparidade associadas a operações 

classificadas neste stage correspondem a perdas de crédito espe-

radas “lifetime”. São igualmente classificadas em stage 3 as opera-

ções de crédito adquiridas ou originadas em situação de imparida-

de (Purchased or Originated Credit-Impaired – POCI).

Informação Forward Looking

Devido à ausência de histórico, o Banco estima os seus parâmetros 

com base em benchmarks, uma vez que os dados disponíveis até à 

data são referentes a 2019, altura em que a norma IFRS 9 já estava 

em vigor, o Banco considera que os mesmos já incluem informa-

ção prospetiva, nomeadamente sobre o contexto macroeconómico 

expectável.

Aumento significativo de risco de crédito (SICR)

O aumento significativo do risco de crédito (SICR – Significant 

Increase of Credit Risk) é determinado de acordo com um conjunto 

de critérios maioritariamente quantitativos, mas também qualitati-

vos, com vista a detetar aumentos significativos da Probabilidade 

de Default (PD), complementados com outro tipo de informação na 

qual se destaca o comportamento dos clientes perante entidades 

do sistema financeiro. No entanto, independentemente da obser-

vação de um aumento significativo do risco de crédito numa expo-

sição, esta é classificada em Stage 2 quando se verifique uma das 

seguintes condições:

 � Crédito com atraso no pagamento superior a 30 dias (backstop);

 � Crédito com triggers qualitativos objeto de risco, nomeadamen-

te os que constam da Carta Circular n.º 02/2014/DSP.

Definição de ativos financeiros em default e em situação de 

imparidade

São considerados em default os clientes que verifiquem pelo menos 

um dos seguintes critérios:

 � Existência de prestações de capital ou juro vencidos há mais de 

90 dias;

 � Devedores em situação de falência, insolvência ou liquidação;

 � Créditos em contencioso;

 � Créditos em cross-default;

 � Créditos restruturados por dificuldades financeiras;

 � Créditos em quarentena de default;

 � Créditos sobre os quais existe uma suspeita de fraude ou fraude 

confirmada.

Estimativa das perdas de crédito esperadas – Análise individual

São objeto de análise individual os Clientes que se encontrem numa 

das seguintes condições:

 � Clientes particular com exposições superiores a 500.000 euros,

 � Exposições a instituições de crédito, entidades soberanas, 

bancos centrais ou a empresas através de títulos de dívida que 

estejam em stage 2 ou 3.

Estimativa das perdas de crédito esperadas - Análise coletiva

As operações que não são sujeitas a análise individual de imparida-

de são agrupadas tendo em conta as suas características de risco 

e sujeitas a análise coletiva de imparidade. A carteira de crédito do 

Banco encontra-se dividida por graus de risco internos e de acordo 

com os seguintes segmentos:

As perdas de crédito esperadas tratam-se de estimativas de perdas 

de crédito que são determinadas da seguinte forma:

 � ativos financeiros sem sinais de imparidade à data de reporte: o 

valor atual da diferença entre os fluxos de caixa contratuais e os 

fluxos de caixa que o Banco espera receber;

 � ativos financeiros com sinais de imparidade à data de reporte: 

a diferença entre o valor bruto contabilístico e o valor atual dos 

fluxos de caixa estimados;

 � compromissos de crédito não utilizados: o valor atual da diferen-

ça entre os fluxos de caixa contratuais resultantes caso o com-

promisso seja realizado e os fluxos de caixa que o Banco espera 

receber;

Os principais inputs utilizados para a mensuração das perdas de cré-

dito esperadas numa base coletiva, incluem as seguintes variáveis:

 � probabilidade de incumprimento (“Probability of Default” – PD);

 � perda dado o incumprimento (“Loss Given Default” – LGD); e

 � exposição dado o incumprimento (“Exposure at Default” – EAD).

Estes parâmetros são obtidos através de modelos internos, e outros 

dados históricos relevantes, tendo em conta modelos regulamen-

tares já existentes adaptados em função dos requisitos da IFRS 9.

As PD's são calculadas com base em benchmarks. Caso exista uma 

alteração do grau de risco da contraparte ou da exposição, a estima-

tiva da PD associada também varia. As PD’s são calculadas conside-

rando as maturidades contratuais das exposições.

O Banco recolhe indicadores de performance e default acerca das 

suas exposições de risco de crédito com análises por tipos de clien-

tes e produtos.

A LGD é a magnitude da perda que se espera que ocorra caso a ex-

posição entre em incumprimento. O Banco estima os parâmetros de 

LGD com base em benchmarks. No caso de contratos garantidos por 

imóveis, os rácios de LTV (loan-to-value) são um parâmetro de ele-

vada relevância na determinação da LGD.

A EAD representa a exposição esperada caso a exposição e/ou 

cliente entre em incumprimento. O Banco obtém os valores de EAD 

a partir da exposição atual da contraparte e de alterações potenciais 

ao respetivo valor atual em resultado das condições contratuais. 

Para compromissos, o valor da EAD considera tanto o valor de crédi-

to utilizado como a expectativa do valor potencial futuro que poderá 

ser utilizado de acordo com o contrato.

Como descrito anteriormente, com exceção dos ativos financeiros 

que consideram uma PD a 12 meses por não apresentarem um au-

mento significativo do risco de crédito, o Banco calcula o valor das 

perdas de crédito esperadas tendo em conta o risco de incumpri-

mento durante o período máximo de maturidade contratual do 

Ativos Financeiros

Oferta de Retalho

Crédito Habitação
Consiste na oferta de crédito habitação do Banco que têm um imóvel 
residencial como colateral, independente do grau de conclusão da sua 
construção.

Descobertos
Inclui a oferta de descobertos bancários do Banco e as ultrapassagens 
de crédito.

Soberanos
Os títulos de dívida pública da zona euro e as exposições obtidas através 
do contrato de cessão de créditos.

Corporate
Os depósitos e aplicações noutras ICs, outros financiamentos 
concedidos a OICs e os títulos de dívida corporate.

Outros Diversos portfolios legacy da 321 Crédito em fase de run-off.
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contrato, mesmo que, para efeitos da gestão do risco, seja conside-

rado um período superior. O período contratual máximo será consi-

derado como o período até à data em que o Banco tem o direito de 

exigir o pagamento ou terminar o compromisso ou garantia.

Para os ativos financeiros “Disponibilidades em outras institui-

ções de crédito”, “Aplicações em Outras Instituições de Crédito” 

e “Investimentos em títulos” as imparidades são calculadas 

atribuindo: 

i) uma probabilidade de default que deriva do rating externo do 

emitente ou contraparte, respetivamente; e 

ii) uma Loss Given Default (LGD) definida pelo Grupo, com base em 

dados da agência de rating da Moody’s, e consoante estar-se peran-

te uma entidade Corporate ou Soberana.

2.2.1.7 Modificação dos ativos financeiros

Se as condições de um ativo financeiro forem modificadas, o Banco 

avalia se os fluxos de caixa do ativo modificado são substancial-

mente diferentes.

Se os fluxos de caixa forem substancialmente diferentes, os direi-

tos contratuais aos fluxos de caixa do ativo financeiro original são 

considerados expirados e aplicam-se os princípios descritos na nota 

2.2.1.4 Desreconhecimento de ativos financeiros.

Se a modificação de um ativo financeiro mensurado ao custo amor-

tizado ou ao FVOCI não resultar no desreconhecimento do ativo 

financeiro, então o Banco recalcula em primeiro lugar o valor con-

tabilístico bruto do ativo financeiro aplicando a taxa de juro efetiva 

original do ativo e reconhece o ajustamento resultante como ganho 

ou perda de modificação em resultados. Para ativos financeiros 

com taxa variável, a taxa de juro efetiva original usada para calcular 

o ganho ou a perda da modificação é ajustada para refletir as con-

dições atuais do mercado no momento da modificação. Quaisquer 

custos ou comissões incorridas e comissões recebidas como parte 

da modificação ajustam o valor contabilístico bruto do ativo financei-

ro modificado e são amortizados durante o prazo remanescente do 

ativo financeiro modificado.

2.2.2 Passivos Financeiros

Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando 

existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada me-

diante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, indepen-

dentemente da sua forma legal.

Os passivos financeiros não derivados incluem essencialmente os 

recursos de clientes. 

Estes passivos financeiros são registados (i) inicialmente pelo seu 

justo valor deduzido dos custos de transação incorridos e (ii) sub-

sequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa 

efetiva.

O Banco procede ao desreconhecimento de passivos financeiros 

quando estes são cancelados, extintos ou expiram.

2.3 Compensação de Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o seu valor lí-

quido é apresentado no balanço quando existe a possibilidade legal 

de compensar os valores reconhecidos e existe a intenção de os 

liquidar em base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 

simultaneamente.

2.4 Instrumentos de Capital

Um instrumento é classificado como instrumento de capital quando 

não existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada 

mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, inde-

pendentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse re-

sidual nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus 

passivos. 

Custos diretamente atribuíveis à emissão de instrumentos de ca-

pital são registados por contrapartida do capital próprio como uma 

dedução ao valor da emissão. Valores pagos e recebidos pelas com-

pras e vendas de instrumentos de capital são registados no capital 

próprio, líquidos dos custos de transação.

As distribuições efetuadas por conta de instrumentos de capital são 

deduzidas ao capital próprio como dividendos quando declaradas.

2.5 Ativos Tangíveis

Os ativos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição 

ou de produção, deduzidos de depreciações acumuladas e perdas 

de imparidade, quando aplicável. O custo de aquisição inclui: 

(i) o preço de compra do ativo;

(ii) as despesas diretamente imputáveis à compra.

As depreciações dos ativos tangíveis, deduzidos do seu valor resi-

dual, são calculadas de acordo com o método das quotas constan-

tes, a partir do mês em que se encontram disponíveis para utilização, 

durante a vida útil dos ativos, a qual é determinada em função da uti-

lidade esperada. 

As taxas de depreciação praticadas correspondem, em média, às 

seguintes vidas úteis estimadas para as diversas classes de ativos:

A depreciação cessa quando os ativos passam a ser classificados 

como detidos para venda.

Em cada data de relato, o Banco avalia se existe qualquer indicação 

de que um ativo possa estar em imparidade. Sempre que existam 

tais indícios, os ativos tangíveis são sujeitos a testes de imparidade, 

sendo o excesso do valor contabilístico face ao valor recuperável, 

caso exista, reconhecido em resultados. A quantia recuperável cor-

responde ao montante mais elevado entre o justo valor de um ativo 

menos os custos de o vender e o seu valor de uso, sendo este calcu-

lado com base no valor atual dos fluxos de caixa estimados futuros 

que se espera vir a obter com o uso continuado do ativo.

Os ativos tangíveis em curso representam ativos tangíveis ainda em 

fase de construção/produção, encontrando-se registados ao custo 

de aquisição ou produção. Estes ativos são depreciados a partir do 

mês em que se encontrem em condições de ser utilizados nos fins 

pretendidos. 

Os encargos com manutenção e reparações de natureza corrente 

são registados como gastos do período em que são incorridos. As 

grandes reparações que originem acréscimo de benefícios ou de 

vida útil esperada são registadas como ativos tangíveis e deprecia-

das às taxas correspondentes à vida útil esperada. A componente 

substituída é identificada e abatida. 

Os rendimentos ou gastos decorrentes da alienação de ativos tan-

gíveis são determinados pela diferença entre o valor de venda e a 

respetiva quantia registada, sendo contabilizados em resultados na 

rubrica “Outros resultados de exploração”.

2.6 Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aqui-

sição, deduzido das amortizações acumuladas e das perdas de 

imparidade, quando aplicável. Os ativos intangíveis apenas são re-

conhecidos quando for provável que deles advenham benefícios 

económicos futuros para o Banco e que os mesmos possam ser 

mensurados com fiabilidade.

Os ativos intangíveis compreendem essencialmente despesas 

com software (sempre que este é separável do hardware e esteja 

associado a projetos em que seja quantificável a geração de benefí-

cios económicos futuros), licenças e outros direitos de uso. Também 

incluem as despesas de desenvolvimento dos projetos de I&D 

sempre que se demonstre a intenção e a capacidade técnica para 

completar esse desenvolvimento, a fim de o mesmo estar disponí-

vel para comercialização ou uso. As despesas de investigação, efe-

tuadas na procura de novos conhecimentos técnicos ou científicos 

ou na busca de soluções alternativas, são reconhecidas em resulta-

dos quando incorridas.

Os ativos intangíveis são amortizados pelo método das quotas 

constantes, a partir do mês em que se encontram disponíveis para 

utilização, durante a vida útil estimada, que se situa num período que 

varia entre 3 e 6 anos. No caso específico do sistema operacional 

base, após análise específica quanto ao período expectável de uti-

lização efetiva do mesmo, foi decidido proceder à sua amortização 

por um período de 15 anos.

O Banco procede a testes de imparidade sempre que eventos ou cir-

cunstâncias indiciam que o valor contabilístico excede o valor recu-

perável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu 

preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado 

com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados que 

se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e da sua alienação 

no fim da sua vida útil. 

Os rendimentos ou gastos decorrentes da alienação de ativos intan-

gíveis são determinados pela diferença entre o valor de venda e a 

respetiva quantia registada, sendo contabilizados em resultados na 

rubrica “Outros resultados de exploração”.

2.7 Locações

No início de um contrato, o Banco avalia se um contrato é, ou contém, 

uma locação. Um contrato ou parte de um contrato que transmite o 

direito de usar um ativo (o ativo subjacente) durante um certo perío-

do, em troca de uma retribuição. Para avaliar se um contrato trans-

mite o direito de controlar o uso de um ativo identificado, o Banco 

avalia, se:

 � o contrato envolve o uso de um ativo identificado – o que poderá 

ser especificado de forma explícita ou implícita e deve ser fisica-

mente distinto ou representar substancialmente toda a capaci-

dade de um ativo fisicamente distinto. Mesmo que um ativo seja 

especificado, o Banco não tem o direito de usar um ativo iden-

tificado se o fornecedor tiver o direito substantivo de substituir 

esse ativo durante o período de utilização;

 � o Banco tem o direito de obter substancialmente todos os bene-

fícios económicos do uso do ativo identificado, durante todo o 

período de utilização; e 

Anos de vida útil

Obras em imóveis arrendados 1-10

Equipamento de segurança 1-8

Outro equipamento 1-5
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 � o Banco tem o direito de orientar o uso do ativo identificado. O 

Banco tem este direito, quando tem os direitos de tomada de 

decisão mais relevantes para alterar o modo e a finalidade com 

que o ativo é usado durante todo o período de utilização. Nos 

casos em que a decisão sobre como e para que finalidade o ativo 

é utilizado é predeterminada, o Banco tem o direito de orientar o 

uso do ativo se:

• O Banco tem o direito de explorar o ativo (ou de mandar outros 

explorar o ativo da forma que ele determinar) durante todo o 

período de utilização, sem que o fornecedor tenha o direito 

de alterar essas instruções de exploração; ou

•  O Banco concebeu o ativo (ou aspetos específicos do ativo) 

de uma forma que determine previamente o modo e a fina-

lidade com que o ativo será usado durante todo o período de 

utilização.

O Banco aplicou esta abordagem aos contratos celebrados ou alte-

rados em ou após 1 de janeiro de 2019.

No início ou na reavaliação de um contrato que contenha um com-

ponente da locação, o Banco imputa a retribuição no contrato a cada 

componente da locação com base nos seus preços individuais. No 

entanto, para as locações de terrenos e edifícios nos quais é locatá-

rio, o Banco optou por não separar as componentes que não são da 

locação e contabilizar as componentes da locação e de não locação 

como uma única componente.

2.7.1 Como locatário

O Banco reconhece um ativo sob direito de uso e um passivo da lo-

cação na data de início da locação. O ativo sob direito de uso é men-

surado inicialmente ao custo, o qual inclui o valor inicial do passivo 

da locação ajustado de todos os pagamentos antecipados da lo-

cação em ou antes da data de início, adicionando quaisquer custos 

diretos iniciais incorridos e uma estimativa dos custos para desman-

telamento e remoção do ativo subjacente ou para restaurar o ativo 

subjacente ou as instalações na qual está localizado, deduzindo 

quaisquer incentivos de locação recebidos.

Subsequentemente, o ativo sob direito de uso é depreciado utili-

zando o método linear desde a data de início até ao fim da vida útil 

do ativo sob direito de uso ou ao fim do prazo da locação, consoante 

o que terminar primeiro. A vida útil estimada dos ativos sob direito 

de uso é determinada seguindo os mesmos princípios dos Ativos 

Tangíveis. Adicionalmente, o ativo sob direito de uso é periodica-

mente deduzido das perdas por imparidade, se algumas, e ajustado 

por determinadas remensurações do passivo da locação.

O passivo da locação é mensurado inicialmente pelo valor presente 

dos pagamentos da locação que não tenham sido efetuados nessa 

data, descontados segundo a taxa de juro implícita na locação, se 

essa taxa puder ser facilmente determinada. Se a taxa não puder 

ser facilmente determinada, deve ser utilizada a taxa incremental 

de financiamento do Banco. Por norma, o Banco utiliza como taxa 

de desconto a sua taxa incremental de financiamento.

Os pagamentos de locação incluídos na mensuração do passivo da 

locação compreendem o seguinte:

 � pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos em substância), 

menos os incentivos à locação;

 � pagamentos variáveis que dependam de um índice ou uma taxa, 

inicialmente mensurados utilizando a taxa ou o índice existente 

à data de início; 

 � montantes que se espera que venham a ser pagos como garan-

tia do valor residual; 

 � o preço do exercício de uma opção de compra, se o Banco estiver 

razoavelmente certo de exercer essa opção; e

 � pagamentos de sanções por rescisão da locação, se o prazo da 

locação refletir o exercício de uma opção de rescisão da locação 

pelo Banco. 

O passivo da locação é mensurado ao custo amortizado usando o 

método da taxa de juro efetiva. É remensurado quando existe uma 

alteração aos pagamentos futuros da locação decorrentes de uma 

alteração num índice ou taxa, quando ocorre uma alteração na esti-

mativa do Banco do montante que se espera pagar com uma garan-

tia de valor residual, ou sempre que o Banco altera a sua avaliação 

sobre a expectativa de exercer ou não uma opção de compra, pror-

rogação ou rescisão.

Sempre que o passivo da locação é remensurado, o Banco reconhe-

ce o montante da remensuração do passivo da locação como um 

ajustamento ao ativo sob direito de uso. No entanto, caso a quantia 

escriturada do ativo sob direito de uso se encontre reduzida a zero e 

houver uma outra redução na mensuração do passivo da locação, o 

Banco reconhece essa redução na demonstração de resultados.

O Banco apresenta os ativos sob direito de uso que não correspon-

dem à definição de propriedade de investimento em “Outros Ativos 

Tangíveis” e os passivos da locação em “Outros Passivos” na de-

monstração da posição financeira.

Locações de curto prazo e locações de ativos de baixo valor

A norma permite que um locatário não reconheça os ativos sob di-

reito de uso e os passivos da locação de curto prazo que têm um 

prazo de locação de 12 meses ou inferior e locações de ativos de 

baixo valor, sendo os pagamentos associados a estas locações re-

conhecidos como despesa pelo método linear durante a vigência do 

contrato.

2.7.2 Como locador

Quando o Banco atua como locador, no início da locação determina 

se a mesma deve classificar como uma locação operacional ou uma 

locação financeira.

Para classificar cada locação, o Banco efetua uma avaliação global 

sobre se a locação transfere substancialmente todos os riscos e 

benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. No caso de 

a locação transferir substancialmente todos os riscos e benefícios 

inerentes à propriedade do ativo subjacente, estamos perante uma 

locação financeira, caso contrário, será uma locação operacional. 

Como parte desta avaliação, o Banco considera alguns indicadores 

tais como se a locação é realizada para a maior parte da vida econó-

mica do ativo.

Quando o Banco é um locador intermediário, este contabiliza os 

seus interesses na locação principal e na sublocação separadamen-

te. A classificação da sublocação é efetuada por referência ao ativo 

sob direito de uso decorrente da locação original, e não por referên-

cia ao ativo subjacente. No caso de a locação original ser um contrato 

de locação de curto prazo à qual o Banco aplica a isenção de reco-

nhecimento descrita anteriormente, o Banco classificada a subloca-

ção como uma locação operacional.

Se um contrato contém componentes de locação e de não locação, 

o Banco aplicará a IFRS 15 para imputar a retribuição prevista no 

contrato.

O Banco reconhece os pagamentos de locação recebidos sob loca-

ções operacionais como proveito numa base linear durante o prazo 

da locação como parte dos “Gastos Gerais Administrativos”.

2.8 Impostos sobre Lucros 

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos 

correntes com os impostos diferidos. Os impostos correntes e os 

impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando se 

relacionam com itens registados diretamente no capital próprio. 

Nestes casos os impostos diferidos são igualmente registados no 

capital próprio.

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do perío-

do, calculado de acordo com os critérios fiscais vigentes à data do 

relato financeiro. O lucro tributável difere do resultado contabilísti-

co, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas 

serão dedutíveis ou tributáveis noutros exercícios. O lucro tributável 

exclui ainda gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou 

tributáveis.

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre 

os montantes registados dos ativos e passivos para efeitos de relato 

contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação.

São geralmente reconhecidos passivos por impostos diferidos para 

todas as diferenças temporárias tributáveis. São reconhecidos ativos 

por impostos diferidos para as diferenças temporárias dedutíveis. 

Porém tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem 

expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para 

utilizar esses ativos por impostos diferidos, ou quando existam im-

postos diferidos passivos cuja reversão seja expectável no mesmo 

período em que os impostos diferidos ativos possam ser utilizados. 

Em cada data de relato é efetuada uma revisão desses ativos por 

impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em função das ex-

pectativas quanto à sua utilização futura. 

Os ativos e os passivos por impostos diferidos são mensurados uti-

lizando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à 

data da reversão das correspondentes diferenças temporárias, com 

base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que esteja formal 

ou substancialmente emitida na data de relato.

O Banco e as suas subsidiárias – detidas direta ou indiretamente em 

mais de 75% e há mais de 1 ano pela sociedade dominante, CTT - 

encontram-se abrangidos pelo Regime Especial de Tributação dos 

Grupos de Sociedades (RETGS) que engloba todas as empresas 

em que os CTT participam, direta ou indiretamente, em pelo menos 

90% do respetivo capital social e que simultaneamente sejam re-

sidentes em Portugal e tributadas em sede de IRC. Neste âmbito, 

o Banco CTT e as suas subsidiárias, elegíveis para integrarem o 

RETGS, recebem dos CTT o valor referente ao prejuízo fiscal com 

que contribui para o IRC consolidado do Grupo CTT e, de igual modo, 

pagar aos CTT o valor refente ao seu contributo positivo para o IRC 

consolidado do Grupo CTT.

2.9 Provisões

São reconhecidas provisões quando, cumulativamente: (i) o Banco 

tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante dum 

acontecimento passado, (ii) seja provável que o seu pagamento 

venha a ser exigido e (iii) exista uma estimativa fiável da quantia da 

obrigação. O montante das provisões corresponde ao valor pre-

sente da obrigação, sendo a atualização financeira registada como 

custo financeiro na rubrica de “Juros e gastos similares”.

As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas 

de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

2.10 Reconhecimento de Juros

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros men-

surados ao custo amortizado e ao justo valor através de outro re-

sultado integral são reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos 

similares ou juros e custos similares, utilizando o método da taxa 

efetiva.

A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os paga-

mentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada 
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do instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais 

curto, para o valor líquido atual de balanço do ativo ou passivo finan-

ceiro. A taxa de juro efetiva é estabelecida no reconhecimento inicial 

dos ativos e passivos financeiros e não é revista subsequentemente.

Para o cálculo da taxa de juro efetiva são estimados os fluxos de 

caixa futuros considerando todos os termos contratuais do instru-

mento financeiro, não considerando, no entanto, eventuais perdas 

de crédito futuras. O cálculo inclui as comissões que sejam parte 

integrante da taxa de juro efetiva, custos de transação e todos os 

prémios e descontos diretamente relacionados com a transação. 

No caso de ativos financeiros ou grupos de ativos financeiros seme-

lhantes para os quais foram reconhecidas perdas por imparidade, 

os juros registados em juros e proveitos similares são determina-

dos com base na taxa de juro utilizada na mensuração da perda por 

imparidade.

O Banco não reconhece juros para ativos financeiros com valores em 

atraso há mais de 90 dias.

2.11 Reconhecimento de Rendimentos de Serviços e Comissões

Os rendimentos de serviços e comissões são reconhecidos da se-

guinte forma:

 � Os rendimentos de serviços e comissões obtidos na execução de 

um ato significativo são reconhecidos em resultados quando o 

ato significativo tiver sido concluído;

 � Os rendimentos de serviços e comissões obtidos à medida que 

os serviços são prestados são reconhecidos em resultados no 

período a que se referem; e

 � Os rendimentos de serviços e comissões que são uma parte 

integrante da taxa de juro efetiva de um instrumento financei-

ro são registados em resultados pelo método da taxa de juro 

efetiva.

2.12 Resultado por Ação

O resultado por ação básico é calculado efetuando a divisão do re-

sultado líquido pelo número médio ponderado de ações ordinárias 

em circulação durante o ano.

O resultado por ação diluído é calculado ajustando o efeito de todas 

as potenciais ações ordinárias diluidoras ao número médio ponde-

rado de ações ordinárias em circulação e ao resultado líquido.

2.13 Caixa e Equivalentes de Caixa

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus 

equivalentes englobam os valores registados no balanço com 

maturidade inferior a três meses a contar da data de aquisição/ 

contratação, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em 

outras instituições de crédito.

A caixa e equivalentes de caixa excluem os depósitos de natureza 

obrigatória realizados junto de bancos centrais.

2.14 Prestação do Serviço de Mediação de Seguros

O Banco CTT é uma entidade autorizada pela Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (“ASF”) para a prática 

da atividade de mediação de seguros, na categoria de Mediador de 

Seguros Ligado, de acordo com o artigo 8º, alínea a), subalínea i), do 

Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, desenvolvendo a atividade 

de mediação de seguros nos ramos vida e não vida.

No âmbito dos serviços de mediação de seguros o Banco CTT efetua 

a venda de contratos de seguros. Como remuneração pelos serviços 

prestados de mediação de seguros, o Banco CTT recebe comissões 

de mediação de contratos de seguros, as quais estão definidas em 

acordos/protocolos estabelecidos com as Seguradoras.

As comissões recebidas pelos serviços de mediação de seguros são 

reconhecidas de acordo com o princípio da especialização dos exer-

cícios, pelo que as comissões cujo recebimento ocorre em momen-

to diferente do período a que respeita são objeto de registo como 

valor a receber numa rubrica de "Outros Ativos".

2.15 Benefícios a Empregados

Remunerações variáveis aos empregados

De acordo com o IAS 19 – Benefícios dos empregados, as remunera-

ções variáveis (participação nos lucros, prémios e outras) atribuídas 

aos empregados e, eventualmente, aos membros executivos dos 

órgãos de administração são contabilizadas em resultados do exer-

cício a que respeitam.

Nota 3 – Principais Estimativas e Julgamentos Utilizados na 

Elaboração das Demonstrações Financeiras

As IFRS estabelecem uma série de tratamentos contabilísticos e 

requerem que o Conselho de Administração efetue julgamentos e 

faça as estimativas necessárias de forma a decidir qual o tratamento 

contabilístico mais adequado. As principais estimativas contabilísti-

cas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilís-

ticos pelo Banco são discutidos nesta nota com o objetivo de me-

lhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados 

reportados do Banco e a sua divulgação. 

Uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas uti-

lizadas pelo Banco é apresentada na nota 2 às demonstrações 

financeiras. 

Considerando que, em algumas situações, existem alternativas ao 

tratamento contabilístico adotado pelo Conselho de Administração, 

os resultados reportados pelo Banco poderiam ser diferentes caso 

um tratamento diferente fosse escolhido. 

O Conselho de Administração considera que as escolhas efetuadas 

são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam 

de forma adequada a posição financeira do Banco e o resultado das 

suas operações em todos os aspetos materialmente relevantes.

3.1  Instrumentos Financeiros – IFRS 9

3.1.1 Classificação e mensuração

A classificação e mensuração dos ativos financeiros depende dos 

resultados do teste SPPI (análise das características dos fluxos de 

caixa contratuais, para concluir se os mesmos correspondem unica-

mente a pagamentos de capital e juros sobre o capital em dívida) e 

do teste do modelo de negócio.

O Banco determina o modelo de negócio tendo em consideração 

a forma como os grupos de ativos financeiros são geridos em con-

junto para atingir um objetivo de negócio específico. Esta avaliação 

requer julgamento, na medida em que têm que ser considerados, 

entre outros, os seguintes aspetos: a forma como o desempenho 

dos ativos é avaliada; os riscos que afetam o desempenho dos 

ativos e a forma como esses riscos são geridos.

O Banco monitoriza os ativos financeiros mensurados ao custo 

amortizado e ao justo valor através de outro rendimento integral 

que sejam desreconhecidos antes da sua maturidade, para perceber 

os motivos subjacentes à sua alienação e determinar se são con-

sistentes com o objetivo do modelo de negócio definido para esses 

ativos. Esta monitorização insere-se no processo de avaliação con-

tínua pelo Grupo do modelo de negócio dos ativos financeiros que 

permanecem em carteira, para determinar se o mesmo é adequa-

do e, caso não seja, se houve uma alteração do modelo de negócio 

e consequentemente uma alteração prospetiva da classificação 

desses ativos financeiros.

3.1.2 Perdas por imparidade em ativos financeiros ao custo amor-

tizado e instrumentos de dívida ao justo valor através de outro ren-

dimento integral

A determinação das perdas por imparidade para instrumentos fi-

nanceiros envolve julgamentos e estimativas relativamente aos se-

guintes aspetos, entre outros:

Aumento significativo do risco de crédito

As perdas por imparidade correspondem às perdas esperadas em 

caso de default num horizonte temporal de 12 meses, para os ativos 

em stage 1, e às perdas esperadas considerando a probabilidade de 

ocorrência de um evento de default em algum momento até à data 

de maturidade do instrumento financeiro, para os ativos em stage 

2 e 3. Um ativo é classificado em stage 2 sempre que se verifique 

um aumento significativo no respetivo risco de crédito desde o seu 

reconhecimento inicial. Na avaliação da existência de um aumento 

significativo do risco de crédito, o Banco tem em consideração infor-

mação qualitativa e quantitativa, razoável e sustentável.

Definição de grupo de ativos com características de risco de crédito 

comuns

Quando as perdas de crédito esperadas são mensuradas numa 

base coletiva, os instrumentos financeiros são agrupados com base 

em características de risco comuns. Este procedimento é necessá-

rio para assegurar que, no caso de se verificar uma alteração das ca-

racterísticas de risco de crédito, a segmentação dos ativos é revista. 

Esta revisão pode resultar na criação de novos portfólios ou na trans-

ferência dos ativos para portfólios já existentes, que reflitam melhor 

as suas características de risco de crédito.

Probabilidade de incumprimento

A probabilidade de incumprimento representa um fator determi-

nante na mensuração das perdas de crédito esperadas. A probabi-

lidade de incumprimento corresponde a uma estimativa da probabi-

lidade de incumprimento num determinado período temporal, cujo 

cálculo é efetuado com base em benchmarks ou através de dados 

de mercado.

Perda dado o incumprimento

Corresponde a uma estimativa da perda num cenário de incumpri-

mento. É baseada na diferença entre os fluxos de caixa contratuais e 

os que o Banco espera receber, por via dos fluxos de caixa gerados 

pelo negócio do cliente ou dos colaterais do crédito. O apuramento 

da estimativa de perda dado o incumprimento, tem por base, entre 

outros aspetos, os diferentes cenários de recuperação, informação 

de mercado, os custos envolvidos no processo de recuperação e a 

estimativa de valorização dos colaterais associados às operações de 

crédito.

3.2 Provisões

O Banco exerce julgamento considerável na mensuração e reco-

nhecimento de provisões. Devido às incertezas inerentes ao pro-

cesso de avaliação, as perdas reais poderão ser diferentes das ori-

ginalmente estimadas na provisão. Estas estimativas estão sujeitas 

a alterações à medida que nova informação fica disponível. Revisões 

às estimativas destas perdas podem afetar resultados futuros. 

Quando relevante, o julgamento inclui a aferição da probabilidade 

que um contencioso tem de ser bem-sucedido. As provisões são 

constituídas quando o Banco espera que processos em curso irão 

originar a saída de fluxos, a perda seja provável e possa ser razoa-

velmente estimada.
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A rubrica de Juros de crédito a clientes inclui o montante de -136 mil 

euros (2018: 163 mil euros) relativo a comissões e outros custos e pro-

veitos contabilizados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, 

conforme referido na política contabilística descrita na nota 2.11.

Os juros de recursos de outras instituições de crédito no valor de 

-128 mil euros dizem respeito a operações de venda com acordo de 

recompra, contratadas a taxas de mercado.

Nota 5 – Resultados de Serviços e Comissões

Esta rubrica é composta por:

Nota 6 – Resultados de Outros Ativos Financeiros ao Justo Valor por 

Contrapartida de Outro Rendimento Integral

Esta rubrica é composta por:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso 
2018

Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva 14.209 8.560

Juros de disponibilidades em Bancos Centrais e em instituições de crédito - -

Juros de ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 3.238 454

Crédito a clientes 3.498 1.856

Títulos de dívida 7.464 6.226

Juros de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida 11 24

Outros juros (2) -

Juros e custos similares 861 707

Juros de passivos financeiros ao custo amortizado (128) -

Recursos de outras instituições de crédito 974 693

Recursos de clientes 15 14

Outros juros

Margem Financeira 13.348 7.853

Nota 4 – Margem Financeira

Esta rubrica é composta por:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Rendimentos de serviços e comissões 9.069 4.988

Por serviços bancários prestados 5.361 3.704

Por serviços de intermediação de crédito 2.310 1.031

Por serviços de mediação de seguros 1.244 200

Por compromissos assumidos perante 
terceiros

99 -

Por garantias prestadas 29 -

Outras comissões recebidas 26 53

Encargos de serviços e comissões 3.352 2.358

Por serviços bancários prestados por 
terceiros

3.267 2.271

Por operações realizadas com títulos 65 72

Outros encargos com serviços e 
comissões

20 15

Resultados de Serviços e Comissões 5.717 2.630

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Lucros em operações com Outros 
Ativos Financeiros ao Justo Valor por 
Contrapartida de Outro Rendimento 
Integral

35 2

Obrigações 35 2

Resultados de Outros Ativos 
Financeiros ao Justo Valor por 
Contrapartida de Outro Rendimento 
Integral

35 2

Nota 7 – Outros Resultados de Exploração

Esta rubrica é composta por:

O Mecanismo Único de Supervisão (MUS) é um dos três pilares da 

União Bancária (o Mecanismo Único de Supervisão, o Mecanismo 

Único de Resolução e um Sistema Comum de Garantia de 

Depósitos). No modelo de supervisão do MUS existe uma distinção 

entre as instituições de crédito significativas (sob supervisão direta 

do BCE) e as menos significativas (sob supervisão indireta do BCE 

e supervisão direta das autoridades nacionais competentes, com 

articulação e reporte ao BCE), com base em critérios quantitativos e 

qualitativos. O Banco CTT é classificado como ‘entidade menos sig-

nificativa’ (LSE – Less Significant Entity).

A Contribuição sobre o setor bancário é calculada de acordo com o 

disposto na Lei n.º 55-A/2010, sendo o montante determinado com 

base em: (i) o passivo médio anual apurado em balanço deduzido 

dos fundos próprios de base (Tier 1) e dos fundos próprios comple-

mentares (Tier 2) e os depósitos abrangidos pelo Fundo de Garantia 

de Depósitos; e (ii) o valor nocional dos instrumentos financeiros 

derivados.

A rubrica Contribuição para o Fundo Único de Resolução diz respeito 

à contribuição ex ante para o Fundo Único de Resolução, no âmbito 

do Mecanismo Único de Resolução e nos termos do n.º 2 do artigo 

70.º do Regulamento (EU) n.º 806/2014 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 15 de julho de 2014.

A rubrica Contribuição para o Fundo de Resolução corresponde a 

contribuições periódicas obrigatórias para o Fundo, nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 24/2013. As contribuições periódicas 

são calculadas de acordo com uma taxa base a aplicar em cada 

ano, determinada pelo Banco de Portugal, por instrução, podendo 

ser ajustada em função do perfil de risco da instituição, sobre a base 

de incidência objetiva das referidas contribuições. As contribuições 

periódicas incidem sobre o passivo das instituições participantes 

do Fundo, definido nos termos do artigo 10.º do referido Decreto-

Lei, deduzido dos elementos do passivo que integram os fundos 

próprios de base e complementares e dos depósitos cobertos pelo 

Fundo de Garantia de Depósitos.

Nota 8 – Custos com Pessoal

Esta rubrica é composta por:

O montante total de remunerações fixas atribuídas aos Órgãos de 

Administração e Fiscalização, no exercício de 2019, registado na ru-

brica Remunerações, ascendeu ao montante de 1.226 milhares de 

euros (2018: 1.177 milhares de euros). Durante o exercício de 2019, 

relativamente aos Órgãos de Administração e Fiscalização, foram 

ainda suportados custos com contribuições para a Segurança Social 

no montante de 289 milhares de euros (2018: 278 milhares de euros). 

Incluídos na rubrica Incentivos e prémios de rendimento estão, a 31 de 

dezembro de 2019, 406 milhares de euros de prémios atribuíveis aos 

Órgãos de Administração (2018: 299 milhares de euros). No exercício 

de 2019, o Banco registou na rubrica Outros custos 35 milhares de 

euros de custos com planos poupança reforma atribuídos a Órgãos 

de Administração (2018: 35 milhares de euros).

Os colaboradores da rede de lojas encontram-se em regime de 

pluralidade de empregadores, conforme previsto no artigo 101º do 

Código do Trabalho, acumulando funções com o serviço postal dos 

CTT. No exercício de 2019 o custo com estes colaboradores partilha-

dos com os CTT ascendeu a 2.004 milhares de euros (2018: 1.612 

milhares de euros).

No exercício de 2019 foram pagos aos Órgãos de Administração 242 

mil euros a título de remuneração variável (2018: 180 milhares de 

euros). 

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Proveitos de exploração 158 2

Outros proveitos de exploração 158 2

Custos de exploração 259 147

Quotizações e donativos 76 43

Contribuição sobre o setor bancário 46 37

Contribuição para o fundo único de 
resolução

27 16

Contribuição para o fundo de resolução 19 12

Taxa anual de supervisão (MUS) 10 7

Impostos 21 4

Taxa de supervisão ASF - 2

Contribuição para o fundo de garantia de 
depósitos

2 1

Outros custos de exploração 58 25

Outros Resultados de Exploração (101) (145)

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Remunerações 8.673 7.930

Encargos sobre remunerações 2.107 1.948

Pessoal em regime de pluralidade de 
empregadores

2.004 1.612

Incentivos e prémios de rendimento 1.135 1.051

Seguros de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais

117 100

Outros custos 85 57

Custos com Pessoal 14.121 12.698
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À data do final dos exercícios de 2019 e 2018 o efetivo de traba-

lhadores, excluindo os colaboradores em regime de pluralidade de 

empregadores, distribuído por grandes categorias profissionais, era 

o seguinte:

Nota 9 – Gastos Gerais Administrativos

Esta rubrica é composta por:

A rubrica Informática regista os custos incorridos com a implemen-

tação e manutenção de sistemas e infraestrutura informática do 

Banco.

A rubrica Publicidade regista os custos incorridos com publicidade e 

comunicação da marca e produtos do Banco CTT.

A rubrica Outros serviços especializados regista os custos incorridos 

com a operativa bancária e transacional.

A rubrica Outros fornecimentos e serviços regista, entre outros, 

custos com utilização da Rede de Lojas CTT, com o servicing de ope-

rações bancárias e a utilização de redes de pagamentos.

Os custos incorridos com serviços de auditoria e revisão legal de 

contas prestados pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

são os seguintes:

Nota 10 – Resultado por Ação

O resultado por ação é calculado da seguinte forma:

O capital social do Banco é de 286.400.000 euros, representado 

por 286.400.000 ações ordinárias sem valor nominal, encontran-

do-se totalmente realizado.

O resultado por ação básico é calculado efetuando a divisão do re-

sultado líquido pelo número médio ponderado de ações ordinárias 

em circulação durante o ano.

O resultado por ação diluído é calculado ajustando o efeito de todas 

as potenciais ações ordinárias diluidoras ao número médio ponde-

rado de ações ordinárias em circulação e ao resultado líquido.

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Banco não detinha potenciais 

ações ordinárias diluidoras, pelo que o resultado por ação diluído é 

igual ao resultado por ação básico.

2019 2018

Administração 11 11

Executivos 4 4

Não executivos 7 7

dos quais: Comissão de Auditoria 3 3

Responsáveis áreas funcionais 30 24

Técnicos e secretariado 188 178

229 213

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso 
2018

Água, energia e combustíveis 101 109

Material de consumo corrente 63 73

Material de higiene e limpeza - 3

Rendas e alugueres 142 206

Comunicações 1.176 1.053

Deslocações, estadas e representações 121 82

Publicidade 3.334 3.752

Conservação e reparação 9 76

Formação do pessoal 75 90

Seguros 346 117

Informática 7.749 7.028

Consultoria e trabalho independente 2.669 1.724

Outros serviços especializados 2.428 1.962

Outros fornecimentos e serviços 4.690 3.916

Gastos Gerais Administrativos 22.903 20.191

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso 
2018

Serviços de revisão de contas 233 209

Serviços de garantia de fiabilidade 109 84

Outros serviços que não revisão de 
contas

15 -

357 293

2019 reexpresso
2018

Resultado líquido do exercício (milhares 
de euros)

(8.011) (17.485)

Número médio de ações 232.235.616 151.895.342

Resultado por ação básico (euros) (0,03) (0,12)

Resultado por ação diluído (euros) (0,03) (0,12)

Nota 11 – Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais

Esta rubrica é analisada como segue:

A rubrica Caixa é representada por notas e moedas denominadas 

em euros.

A rubrica Depósitos à ordem no Banco de Portugal inclui depósitos 

de carácter obrigatório com vista a satisfazer as exigências legais de 

reservas mínimas de caixa.

De acordo com o Regulamento (EU) n.º 1358/2011 do Banco Central 

Europeu, de 14 de dezembro de 2011, as disponibilidades mínimas 

obrigatórias em depósitos à ordem no Banco de Portugal corres-

pondem a 1% dos depósitos e outras responsabilidades. 

Nota 12 – Disponibilidades em Outras Instituições de Crédito

Esta rubrica é analisada como segue:

A rubrica Cheques a cobrar representa cheques sacados por ter-

ceiros sobre outras instituições de crédito e que se encontram em 

cobrança.

Nota 13 – Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Aplicações em 

Instituições de Crédito

Esta rubrica é analisada como segue:

O escalonamento desta rubrica por prazos de vencimento é apre-

sentado como segue:

A rubrica Aplicações em instituições de crédito apresentou no perío-

do uma taxa média anual de 1,706% (2018: 0,404%).

Os movimentos da imparidade para aplicações em instituições de 

crédito são analisados como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Caixa 25.924 25.462

Depósitos à ordem no Banco de Portugal 25.924 6.217

Caixa e Disponibilidades em Bancos 
Centrais

51.848 31.679

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Em instituições de crédito no país 93.236 102.634

Cheques a cobrar 2.226 1.675

Disponibilidades em Outras Instituições 
de Crédito

95.462 104.309

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Aplicações em instituições de crédito 
no país

1.650 69.814

Empréstimos a instituições de crédito 
no país

55.523 36.915

Aplicações em instituições de crédito no 
estrangeiro

- 8.501

Imparidade para aplicações em 
instituições de crédito

(216) (415)

Aplicações em Instituições de Crédito 56.957 114.815

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Até 3 meses 28.410 24.472

De 3 a 12 meses 9.834 67.848

1 a 3 anos 13.689 14.251

Mais de 3 anos 5.240 8.659

Aplicações em Instituições de Crédito 57.173 115.230

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 415 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 624

Movimentação do período:

Ativos financeiros originados ou 
adquiridos

55 564

Variações por alteração na exposição ou 
parâmeros de risco

(64) (773)

Ativos financeiros desreconhecidos 
excluindo write-offs

(190) -

Imparidade das aplicações em 
instituições de crédito

216 415
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A reconciliação dos movimentos contabilísticos relacionados com 

as perdas por imparidade apresenta-se de seguida:

Nota 14 – Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Crédito a 

Clientes

Esta rubrica é analisada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 415 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 624

Movimentação do período:

Variações no ECL (199) (209)

Imparidade das aplicações em instituições de crédito 216 415

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Crédito habitação 405.168 238.667

Outros créditos - 8.918

Descobertos em depósitos à ordem 1.002 529

Crédito vivo 406.170 248.114

Crédito vencido – menos de 90 dias 78 61

Crédito vencido – mais de 90 dias 603 332

Crédito vencido 681 393

Imparidade para riscos de crédito (529) (458)

Crédito a Clientes 406.322 248.049

O escalonamento desta rubrica por prazos de vencimento é apre-

sentado como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019

À vista Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Crédito 
Vencido

Total

Crédito habitação - 2.963 8.424 22.801 370.980 - 405.168

Outros créditos - - - - - - -

Descobertos em depósitos à ordem 1.002 - - - - 681 1.683

Crédito a Clientes 1.002 2.963 8.424 22.801 370.980 681 406.851

(valores expressos em milhares de euros)

2018

À vista Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Crédito 
Vencido

Total

Crédito habitação - 1.723 4.921 13.333 218.690 - 238.667

Outros créditos - 8.918 - - - - 8.918

Descobertos em depósitos à ordem 529 - - - - 393 922

Crédito a Clientes 529 10.641 4.921 13.333 218.690 393 248.507

A repartição desta rubrica por tipo de taxa apresenta-se como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Taxa fixa 1.683 922

Taxa variável 405.168 247.585

Crédito a Clientes 406.851 248.507

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Crédito com garantias reais 405.168 - 405.168 (95) 405.073

Crédito com outras garantias - - - - -

Crédito sem garantias 1.002 681 1.683 (434) 1.249

406.170 681 406.851 (529) 406.322

A análise desta rubrica, por tipo de colateral, é apresentada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2018 

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Crédito com garantias reais 238.667 - 238.667 (232) 238.435

Crédito com outras garantias - - - - -

Crédito sem garantias 9.447 393 9.840 (226) 9.614

248.114 393 248.507 (458) 248.049
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A análise desta rubrica, por tipo de crédito, é apresentada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Crédito habitação 405.168 - 405.168 (95) 405.073

Outros créditos - - - - -

Descobertos em depósitos à ordem 1.002 681 1.683 (434) 1.249

406.170 681 406.851 (529) 406.322

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Particulares

Habitação 405.168 - 405.168 (95) 405.073

Consumo 1.002 681 1.683 (434) 1.249

406.170 681 406.851 (529) 406.322

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Crédito habitação 238.667 - 238.667 (232) 238.435

Outros créditos 8.918 - 8.918 - 8.918

Descobertos em depósitos à ordem 529 393 922 (226) 696

248.114 393 248.507 (458) 248.049

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Crédito 
Vincendo

Crédito 
Vencido

Crédito 
Bruto

Imparidade
Crédito 
Líquido

Empresas

Administração pública, Defesa e Segurança Social 8.918 - 8.918 - 8.918

Particulares

Habitação 238.667 - 238.667 (233) 238.434

Consumo 529 393 922 (225) 697

248.114 393 248.507 (458) 248.049

A análise desta rubrica, por setores de atividade, é apresentada 

como segue:

O movimento da imparidade do crédito no período apresenta-se 

como segue:
(valores expressos em milhares de euros)

2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Saldo inicial 185 67 206 458

Movimentação do período:

Ativos financeiros originados ou adquiridos 9 55 53 117

Variações por alteração na exposição ou parâmeros de risco (159) 4 128 (27)

Variações por modificação de contratos não desreconhecidos - - - -

Ativos financeiros desreconhecidos excluindo write-offs (10) (2) (6) (18)

Write-offs - - - -

Alterações no modelo e metodologias - - - -

Transferências para:

Stage 1 32 (32) - -

Stage 2 (1) 1 - -

Stage 3 - (12) 12 -

Variações cambiais e outros movimentos (1) - - (1)

Imparidade do crédito a clientes 55 81 393 529

Dos quais: POCI - - - -

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Saldo inicial 58 6 51 115

Movimentação do período:

Ativos financeiros originados ou adquiridos 140 50 74 264

Variações por alteração na exposição ou parâmeros de risco (11) 15 79 83

Variações por modificação de contratos não desreconhecidos - - - -

Ativos financeiros desreconhecidos excluindo write-offs (2) (1) (1) (4)

Write-offs - - - -

Alterações no modelo e metodologias - - - -

Transferências para:

Stage 1 1 (1) - -

Stage 2 (1) 2 (1) -

Stage 3 - (4) 4 -

Variações cambiais e outros movimentos - - - -

Imparidade do crédito a clientes 185 67 206 458

Dos quais: POCI - - - -

A reconciliação dos movimentos contabilísticos relacionados com 

as perdas por imparidade apresenta-se de seguida:



P / 185
Relatório & Contas
2019

P / 184

P / 185
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

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Saldo inicial 58 6 51 115

Movimentação do período:

Variações no ECL da Carteira de Crédito 127 64 152 343

Transferências de Stage (líquidas) - (3) 3 -

Vendas de Crédito - - - -

Utilizações de Imparidade - - - -

Write-offs - - - -

Recuperações de write-off - - - -

Variações cambiais e outros movimentos - - - -

Imparidade do crédito a clientes 185 67 206 458

A carteira de crédito total detalhada por stage segundo definido na 

IFRS 9 é apresentada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Stage 1 403.272 246.486

Valor Bruto 403.327 246.671

Imparidade (55) (185)

Stage 2 2.833 1.435

Valor Bruto 2.914 1.502

Imparidade (81) (67)

Stage 3 217 128

Valor Bruto 610 334

Imparidade (393) (206)

406.322 248.049

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Saldo inicial 185 67 206 458

Movimentação do período:

Variações no ECL da Carteira de Crédito (160) 57 175 72

Transferências de Stage (líquidas) 31 (43) 12 -

Vendas de Crédito - - - -

Utilizações de Imparidade - - - -

Write-offs - - - -

Recuperações de write-off - - - -

Variações cambiais e outros movimentos (1) - - (1)

Imparidade do crédito a clientes 55 81 393 529

Nota 15 – Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Títulos de Dívida

Esta rubrica é analisada como segue:

A análise dos títulos de dívida ao custo amortizado a 31 de dezembro 

de 2019 e 2018, por maturidade residual, é a seguinte:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Títulos de dívida pública

Nacionais 287.118 296.486

Estrangeiros 154.304 121.103

Obrigações de outros emissores

Nacionais 327.306 35.207

Imparidade (455) (183)

Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Títulos de Dívida 768.273 452.613

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Total

Títulos de dívida pública

Nacionais 4.539 4.718 41.143 236.718 287.118

Estrangeiros 752 21.527 34.646 97.379 154.304

Obrigações de outros emissores

Nacionais 14 - 14.606 312.588 327.306

Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Títulos de Dívida 5.403 26.245 90.395 646.685 768.728

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Total

Títulos de dívida pública

Nacionais 4.704 6.551 18.071 267.160 296.486

Estrangeiros 498 2.539 42.443 75.623 121.103

Obrigações de outros emissores

Nacionais 5.258 4.900 17.879 7.170 35.207

Ativos Financeiros ao Custo Amortizado – Títulos de Dívida 10.460 13.990 78.393 349.953 452.796
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A reconciliação dos movimentos contabilísticos relacionados com 

as perdas por imparidade apresenta-se de seguida:

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 183 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 247

Movimentação do período:

Ativos financeiros originados ou adquiridos 295 126

Variações por alteração na exposição ou parâmeros de risco (4) (190)

Ativos financeiros desreconhecidos excluindo write-offs (19) -

Write-offs - -

Imparidade dos títulos de dívida ao custo amortizado 455 183

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 183 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 247

Movimentação do período:

Variações no ECL 272 (64)

Imparidade dos títulos de dívida ao custo amortizado 455 183

A análise dos títulos de dívida ao justo valor através de outro rendi-

mento integral a 31 de dezembro de 2019 e 2018, por maturidade 

residual, é a seguinte:

Nota 16 – Ativos Financeiros ao Justo Valor Através de Outro 

Rendimento Integral – Títulos de Dívida

Esta rubrica é analisada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Títulos de dívida pública

Nacionais 542 560

Obrigações de outros emissores

Nacionais - -

Estrangeiros - 929

Ativos Financeiros ao Justo Valor Através de Outro Rendimento Integral – Títulos de Dívida 542 1.489

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Total

Títulos de dívida pública

Nacionais 14 - 528 - 542

Obrigações de outros emissores

Nacionais - - - - -

Estrangeiros - - - - -

Ativos Financeiros ao Justo Valor Através de Outro Rendimento Integral – 
Títulos de Dívida

14 - 528 - 542

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Até 3 meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 anos

Mais de 3 
anos

Total

Títulos de dívida pública

Nacionais 14 - 546 - 560

Obrigações de outros emissores

Nacionais - - - - -

Estrangeiros 10 608 311 - 929

Ativos Financeiros ao Justo Valor Através de Outro Rendimento Integral – 
Títulos de Dívida

24 608 857 - 1.489

Os movimentos da imparidade para títulos de dívida ao justo valor 

através de outro rendimento integral são analisados como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 128 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 11

Movimentação do período:

Ativos financeiros originados ou adquiridos - 125

Variações por alteração na exposição ou parâmeros de risco - (8)

Ativos financeiros desreconhecidos excluindo write-offs (128) -

Write-offs - -

Alterações no modelo e metodologias - -

Variações cambiais e outros movimentos - -

Imparidade dos títulos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral - 128

Os movimentos da imparidade para títulos de dívida ao custo amor-

tizado são analisados como segue:
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A reconciliação dos movimentos contabilísticos relacionados com 

as perdas por imparidade apresenta-se de seguida:
(valores expressos em milhares de euros)

2019
Stage 1

2018
Stage 1

Saldo inicial 128 -

Ajustamento de transição IFRS 9 - 11

Movimentação do período:

Variações no ECL da Carteira de Crédito (41) 117

Transferências de Stage (líquidas) - -

Vendas de Crédito - -

Utilizações de Imparidade (87) -

Write-offs - -

Recuperações de write-off - -

Variações cambiais e outros movimentos - -

Imparidade dos títulos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral - 128

Nota 17 – Outros Ativos Tangíveis

Esta rubrica é analisada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso  
2018

Custo de Aquisição 2.976 2.753

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 102 98

Equipamento

Mobiliário 384 355

Máquinas e ferramentas 290 86

Equipamento informático 279 235

Instalações Interiores 1 1

Equipamento de segurança 68 66

Outro equipamento 6 6

Direitos de uso

Imóveis 1.069 1.168

Viaturas 777 738

Depreciações Acumuladas 1.518 1.196

Relativas a exercícios transatos 426 139

Relativas ao exercício corrente 1.092 1.057

Outros Ativos Tangíveis 1.458 1.557

Os movimentos da rubrica de Outros Ativos Tangíveis durante o ano 

de 2019 são analisados como segue:
(valores expressos em milhares de euros)

2019

Saldo em 1 de 
janeiro

Aquisições / 
Dotações

Transf.
Alienações / 

Abates
Saldo em 31 

de dezembro

Custo de aquisição 2.753 1.074 - (851) 2.976

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 98 4 - - 102

Equipamento

Mobiliário 355 29 - - 384

Máquinas e ferramentas 86 204 - - 290

Equipamento informático 235 44 - - 279

Instalações Interiores 1 - - - 1

Equipamento de segurança 66 2 - - 68

Outro equipamento 6 - - - 6

Direitos de uso

Imóveis 1.168 733 - (832) 1.069

Viaturas 738 58 - (19) 777

Depreciações acumuladas 1.196 1.091 - (769) 1.518

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 17 54 - - 71

Equipamento

Mobiliário 301 15 - - 316

Máquinas e ferramentas 8 11 - - 19

Equipamento informático 219 47 - - 266

Instalações Interiores 1 - - - 1

Equipamento de segurança 25 7 - - 32

Outro equipamento 6 - - - 6

Direitos de uso

Imóveis 167 799 - (766) 200

Viaturas 452 158 - (3) 607

Outros Ativos Tangíveis 1.557 (17) - (82) 1.458
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(valores expressos em milhares de euros)

2018
reexpresso

Saldo em 1 de 
janeiro

Aquisições / 
Dotações

Transf.
Alienações / 

Abates
Saldo em 31 

de dezembro

Custo de aquisição 2.840 1.627 - (1.714) 2.753

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 206 98 - (206) 98

Equipamento

Mobiliário 250 105 - - 355

Máquinas e ferramentas 32 54 - - 86

Equipamento informático 159 76 - - 235

Instalações Interiores 7 1 - (7) 1

Equipamento de segurança 43 23 - - 66

Outro equipamento 6 - - - 6

Direitos de uso

Imóveis 1.479 1.168 - (1.479) 1.168

Viaturas 658 102 - (22) 738

Depreciações acumuladas 1.853 1.057 - (1.714) 1.196

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 85 138 - (206) 17

Equipamento

Mobiliário 244 57 - - 301

Máquinas e ferramentas 1 7 - - 8

Equipamento informático 156 63 - - 219

Instalações Interiores 5 3 - (7) 1

Equipamento de segurança 13 12 - - 25

Outro equipamento 6 - - - 6

Direitos de uso

Imóveis 1.040 606 - (1.479) 167

Viaturas 303 171 - (22) 452

Outros Ativos Tangíveis 987 570 - - 1.557

Os movimentos da rubrica de Outros Ativos Tangíveis durante o ano 

de 2018 são analisados como segue:

Nota 18 – Ativos Intangíveis

Esta rubrica é analisada como segue:

Os ativos intangíveis incluem essencialmente despesas com a aquisi-

ção e desenvolvimento de software, nomeadamente o core banking 

system e projetos de implementação e customização do mesmo.

Os movimentos da rubrica de Ativos Intangíveis durante o ano de 

2019 são analisados como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Custo de Aquisição 35.992 31.282

Software em uso 32.469 28.201

Outros ativos intangíveis 16 16

Software em curso 3.507 3.065

Amortizações Acumuladas 10.827 6.977

Relativas a exercícios transatos 6.977 3.870

Relativas ao exercício corrente 3.850 3.107

Ativos Intangíveis 25.165 24.305

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Saldo em 1 de 
janeiro

Aquisi ções / 
Dotações

Transf.
Aliena ções / 

Abates
Saldo em 31 

de dezem bro

Custo de Aquisição 31.282 4.710 - - 35.992

Software em uso 28.201 861 3.407 - 32.469

Outros ativos intangíveis 16 - - - 16

Software em curso 3.065 3.849 (3.407) - 3.507

Amortizações acumuladas 6.977 3.850 - - 10.827

Software em uso 6.971 3.848 - - 10.819

Outros ativos intangíveis 6 2 - - 8

Ativos Intangíveis 24.305 860 - - 25.165

Os movimentos da rubrica de Ativos Intangíveis durante o ano de 

2018 são analisados como segue:
(valores expressos em milhares de euros)

2018

Saldo em 1 de 
janeiro

Aquisi ções / 
Dotações

Transf.
Aliena ções / 

Abates
Saldo em 31 

de dezem bro

Custo de Aquisição 24.870 6.412 - - 31.282

Software em uso 22.719 2.008 3.474 - 28.201

Outros ativos intangíveis 16 - - - 16

Software em curso 2.135 4.404 (3.474) - 3.065

Amortizações acumuladas 3.870 3.107 - - 6.977

Software em uso 3.866 3.105 - - 6.971

Outros ativos intangíveis 4 2 - - 6

Ativos Intangíveis 21.000 3.305 - - 24.305
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Nota 19 – Investimentos em Subsidiárias e Associadas

Esta rubrica é analisada como segue:

Os dados financeiros relativos às empresas associadas mais rele-

vantes são apresentados no quadro seguinte:

Durante o exercício de 2019, a 2 de maio, concretizou-se a aquisição 

da 321 Crédito por um preço de 110.782.000 euros. Ainda durante 

o exercício de 2019, o Banco CTT subscreveu e realizou integral-

mente dois aumentos de capital na 321 Crédito no montante total 

de 9.898.290 euros, elevando o capital social para 30 milhões de 

euros.

Durante o exercício de 2019 o Banco CTT recebeu 1.866.509 euros 

(2018: 3.093.630 euros) de dividendos da Payshop (Portugal), S.A.

Nota 20 – Impostos

O Banco está sujeito a tributação em sede de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e correspondente Derrama.

Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são refleti-

dos nos resultados do exercício, exceto nos casos em que as transa-

ções que os originaram tenham sido refletidas noutras rubricas de 

capital próprio. Nestas situações o correspondente imposto é igual-

mente refletido por contrapartida de capital próprio, não afetando o 

resultado do exercício.

O cálculo do imposto corrente dos exercícios de 2019 e 2018 foi 

apurado com base numa taxa nominal de IRC 21% de acordo com a 

Lei n.º 107-B/2003, de 31 de dezembro, e a Lei n.º 2/2007, de 15 de 

janeiro.

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de impos-

to que se antecipa estarem em vigor à data da reversão das dife-

renças temporárias, as quais correspondem às taxas aprovadas ou 

substancialmente aprovadas na data de balanço. 

Conforme referido na nota 2.8, o Banco encontra-se abrangido pelo 

Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades que en-

globa todas as empresas em que os CTT participam, direta ou indi-

retamente, em pelo menos 90% do respetivo capital social e que 

simultaneamente sejam residentes em Portugal e tributadas em 

sede IRC.

A reconciliação da taxa de imposto, na parte respeitante ao montan-

te reconhecido em resultados, pode ser analisada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018 reexpresso

Participação (%) Valor de Balanço Participação (%) Valor de Balanço

Payshop (Portugal), S.A. 100% 8.218 100% 6.985

321 Crédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
(321 Crédito)

100% 127.564 - -

Investimentos em Subsidiárias e Associadas 135.782 6.985

(valores expressos em milhares de euros)

Ativo Passivo Capital Próprio Resultado Líquido

2019 2018 
reexpresso 2019 2018 

reexpresso 2019 2018 
reexpresso 2019 2018 

reexpresso

Payshop (Portugal), S.A. 15.368 12.154 7.556 5.576 7.812 6.578 3.101 3.732

321 Crédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
(321 Crédito)

493.945 - 427.061 - 66.884 - 12.537 -

Impostos Correntes

Conforme a política contabilística descrita na nota 2.8, o valor relativo 

ao imposto é registado como um valor a receber do acionista CTT 

(ver nota 21). 

Impostos Diferidos

O movimento dos impostos diferidos no período apresenta-se 

como segue:

Novo regime fiscal das perdas por imparidade

O Banco exerceu a opção de adoção a título definitivo do regime 

fiscal aplicável às perdas por imparidade das instituições de crédito 

e outras instituições financeiras sujeitas à supervisão do Banco de 

Portugal, consagrado pelos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 98/2019, de 4 

de setembro, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 4.º do mesmo 

diploma, com efeitos a partir do período de tributação iniciado em 1 

de janeiro de 2019 (inclusive).

SIFIDE

O Banco tem como política contabilística o reconhecimento do 

crédito fiscal relativo ao SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à 

Investigação & Desenvolvimento Empresarial) aquando do rece-

bimento da declaração do organismo competente formalizando a 

elegibilidade das despesas apresentadas em candidatura.

No exercício económico de 2018 o Grupo incorreu com despesas de 

I&D no montante aproximado de 17.153 euros para as quais terá a 

possibilidade de beneficiar de um crédito fiscal em sede de Imposto 

sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC) no montante es-

timado de 9.863 euros. 

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso 2018

Resultado antes de impostos (13.027) (23.293)

Taxa de imposto corrente 21% 21%

Imposto esperado (2.736) (4.892)

Variações patrimoniais (32) (185)

Eliminação do método de equivalência patrimonial (2.097) (784)

Acréscimos/(deduções) para efeitos de apuramento (111) 301

Tributação autónoma 21 21

Imposto corrente do exercício contabilizado (4.955) (5.539)

Imposto diferido contabilizado 58 (136)

Total de imposto contabilizado (4.897) (5.675)

Taxa Efetiva (excepto MEP) 21,7% 21,5%

Correções relativas a exercícios anteriores (119) (133)

Impostos (5.016) (5.808)

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Saldo inicial 530 209

Reconhecido em resultados (58) 136

Reconhecido em outras reservas - 185

Impostos Diferidos 472 530
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No exercício económico de 2019 o Grupo incorreu com despesas de 

I&D no montante aproximado de 115.215 euros para a quais terá a 

possibilidade de beneficiar de um crédito fiscal em sede de Imposto 

sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC) no montante es-

timado de 90.764 euros.

Nota 21 – Outros Ativos

Esta rubrica é analisada como segue:

A rubrica Outros Ativos inclui o montante de 10.621 milhares de euros 

(2018: 5.547 milhares de euros) a título de IRC resultante da aplica-

ção do Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades 

(RETGS), conforme o ponto 2.8 da Nota 2.

Os movimentos da imparidade para outros ativos são analisados 

como segue:

 

Nota 22 – Passivos Financeiros ao Custo Amortizado – Recursos de 

instituições de Crédito

Esta rubrica é analisada como segue:

O escalonamento desta rubrica por prazos de vencimento é apre-

sentado como segue:

Nota 23 – Passivos Financeiros ao Custo Amortizado – Recursos de 

Clientes

Esta rubrica é analisada como segue:

A análise da rubrica Recursos de clientes, por maturidade residual 

contratual, é a seguinte:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

IRC RETGS 10.621 5.547

Operações a regularizar 1.311 1.513

Contas Caução 2.008 369

Outros devedores 4.177 3.556

Despesas com encargo diferido 590 590

Setor Público Administrativo 88 57

Devedores por adiantamentos - -

Rendimentos a receber 52 4

Imparidade para outros ativos (267) (145)

Outros Ativos 18.580 11.491

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Saldo inicial 145 -

Dotação do período 122 145

Reversão do período - -

Utilização do período - -

Imparidade para outros ativos 267 145

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Recursos de instituições de crédito no 
país

Depósitos à ordem 284 -

Recursos de instituições de crédito no 
estrangeiro

Operações de venda com acordo de 
recompra

37.851 -

Passivos Financeiros ao Custo 
Amortizado – Recursos de Instituições 
de Crédito

38.135 -

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Até 3 meses 37.851 -

De 3 a 12 meses - -

De 1 a 3 anos - -

Mais de 3 anos - -

Passivos Financeiros ao Custo 
Amortizado – Recursos de Instituições 
de Crédito

37.851 -

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Depósitos à ordem 961.772 671.673

Depósitos a prazo 169.581 100.832

Depósitos de poupança 152.214 111.445

Passivos Financeiros ao Custo 
Amortizado – Recursos de clientes

1.283.567 883.950

Nota 24 – Provisões

Esta rubrica é analisada como segue:

Estas provisões foram constituídas por forma a fazer face a contin-

gências relacionadas com a atividade do Banco e cujo pagamento 

se afigura como provável.  

A cada data de reporte o Banco reavalia os montantes registados 

nesta rubrica, de forma a que esta reflita a melhor estimativa de 

montante e probabilidade de ocorrência.

O movimento da rubrica de provisões no período apresenta-se 

como segue:

Nota 25 – Outros Passivos

Esta rubrica é analisada como segue:

A rubrica Operações a regularizar regista fundamentalmente o saldo 

de operações bancárias pendentes de liquidação financeira.

A rubrica Passivos de locações corresponde aos passivos de locação 

reconhecidos no âmbito da IFRS 16, conforme descrito na política 

contabilística 2.7.

Nota 26 – Capital

O capital social no montante de 286.400.000 euros, representado 

por 286.400.000 ações sem valor nominal, encontra-se integral-

mente subscrito e realizado.

Em 26 de abril de 2019 foi realizado um aumento de capital social da 

Sociedade de 156.400.000 euros (cento e cinquenta e seis milhões 

e quatrocentos mil euros) para 266.400.000 euros (duzentos e 

sessenta e seis milhões e quatrocentos mil euros), mediante a reali-

zação de uma nova entrada em dinheiro por parte do Acionista Único 

(CTT – Correios de Portugal, S.A.), no montante de 110.000.000 

euros (cento e dez milhões de euros) dando origem à emissão de 

110.000.000 de novas ações sem valor nominal, ordinárias, nomi-

nativas e com um valor de emissão de 1 euro cada.

Em 23 de dezembro de 2019 foi realizado um aumento de capital 

social da Sociedade de 266.400.000 euros (duzentos e sessenta 

e seis milhões e quatrocentos mil euros) para 286.400.000 euros 

(duzentos e oitenta e seis milhões e quatrocentos mil euros), me-

diante a realização de uma nova entrada em dinheiro por parte do 

Acionista Único (CTT – Correios de Portugal, S.A.), no montante de 

20.000.000 euros (vinte milhões de euros) dando origem à emis-

são de 20.000.000 de novas ações sem valor nominal, ordinárias, 

nominativas e com um valor de emissão de 1 euro cada.

À data de 31 de dezembro de 2019, o capital social do Banco é detido 

a 100% pelos CTT - Correios de Portugal, S.A. (sociedade aberta).

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Depósitos à ordem e de poupança 1.113.986 783.118

Depósitos a prazo

Até 3 meses 53.165 47.463

De 3 a 12 meses 116.416 53.369

Passivos Financeiros ao Custo 
Amortizado – Recursos de clientes

1.283.567 883.950

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Provisões para outros riscos e encargos 14 51

Provisões 14 51

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Saldo inicial 51 86

Dotação do período 118 46

Reversão do período (155) (66)

Utilização do período - (15)

Provisões 14 51

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso 
2018

Credores

Fornecedores 3.667 3.380

Partes relacionadas 1.748 944

Outros credores 1 -

Custos com pessoal 3.854 3.187

Operações a regularizar 16.570 14.953

Setor Público Administrativo 531 567

Proveitos diferidos 386 -

Operações sobre títulos a regularizar - -

Passivos de locações 1.033 1.294

Outros Passivos 27.790 24.325
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Nota 28 – Garantias e Outros Compromissos

Esta rubrica é analisada como segue:

O montante registado como Garantias Prestadas inclui, fundamen-

talmente, títulos dados como colateral para garantia de liquidação 

de operações interbancárias.

O montante registado como Garantias Recebidas inclui, fundamen-

talmente, avales e hipotecas sobre imóveis para colateralização de 

operações de crédito habitação.

Os compromissos revogáveis e irrevogáveis apresentam acordos 

contratuais para a concessão de crédito com os clientes do Banco 

(por exemplo linhas de crédito não utilizadas) os quais, de forma 

geral, são contratados por prazos fixos ou com outros requisitos de 

expiração. Substancialmente todos os compromissos de concessão 

de crédito em vigor requerem que os clientes mantenham deter-

minados requisitos verificados aquando da contratualização dos 

mesmos.

Não obstante as particularidades destes compromissos, a aprecia-

ção destas operações obedece aos mesmos princípios básicos de 

uma qualquer outra operação comercial, nomeadamente o da sol-

vabilidade do cliente, sendo que o Banco requer que estas opera-

ções sejam devidamente colateralizadas quando necessário. Uma 

vez que é expectável que parte dos mesmos expire sem ter sido uti-

lizado, os montantes indicados não representam necessariamente 

necessidades de caixa futuras.

(valores expressos em milhares de euros)

2019 reexpresso
2018

Reservas de Justo Valor

Outros ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de outro rendimento integral 16 -

Outras Reservas (904) (758)

Resultados Transitados (66.146) (48.661)

Reservas e Resultados Transitados (67.034) (49.419)

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Garantias Prestadas 51.785 8.917

Garantias Recebidas 736.288 439.091

Compromissos assumidos perante terceiros

Compromissos revogáveis

Linhas de crédito 64.189 10.897

Compromissos irrevogáveis

Linhas de crédito 148.592 9.984

Compromissos assumidos por terceiros

Compromissos revogáveis

Linhas de crédito 10.119 6.862

Responsabilidades por prestação de serviços

Guarda de valores 40 219

Nota 27 – Reservas de Justo Valor, Outras Reservas e Resultados 

Transitados

Esta rubrica é analisada como segue:

Nota 29 – Transações com Partes Relacionadas

Todos os negócios e operações realizados pelo Banco com partes 

relacionadas em relação de domínio ou de grupo são cumulativa-

mente celebrados em condições normais de mercado para opera-

ções similares e fazem parte da atividade corrente do Banco.

Em 31 de dezembro de 2019 a lista de entidades relacionadas era a 

seguinte:

Estrutura Acionista / Participações Qualificadas

CTT – Correios de Portugal, S.A. (Sociedade Aberta)

Manuel Champalimaud, SGPS, S.A.(1)

(1) Participação qualificada no acionista único, CTT – Correios de Portugal, S.A. (Sociedade Aberta). Esta participação é imputável a Manuel Carlos de Mello Champalimaud, sendo 
constituída por uma componente de 0,24% detida diretamente e por uma componente de 12,76% detida indiretamente através de Manuel Champalimaud, SGPS, S.A., empresa 
controlada por Manuel Carlos de Mello Champalimaud, e ainda ações detidas por membros do Conselho de Administração da Manuel Champalimaud, SGPS, S.A.

Outras entidades relacionadas

Payshop (Portugal), S.A.

321 Crédito, Instituição Financeira de Crédito, S.A.

CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A.

CTT Contacto, S.A.

Correio Expresso de Moçambique, S.A.

Órgãos Sociais 1

Conselho de 
Administração 

(CA)

Comissão 
Executiva  

(CE)

Comissão 
de Auditoria 

(CAUD)

Mesa da
Assembleia Geral 

(MAG)

Revisor Oficial 
de Contas

(ROC)

João de Almada Moreira Rato Presidente - - - -

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho Vogal Presidente (CEO) - - -

João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco Vogal Vogal (CCO) - - -

Pedro Rui Fontela Coimbra Vogal Vogal (CFO) - - -

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas Vogal Vogal (COO) - - -

João Manuel de Matos Loureiro Vogal - Presidente - -

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso Vogal - Vogal - -

Susana Maria Morgado Gomez Smith Vogal - Vogal - -

António Pedro Ferreira Vaz da Silva Vogal - - - -

António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira Vogal - - - -

Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco Vogal - - - -

Rui Afonso Galvão Mexia de Almeida Fernandes - - - Presidente -

KPMG & Associados SROC, S.A. - - - - Efetivo

Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho - - - - Representante

Maria Cristina Santos Ferreira - - - - Suplente

1 São, na presente, indicados os membros dos órgãos sociais em funções a 31 de dezembro de 2019.
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À data de 31 de dezembro de 2019, o valor das transações do Banco 

com entidades relacionadas, assim como os respetivos custos e 

proveitos reconhecidos no exercício, foram:

À data de 31 de dezembro de 2018, o valor das transações do Banco 

com entidades relacionadas, assim como os respetivos custos e 

proveitos reconhecidos no exercício, foram:

Em relação aos membros dos Órgãos Sociais, a 31 de dezembro de 

2019 o montante de depósitos destes junto do Grupo ascendia a 142 

milhares de euros (2018: 135 milhares de euros). 

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Balanço Demonstração de Resultados

Ativo Passivo Custos Proveitos

CTT - Correios de Portugal, S.A. 10.667 2.221 3.087 -

CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A. 1 35 163 -

CTT Contacto, S.A. - - - -

Payshop (Portugal), S.A. 118 - - 142

321 Crédito, S.A. 25.042 284 - 2.700

Chaves Funding No.8 312.785 - - 453

348.613 2.540 3.250 3.295

(valores expressos em milhares de euros)

reexpresso 
2018

Balanço Demonstração de Resultados

Ativo Passivo Custos Proveitos

CTT - Correios de Portugal, S.A. 5.565 988 2.134 -

CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A. - 56 261 -

CTT Contacto, S.A. - - - -

5.565 1.044 2.395 -

Nota 30 – Justo Valor

O justo valor dos ativos e passivos financeiros, com referência a 31 de 

dezembro de 2019, é analisado como segue:
(valores expressos em milhares de euros)

2019

Ao justo valor 
através de 
resultados

Ao justo valor 
através de 

reservas

Custo 
amortizado

Valor 
contabilístico

Justo Valor

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 51.848 51.848 51.848

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 95.462 95.462 95.462

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito - - 56.957 56.957 56.957

Crédito a clientes - - 406.322 406.322 408.672

Títulos de dívida - - 768.273 768.273 803.648

Obrigações de emissores públicos - - 441.255 441.255 476.238

Obrigações de outros emissores - - 327.018 327.018 327.410

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida - 542 - 542 542

Obrigações de emissores públicos - 542 - 542 542

Obrigações de outros emissores - - - - -

Ativos não correntes detidos para venda - - - - -

Ativos Financeiros - 542 1.378.862 1.379.404 1.417.129

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de outras instituições de crédito - - 38.135 38.135 38.135

Recursos de clientes - - 1.283.567 1.283.567 1.283.567

Passivos Financeiros - - 1.321.702 1.321.702 1.321.702

O justo valor dos ativos e passivos financeiros, com referência a 31 de 

dezembro de 2018, é analisado como segue: (valores expressos em milhares de euros)

2018

Ao justo valor 
através de 
resultados

Ao justo valor 
através de 

reservas

Custo 
amortizado

Valor 
contabilístico

Justo Valor

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 31.679 31.679 31.679

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 104.309 104.309 104.309

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito - - 114.815 114.815 114.815

Crédito a clientes - - 248.049 248.049 248.049

Títulos de dívida - - 452.613 452.613 468.350

Obrigações de emissores públicos - - 417.441 417.441 433.215

Obrigações de outros emissores - - 35.172 35.172 35.135

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida - 1.489 - 1.489 1.489

Obrigações de emissores públicos - 560 - 560 560

Obrigações de outros emissores - 929 - 929 929

Ativos não correntes detidos para venda - - - - -

Ativos Financeiros - 1.489 951.465 952.954 968.691

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes - - 883.950 883.950 883.950

Passivos Financeiros - - 883.950 883.950 883.950
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O justo valor tem como base as cotações de mercado, sempre que 

estes se encontrem disponíveis. Caso estas não existam, o justo 

valor é estimado através de modelos internos baseados em técni-

cas de desconto de fluxos de caixa. A geração de fluxos de caixa dos 

diferentes instrumentos é feita com base nas respetivas caracterís-

ticas financeiras e as taxas de desconto utilizadas incorporam quer a 

curva de taxas de juro de mercado, quer os atuais níveis de risco do 

respetivo emitente.

Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos parâme-

tros utilizados no modelo de avaliação, que necessariamente incor-

poram algum grau de subjetividade, e reflete exclusivamente o valor 

atribuído aos diferentes instrumentos financeiros.

O Banco utiliza a seguinte hierarquia de justo valor, com três níveis 

na valorização de instrumentos financeiros (ativos ou passivos), a 

qual reflete o nível de julgamento, a observabilidade dos dados uti-

lizados e a importância dos parâmetros aplicados na determinação 

da avaliação do justo valor do instrumento, de acordo com o dispos-

to na IFRS 13:

Nível 1: O justo valor é determinado com base em preços cotados 

não ajustados, capturados em transações em mercados ativos en-

volvendo instrumentos financeiros idênticos aos instrumentos a 

avaliar. Existindo mais que um mercado ativo para o mesmo instru-

mento financeiro, o preço relevante é o que prevalece no mercado 

principal do instrumento, ou o mercado mais vantajoso para os quais 

o acesso existe;

Nível 2: O justo valor é apurado a partir de técnicas de avaliação su-

portadas em dados observáveis em mercados ativos, sejam dados 

diretos (preços, taxas, spreads…) ou indiretos (derivados), e pressu-

postos de valorização semelhantes aos que uma parte não relacio-

nada usaria na estimativa do justo valor do mesmo instrumento fi-

nanceiro. Inclui ainda instrumentos cuja valorização é obtida através 

de cotações divulgadas por entidades independentes, mas cujos 

mercados têm liquidez mais reduzida; e,

Nível 3: O justo valor é determinado com base em dados não obser-

váveis em mercados ativos, com recurso a técnicas e pressupostos 

que os participantes do mercado utilizariam para avaliar os mesmos 

instrumentos, incluindo hipóteses acerca dos riscos inerentes, à téc-

nica de avaliação utilizada e aos inputs utilizados e contemplados 

processos de revisão da acuidade dos valores assim obtidos.

O Banco considera um mercado ativo para um dado instrumento 

financeiro, na data de mensuração, dependendo do volume de ne-

gócios e da liquidez das operações realizadas, da volatilidade relativa 

dos preços cotados e da prontidão e disponibilidade da informação, 

devendo, para o efeito verificar as seguintes condições mínimas:

 � Existência de cotações diárias frequentes de negociação no 

último ano;

 � As cotações acima mencionadas alteram-se com regularidade;

 � Existem cotações executáveis de mais do que uma entidade.

Um parâmetro utilizado numa técnica de valorização é considerado 

um dado observável no mercado se estiverem reunidas as condi-

ções seguintes:

 � Se o seu valor é determinado num mercado ativo;

 � Se existe um mercado OTC e é razoável assumir-se que se ve-

rificam as condições de mercado ativo, com a exceção da condi-

ção de volumes de negociação; e,

 � O valor do parâmetro pode ser obtido pelo cálculo inverso dos 

preços dos instrumentos financeiros e ou derivados onde os 

restantes parâmetros necessários à avaliação inicial são obser-

váveis num mercado líquido ou num mercado OTC que cum-

prem com os parágrafos anteriores.

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Técnicas de valorização

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 31.679 - - 31.679

Disponibilidades em outras instituições de crédito 104.309 - - 104.309

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito - - 114.815 114.815

Crédito a clientes - - 248.049 248.049

Títulos de dívida 433.215 25.245 9.890 468.350

Obrigações de emissores públicos 433.215 - - 433.215

Obrigações de outros emissores - 25.245 9.890 35.135

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida 1.489 - - 1.489

Obrigações de emissores públicos 560 - - 560

Obrigações de outros emissores 929 - - 929

Ativos não correntes detidos para venda - - - -

Ativos Financeiros 570.692 25.245 372.754 968.691

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes - - 883.950 883.950

Passivos Financeiros - - 883.950 883.950

O quadro seguinte resume, por níveis de valorização, o justo valor dos 

ativos e passivos financeiros, com referência a 31 de dezembro de 2019:

O quadro seguinte resume, por níveis de valorização, o justo valor dos 

ativos e passivos financeiros, com referência a 31 de dezembro de 2018:

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Técnicas de valorização

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 51.848 - - 51.848

Disponibilidades em outras instituições de crédito 95.462 - - 95.462

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito - - 56.957 56.957

Crédito a clientes - - 408.672 408.672

Títulos de dívida 476.238 327.410 - 803.648

Obrigações de emissores públicos 476.238 - - 476.238

Obrigações de outros emissores - 327.410 - 327.410

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida 542 - - 542

Obrigações de emissores públicos 542 - - 542

Obrigações de outros emissores - - - -

Ativos não correntes detidos para venda - - - -

Ativos Financeiros 624.090 327.410 465.629 1.417.129

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de outras instituições de crédito - - 38.135 38.135

Recursos de clientes - - 1.283.567 1.283.567

Passivos Financeiros - - 1.321.702 1.321.702
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As principais metodologias e pressupostos utilizados na estimativa 

do justo valor dos ativos e passivos financeiros registados no balanço 

ao custo amortizado são analisados como segue:

Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais, Disponibilidades em 

Outras Instituições de Crédito e Aplicações em Bancos Centrais e em 

Outras Instituições de Crédito

Estes ativos são de muito curto prazo pelo que o valor de balanço é 

uma estimativa razoável do seu respetivo justo valor.

Outros Ativos Financeiros ao Custo Amortizado

O justo valor destes instrumentos financeiros é baseado em cota-

ções de mercado, quando disponíveis. Caso não existam, o justo 

valor é estimado com base na atualização dos fluxos de caixa espe-

rados de capital e juros no futuro para estes instrumentos.

Crédito a Clientes 

Crédito Habitação

Os contratos que constam no balanço do Banco foram todos conce-

didos durante os anos de 2018 e 2017, a taxas de mercado, pelo que 

o valor inscrito no balanço é uma estimativa razoável do seu respetivo 

justo valor.

Outros

Este tipo de crédito é de muito curto prazo, pelo que o valor de balan-

ço é uma estimativa razoável do seu respetivo justo valor.

Recursos de Bancos Centrais e Outras Instituições de Crédito

Estes ativos são de muito curto prazo pelo que o valor de balanço é 

uma estimativa razoável do seu respetivo justo valor.

Recursos de Clientes

O justo valor destes instrumentos financeiros é estimado com base 

na atualização dos fluxos de caixa esperados de capital e de juros. 

A taxa de desconto utilizada é a que reflete as taxas praticadas 

para os depósitos com características similares à data do balanço. 

Considerando que as taxas de juro aplicáveis são renovadas por pe-

ríodos inferiores a um ano, não existem diferenças materialmente 

relevantes no seu justo valor.

Nota 31 – Gestão de Riscos

O Banco encontra-se exposto a diversos riscos no âmbito do desen-

volvimento da sua atividade.

A política de Gestão de Risco e Controlo Interno do Banco visa asse-

gurar a aplicação efetiva do sistema de gestão dos riscos, através do 

acompanhamento contínuo da sua adequação e eficácia, procurando 

identificar, avaliar, acompanhar e controlar todos os riscos material-

mente relevantes a que a instituição se encontra sujeita, tanto interna 

como externamente. 

Neste âmbito, assume uma particular relevância o acompanhamen-

to e controlo dos principais tipos de riscos financeiros – crédito, liqui-

dez, taxa de juro, mercado e operacional – a que se encontra sujeita 

a atividade do Banco.

Risco de Crédito

O risco de crédito reflete o grau de incerteza dos retornos esperados, 

por incapacidade quer do tomador de um empréstimo, quer da con-

traparte de um contrato em cumprir com as suas obrigações. 

A gestão do risco de crédito no Banco inclui a identificação, medição, 

avaliação e monitorização das diferentes exposições creditícias, as-

segurando a gestão de risco ao longo das sucessivas fases da vida 

do processo de crédito. 

A monitorização e acompanhamento do risco de crédito, nomea-

damente no que se refere à evolução das exposições creditícias e 

monitorização das perdas, é efetuada regularmente pela Direção de 

Risco e pelo Comité de Capital e Risco.

No primeiro trimestre de 2017, o Banco iniciou a concessão do produ-

to de crédito habitação. A 31 de dezembro de 2019, as exposições (lí-

quidas de imparidade e incluindo exposições Off-balance) a este tipo 

de crédito de 421.748 milhares de euros (247.042 milhares de euros 

a 31 de dezembro de 2018). 

O Banco, atualmente, encontra-se exposto a risco de crédito em 

outras das suas atividades. Estas incluem necessariamente, exposi-

ção direta a risco de crédito associado a aplicações e depósitos em 

outras instituições de crédito (risco da contraparte), a títulos de dívida 

pública emitidos por países da Zona Euro (Portugal, Itália, Espanha, 

França e Irlanda), instrumentos de dívida de outros emitentes (insti-

tuições de crédito e empresas) e operações de titularização relativas 

ao défice tarifário. 

Com o objetivo de mitigar o risco de crédito, as operações de crédi-

to têm garantias associadas, nomeadamente hipotecas. Exceto em 

situações de incumprimento, o Banco, no âmbito da sua atividade, 

não tem permissão para vender ou penhorar estes colaterais. O justo 

valor dessas garantias é determinado à data da concessão do crédi-

to, sendo o seu valor verificado periodicamente. 

A aceitação de colaterais como garantia de operações de crédito 

remete para a necessidade de definir e implementar técnicas de mi-

tigação dos riscos a que estão expostos os ditos colaterais. Assim, e 

como abordagem a esta matéria, o Banco estipulou um conjunto de 

procedimentos aplicáveis aos colaterais (nomeadamente os imó-

veis), que cobrem, entre outros, a volatilidade do valor do colateral.

Seguidamente apresenta-se o valor bruto dos créditos e respetivo 

justo valor dos colaterais, limitado ao valor do crédito associado: 

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Crédito a clientes
Justo valor dos 

colaterais
Crédito a clientes

Justo valor dos 
colaterais

Crédito habitação 402.126 687.598 239.524 410.225

Outros 4.195 - 8.526 -

406.321 687.598 248.050 410.225

No quadro seguinte apresenta-se a informação relativa às exposições 

ao risco de crédito, por classe de risco, do Banco (líquidas de imparidade 

e incluindo exposições extrapatrimoniais), em 31 de dezembro de 2019 

e 31 de dezembro de 2018:
(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Administrações Centrais ou Bancos Centrais 467.721 424.194

Instituições de crédito 212.917 226.452

Empresas 464.430 44.841

Clientes de retalho 6.660 4.341

Empréstimos garantidos por bens imóveis 413.307 247.042

Créditos em Incumprimento 217 128

Ações 135.782 6.986

Outros elementos 49.379 39.127

Rubricas de Risco 1.750.413 993.111

O detalhe da informação relativa às rubricas de risco (incluindo extra-

patrimoniais) em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 

apresenta-se como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Depósitos à ordem 25.924 - 25.924 6.217 - 6.217

Outros ativos financeiros ao justo valor por 
contrapartida de outro rendimento integral

542 - 542 536 - 536

Outros ativos financeiros ao custo amortizado 441.422 (167) 440.912 417.589 (148) 417.441

Administrações Centrais ou Bancos Centrais 467.888 (167) 467.721 424.342 (148) 424.194
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(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Depósitos à ordem 95.462 - 95.462 104.309 - 104.309

Outros ativos financeiros ao justo valor por 
contrapartida de outro rendimento integral

- - - 203 - 203

Aplicações em instituições financeiras 115.733 (216) 115.517 122.355 (415) 121.940

Outros 1.938 - 1.938 - - -

Instituições de crédito 213.133 (216) 212.917 226.867 (415) 226.452

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Outros ativos financeiros ao justo valor por 
contrapartida de outro rendimento integral

- - - 878 (127) 751

Outros ativos financeiros ao custo amortizado 464.718 (288) 464.430 35.207 (35) 35.172

Crédito a clientes - - - 8.918 - 8.918

Empresas 464.718 (288) 464.430 45.003 (162) 44.841

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Crédito a clientes 6.701 (41) 6.660 4.360 (19) 4.341

Clientes de retalho 6.701 (41) 6.660 4.360 (19) 4.341

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Crédito a clientes 413.401 (95) 413.307 247.274 (232) 247.042

Empréstimos garantidos por bens imóveis 413.401 (95) 413.307 247.274 (232) 247.042

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valor Bruto Imparidade Valor Líquido Valor Bruto Imparidade Valor Líquido

Crédito a clientes 610 (393) 217 334 (206) 128

Créditos em incumprimento 610 (393) 217 334 (206) 128

A exposição a dívida pública, líquida de imparidade, de países da Zona 

Euro apresenta-se detalhada como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Outros ativos financeiros ao 
justo valor por contrapartida de 

outro rendimento integral

Outros ativos 
financeiros ao 

custo amortizado
Total

Outros ativos financeiros ao 
justo valor por contrapartida de 

outro rendimento integral

Outros ativos 
financeiros ao 

custo amortizado
Total

Portugal 542 286.995 287.537 536 296.486 297.022

Espanha - 54.924 54.924 - 45.048 45.048

Itália - 87.172 87.172 - 63.727 63.727

França - 6.492 6.492 - 6.551 6.551

Irlanda - 5.671 5.671 - 5.777 5.777

542 441.254 441.796 536 417.589 418.125

A análise da carteira de ativos financeiros por stages é apresentada 

como segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Disponibilidades em Bancos Centrais e 
outras instituições de crédito

121.386 - - 121.386 110.526 - - 110.526

Perdas por imparidade - - - - - - - -

Valor Líquido 121.386 - - 121.386 110.526 - - 110.526

Ativos Financeiros ao custo amortizado - 
Aplicações em instituições de crédito

57.173 - - 57.173 115.230 - - 115.230

Perdas por imparidade (216) - - (216) (415) - - (415)

Valor Líquido 56.957 - - 56.957 114.815 - - 114.815

Ativos financeiros ao justo valor por 
contrapartida de outro rendimento integral – 
Títulos de dívida

542 - - 542 1.141 476 - 1.617

Perdas por imparidade - - - - (1) (127) - (128)

Valor Líquido 542 - - 542 1.140 349 - 1.489

Ativos Financeiros ao custo amortizado – 
Títulos de dívida

768.728 - - 768.728 452.796 - - 452.796

Perdas por imparidade (455) - - (455) (183) - - (183)

Valor Líquido 768.273 - - 768.273 452.613 - - 452.613

Ativos Financeiros ao custo amortizado - 
Crédito a clientes

403.327 2.914 610 406.851 246.671 1.502 334 248.507

Perdas por imparidade (55) (81) (393) (529) (185) (67) (206) (458)

Valor Líquido 403.272 2.833 217 406.322 246.486 1.435 128 248.049
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Risco de Liquidez

O risco de liquidez reflete a possibilidade de se incorrer em perdas 

significativas decorrentes de uma degradação das condições de 

financiamento (risco de financiamento) e/ou venda de ativos por 

valores inferiores aos valores de mercado (risco de liquidez de 

mercado).

Ao nível global, a estratégia de gestão do risco de liquidez é da com-

petência do Conselho de Administração, que delega na Comissão 

Executiva, e executada pela Direção de Tesouraria, assente na vigi-

lância constante dos indicadores de exposição, e objeto de acompa-

nhamento próximo pelo Comité de Capital e Risco.

O Comité de Capital e Risco é responsável por controlar a exposição 

ao risco de liquidez, analisando a posição de liquidez e avaliando a 

sua conformidade com as regras e limites regulamentares apli-

cáveis, assim como com os objetivos e orientações definidos pelo 

Banco CTT. 

A avaliação do risco de liquidez do Banco CTT é efetuada utilizando 

indicadores regulamentares definidos pelas autoridades de super-

visão, assim como outras métricas internas.

Em 31 de dezembro de 2019, os ativos e passivos por prazos de ven-

cimento residuais e contratuais são analisados como se segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2019

À vista Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Mais de 3 anos Indeterminado Total

Ativo

Caixa e disponibilidades em 
bancos centrais

55.424 - - - - - 55.424

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito

108.669 - - - - - 108.669

Ativos financeiros ao custo 
amortizado

Aplicações em instituições de 
crédito

- 3.368 12.535 13.689 5.239 - 34.831

Crédito a clientes 1.002 25.144 63.715 164.944 630.118 4.876 889.799

Títulos de dívida - 5.305 26.245 90.395 334.097 - 456.042

Ativos financeiros ao justo valor 
através de resultados

Ativos financeiros detidos para 
negociação

- - - - 2 - 2

Ativos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento 
integral

Títulos de dívida - 14 - 528 - - 542

Total do Ativo 165.095 33.831 102.495 269.556 969.456 4.876 1.545.309

Passivo

Passivos financeiros ao custo 
amortizado

Recursos de outras instituições 
de crédito

37.851 - - - - - 37.851

Recursos de clientes 1.113.986 53.165 116.416 - - - 1.283.567

Títulos de dívida emitidos - 17 - - 76.060 - 76.077

Total do Passivo 1.151.837 53.182 116.416 - 76.060 - 1.397.495

Gap (Ativos-Passivos) (986.742) (19.351) (13.921) 269.556 893.396 4.876 147.814

Gap Acumulado (986.742) (1.006.093) (1.020.014) (750.458) 142.938 147.814

Adicionalmente, no âmbito do acompanhamento periódico da situa-

ção de liquidez, o Grupo calcula o mismatch de liquidez, Additional 

Liquidity Monitoring Metrics (ALMM), de acordo com as adendas in-

troduzidas em 2018 ao Regulamento (EU) 680/2014 da Comissão.

O ALMM, tem em conta todos os outflows e inflows contratados 

e utiliza um maturity ladder que permite confirmar a existência 

ou não de mismatch de liquidez do Banco CTT e permite também 

saber a sua capacidade de contrabalançar um eventual mismatch 

de liquidez.

O mismatch de liquidez é calculado para diversos intervalos, de 

overnight até maior que cinco anos, tendo em conta as posições 

ativas, passivas e extrapatrimoniais com fluxos financeiros previstos 

e estimados que são escalonadas de acordo com as correspon-

dentes maturidades residuais ou prazo de entrada/saída do fluxo 

monetário.

O ALMM demonstra em 31 de dezembro de 2019 um mismatch ne-

gativo de liquidez (diferença entre outflows e inflows contratados) 

de 680.074 milhares de euros, para o qual em muito contribuem os 

depósitos dos clientes.

No entanto esse mismatch negativo de liquidez é contrabalançado 

pelos ativos financeiros e reservas no Banco Central na ordem de 

755.792 milhares de euros.

Em 31 de dezembro de 2018, os ativos e passivos por prazos de ven-

cimento residuais e contratuais são analisados como se segue:

(valores expressos em milhares de euros)

2018

À vista Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Mais de 3 anos Indeterminado Total

Ativo

Caixa e disponibilidades em 
bancos centrais

31.679 - - - - - 31.679

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito

104.309 - - - - - 104.309

Ativos financeiros ao custo 
amortizado

Aplicações em instituições de 
crédito

- 24.472 67.848 14.251 8.659 - 115.230

Crédito a clientes 529 10.641 4.921 13.333 218.690 393 248.507

Títulos de dívida - 10.460 13.990 78.392 349.953 - 452.795

Ativos financeiros ao justo valor 
através de resultados

Ativos financeiros detidos para 
negociação

- - - - - - -

Ativos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento 
integral

Títulos de dívida - 23 608 858 - - 1.489

Total do Ativo 136.517 45.596 87.367 106.834 577.302 393 954.009

Passivo

Passivos financeiros ao custo 
amortizado

Recursos de outras instituições 
de crédito

- - - - - - -

Recursos de clientes 783.118 47.463 53.370 - - - 883.951

Títulos de dívida emitidos - - - - - - -

Total do Passivo 783.118 47.463 53.370 - - - 883.951

Gap (Ativos-Passivos) (646.601) (1.867) 33.997 106.834 577.302 393 70.058

Gap Acumulado 1.522.859 1.939.867 2.659.254 3.822.307 8.064.102 9.615.466
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(valores expressos em milhares de euros)

2019

Banda temporal Ativos Passivos Extrapatrimoniais Posição líquida
Delta Valor 

Económico (+200 
bps)

Delta Valor 
Económico (-200 

bps)

À vista 189.495 200.768 1.689 (9.584) 1 -

À vista - 1 mês 59.194 69.068 5.629 (4.245) 4 (1)

1 - 3 meses 87.235 51.741 (474) 35.021 (116) 39

3 - 6 meses 109.078 97.276 - 11.802 (88) 29

6 - 9 meses 138.204 64.646 25 73.583 (910) 293

9 - 12 meses 166.684 47.260 143 119.568 (2.067) 658

1 - 1,5 anos 55.334 61.788 10.912 4.457 (110) 34

1,5 - 2 anos 44.560 61.788 - (17.228) 592 (179)

2 - 3 anos 97.886 122.054 - (24.168) 1.179 (363)

3 - 4 anos 84.032 109.392 - (25.359) 1.712 (578)

4 - 5 anos 84.547 107.869 - (23.322) 1.997 (748)

5 - 6 anos 68.948 86.559 - (17.611) 1.812 (760)

6 - 7 anos 63.457 76.942 - (13.485) 1.608 (760)

7 - 8 anos 60.443 76.942 - (16.499) 2.217 (1.180)

8 - 9 anos 51.999 57.706 - (5.707) 847 (503)

9 - 10 anos 27.426 57.706 - (30.280) 4.891 (3.166)

10 - 15 anos 11.675 - - 11 675 (2.290) 1.718

15 - 20 anos - - - - - -

> 20 anos - - - - - -

Total 1.400.197 1.349.504 17.924 68.617 11.280 (5.467)

Risco de Taxa de Juro

O Risco de Taxa de Juro diz respeito a perdas que advêm do impacto 

que flutuações de taxa de juro tenham em itens de balanço ou ex-

trapatrimoniais sensíveis. 

A 31 de Dezembro de 2019, um dos principais instrumentos no 

acompanhamento risco de Taxa de Juro do balanço tem como base 

a recente instrução do Banco de Portugal nº 34/2018, que revoga a 

instrução nº 19/2005.  Este modelo agrupa os ativos e passivos sen-

síveis a variações em 19 intervalos temporais fixos (datas de venci-

mento ou de primeira revisão de taxa de juro, quando a mesma está 

indexada), a partir dos quais se calcula um impacto potencial sobre 

o valor económico. O valor económico é calculado a partir do so-

matório dos cash-flows descontados ao valor atual. Este desconto 

tem por base uma curva de taxa de juro não sujeita a qualquer tipo 

de choque, em que, para efeitos de desconto são assumidos os 

prazos médios das bandas temporais.  De acordo com o disposto no 

quadro abaixo, os dois cenários standard, que correspondem a dois 

choques positivo e negativo de 200 pontos básicos são aplicados ao 

cenário base.

Em 31 de dezembro de 2019, a distribuição de ativos, passivos e ex-

trapatrimoniais sensíveis à taxa de juro pelos 19 intervalos temporais 

e respetivo impacto no valor económico são os seguintes:

Em 31 de dezembro de 2018, a distribuição de ativos, passivos e ex-

trapatrimoniais sensíveis à taxa de juro pelos 19 intervalos temporais 

e respetivo impacto no valor económico são os seguintes:

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Banda temporal Ativos Passivos Extrapatrimoniais Posição líquida
Delta Valor 
Económico 
(+200 bps)

Delta Valor 
Económico 
 (-200 bps)

À vista 151.605 145.885 (2.624) 3.096 - -

À vista - 1 mês 18.648 29.092 3.772 (6.672) 6 (2)

1 - 3 meses 45.807 38.200 930 8.537 (28) 10

3 - 6 meses 105.445 45.750 180 59.875 (444) 169

6 - 9 meses 78.133 38.029 - 40.104 (495) 187

9 - 12 meses 115.824 35.009 10.154 90.969 (1.569) 588

1 - 1,5 anos 20.908 43.613 470 (22.235) 546 (208)

1,5 - 2 anos 13.801 43.613 - (29.812) 1.020 (391)

2 - 3 anos 52.113 86.111 390 (33.608) 1.630 (649)

3 - 4 anos 54.874 77.166 280 (22.012) 1.474 (648)

4 - 5 anos 49.249 76.051 200 (26.602) 2.251 (1.110)

5 - 6 anos 58.131 60.449 260 (2.058) 209 (115)

6 - 7 anos 49.763 53.732 - (3.969) 465 (282)

7 - 8 anos 50.334 53.732 - (3.398) 448 (297)

8 - 9 anos 52.891 40.299 - 12.592 (1.835) 1.311

9 - 10 anos 47.717 40.299 - 7.418 (1.175) 897

10 - 15 anos - - - - - -

15 - 20 anos - - - - - -

> 20 anos - - - - - -

Total 965.243 907.030 14.012 72.225 2.503 (540)

Face aos gaps de taxa de juro observados, à data de 31 de dezembro 

de 2019, o impacto no valor económico de variações instantâneas 

e paralelas das taxas de juro em -200 pontos base é de cerca de 

-5.467 milhares de euros (2018: -540 milhares de euros). 

Os principais pressupostos usados em 2018 e 2019 nas análises do 

Banco são:

 � Para os Depósitos à Ordem: 15% à vista, 85% distribuído não li-

nearmente ao longo de 10 anos conferindo-lhe uma duração de 

3,9 anos;

 � Contas Poupança: 18% à vista, 82% distribuído não linearmente 

ao longo de 5 anos conferindo-lhe uma duração de 1,9 anos;

Risco de Mercado

O Risco de Mercado representa genericamente a eventual perda 

resultante de uma alteração adversa do valor de um instrumento 

financeiro em consequência da variação de taxas de juro, taxas de 

câmbio, preços de ações, de mercadorias, ou de imóveis, volatilida-

de e spread de crédito. 

O Banco não possui carteira de Trading e a quase totalidade da sua 

carteira de investimento está contabilizada como ativos financeiros 

ao custo amortizado e residualmente como ativos financeiros ao 

justo valor através de outro rendimento integral, sendo o principal 

risco proveniente dos seus investimentos, o risco de crédito e não o 

risco de mercado. 

Risco Operacional

O Banco, dada a natureza da sua atividade, tem exposição a perdas 

potenciais ou risco reputacional, como resultado de erros humanos, 

falhas de sistemas e/ou de processamento, interrupções de ativi-

dade inesperadas ou falhas por parte de terceiros em termos de for-

necimentos ou execução de serviços.

A abordagem à gestão do risco operacional está suportada pela es-

trutura de processos end-to-end, garantindo a efetiva adequação 
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dos controlos envolvendo unidades funcionais que intervêm no 

processo. O Banco procede à identificação e avaliação dos riscos e 

controlos dos processos assegurando a conformidade dos mesmos 

com os requisitos e princípios do Sistema de Controlo Interno. 

Ativos Onerados

No âmbito da instrução n.º28/2014 do Banco de Portugal, que incide 

sobre a orientação da Autoridade Bancária Europeia relativa à divul-

gação de ativos onerados e ativos não onerados (EBA/GL/2014/3), 

e tendo em consideração a recomendação efetuada pelo Comité 

Europeu do Risco Sistémico, apresentamos a seguinte informação, 

relativa aos ativos e aos colaterais: 

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Ativos onerados Ativos não onerados

Quantia escriturada Justo valor Quantia escriturada Justo valor

Títulos de Dívida 45.989 48.179 722.827 755.555

Outros Ativos 3.616 n/a 788.388 n/a

49.645 1.511.215

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Ativos onerados Ativos não onerados

Quantia escriturada Justo valor Quantia escriturada Justo valor

Títulos de Dívida 7.574 7.574 446.528 462.265

Outros Ativos 1.150 n/a 541.284 n/a

8.724 987.741

(valores expressos em milhares de euros)

Justo valor do colateral recebido onerado ou de 
títulos de dívida própria emitidos

Justo valor do colateral recebido ou de títulos de 
dívida própria emitidos e oneráveis

2019 2018 2019 2018

Colateral recebido - - 687.598 -

Títulos de dívida

Outros Ativos - - - -

Outro colateral recebido - - 687.598 -

Títulos de Dívida Própria Emitidos que não Covered 
Bonds Próprias ou ABS

- - - -

(valores expressos em milhares de euros)

Quantia escriturada dos passivos financeiros 
selecionados

2019 2018

Passivos associados, passivos contingentes e títulos emprestados - -

Ativos, colateral recebido e títulos de dívida própria emitidos que não covered bonds próprias ou ABS oneradas 47.636 -

Os ativos onerados estão fundamentalmente relacionados com 

operações de financiamento do Banco em operações de repo 

(Títulos de dívida).

Os colaterais recebidos oneráveis são fundamentalmente os cola-

terais recebidos (hipotecas) em contratos de crédito habitação.

Do total de outros ativos não onerados no montante de 788.388 

milhares de euros (2018: 541.284 milhares de euros), cerca de 21% 

(2018: 6%) dizem respeito a itens não oneráveis (Investimentos em 

subsidiárias e associadas, outros ativos tangíveis, intangíveis, im-

postos correntes e diferidos).

Nota 32 – Gestão de Capital e Rácio de Solvabilidade

O principal objetivo da gestão de capital consiste em assegurar 

o cumprimento dos objetivos estratégicos do Grupo em matéria 

de adequação de capital, respeitando e fazendo cumprir os requi-

sitos mínimos de fundos próprios definidos pelas entidades de 

supervisão.

O Banco CTT utilizou, no cálculo de requisitos de capital, o método 

standard para riscos de crédito e o método do indicador básico para 

risco operacional.

Os fundos próprios, apurados de acordo com a Diretiva n.º 2013/36/

(UE) e Regulamento (UE) nº575/2013 aprovadas pelo Parlamento 

Europeu e pelo Conselho, e o Aviso do Banco de Portugal nº 10/2017, 

incluem os fundos próprios de nível 1 (tier 1) e os fundos próprios de 

nível 2 (tier 2). O tier 1 inclui os fundos próprios principais de nível 1 

(Common Equity Tier 1 – CET1) e os fundos próprios adicionais de 

nível 1. 

O Common Equity Tier 1 do Banco inclui: a) o capital realizado e as 

reservas e resultados retidos, b) deduções regulamentares relacio-

nadas com ativos intangíveis 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.

A legislação em vigor contempla um período de transição entre os 

requisitos de fundos próprios de acordo com a legislação nacional 

e os calculados de acordo com a legislação comunitária por forma 

a fasear quer a não inclusão/exclusão de elementos anteriormen-

te considerados (phased-out) quer a inclusão/dedução de novos 

elementos (phased-in). A nível do quadro prudencial, as instituições 

devem reportar rácios Common Equity Tier 1, tier 1 e totais não infe-

riores a 7%, 8,5% e 10,5%, respetivamente, incluindo um conserva-

tion buffer de 2,5% e um countercyclical buffer de, no caso do Banco, 

0%, mas beneficiando de um período transitório que decorrerá até 

ao final de 2019.

O Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2017 veio regulamentar o 

regime transitório previsto no CRR em matéria de fundos próprios, 

nomeadamente no que diz respeito à dedução relacionada com 

impostos diferidos gerados anteriormente a 2014 e à dívida subor-

dinada e instrumentos híbridos não elegíveis, ambos não aplicáveis 

ao Banco CTT. 

Com a introdução da IFRS9 o Banco optou por reconhecer faseada-

mente os respetivos impactos da componente estática de acordo 

com o disposto no art.º 473-A da CRR.
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Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o Banco 

apresentava os seguintes rácios de capital, calculados de acordo 

com as disposições transitórias previstas no CRR:

Os valores de 2018 apresentados na tabela acima são os valores 

reportados e não os valores reexpressos decorrentes da adoção da 

IFRS 16 (ver nota 33).

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Notas
CRR Phasing 

in
CRR Fully 

Implemented
CRR Phasing 

in
CRR Fully 

Implemented

FUNDOS PRÓPRIOS

Capital 286.400 286.400 156.400 156.400 26

Resultados Transitados (66.148) (66.148) (48.661) (48.661) 27

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

Filtros Prudenciais 15 15 (1) (1)

Reservas de justo valor 16 16 - - 27

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

Deduções aos elementos de fundos próprios principais de nível 1 (33.280) (33.871) (41.827) (42.487)

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

Ativos intangíveis (25.165) (25.165) (24.305) (24.305) 18

Adoção IFRS 9 (104) (695) (35) (695)

Elementos não deduzidos a Fundos Próprios 135.782 135.782 6.985 6.985

Participações em entidades financeiras 135.782 135.782 6.985 6.985

Fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1) 186.780 186.190 65.858 65.858

Fundos próprios de nível 1  (Tier 1 Capital) 186.780 186.190 65.858 65.858

Fundos Próprios Totais 186.780 186.190 65.858 65.858

RWA

Risco de Crédito 702.341 702.341 260.071 260.071

Risco Operacional 22.624 22.624 10.976 10.976

Risco de Mercado - - - -

Ajustes IFRS 9 - (271) - (480)

Total RWA 724.964 724.694 271.047 270.567

RÁCIOS DE CAPITAL

Common Equity Tier 1 25,76% 25,69% 24,30% 24,10%

Rácio de Tier 1 25,76% 25,69% 24,30% 24,10%

Rácio de Fundos Próprios Totais (Total capital ratio) 25,76% 25,69% 24,30% 24,10%

Nota 33 – Aplicação da IFRS 16 – Locações

Conforme descrito na Nota 2 - Principais Políticas Contabilísticas 

2.7, o Banco adotou a IFRS 16 – Locações em 1 de janeiro de 2019 

em substituição da IAS 17 – Locações, que esteve em vigor até 31 de 

dezembro de 2018. A IFRS 16 foi aprovada pela EU em outubro de 

2017, não tendo o Banco adotado antecipadamente nenhum dos 

requisitos da IFRS 16 em outubro de 2017, não tendo o Banco adota-

do antecipadamente nenhum dos requisitos da IFRS 16 em períodos 

anteriores.

De acordo com a IFRS 16, o locatário passa a aplicar um modelo único 

de contabilização de locações, deixando de se classificar as locações 

como operacionais ou financeiras. 

O locatário deve reconhecer todas as locações no balanço no início 

do contrato, reconhecendo: 

 � Um ativo de direito de uso (RoU), o qual representa o seu direito 

de usar o ativo subjacente durante o período do contrato; e, 

 � Um passivo de locação correspondente aos pagamentos a efe-

tuar até ao final do contrato.

A adoção da IFRS 16 tem ainda impactos na demonstração dos re-

sultados, passando a ser reconhecidas separadamente deprecia-

ções do direito de uso (“Right of use” ou “RoU”) e juros associados 

ao passivo da locação, em vez das rendas anteriormente reconheci-

das na rubrica de gastos gerais administrativos.

A IFRS 16 permite ao locatário optar por não aplicar o referido modelo 

contabilístico para: 

 � Locações com um prazo de locação até 12 meses que não con-

tenham uma opção de compra; e 

 � Locações de ativos de baixo valor. 

Adoção da IFRS 16 pelo Banco CTT

O Banco adotou o novo normativo com efeitos a 1 de janeiro de 2019 

de acordo com a opção de transição full retrospective, não tendo 

sido aplicadas as isenções acima mencionadas. 

Tipo de Locações

O Banco realizou um levantamento de todos os contratos de loca-

ções e de serviços que possam incluir direitos de uso de ativos, iden-

tificando dois grandes grupos de locações:

i. Locações de Imóveis

Contratos de arrendamento de imóveis que constituem à luz da 

IFRS 16 um direito de uso, tendo sido considerado como período de 

locação os períodos de duração iniciais dos contratos e os períodos 

de renovação que dependam exclusivamente da decisão do Banco 

e que o Banco tenha razoável certeza de vir a exercer. 

Como expediente prático, foram incluídas na contabilização do di-

reito de uso as prestações de serviço fixas associada a cada imóvel 

(componente variável). 

ii. Locações de Viaturas

Foram assumidos os períodos de duração iniciais dos contratos e os 

períodos de renovação que dependam exclusivamente da decisão 

do Banco e que o Banco tenha razoável certeza de vir a exercer. 

Neste tipo de contratos, o valor referente à renda da locação varia 

consoante o número de quilómetros que a viatura realiza ao longo 

do período do contrato. Deste modo, apenas foram consideradas as 

rendas mínimas para a valorização do passivo e direito de uso. 

Como expediente prático, foram incluídas na contabilização do di-

reito de uso as prestações de serviço fixas associada a cada viatura 

(componente variável).  

Taxa de juro incremental

Tendo em conta que os contratos de locação não apresentam uma 

taxa implícita, foi considerada para o desconto das rendas uma taxa 

de juro incremental. 

A taxa de juro incremental varia de acordo com a maturidade/dura-

ção do contrato de locação.

Impactos nas demonstrações financeiras individuais

Os impactos da adoção da IFRS 16, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, 

data da transição e a 31 de dezembro de 2018 detalham-se de seguida:
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(valores expressos em milhares de euros)

01 de janeiro de 2018

Valor reportado
Ajustamentos 

IFRS 16
Valor reexpresso

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 58.064 - 58.064

Disponibilidades em outras instituições de crédito 176.975 - 176.975

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 101.912 - 101.912

Crédito a clientes 79.347 - 79.347

Títulos de dívida 267.301 - 267.301

Outros ativos tangíveis 193 794 987

Ativos intangíveis 21.000 - 21.000

Ativos por impostos diferidos 209 - 209

Outros ativos 15.791 - 15.791

Total do Ativo 720.792 794 721.586

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes 619.230 - 619.230

Provisões 86 - 86

Outros passivos 25.087 803 25.890

Total do Passivo 644.403 803 645.206

Capitais Próprios

Capital 125.000 - 125.000

Reservas de justo valor 50 - 50

Outras reservas e resultados transitados (27.359) (9) (27.368)

Resultado do exercício (21.302) - (21.302)

Total dos Capitais Próprios 76.389 (9) 76.380

(valores expressos em milhares de euros)

31 de dezembro de 2018

Valor reportado
Ajustamentos 

IFRS 16
Valor reexpresso

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 31.679 - 31.679

Disponibilidades em outras instituições de crédito 104.309 - 104.309

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 114.815 - 114.815

Crédito a clientes 248.049 - 248.049

Títulos de dívida 452.613 - 452.613

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Títulos de dívida 1.489 - 1.489

Outros ativos tangíveis 270 1.287 1.557

Ativos intangíveis 24.305 - 24.305

Investimentos em subsidiárias e associadas 6.986 (1) 6.985

Ativos por impostos diferidos 530 - 530

Outros ativos 11.491 - 11.491

Total do Ativo 996.536 1.286 997.822

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes 883.950 - 883.950

Provisões 51 - 51

Outros passivos 23.031 1.294 24.325

Total do Passivo 907.032 1.294 908.326

Capitais Próprios

Capital 156.400 - 156.400

Outras reservas e resultados transitados (49.409) (10) (49.419)

Resultado do exercício (17.487) 2 (17.484)

Total dos Capitais Próprios 89.504 (8) 89.496

(valores expressos em milhares de euros)

31 de dezembro de 2018

Valor reportado Ajustamentos IFRS 16 Valor reexpresso

Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva 8.560 - 8.560

Juros e custos similares (693) (14) (707)

Margem Financeira 7.867 (14) 7.853

Resultados de serviços e comissões 2.630 - 2.630

Resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados 2 - 2

Outros resultados de exploração (145) - (145)

Produto Bancário 10.354 (14) 10.340

Custos com pessoal (12.698) - (12.698)

Gastos gerais administrativos (20.985) 794 (20.191)

Amortizações e depreciações do exercício (3.387) (777) (4.164)

Custos Operacionais (37.070) 17 (37.053)

Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades (26.716) 3 (26.713)

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações (343) - (343)

Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações 156 - 156

Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações (145) - (145)

Provisões líquidas de anulações 20 - 20

Resultado Operacional (27.028) 3 (27.025)

Resultados de Investimentos em Subsidiárias e Associadas 3.733 (1) 3.732

Resultado Antes de Impostos (23.295) 2 (23.293)

Impostos

Correntes 5.672 - 5.672

Diferidos 136 - 136

Resultado Líquido do Exercício (17.487) 2 (17.485)

Resultado por ação (em Euros)

Básico (0,12) (0,12)

Diluído (0,12) (0,12)

Os impactos da adoção da IFRS 16, com efeitos a 31 de dezembro de 

2018 detalham-se de seguida:



P / 217
Relatório & Contas
2019

P / 216

P / 217
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

(valores expressos em milhares de euros)

31 de dezembro de 2018

Valor reportado Ajustamentos IFRS 16 Valor reexpresso

Fluxos de caixa das atividades operacionais 89.352 1.061 90.413

Juros e comissões recebidas 15.744 - 15.744

Juros e comissões pagas (3.127) - (3.127)

Pagamentos a colaboradores (12.331) - (12.331)

Outros pagamentos e recebimentos (9.040) 1.061 (7.979)

Variação nos ativos e passivos operacionais 98.106 - 98.106

Outros ativos e passivos operacionais 1.211 - 1.211

Crédito a clientes (167.900) - (167.900)

Recursos de clientes 264.795 - 264.795

Fluxos de caixa das atividades de investimento (187.148) - (187.148)

Depósitos no Banco de Portugal 26.539 - 26.539

Investimento em títulos (197.492) - (197.492)

Aplicações em instituições de crédito (13.305) - (13.305)

Aquisições de ativos tangíveis e intangíveis (5.984) - (5.984)

Aquisições de subsidiárias e associadas - - -

Dividendos recebidos 3.094 - 3.094

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 25.000 (1.061) 23.939

Aumentos de capital 25.000 - 25.000

Locações - (1.061) (1.061)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 200.892 200.892

Variação líquida em caixa e seus equivalentes (72.796) (72.796)

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 128.096 128.096

Caixa e seus equivalentes engloba: 128.096 128.096

Caixa 11 25.462 25.462

Disponibilidades em instituições de crédito 12 102.634 102.634

Os impactos no período de doze meses findo em 31 de dezembro de 

2019 poderão ser analisados nas notas 4, 9, 17, 23 e 25.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados 

com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação 

das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, 

assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.

Ativos fixos tangíveis

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de de-

zembro de 2018, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos 

“Ativos fixos tangíveis”, bem como nas respetivas depreciações 

acumuladas, foi o seguinte:

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Saldo em 1 
de janeiro

Aquisições / 
Dotações

Transf.
Alienações / 

Abates
Outras 

variações

Saldo 
em 31 de 

dezembro

Custo de aquisição 2.753 1.074 - (851) - 2.976

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 98 4 - - - 102

Equipamento

Mobiliário 355 29 - - - 384

Máquinas e ferramentas 86 204 - - - 290

Equipamento informático 235 44 - - - 279

Instalações Interiores 1 - - - - 1

Material de transporte - - - - - -

Equipamento de segurança 66 2 - - - 68

Outro equipamento 6 - - - - 6

Direitos de uso

Imóveis 1.168 733 - (832) - 1.069

Viaturas 738 58 - (19) - 777

Outros ativos tangíveis - - - - - -

Depreciações acumuladas 1.196 1.091 - (769) - 1.518

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 17 54 - - - 71

Equipamento

Mobiliário 301 15 - - - 316

Máquinas e ferramentas 8 11 - - - 19

Equipamento informático 219 47 - - - 266

Instalações Interiores 1 - - - - 1

Material de transporte - - - - - -

Equipamento de segurança 25 7 - - - 32

Outro equipamento 6 - - - - 6

Direitos de uso

Imóveis 167 799 - (766) - 200

Viaturas 452 158 - (3) - 607

Outros ativos tangíveis - - - - - -

Outros Ativos Tangíveis 1.557 (17) - (82) - 1.458
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(valores expressos em milhares de euros)

2018 reexpresso

Saldo em 1 
de janeiro

Aquisições / 
Dotações

Transf.
Alienações / 

Abates
Outras 

variações

Saldo 
em 31 de 

dezembro

Custo de aquisição 2.840 1.627 - (1.714) - 2.753

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 206 98 - (206) - 98

Equipamento

Mobiliário 250 105 - - - 355

Máquinas e ferramentas 32 54 - - - 86

Equipamento informático 159 76 - - - 235

Instalações Interiores 7 1 - (7) - 1

Material de transporte - - - - - -

Equipamento de segurança 43 23 - - - 66

Outro equipamento 6 - - - - 6

Direitos de uso

Imóveis 1.479 1.168 - (1.479) - 1.168

Viaturas 658 102 - (22) - 738

Outros ativos tangíveis - - - - - -

Depreciações acumuladas 1.853 1.057 - (1.714) - 1.196

Imóveis

Obras em imóveis arrendados 85 138 - (206) - 17

Equipamento

Mobiliário 244 57 - - - 301

Máquinas e ferramentas 1 7 - - 8

Equipamento informático 156 63 - - - 219

Instalações Interiores 5 3 - (7) - 1

Material de transporte - - - - - -

Equipamento de segurança 13 12 - - - 25

Outro equipamento 6 - - - - 6

Direitos de uso

Imóveis 1.040 606 - (1.479) - 167

Viaturas 303 171 - (22) - 452

Outros ativos tangíveis - - - - - -

Outros Ativos Tangíveis 987 570 - - - 1.557

Direitos de Uso

Na sequência da adoção da IFRS 16 o Banco reconheceu direitos de 

uso que se detalham como segue, por tipologia de bem subjacente:

(valores expressos em milhares de euros)

Imóveis Viaturas Total

Imobilizado Bruto 1.479 658 2.137

01.01.2018 Depreciações Acumuladas 1.040 303 1.343

Total do Ativo 439 355 794

∆ 
 Imobilizado Bruto

Aquisições 1.168 102 1.270

Contratos findos (1.479) (22) (1.501)

Total ∆ (311) 80 (231)

∆  
Depreciações 
Acumuladas

Aquisições 606 171 777

Contratos findos (1.479) (22) (1.501)

Total ∆ (873) 149 (724)

Imobilizado Bruto 1.168 738 1.906

31.12.2018 Depreciações Acumuladas 167 452 619

Total do Ativo 1.001 286 1.287

∆  
Imobilizado Bruto

Aquisições 733 58 791

Contratos findos (832) (19) (851)

Total ∆ (99) 39 (60)

∆  
Depreciações 
Acumuladas

Aquisições 799 158 957

Contratos findos (766) (3) (769)

Total ∆ 33 155 188

Imobilizado Bruto 1.069 777 1.846

31.12.2019 Depreciações Acumuladas 200 607 807

Total do Ativo 869 170 1.039

Nota 34 – Prestação do serviço de mediação de seguros ou de 

resseguros

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as remunerações decorrentes 

da prestação do serviço de mediação de seguros ou de resseguros 

têm a seguinte composição:

Os valores a receber e a pagar associadas à atividade de mediação 

de seguros são apresentados com segue:

O Banco não efetua a cobrança de prémios de seguro por conta das 

Seguradoras, nem efetua a movimentação de fundos relativos a 

contratos de seguros. Desta forma, não há qualquer outro ativo, pas-

sivo, rendimento ou encargo a reportar, relativo à atividade de me-

diação de seguros exercida pelo Banco, para além dos já divulgados.

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Ramo Vida 1.373 119

Ramo Não Vida (129) 66

1.244 185

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Valores a receber 923 984

Valores a pagar - -
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Nota 35 – Normas Contabilísticas e Interpretações Recentemente 

Emitidas

As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas 

que entraram em vigor e que o Banco aplicou na elaboração das 

suas demonstrações financeiras, são as seguintes: 

IFRS 16 - Locações

O IASB emitiu, em 13 de janeiro de 2016, a norma IFRS 16 - Locações, 

de aplicação obrigatória em períodos que se iniciem em ou após 1 

de janeiro de 2019. A norma foi endossada na União Europeia pelo 

Regulamento da Comissão Europeia n.º 1986/2017, de 31 de outu-

bro. A sua adoção antecipada é permitida desde que adotada igual-

mente a IFRS 15. Esta norma revoga a norma IAS 17 – Locações.

A IFRS 16 retira a classificação das locações como operacionais ou 

financeiras (para o locador – o cliente do leasing), tratando todas as 

locações como financeiras.

Locações de curto-prazo (menos de 12 meses) e locações de ativos 

de baixo valor (como computadores pessoais) são isentos de aplica-

ção dos requisitos da norma.

Os impactos nas demonstrações financeiras do Banco decorrentes 

da adoção da IFRS 16 podem ser analisados na Nota 33.

IFRIC 23 – Incerteza sobre tratamento fiscal de imposto sobre 
rendimentos

Foi emitida em 7 de junho de 2017 uma interpretação sobre como 

lidar, contabilisticamente, com incertezas sobre o tratamento fiscal 

de impostos sobre o rendimento, especialmente quando a legisla-

ção fiscal impõe que seja feito um pagamento às Autoridades no 

âmbito de uma disputa fiscal e a entidade tenciona recorrer do en-

tendimento em questão que levou a fazer tal pagamento.

A interpretação veio definir que o pagamento pode ser considerado 

um ativo de imposto, caso seja relativo a impostos sobre o rendi-

mento, nos termos da IAS 12 aplicando-se o critério da probabilida-

de definido pela norma quanto ao desfecho favorável em favor da 

entidade sobre a matéria de disputa em causa. 

Nesse contexto a entidade pode utilizar o método do montante 

mais provável ou, caso a resolução possa ditar intervalos de valores 

em causa, utilizar o método do valor esperado.

A IFRIC 23 foi adotada pela Regulamento da Comissão EU 

2018/1595, de 23 de outubro sendo de aplicação obrigatória para os 

exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019 podendo 

ser adotada antecipadamente.

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações financei-

ras do Banco a 31 de dezembro de 2019 decorrentes desta interpretação.

Características de pré-pagamento com compensação negativa 
(alteração à IFRS 9)

Ativos financeiros que contenham características de pré-pagamen-

to com compensação negativa podem agora ser mensurados ao 

custo amortizado ou ao justo valor através de rendimento integral 

(OCI) se cumprirem os critérios relevantes da IFRS 9. O IASB clarifi-

cou igualmente que a IFRS 9 exige aos preparadores o recalculo do 

custo amortizado da modificação de passivos financeiros pelo des-

conto dos fluxos de caixa contratuais usando a taxa de juro efetiva 

original (EIR) sendo reconhecido qualquer ajustamento por via de 

resultados do período (alinhando o procedimento já exigido para os 

ativos financeiros). Esta alteração foi adotada pela Regulamento EU 

2018/498 da Comissão sendo de implementação obrigatória para 

os exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019, com 

adoção antecipada permitida. 

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações fi-

nanceiras do Banco a 31 de dezembro de 2019 decorrentes desta 

alteração.

Melhoramentos do ciclo 2015-2017

Os melhoramentos do ciclo 2015-2017, emitidos pelo IASB em 12 

de Dezembro de 2017 introduzem alterações, com data efetiva para 

períodos que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2019, às normas 

IFRS 3 (remensuração da participação anteriormente detida como 

operação conjunta quando obtém controlo sobre o negócio), IFRS 11 

(não remensuração da participação anteriormente detida na opera-

ção conjunta quando obtém controlo conjunto sobre o negócio), IAS 

12 (contabilização de todas as consequências fiscais do pagamento 

de dividendos de forma consistente), IAS 23 (tratamento como em-

préstimos geral qualquer empréstimo originalmente efetuado para 

desenvolver um ativo quando este se torna apto para utilização ou 

venda);

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações fi-

nanceiras do Banco a 31 de dezembro de 2019 decorrentes das al-

terações acima referidas.

Interesses de longo prazo em Associadas e Empreendimentos 
conjuntos (Alteração à IAS 28)

Em outubro de 2017, o IASB emitiu alterações à IAS 28 relativamente 

a participações de longo prazo em associadas e empreendimentos 

conjuntos.

As alterações esclarecem que a IFRS 9 aplica-se a instrumentos fi-

nanceiros em associadas ou empreendimentos conjuntos aos quais 

o método de equivalência patrimonial não é aplicado, incluindo inte-

resses de longo prazo.

As alterações devem ser aplicadas retrospetivamente nos períodos 

anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019. 

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações fi-

nanceiras do Banco a 31 de dezembro de 2019 decorrentes desta 

alteração.

Alterações, cortes ou liquidações do plano de benefícios atribuídos 
(alterações à IAS 19)

Em fevereiro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 19. As altera-

ções esclarecem a contabilização quando ocorre uma alteração, re-

dução ou liquidação no plano de benefícios atribuídos.

As alterações agora especificam que uma entidade deve usar os 

pressupostos atualizados da remensuração do seu passivo de be-

nefício definido líquido (ativo) para determinar o custo atual do ser-

viço e os juros líquidos para o restante do período de relato após a 

mudança no plano. 

Das alterações resulta uma alocação diferente do rendimento inte-

gral total entre custo do serviço, juros e outro rendimento integral.

As alterações aplicam-se prospectivamente a alterações, cortes ou 

liquidações de planos de benefícios atribuídos que ocorram no ou 

após o início do primeiro período de relato anual que comece em ou 

após 1 de janeiro de 2019.

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações fi-

nanceiras do Banco a 31 de dezembro de 2019 decorrentes desta 

alteração.

Nota 36 – Normas, Interpretações, Emendas e Revisões Adotadas 

Pela União Europeia e Que o Banco Decidiu Optar Pela Não 

Aplicação Antecipada

O Banco decidiu optar pela não aplicação antecipada das seguintes 

normas e/ou interpretações, adotadas pela União Europeia:

Definição de Materialidade (alterações à IAS 1 e IAS 8)

Em 31 de outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à sua definição 

de materialidade para facilitar as empresas a fazerem julgamentos 

de materialidade.

As alterações consistem em (a) substituir o termo “poder influen-

ciar” por “poder razoavelmente considerar que poderá influenciar”; 

(b) incluir o conceito de "ocultação" juntamente com os conceitos 

de “omissão" e "distorção" de informação na definição de mate-

rialidade; (c) esclarecer que os “utentes” referidos são os principais 

utentes das demonstrações financeiras de carácter geral referidas 

na Estrutura Conceptual; e (d) alinhar a definição de materialidade 

entre as publicações IFRS.

A definição alterada de materialidade afirma, portanto, que “A in-

formação é material se se puder razoavelmente considerar que a 

sua omissão, distorção ou ocultação poderá influenciar as decisões 

que os utentes primários das demonstrações financeiras de caráter 

geral tomarão com base nessas mesmas demonstrações financei-

ras, que fornecem a informação financeira respeitante a uma deter-

minada entidade que relata.”

As alterações são efetivas a partir de 1 de janeiro de 2020, mas 

podem ser aplicadas antecipadamente.

Alterações às referências à estrutura conceptual nas normas IFRS

Em março de 2018, o IASB emitiu um conjunto abrangente de con-

ceitos para reporte financeiro, a Estrutura Conceptual revista para 

reporte financeiro (Estrutura Conceptual), que visa atualizar, nas 

normas existentes, as referências e citações da versão existente 

da Estrutura Conceptual ou da versão que foi substituída em 2010, 

substituindo-as por referências à Estrutura Conceptual revista.

A Estrutura Conceptual revista tem data efetiva de adoção de 1 de janei-

ro de 2020 - com adoção antecipada permitida - para empresas que 

usam a Estrutura Conceptual para desenvolver políticas contabilísticas 

quando nenhuma norma IFRS se aplica a uma transação específica.

Reforma de referenciais de Taxa de Juro (alterações à IFRS 9, IAS 
39 e IFRS 7)

Em 26 de setembro de 2019, o IASB emitiu alterações à IFRS 9, IAS 

39 e IFRS 7. As alterações modificam alguns requisitos específicos 

de contabilidade de cobertura para aliviar os efeitos potenciais da 

incerteza causada pela reforma da IBOR. Além disso, as alterações 

exigem que as empresas forneçam informações adicionais aos in-

vestidores sobre as suas relações de cobertura, que sejam direta-

mente afetadas por essas incertezas.

As alterações fornecem exceções para que as entidades apliquem 

os requisitos de contabilidade de cobertura, assumindo que o índice 

de referência da taxa de juro, em que se baseiam o risco coberto ou 

os fluxos de caixa cobertos do item coberto ou os fluxos de caixa 

do instrumento de cobertura, não seja alterado como resultado da 

reforma da IBOR. As exceções propostas aplicam-se apenas aos 

requisitos de contabilidade de cobertura e as alterações não propor-

cionam alívio de outras consequências decorrentes da reforma do 

benchmark da taxa de juro.

As alterações são de âmbito limitado. Se uma relação de cobertura 

deixar de cumprir com os requisitos de contabilidade de cobertura 

por outros motivos que não os especificados nas alterações, a des-

continuação da contabilidade de cobertura continua a ser necessária.

Além disso, as alterações esclarecem que, se uma entidade desig-

nar fluxos de caixa baseados em benchmark de taxa de juro como 

o item coberto numa cobertura de fluxo de caixa, a entidade não 

assumirá, com o objetivo de medir a ineficácia da cobertura, que a 

substituição esperada do benchmark de taxa de juro por uma taxa 

de referência alternativa resultará num fluxo de caixa nulo após a 
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substituição. O ganho ou a perda de cobertura deve ser mensurado 

usando os fluxos de caixa baseados em benchmark de taxa de juro 

ao aplicar uma técnica de valor presente, descontada a uma taxa de 

desconto de mercado que reflete as expectativas dos participantes 

do mercado sobre a incerteza resultante da reforma.

As alterações são obrigatórias para todas as relações de cobertura 

às quais as exceções são aplicáveis.

As alterações têm uma data efetiva de adoção de períodos anuais 

iniciados em ou após 1 de janeiro de 2020. É permitida a adoção an-

tecipada. As alterações são aplicadas retrospetivamente às relações 

de cobertura existentes no início do período de relatório em que a 

entidade aplica as alterações pela primeira vez e ao ganho ou perda 

reconhecidos em rendimento integral no início do período em que a 

entidade aplica pela primeira vez as alterações (isto é, mesmo que o 

período de relato não seja um período anual).

Nota 37 – Normas, Interpretações, Emendas e Revisões, Mas Ainda 

Não Efetivas Para o Banco

IFRS 17 – Contratos de Seguro

A IFRS 17, sendo uma norma aplicável apenas a entidades do sector 

segurador, não terá impacto nas demonstrações financeiras do Banco.

Definição de negócio (alterações à IFRS 3 Concentração de 
Negócios)

Em 22 de outubro de 2018, o IASB emitiu as alterações à sua defini-

ção de negócio.

As alterações esclarecem que, para ser considerado um negócio, um 

conjunto adquirido de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, um 

input e um processo substantivo que, juntos, contribuam significati-

vamente para a capacidade de criar outputs. As alterações também 

esclarecem que um conjunto de atividades e ativos pode-se quali-

ficar como um negócio sem incluir todos os inputs e processos ne-

cessários para criar outputs, ou incluindo os próprios outputs, subs-

tituindo o termo “capacidade de criar outputs” por “capacidade de 

contribuir para a criação de outputs “.

Deixa de ser necessário avaliar se os participantes do mercado são 

capazes de substituir inputs ou processos omissos (por exemplo, in-

tegrando as atividades e ativos adquiridos) e continuar produzindo 

outputs. As alterações concentram-se em se os inputs adquiridos e 

os processos substantivos adquiridos, juntos, contribuem significa-

tivamente para a capacidade de criar outputs.

As alterações devem ser aplicadas às transações cuja data de aqui-

sição seja em ou após o início do primeiro período de reporte anual 

com início em ou após 1 de janeiro de 2020, sendo permitida a apli-

cação antecipada. Se as entidades aplicarem as alterações anteci-

padamente, devem divulgar esse facto.

Clarificação dos requisitos de classificação de passivos como 
corrente ou não corrente (alterações à IAS 1 – Apresentação das 
Demonstrações Financeiras)

O IASB emitiu em 23 de janeiro de 2020 uma alteração à IAS 1 

Apresentação das Demonstrações Financeiras para clarificar como 

classificar dívida e outros passivos como corrente e não corrente.

As alterações visam promover a consistência na aplicação dos re-

quisitos com o objetivo de ajudar as empresas a determinar se, na 

demonstração da posição financeira, dívida ou outros passivos com 

data de liquidação incerta devem ser classificados como correntes 

(a liquidar ou potencialmente a liquidar no prazo de um ano) ou não 

correntes. As alterações incluem esclarecimentos sobre os requisi-

tos de classificação de dívida que uma empresa pode liquidar con-

vertendo em capital.

Esta alteração é efetiva para períodos após 1 de janeiro de 2022.

Nota 38 – Eventos Subsequentes

Evolução da situação do vírus Covid-19

Apesar de ainda não se terem verificado impactos materiais na sua 

atividade, o Banco está a acompanhar a evolução da situação do 

vírus Covid-19, tanto a nível nacional como global, com vista a tomar 

atempadamente as medidas que se afigurem necessárias para mi-

nimizar o impacto do vírus Covid-19 no Banco, visando:

i. Salvaguardar a vida e a saúde dos colaboradores através de 

aconselhamento preventivo eficaz sobre cuidados de saúde e dis-

ponibilização de informação e meios de proteção adequados;

ii. Preparar a resposta operacional e manter os serviços essenciais 

em funcionamento; e

iii. Minimizar os efeitos de uma eventual interrupção das atividades 

laborais e preparar o rápido restabelecimento do normal funciona-

mento do Banco.

Dada a escassa informação existente até ao momento, sobre a se-

veridade, quer da potencial epidemia, quer das medidas preventivas 

que os Governos possam vir a tomar incerteza quanto à severidade 

e duração da situação, à data deste relatório, é extremamente difícil 

quantificar, com um razoável grau de confiança, quaisquer impactos 

financeiros. 

A gestão irá continuar a monitorizar a ameaça e as suas implicações 

no negócio e facultar toda a informação necessária para os seus 

stakeholders.

É da responsabilidade do Conselho de Administração a elaboração do relatório de gestão e a preparação das demonstrações financeiras indi-

viduais e consolidadas do Banco CTT, S.A. (“Banco”) e que estas apresentem, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira do Banco, 

o resultado das operações, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo 

interno apropriado, que permita prevenir e detetar eventuais erros ou irregularidades.

Confirmamos, tanto quanto é o nosso conhecimento e nossa convicção, que:

1. toda a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas, referente ao exercício de 2019, foi elaborada em 

conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação 

financeira e dos resultados do Banco; e

2. o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição do Banco, em conformidade com os 

requisitos legais.

Lisboa, 13 de março de 2020

O Conselho de Administração

Declaração
de Conformidade

6.3

Presidente do Conselho de Administração

João de Almada Moreira Rato

Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho

Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva

João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco

Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva

Pedro Rui Fontela Coimbra

Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria

João Manuel de Matos Loureiro

Vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso

Vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria

Susana Maria Morgado Gomez Smith

Vogal do Conselho de Administração

António Pedro Ferreira Vaz da Silva

Vogal do Conselho de Administração

António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira

Vogal do Conselho de Administração

Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco
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Relatório da Comissão de Auditoria do
Banco CTT, S.A.

referente ao exercício de 2019

1. Introdução

A Comissão de Auditoria do Banco CTT, S.A. (“Banco” ou “Banco CTT”) vem, relativamente ao exercício de 2019, apresentar o relatório sobre 

as respetivas atividades de fiscalização, em cumprimento do disposto na alínea g) do artigo 423.º-F do Código das Sociedades Comerciais. 

Sem prejuízo das demais competências legal e estatutariamente previstas, compete à Comissão de Auditoria, designadamente: 

(a) Acompanhar e fiscalizar as atividades do Conselho de Administração;

(b) Vigiar a observância das regras legais, regulamentares e estatutárias que regem a atividade do Banco;

(c) Fiscalizar e zelar, em permanência, pela solidez e eficácia do sistema de governo interno do Banco;

(d) Fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria interna do Banco, em 

especial, monitorizar a estratégia de risco e a apetência para o risco do Banco;

(e) Receber as comunicações de irregularidades apresentadas por acionistas, colaboradores do Banco e outros (whistleblowing);

(f) Acompanhar e fiscalizar o processo de preparação e divulgação da informação financeira, incluindo a regularidade e exatidão dos 

livros, registos e documentos de prestação de contas e outros documentos contabilísticos, bem como apresentar recomendações para 

garantir a sua integridade; 

(g) Fiscalizar a atividade do Revisor Oficial de Contas (“ROC”) relativamente aos documentos de prestação de contas do Banco e fiscalizar 

a sua independência.

A Comissão de Auditoria, como órgão de fiscalização, assume ainda as funções de comité de riscos no Banco CTT, nos termos e para os 

efeitos previstos no artigo 115.º-L do Regime Geral das Instituições de Crédito e das Sociedades Financeiras aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

298/92, de 31 de dezembro, na sua redação vigente na presente data, na medida em que o Banco CTT não é considerado uma instituição de 

crédito significativa em termos de dimensão, organização interna e natureza, âmbito e complexidade das suas atividades. Neste contexto, 

compete-lhe, designadamente:

- Aconselhar o Conselho de Administração sobre a apetência para o risco e a estratégia de risco gerais do Banco, atuais e futuras, auxi-

liando-o na supervisão da execução da estratégia de risco da instituição;

- Analisar se as condições dos produtos e serviços oferecidos aos clientes do Banco têm em consideração o modelo de negócio e a 

estratégia de risco do Banco e apresentar ao Conselho de Administração, quando necessário, um plano de correção;

- Examinar se os incentivos estabelecidos na política de remunerações do Banco têm em consideração o risco, o capital, a liquidez e as 

expetativas quanto aos resultados.

Em 13 de setembro de 2019, a Assembleia Geral elegeu o Conselho de Administração para o mandato correspondente ao triénio 2019/2021. 

Na mesma ocasião, elegeu, de entre os membros do Conselho de Administração, uma Comissão de Auditoria composta por três membros 

para exercer funções no referido triénio, mantendo-se esta composição na data em que este Relatório foi elaborado.

2. Atividades desenvolvidas em 2019

Em 2019, a Comissão de Auditoria acompanhou a gestão e a evolução da atividade do Banco e desempenhou as competências acima refe-

ridas, tendo, designadamente:

a. Supervisionado o processo de aprovação e implementação das políticas e regras internas, nomeadamente, respeitantes ao am-
biente de controlo interno e modelo de governo do Banco;
b. Acompanhado o desenvolvimento da atividade do Banco; 
c. Supervisionado a celebração pelo Banco de contratos e demais transações com partes relacionadas;

Relatório Anual 
da Comissão de Auditoria

6.4 d. Supervisionado as atividades de preparação da informação financeira e verificado as políticas contabilísticas adotadas, em parti-
cular quanto aos documentos de prestação de contas anuais;
e. Fiscalizado a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria interna do Banco;
f. Recebido as comunicações de irregularidades (whistleblowing) apresentadas por acionistas, colaboradores do Banco e outros;
g. Fiscalizado e avaliado a atividade do ROC;
h. Iniciado o processo de seleção do ROC para o mandato 2021-2023;
i. Monitorizado os riscos da instituição (no exercício das funções de comité de riscos).

A referida ação fiscalizadora foi desenvolvida nomeadamente através (i) da participação dos seus membros nas reuniões do Conselho de 

Administração, (ii) dos contactos mantidos com a Comissão Executiva, com a direção de topo do Banco, incluindo os Diretores responsáveis 

pelas funções de controlo, e com o Revisor Oficial de Contas em funções (a KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

S.A.), e (iii) da análise da informação financeira e de negócio disponibilizada, bem como da correspondência trocada pelo Banco com regulado-

res/supervisores, em particular, o Banco de Portugal.

No desempenho de tais competências, a Comissão reuniu formalmente 17 (dezassete) vezes durante o ano de 2019, tendo sido lavradas 

atas de todas as reuniões. As reuniões tiveram a participação regular de Administradores Executivos do Banco, em especial do Presidente 

da Comissão Executiva (CEO), do Administrador Executivo com o pelouro financeiro (CFO), do Administrador Executivo com os pelouros de 

Operações e Sistemas de Informação (COO), bem como do Administrador Executivo com os pelouros de Marketing e Comercial (CCO).

Foram ainda convocados pela Comissão de Auditoria para as suas reuniões, para prestar os esclarecimentos e informações relevantes para o 

desempenho das competências cometidas a este órgão, outros responsáveis, designadamente: (a) a Diretora da Auditoria Interna para efei-

tos da análise, entre outros, do Estatuto de Auditoria Interna, do plano de atividades, dos recursos e headcount desta função e acompanha-

mento da atividade da função de controlo de auditoria interna; (b) o Diretor de Compliance e o Diretor de Risco para efeitos da análise, entre 

outros, dos respetivos planos anuais de atividades, recursos e headcount destas direções e acompanhamento das atividades das funções de 

controlo de compliance e gestão de riscos, respetivamente; (c) o AML Officer para temas relacionados com a Prevenção do Branqueamento 

de Capitais e Financiamento do Terrorismo; (d) a Diretora dos Serviços Jurídicos e Secretária da Sociedade para a prestação de esclareci-

mentos acerca do modelo de governo e procedimentos do Banco, bem como de outras questões de natureza jurídica relacionadas com as 

atividades da Comissão; (e) os Diretores do Planeamento e Controlo e da Contabilidade para efeitos do acompanhamento da preparação da 

informação financeira; (f) a Diretora de Recursos Humanos para discussão de matérias remuneratórias; e (g) o ROC do Banco para efeitos de 

fiscalização da sua atividade relativamente aos documentos de prestação de contas do Banco, incluindo a fiscalização da sua independência, 

e respetiva avaliação de desempenho.

a. Supervisão do processo de aprovação e implementação das políticas e regras internas, nomeadamente, respeitantes ao ambiente 
de controlo interno e modelo de governo do Banco

A Comissão acompanhou o processo de aprovação e revisão no Banco das suas políticas e processos mais relevantes, em particular (i) as 

Políticas de Remuneração de Intermediários de Crédito, de Crédito, de Conflitos de Interesses e de Transações com Partes Relacionadas, 

de Risco Operacional de Contingência de Liquidez, de Whistleblowing, de Segurança de Informação, de Gestão de Continuidade de Negócio 

e de Outsourcing; (ii) os Manuais de Risco Operacional, de Processos de Tratamento de Comunicações de Irregularidades, de Gestão de 

Continuidade de Negócio, de Processos de Desenvolvimento de Auditorias, de Regras de Reavaliação de Colaterais do Tipo Imóvel, de Gestão 

de Risco de Compliance, de Processos de Gestão da Continuidade de Negócios, de Processos de Gestão de Operações Suspeitas, de Risco 

Operacional, e de Autoavaliação da Adequação do Capital Interno (“ICAAP”) e da Adequação de Liquidez (“ILAAP”); (iii) o Regulamento do 

Fórum de Ética (no âmbito do processo de tratamento de irregularidades); (iv) o Código de Conduta dos Promotores do Banco CTT; e (iv) o 

Plano de Recuperação.

A Comissão acompanhou, ainda, o processo de aprovação e revisão no Banco do seu ambiente de controlo interno e modelo de governo, em 

particular: (i) a alteração do modelo de estrutura organizacional do Banco e, nessa sequência, a adoção de nova estrutura de comités e res-

petivos regulamentos, incluindo alterações posteriores, quando aplicável (Comité de Capital e Risco, Comité Comercial e de Produto, Comité 

de Crédito, Comité de Tecnologia e Eficiência Operacional, Comité de Custos e Investimentos e Comité de Controlo Interno); (ii) alteração da 

delegação de competências do Conselho de Administração na Comissão Executiva e respetivo regulamento; e (iv) alteração do regulamento 

da Comissão de Auditoria. 

Para o ciclo de avaliação de desempenho referente a 2019, a Comissão de Auditoria apreciou também: (i) a proposta de revisão anual da Política 

de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização e de Colaboradores Relevantes, bem como os Modelos de 
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Avaliação de Desempenho dos Membros da Comissão Executiva e dos Colaboradores Relevantes, (ii) a proposta de Política de Remuneração 

dos Colaboradores da Rede de Lojas em Regime de Pluralidade de Empregadores, (iii) a Política de Remuneração de Colaboradores (excluindo 

Colaboradores Relevantes e em Regime de Pluralidade de Empregadores), bem como o respetivo Modelo de Avaliação de Desempenho, e 

(iv) a lista de identificação de colaboradores relevantes. Ainda no âmbito remuneratório, a Comissão de Auditoria apreciou a verificação dos 

mecanismos de ajustamento para os membros da Comissão Executiva, Colaboradores Relevantes e demais Colaboradores que poderiam 

levar à redução ou não atribuição de remuneração variável relativamente ao ciclo de avaliação de 2018 e, quando aplicável, da componente 

diferida de remuneração variável relativamente aos ciclos de avaliação anteriores.

A Comissão de Auditoria tomou conhecimento dos relatórios de atividades e autoavaliação da Comissão de Remunerações e da Comissão de 

Seleção e Vencimentos. Analisou também as atas que lhe foram submetidas para apreciação referentes às reuniões da Comissão Executiva 

mantidas em 2019, bem como dos comités internos (Comité de Crédito e de Investimentos, Comité de Riscos Financeiros, Comité Comercial e 

de Produto, Comité de Projetos TI, Comité de Controlo Interno e, a partir de 13 de setembro de 2019, em resultado da alteração da estrutura de 

comités, Comité de Capital e Risco, Comité Comercial e de Produto, Comité de Crédito, Comité de Tecnologia e Eficiência Operacional, Comité 

de Custos e Investimentos, e Comité de Controlo Interno).

b. Acompanhamento do desenvolvimento da atividade do Banco ao longo do exercício de 2019

A Comissão de Auditoria acompanhou o desenvolvimento da atividade do Banco quer ao nível da oferta e da atividade comercial do Banco, 

quer ao nível da atividade operacional e desenvolvimento da plataforma informática.

Adicionalmente, a Comissão de Auditoria analisou, discutiu e acompanhou os projetos estratégicos do Banco, de natureza orgânica e inor-

gânica, incluindo a operação de aquisição da totalidade do capital social da 321 Crédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. (“321 Crédito”) 

concretizada no dia 2 de maio de 2019, e emitiu parecer favorável ao aumento de capital desta filial realizado em 20 de dezembro de 2019.

c. Supervisão da celebração pelo Banco de contratos e demais transações com partes relacionadas

Durante o exercício de 2019, a Comissão apreciou e emitiu parecer favorável relativo à celebração pelo Banco de contratos e transações com 

partes relacionadas (empresas do Grupo CTT), incluindo (i) a prestação de serviços postais a crédito pelos CTT, (ii) a prestação de serviços de 

transporte e tratamento de informação, (iii) a prestação de serviços de printing e finishing, (iv) a prestação de serviços de arquivo físico e digital, 

e (v) a distribuição de seguros pelos CTT nas lojas sem presença do Banco CTT.

d. Supervisão das atividades de preparação da informação financeira e verificação das políticas contabilísticas adotadas, em particu-
lar quanto aos documentos de prestação de contas anuais

A Comissão de Auditoria apreciou mensalmente a informação financeira e a evolução dos negócios do Banco e acompanhou os principais 

indicadores prudenciais e de negócios, a nível individual e consolidado, prestada pelo Administrador com o pelouro financeiro (CFO) e pelos 

Diretores de Planeamento e Controlo e de Contabilidade, tendo reunido com o ROC para apresentação das conclusões dos trabalhos sobre 

a informação intercalar por referência a 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2019, bem como sobre o relatório do auditor externo 

sobre o processo de quantificação da imparidade da carteira de crédito reportado a 31 de dezembro de 2018 e a 30 de junho de 2019. Por 

referência ao exercício de 2018, em 2019 a Comissão analisou os documentos de prestação de contas anuais, bem como a proposta de apli-

cação de resultados integrante do Relatório e Contas de 2018, tendo emitido o correspondente Parecer. Já em 2020, a Comissão levou a cabo 

análises similares com referência ao exercício de 2019, tendo em vista a emissão do respetivo Parecer. 

e. Fiscalização da eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria interna do Banco

Durante o exercício de 2019, a Comissão de Auditoria acompanhou a implementação dos planos de ação adotados para eliminar as deficiên-

cias detetadas no Sistema de Controlo Interno (SCI). Apreciou também as conclusões do exercício de self-assessment ao sistema de controlo 

interno, tendo acompanhado a elaboração do Relatório Anual sobre o SCI remetido ao supervisor em junho de 2019, para o qual emitiu o pa-

recer previsto no Aviso n.º 5/2008 do Banco de Portugal. Também durante o exercício de 2019, a Comissão de Auditoria emitiu parecer sobre 

o SCI na vertente da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, após acompanhamento da preparação do 

Relatório de Prevenção de Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo remetido ao supervisor em abril de 2019. 

A Comissão de Auditoria acompanhou a atividade da Direção de Compliance, tendo apreciado o respetivo plano anual de atividades, incluindo 

o Plano de Compliance e o Plano relativo às Atividades de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, propos-

to por aquela Direção para 2019.

A Comissão de Auditoria acompanhou a atividade da Direção de Risco, tendo apreciado o respetivo plano anual de atividades para 2019.

A Comissão de Auditoria acompanhou a atividade da Direção de Auditoria Interna, tendo apreciado o Plano de Auditoria proposto para 2020, 

assim como a revisão do Estatuto de Auditoria e as alterações à metodologia de auditoria interna.

f. Receção das comunicações de irregularidades (whistleblowing) apresentadas por acionistas, colaboradores do Banco e outros

O Banco dispõe de uma Política de Whistleblowing (anteriormente denominada Política de Comunicação de Irregularidades) que contempla 

um canal disponibilizado para a comunicação de irregularidades, tendo a Comissão de Auditoria tomado conhecimento de todas as situações 

reportadas. 

Por referência a 2019, já em 2020 a Comissão de Auditoria aprovou o Relatório Anual sobre Participação de Irregularidades, a subme-

ter ao Banco de Portugal nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 116.º-AA do Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras. O referido Relatório descreve o processo de receção e tratamento de irregularidades adotado pelo Banco CTT, bem 

como as irregularidades comunicadas no período em referência.

g. Fiscalização e avaliação da atividade do Revisor Oficial de Contas (ROC)

Ao longo de 2019, a Comissão de Auditoria reuniu com o ROC por diversas ocasiões e com diversos propósitos. Um dos aspetos discutidos 

com o ROC foi o modelo de relacionamento entre a KPMG e o órgão de fiscalização do Banco, nomeadamente no respeitante ao acompanha-

mento dos trabalhos desenvolvidos ROC e o relato e discussão dos respetivos resultados e conclusões. 

A Comissão procedeu à apreciação prévia das propostas de prestação de serviços a contratar pelas empresas do Grupo Banco CTT e dos CTT 

à KPMG, quer serviços de auditoria, quer serviços distintos de auditoria, tendo deliberado nos termos do Regulamento Interno da Comissão 

de Auditoria e no Regulamento sobre a Prestação de Serviços do ROC. Em conformidade com o Regulamento e de acordo com a legislação 

aplicável, pronunciou-se sobre a respetiva aprovação/autorização. 

Relativamente aos serviços distintos de auditoria, os mesmos foram objeto de aprovação/autorização prévia por parte da Comissão de 

Auditoria após análise e confirmação, em particular, dos seguintes aspetos, consoante aplicável: (i) que os serviços em causa não são passí-

veis de enquadramento na lista de serviços proibidos e não constituem uma ameaça à independência e à objetividade do ROC no contexto do 

trabalho de revisão legal de contas, designadamente, não originando a prestação dos mesmos qualquer risco de auto-revisão, de interesse 

pessoal ou de participação na gestão ou na tomada de decisões em qualquer das empresas do Grupo CTT objeto dos trabalhos de revisão 

legal de contas, (ii) que os montantes de honorários para eles propostos não excedem os limites de honorários por serviços distintos de au-

ditoria (não proibidos) legalmente previstos, (iii) que os serviços em análise fundamentam-se na posse apropriada da informação relevante 

para tal prestação e na experiência no desenvolvimento de trabalhos similares, apresentando as condições necessárias para serem prestados 

com independência e objetividade, e (iv) que os serviços em questão constituem serviços exigidos por lei ao Revisor Oficial de Contas que 

realiza a revisão legal das contas de uma Entidade de Interesse Público, não carecendo de obtenção de autorização prévia por parte do órgão 

de fiscalização.

Durante o ano de 2019, a Comissão de Auditoria procedeu à análise dos relatórios sobre a atividade desenvolvida pelo ROC e, já em 2020, 

analisou as conclusões dos trabalhos de revisão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Banco referentes ao exercício 

de 2019. 

A Comissão procedeu à avaliação do Revisor Oficial de Contas no exercício do cargo no mandato correspondente ao quadriénio 2015-2018, 

tendo deliberado recomendar e propor à Assembleia Geral a recondução da KPMG como Revisor Oficial de Contas do Banco para o mandato 

correspondente ao biénio 2019-2020.
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Ao longo de 2019, e de forma contínua, a Comissão de Auditoria fiscalizou a atividade e avaliou a independência da KPMG enquanto ROC do 

Banco. Já em 2020, a Comissão procedeu a uma avaliação formal da KPMG, tendo concluído que a sua atividade foi exercida de forma inde-

pendente e que o seu desempenho foi positivo e alinhado com as expetativas da Comissão e do Banco. Esta avaliação incluiu inquéritos aos 

Administradores e Diretores do Banco que, de forma mais próxima, trabalharam com o ROC, bem como a declaração prestada pela KPMG em 

que confirmou a sua independência.

h. Condução do processo de seleção do Revisor Oficial de Contas para o mandato 2021 2023

Considerando o termo do mandato atual do ROC em 2020, a Comissão de Auditoria nomeou uma comissão de acompanhamento do proces-

so de seleção do ROC para o mandato 2021-2023, constituída por todos os membros da Comissão de Auditoria e pelos Diretores das Funções 

de Controlo (Auditoria Interna, Compliance e Risco) e pelo Diretor de Contabilidade. Esta comissão, para o efeito, desenvolveu diversas dili-

gências, incluindo a calendarização do processo e a preparação de um programa de consulta e de um caderno de encargos. 

i. Monitorização dos riscos da instituição (no exercício das funções de comité de riscos)

A Comissão de Auditoria acompanhou a definição da estratégia de risco do Banco e apetência ao risco, procedendo também à monitorização 

dos riscos a que o Banco se encontra exposto (nomeadamente, o risco estratégico, o risco de crédito e concentração, o risco operacional, o 

risco de mercado e de taxa de juro, o risco de liquidez, o risco de alavancagem excessiva e a evolução dos fundos próprios e dos requisitos de 

capital do Banco), dessa forma apoiando o Conselho de Administração na supervisão da execução da estratégia de risco do Banco.

A Comissão apreciou favoravelmente e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação do Risk Appetite Statement – RAS 2020-

2022, tendo também apreciado os incentivos estabelecidos nas políticas de remuneração do Banco.

3. Notas conclusivas

Para o exercício das suas competências, a Comissão solicitou e obteve todas as informações e esclarecimentos que considerou relevantes, 

não tendo sentido qualquer constrangimento à sua atuação e ao efetivo desenvolvimento das suas funções.

A Comissão recebeu da Comissão Executiva, bem como de todos os órgãos, comissões, comités, unidades de estrutura e áreas funcionais do 

Banco, em tempo útil e de forma adequada, todas as informações solicitadas.

A Comissão de Auditoria expressa o seu agradecimento aos demais órgãos sociais e a todos os envolvidos nas atividades por si desenvolvi-

das, por toda a colaboração prestada.

Lisboa, 13 de março de 2020

O Presidente da Comissão de Auditoria,

João Manuel de Matos Loureiro

Os Vogais da Comissão de Auditoria,

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso

Susana Maria Morgado Gomez Smith 

Parecer sobre o Relatório e Contas do
Banco CTT, S.A.

referente ao exercício de 2019                    
                                                                              

A Comissão de Auditoria, à luz das competências que lhe estão atribuídas, examinou o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras 

Individuais e Consolidadas do Banco CTT, S.A. (“Banco”) referentes ao exercício de 2019, as quais foram preparadas pela Comissão Executiva do 

Banco. Apreciou também as Certificações Legais das Contas, emitidas pela KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

S.A. (KPMG) sobre as demonstrações financeiras, em base individual e consolidada, as quais não contêm qualquer reserva ou ênfase. Apreciou, 

também, o Relatório Adicional ao Órgão de Fiscalização emitido pela KPMG.

A preparação do Relatório de Gestão e Contas foi acompanhada pela Comissão de Auditoria, a qual esteve presente na reunião da Comissão 

Executiva que aprovou a respetiva versão final. No âmbito da preparação do presente parecer, a Comissão de Auditoria solicitou todas as infor-

mações e esclarecimentos que considerou relevantes, indagando para o efeito vários responsáveis, incluindo o Administrador Executivo com o 

pelouro financeiro, o Diretor de Contabilidade, o Diretor de Risco, o Diretor de Compliance, o Diretor de Planeamento e Controlo, o Secretário da 

Sociedade e o Revisor Oficial de Contas do Banco.

Tendo as Demonstrações Financeiras sido elaboradas de harmonia com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS - International 

Financial Reporting Standards) tal como adotadas na União Europeia, os subscritores declaram que, tanto quanto é do seu melhor conhecimen-

to, existe conformidade com as referidas Normas, e que as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas espelham adequadamente a 

situação patrimonial e financeira e os resultados do Banco e do Grupo. O Relatório de Gestão descreve adequadamente a evolução dos negócios, 

o desempenho e os principais riscos e incertezas associados à atividade do Banco e das restantes sociedades do Grupo Banco CTT.

As Certificações Legais de Contas incluem as “Matérias Relevantes de Auditoria” e que a KPMG identificou, em base consolidada, como sendo:

- Concessão de crédito à habitação; e

- Imparidades para crédito a clientes – crédito automóvel e locação financeira.

Todas estas matérias foram, ao longo do exercício, devidamente acompanhadas pela Comissão de Auditoria, tendo sido objeto de análise con-

junta com a Comissão Executiva, com as Direções relevantes do Banco e com a KPMG.

A Comissão de Auditoria, face à ação por si desenvolvida, e dando cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 420º do Código das Sociedades 

Comerciais, aplicável por remissão do disposto no n.º 2 do artigo 423º-F do mesmo Código, concorda com o Relatório de Gestão e as 

Demonstrações Financeiras do Banco e do Grupo, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, bem como com a Proposta de 

Aplicação de Resultados constante do Relatório de Gestão, as quais estão de acordo com as disposições contabilísticas, legais e estatutárias 

aplicáveis.

Nestes termos, a Comissão de Auditoria recomenda à Assembleia Geral do Banco CTT a aprovação do Relatório e Contas do Banco e do Grupo, 

bem como da Proposta de Aplicação de Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Lisboa, 13 de março de 2020

Parecer da Comissão
de Auditoria

6.5

O Presidente da Comissão de Auditoria,

João Manuel de Matos Loureiro

Os Vogais da Comissão de Auditoria,

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso

Susana Maria Morgado Gomez Smith 
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