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Relatório de Gestão

INFORMAÇÃO
SOBRE 
O GRUPO
BANCO CTT

Com proximidade 
e simplicidade elevámos 
a confiança das pessoas 
e da comunidade.



1.1 
Grupo Banco CTT

História

2013
Agosto A 5 de agosto de 2013 os CTT submeteram um pedido ao Banco de Portugal para a concessão de uma licença para criação do Banco Postal.

Novembro O Banco de Portugal emite, a 27 de novembro de 2013, uma autorização para a criação do Banco Postal. 

2015

Fevereiro Constituição pelos CTT da CTT Serviços, S.A. para efeitos do desenvolvimento dos trabalhos preparatórios necessários e/ou convenientes à 
constituição do Banco.

Agosto A 24 de agosto de 2015, após autorização do Banco de Portugal, a CTT Serviços é transformada em Banco CTT, com um capital social de 34 
milhões de euros.

Novembro

A 18 de novembro de 2015 o Banco CTT apresenta a sua identidade corporativa, sendo a Proximidade, Simplicidade e Transparência os seus 
atributos principais.

O Banco CTT inicia a sua operação a 27 de novembro de 2015, no modelo de soft opening disponível apenas para colaboradores dos CTT e do Banco CTT.

2016

Março O Banco CTT abriu ao público, no dia 18 de março, com 52 lojas em simultâneo, espalhadas pelos 18 distritos de Portugal e com uma forte 
presença nos canais digitais.

Maio Aumento de capital social em 26 milhões de euros, para 60 milhões de euros.

Julho O Banco CTT abriu a 22 de julho a sua centésima agência.

Outubro Aumento de capital social em 25 milhões de euros, para 85 milhões de euros.

Dezembro O Banco CTT atinge presença em 202 lojas.

2017

Janeiro

Com 9 meses de atividade o Banco CTT atinge os 100 mil clientes.

O Banco CTT lançou o Crédito Habitação, apresentando uma solução simples e de baixo custo para quem procura comprar ou trocar de casa, 
mantendo-se os valores associados ao seu lançamento: o de uma oferta acessível, compreensível e útil.

Abril

O Banco CTT recebeu autorização da ASF para apresentar produtos de seguros aos seus clientes, permitindo a oferta de Seguros de Vida, 
Seguros de Multirriscos Habitação e de Saúde.

Aumento de capital social em 25 milhões de euros, para 125 milhões de euros.

2018

Janeiro
Incorporação da Payshop (Portugal), S.A. no perímetro de consolidação do Banco CTT, através de um aumento de capital em espécie no 
montante de 6,4 milhões de euros, totalmente subscrito e realizado pelo acionista único, CTT – Correios de Portugal, S.A., elevando o capital 
social para 131,4 milhões de euros.

Março Aumento de capital social em 25 milhões de euros, para 156,4 milhões de euros.

Julho O Banco CTT acordou a compra da 321 Crédito, uma instituição de crédito de consumo especializado (automóveis usados pelo retalho), que vem 
alargar o portfolio de negócios do Banco CTT.

Outubro Introdução de produtos de poupança fora de balanço com o lançamento da oferta de PPR (Plano Poupança Reforma).

2019

Abril Aumento de capital social em 110 milhões de euros, para 266,4 milhões de euros.

Maio

O Banco CTT concluiu, no dia 2 de maio, a aquisição da totalidade do capital social da 321 Crédito, empresa de concessão de crédito de 
automóveis usados por particulares.

O Banco CTT atinge os 1.000 milhões de euros de depósitos de clientes.

Dezembro Aumento de capital social em 20 milhões de euros, para 286,4 milhões de euros.

2020
Setembro

Banco CTT entra no segmento de Negócios e Empresas.

O Banco CTT criou uma oferta comercial, simples, transparente e competitiva, voltada para as necessidades das PMEs e microempresas, 
anunciando desta forma, a sua entrada num novo segmento de Negócios e Empresas.
Esta nova área de negócio do Banco CTT será, nesta fase de arranque, suportada numa oferta completa de soluções de Factoring, sendo depois 
alargada de forma gradual e progressiva a outros produtos e serviços.

Para a implementação desta oferta, o Banco CTT celebrou um acordo de parceria com a BNP Paribas Factor (empresa do grupo BNP Paribas).

Dezembro O Banco CTT atinge o breakeven, com um resultado líquido consolidado de 233.326 euros.
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Governo Societário

O Banco CTT adota um modelo de governo de cariz anglo-saxónico, 
tendo os membros dos seus órgãos sociais em funções na pre-
sente data sido designados em Assembleia Geral para o mandato  
correspondente ao triénio 2019-2021.

Este modelo assenta na existência de um Conselho de Administra-
ção, uma Comissão de Auditoria (constituída no seu seio por Admi-
nistradores Não Executivos, mas especialmente designada pela 
Assembleia Geral) e um Revisor Oficial de Contas (efetivo e suplente). 

Existe ainda uma Comissão de Seleção e Vencimentos, eleita pela 
Assembleia Geral, com competências em matéria de seleção  
e avaliação da adequação dos membros dos órgãos sociais e 
titulares de funções essenciais de acordo com a política interna  
de seleção e avaliação da adequação dos membros dos órgãos de 
administração e fiscalização e dos titulares de funções essenciais 
(disponível no sítio da internet do Banco em www.bancoctt.pt) e com 

Conselho de Administração
João de Almada Moreira Rato

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho
João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco

Pedro Rui Fontela Coimbra
Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso
António Pedro Ferreira Vaz da Silva

António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira
Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco

João Manuel de Matos Loureiro
Susana Maria Morgado Gomez Smith
Luís Jorge de Sousa Uva Patrício Paúl

Comissão Executiva

CEO
Luís Pereira Coutinho

CCO
João Mello Franco

CIO
Nuno Fórneas

CFO
Pedro Coimbra

CRO
Luís Paúl

competências para fixar a remuneração dos membros da Mesa da 
Assembleia Geral, do Conselho de Administração, da Comissão de 
Auditoria e do Revisor Oficial de Contas.

Por sua vez, o Conselho de Administração delegou poderes de ges-
tão corrente na Comissão Executiva do Banco, nos termos do artigo 
407.º do Código das Sociedades Comerciais.

Esta estrutura de governo integra ainda uma Comissão de Remu-
nerações criada no seio de Conselho de Administração. 

Assim, o Conselho de Administração do Banco, em funções a 31 
de dezembro de 2020, era composto por 12 Administradores, 
incluindo 7 Administradores Não Executivos (incluindo o Presiden-
te do Conselho de Administração e 3 Vogais independentes) e 5 
Administradores Executivos (incluindo o Presidente da Comissão  
Executiva), tendo a seguinte organização de gestão:
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Para maior detalhe sobre a composição dos órgãos sociais e o 
modelo e as práticas de governo do Banco CTT, vide o Relatório de 
Governo Societário.

Integrado no grupo CTT, e adotando os CTT – Correios de Portugal, 
S.A. (“CTT”), enquanto emitente de ações admitidas à negociação 
em mercado regulamentado, um conjunto significativo de reco-
mendações constantes do Código de Governo das Sociedades da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Banco 
CTT veio a beneficiar das melhores práticas de governo do grupo 
CTT estabelecidas ao longo de vários exercícios, tendo, igualmen-
te, representado um estímulo adicional ao robustecimento de tais 
práticas no âmbito do grupo CTT, com destaque para o Código de 
Conduta dos CTT e Subsidiárias, no qual se reitera a respetiva Mis-
são, Visão e Valores e se adotam as melhores práticas de conduta 
em linha com o benchmarking do setor financeiro.

Nos termos do artigo 17.º do Regime Geral das Instituições de Cré-
dito e Sociedades Financeiras (“RGICSF”), o Banco CTT dispõe de 
mecanismos sólidos em matéria de governo da sociedade, com-
pletos e proporcionais à natureza, nível e complexidade da institui-
ção, que incluem:

 › Uma estrutura organizativa clara, com linhas de responsabili-
dade bem definidas, transparentes e coerentes;

 › Processos eficazes de identificação, gestão, controlo e comu-
nicação dos riscos a que está ou possa vir a estar exposto; e

 › Mecanismos adequados de controlo interno, incluindo proce-
dimentos administrativos e contabilísticos sólidos, assim como 
políticas e práticas de remuneração que promovem e são coe-
rentes com uma gestão sã e prudente dos riscos.

As práticas e princípios de governo acima indicados foram assim 
associados a uma sólida estrutura organizativa onde as funções de 
controlo do Banco merecem relevo e que, no caso do Banco CTT, 
permite atingir os seguintes objetivos:

 › Garantir a capacidade operacional do Banco com base numa 
escala adequada de recursos humanos, materiais e técnicos;

 › Garantir a prestação de serviços bancários a clientes com base 
nos trabalhadores em regime de pluralidade de empregadores 
da Rede de Lojas dos CTT, após completarem um rigoroso pro-
grama de formação e com o acompanhamento e suporte de co-
laboradores do Banco com experiência bancária anterior;

 › Articular com a estrutura dos CTT funções não core (sobretudo 
ao nível dos serviços partilhados); e

 › Criar um “ambiente de controlo” adequado às especifi-
cidades do Banco CTT, suportado no Código de Conduta da 
instituição, em políticas e procedimentos de controlo interno  
e gestão de riscos e, bem assim, numa organização interna as-
sente no modelo das três linhas de defesa.
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Órgãos Sociais e Comissões Internas1

Mesa da Assembleia Geral
Presidente:
Rui Afonso Galvão Mexia de Almeida Fernandes 

Conselho de Administração
Presidente:
João de Almada Moreira Rato

Vogais:
Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho
João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco
Pedro Rui Fontela Coimbra
Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas
Luís Jorge de Sousa Uva Patrício Paúl
João Manuel de Matos Loureiro
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso
Susana Maria Morgado Gomez Smith 
António Pedro Ferreira Vaz da Silva
Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco
António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira

Comissão Executiva
Presidente:
Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho (CEO)

Vogais:
João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco (CCO)
Pedro Rui Fontela Coimbra (CFO)
Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas (CIO)
Luís Jorge de Sousa Uva Patrício Paúl (CRO)

Comissão de Auditoria
Presidente:
João Manuel de Matos Loureiro

Vogais:
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso
Susana Maria Morgado Gomez Smith

Comissão de Seleção e Vencimentos
Presidente:
Raúl Catarino Galamba de Oliveira

Vogais:
João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento
Maria da Graça Farinha de Carvalho

Comissão de Remunerações
Presidente:
João de Almada Moreira Rato

Vogais:
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso
Susana Maria Morgado Gomez Smith

Revisor Oficial de Contas2

ROC:
KPMG & Associados, SROC, S.A., representada por 
Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho 

ROC Suplente:
Maria Cristina Santos Ferreira

Secretário da Sociedade
Efetivo:
Catarina Morais Bastos Gonçalves de Oliveira 

Suplente:
Maria Filipa Rebelo Pereira de Matos Alves Torgo

1 São, na presente, indicados os membros dos órgãos sociais e comissões internas em funções a 31 de dezembro de 2020.
2 Já depois de findo o exercício de 2020, iniciou funções como REVISOR OFICIAL DE CONTAS para o mandato 2021/2023
ROC: Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., representada por Sílvia Maria Teixeira da Silva 
ROC Suplente: Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto. 
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Nuno 
Fórneas
CIO

Pedro 
Coimbra
CFO

Luís Pereira 
Coutinho
CEO
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Luís 
Paúl
CRO

João Mello 
Franco
CCO
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O ano de 2020 ficará indelevelmente marcado como o ano do surto 
da Covid-19. Classificado como pandemia pela Organização Mun-
dial de Saúde a 11 de março de 2020, este surto, provocado pelo 
novo coronavírus SARS-CoV-2, impactou severamente a economia 
mundial e alterou radicalmente a forma como nos relacionamos, 
quer em contexto familiar e social, quer em contexto profissional.

O Banco CTT, através dos seus órgãos sociais e colaboradores, 
mostrou uma assinalável capacidade de resposta e adaptação ao 
novo contexto, tendo sempre como foco dois grandes propósitos:

 › A proteção da saúde dos colaboradores e suas famílias, atra-
vés da implementação de medidas adicionais de proteção e na 
adoção do trabalho remoto nos serviços centrais;

 › A continuidade, sem qualquer disrupção dos serviços finan-
ceiros essenciais, através:

 › da prestação de serviços bancários através das 212 lojas 
Banco CTT, assim como canais remotos, que permitiu con-
tinuar a responder às necessidades dos nossos clientes;

 › da prestação de serviços de pagamentos através da rede 
de agentes Payshop; e

 › da relação de colaboração e parceria com intermediários 
de crédito da 321 Crédito, que permitiu que estes, dentro 
das limitações, continuassem a fazer negócio.

Por intermédio da Associação Portuguesa de Bancos (APB), o 
Banco CTT participou na compra de 100 ventiladores para o Serviço 
Nacional de Saúde.

Para o Banco CTT em particular, 2020 foi também um ano históri-
co. Apesar das dificuldades impostas por todo o contexto pandé-
mico, o Banco CTT cumpriu o objetivo a que se tinha proposto no 
lançamento do ano: “alcançar o primeiro ano de resultado líquido 
positivo”.

Assim, o Banco CTT apresentou pela primeira vez um resultado 
líquido consolidado positivo, no montante de 233.326 euros, que 
compara com um resultado líquido negativo de 8.011.087 euros em 
2019.

A evolução verificada nos resultados do Banco é especialmente 
assinalável quando conseguida neste contexto bastante adverso 
e foi atingida fundamentalmente através de um controlo rigoroso 
de custos que conseguiu absorver os impactos do lado da receita e 
no reforço das imparidades. O cost-to-income passou de 114% em 
2019 para 84% em 2020.

Além de ter afetado a conta de exploração, os efeitos da pandemia 
refletiram-se também na evolução do balanço do Banco. Ao mes-
mo tempo que as medidas de restrição à mobilidade das pessoas 
limitaram a capacidade de originação de crédito, o contexto econó-
mico e social contribuía para a redução do consumo por parte das 
famílias, o que resultou num aumento da poupança das famílias. 
Este dado, juntamente com o crescimento da base de clientes, con-
tribuiu para o aumento dos depósitos de clientes em 405 milhões 
de euros, enquanto que a carteira de crédito (líquida) aumentou 207 
milhões de euros, tendo o rácio de transformação descido de 69% 
em 2019 para 65% em 2020.

Em 22 de junho de 2020, Luís Jorge de Sousa Uva Patrício Paúl 
iniciou funções como Vogal do Conselho de Administração e da 
Comissão Executiva, na qualidade de Chief Risk Officer.

Também em 30 de julho de 2020, foram eleitos para o novo man-
dato correspondente a 2021/2023 (deliberação essa que produziu 
os seus efeitos a 1 de janeiro de 2021), como ROC efetivo do Ban-
co a Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas n.º 178, representada por Sílvia Maria 
Teixeira da Silva, ROC n.º 1636, e como ROC Suplente do Banco Ana 
Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, ROC n.º 1230.

A eleição do ROC para o novo mandato foi precedida de um pro-
cesso de seleção, iniciado em 2019, pela Comissão de Auditoria e 
detalhado no Relatório de Governo Societário, tendo sido analisada 
e avaliada a qualidade das propostas recebidas, e nessa sequência, 
apresentada a correspondente proposta ao acionista único, ao abri-
go das suas competências.

Resumo do Ano e Principais Destaques
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Março 2020

Intensificação dos testes tendentes à adoção do teletrabalho de 
forma generalizada.

No dia 11 de março a Organização Mundial de Saúde classifica como 
pandemia o surto provocado pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

No dia 15 de março a Comissão Executiva ativou o Plano de Conti-
nuidade de Negócio tendo o teletrabalho sido adotado para todas 
as funções.

A 18 de março foi decretado, pelo Presidente da República, estado 
de emergência em Portugal, face à situação excecional de saúde 
pública mundial e à proliferação de casos registados de contágio de 
Covid-19.

O Governo decreta a obrigatoriedade de teletrabalho -sempre que 
as funções em causa o permitam- a partir do dia 22 de março.

Junho 2020

O Banco CTT foi considerado o Banco Nº1 na Satisfação do Clien-
te, com uma pontuação de 8,01 (numa escala de 1 a 10), e das nove 
dimensões avaliadas pelo ECSI (imagem, expectativa dos Clientes, 
qualidade apercebida, valor apercebido, satisfação, reclamações, con-
fiança, lealdade e presença digital) lideramos em quase todas, tendo 
nos indicadores considerados prioritários – Imagem e Qualidade 
Apercebida – uma pontuação de 8,19 e 8,11 valores respetivamente.

março
OMS classifica como pandemia 
o surto provocado pelo novo 
coronavírus

setembro
Banco CTT entra no segmento  
de Negócios e Empresas

junho
Melhor mês de sempre ao nível  
da captação de depósitos (+63M€); 
depósitos atingem os 1.500 milhões 
de euros

dezembro
Banco CTT atinge o breakeven, 
com um resultado líquido 
consolidado de 233.326 euros

Melhor mês de sempre ao nível da captação de depósitos (+63 M€); 
os depósitos de clientes atingem os 1.500 milhões de euros.

Luís Jorge de Sousa Uva Patrício Paúl iniciou funções como Vogal do 
Conselho de Administração e da Comissão Executiva, na qualidade 
de Chief Risk Officer.

Eleição da Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. como 
Revisor Oficial de Contas do Grupo para o triénio 2021/2023.

Setembro 2020

O Banco CTT entra no segmento de Negócios e Empresas.

Esta nova área de negócio do Banco CTT será, nesta fase de arran-
que, suportada numa oferta completa de soluções de Factoring 
através de um acordo de parceria com a BNP Paribas Factor 
(empresa do grupo BNP Paribas).

Dezembro 2020

O Banco CTT atinge o breakeven, com um resultado líquido conso-
lidado de 233.326 euros.
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1.2 
Prémios  
e Reconhecimentos

Prémio ECSI 2020

O Banco CTT voltou a ser distinguido como o Banco nº1 na Satisfação do Cliente pelo 
Prémio ECSI Portugal (Índice Nacional de Satisfação de Cliente) no setor da Banca. 

Este prémio resulta de um estudo reconhecido internacionalmente, conduzido em 
Portugal pela Universidade Nova, e que avalia o grau de satisfação dos clientes relati-
vamente a bens e serviços, disponibilizados em diferentes setores.

Em quatro anos de existência, o Banco CTT já foi eleito por duas vezes como o Banco 
líder na satisfação do cliente.

Escolha Acertada Deco Proteste

A Conta Banco CTT recebeu novamente a distinção de Escolha Acertada, por apre-
sentar a melhor relação entre qualidade e preço. A Conta Banco CTT não tem comis-
são de manutenção, um fator distintivo que tem atraído e levado muitos portugueses 
a escolherem o Banco CTT.

A atribuição deste selo baseia-se na realização de testes comparativos a produtos e 
serviços, com o intuito de informar e defender os interesses dos consumidores para 
que façam escolhas informadas nos momentos de decisão, facilitando assim o seu 
dia a dia.

Prémio Cinco Estrelas 2020, na categoria Crédito Habitação

Pelo segundo ano consecutivo, o Crédito Habitação do Banco CTT recebeu a distinção 
Cinco Estrelas (atribuído pelo U-Scoot, Lda.) tendo sido considerado pelos consumi-
dores como um produto extraordinário, nos critérios que influenciam a decisão de 
compra: Satisfação-Experimentação, Preço-Qualidade, Intenção de Recomendação, 
Inovação, com destaque para a Confiança na Marca.

Estes prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuíram.

Ao longo de 2020, o Banco CTT recebeu a distinção e reconhecimento da excelência dos seus produtos e serviços atribuídos por diferentes 
entidades independentes e de renome. Prémios que muito nos orgulham, pela reiterada preferência e confiança dos portugueses na pro-
posta apresentada pelo Banco CTT.
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1.3 
Visão, Missão, Princípios 
e Valores do Banco

Princípios

A estratégia de atuação do Banco CTT rege-se 
pelos seguintes Princípios:

 › Orientação para o Cliente

O seu sucesso é o nosso sucesso. Por isso vamos 
trabalhar proactivamente na satisfação dos seus 
interesses bem como das suas necessidades.

 › Entusiasmo

Iremos trabalhar com paixão e empenho con-
tando para isso com uma equipa de profissionais 
dedicados e qualificados.

 › Confiança

Cumprir Sempre. Seremos um parceiro íntegro, 
responsável e de confiança, que garante no dia a 
dia os compromissos assumidos.

 › Excelência

Fazer sempre melhor. Garantir um serviço de 
excelência, com qualidade e eficiência.

 › Inovação

Criar futuro. Iremos explorar continuamente 
novas ideias, processos e soluções.

Missão

O Banco CTT tem como missão disponibilizar ao 
cliente produtos financeiros simples, competi-
tivos, mas acessíveis, assente num serviço de 
qualidade e inovação, mantendo uma postura de 
relacionamento sustentável com todos os inter-
venientes.

Valores

 › Simplicidade

 › Eficiência

 › Proximidade

 › Confiança

 › Solidez

Visão

O Banco CTT pretende ser reconhecido como 
uma instituição bancária de referência em quali-
dade, eficiência e criação de valor junto dos clien-
tes, dos colaboradores e da sociedade.
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1.4 
Principais Indicadores

Resultados Consolidados

Resultado Líquido

O ano de 2020 representa um marco histórico para o Banco CTT na 
medida em que pela primeira vez é atingido um resultado consoli-
dado positivo, facto que é especialmente assinalável num ano com 
um contexto tão especial e adverso como foi 2020.

Assim, em 2020 o Banco CTT atingiu um resultado líquido conso-
lidado de 233 milhares de euros que compara com um resultado 
líquido negativo de 8.011 milhares de euros em 2019, uma melhoria 
de mais de 8 milhões de euros.

Os resultados de 2019 incorporaram, pela primeira vez, o contributo 
de 8 meses de atividade da 321 Crédito - Instituição Financeira de 
Crédito, S.A., que passou a integrar o perímetro de consolidação do 
Banco CTT na sequência da aquisição ocorrida em maio de 2019. 
A 321 Crédito contribuiu com 9.057 milhares de euros (2019: 7.029 
milhares de euros) para o resultado consolidado. 

A variação do resultado líquido consolidado de 2019 para 2020, por 
principais componentes da demonstração de resultados, apresen-
ta-se como segue:

2018

233

(8.011)

(17.487)

(milhares de euros)Resultado Líquido Consolidado

2019 2020

Evolução do Resultado Líquido

20.157

(6.483)
(2.469)

(8.011)

233

(2.961)

Resultado 
Líquido 2019

Produto
Bancário

Custos
Operacionais

Imparidades
e Provisões

Impostos Resultado
Líquido 2020

(milhares de euros)

Relatório & Contas 
2020

P 26 / 27 

INTRODUÇÃO
Mensagem do Presidente do Conselho de Administração 
Mensagem do Presidente  da Comissão Executiva

RELATÓRIO DE GESTÃO
Informação Sobre o Grupo Banco CTT
Gestão de Liquidez e Capital
Sistema de Controlo Interno
Gestão do Risco
Informação Complementar



Produto Bancário

O Produto Bancário ascendeu a 65.973 milhares de euros (2019: 
45.819 milhares de euros), representando um aumento de 20.154 
milhares de euros (+44%) face a 2019.

O aumento no Produto Bancário decorre fundamentalmente de:

Margem Financeira

 › Margem Financeira ascendeu a 44.572 milhares de euros 
(2019: 29.260 milhares de euros), o que representa um aumento 
de 15.312 milhares de euros (+52%).

 › Os juros de crédito automóvel ascenderam a 33.311 milhares 
de euros (2019: 19.620 milhares de euros), representando um 
aumento de 13.691 milhares de euros.

 › Os juros de crédito habitação ascenderam a 4.156 milhares 
de euros (2019: 3.317 milhares de euros), representando um au-
mento de 839 milhares de euros.

 › Os juros de títulos de dívida totalizaram 7.695 milhares de eu-
ros (2019: 7.121 milhares de euros), representando um aumento 
de 574 milhares de euros.

Resultados de Serviços e Comissões

 › Comissões líquidas ascenderam a 20.204 milhares de euros 
(2019: 15.455 milhares de euros), o que representa um aumento 
de 4.749 milhares de euros (+31%).

 › As Comissões por operações de pagamentos, no montante 
de 9.554 milhares de euros (2019: 10.697 milhares de euros) 
diminuíram 1.143 milhares de euros, o que é explicado pela redu-
ção da atividade dos agentes Payshop e da diminuição da mo-
bilidade resultantes das ações de confinamento decorrentes da 
situação pandémica.

 › As Comissões por serviços bancários prestados atingiram os 
10.450 milhares de euros (2019: 6.467 milhares de euros) o que 
representa um aumento de 3.983 milhares de euros, que é justi-
ficado fundamentalmente por: 

 › O alargamento da comissão de cartão de débito ao pri-
meiro cartão em 2020 (+ 2,6 milhões de euros)

 › Aumento das comissões de transacionalidade / inter-
bancárias explicado pelo gradual aumento do envolvimen-
to dos clientes com o Banco CTT e, por conseguinte, da 
maior utilização da conta Banco CTT para a gestão do dia a 
dia (+1 milhão de euros)

 › Aumento do contributo das comissões cobradas no ne-

gócio de crédito especializado no ponto de venda através 
da 321 Crédito (+1,2 milhões de euros)

 › As Comissões por serviços de intermediação de crédito as-
cenderam a 1.748 milhares de euros (2019: 2.310 milhares de 
euros), representando um decréscimo de 562 milhares de euros 
face a 2019.

 › As Comissões por serviços de mediação de seguros ascen-
deram a 1.748 milhares de euros (2019: 2.310 milhares de euros).

Outros resultados de exploração

 › Os outros resultados de exploração ascenderam a 1.004 mi-
lhares de euros (2019: 1.070 milhares de euros), representando 
um decréscimo de 66 milhares de euros.

 › A rúbrica Outros proveitos de exploração, que regista des-
pesas cobradas aos clientes por conta de custos incorridos, no-
meadamente, despesas administrativas, despesas de proces-
so em contencioso, despesas de dossier e portes, ascendeu a 
2.497 milhares de euros (2019: 1.479 milhares de euros).

 › A rúbrica Recuperação de créditos, que respeita a valores 
recuperados, por via judicial ou outra, de contratos abatidos ao 
ativo, e que ascendeu a 1.297 milhares de euros (2019: 1.272 mi-
lhares de euros) foi impactada negativamente pela degradação 
da situação económica das famílias decorrente da situação pan-
démica.

 › A rúbrica Outros custos de exploração, que regista funda-
mentalmente despesas relacionadas com conservatórias, re-
servas de propriedade e alteração de registo automóvel, ascen-
deu a 1.827 milhares de euros (2019: 1.052 milhares de euros).

Custos Operacionais

Os custos operacionais totalizaram 55.409 milhares de euros 
(2019: 52.451 milhares de euros), um crescimento de 6%, resultan-
do num cost-to-income de 84% que compara com 114% em 2019, 
refletindo assim uma assinalável capacidade de aumento de efi-
ciência e de ganhos de escala.

Custos com Pessoal

 › Os custos com pessoal ascenderam a 21.806 milhares de eu-
ros (2019: 19.428 milhares de euros), representando um aumen-
to de 2.378 milhares de euros.

 › O aumento é explicado fundamentalmente pelo contributo 
adicional de 4 meses da 321 Crédito em 2020, dado que a 321 
Crédito integrou o perímetro de consolidação em maio de 2019.
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Gastos Gerais Administrativos

 › Os gastos gerais administrativos ascenderam a 27.152 milha-
res de euros (2019: 27.498 milhares de euros), representando 
uma diminuição de 346 milhares de euros.

 › Expurgando o contributo da 321 Crédito, no montante de 4.378 
milhares de euros (2019: 2.875 milhares de euros), a redução 
nos gastos gerais administrativos foi de 1.849 milhares de euros.

Amortizações e depreciações do exercício

 › As amortizações do exercício de ativos intangíveis ascende-
ram a 4.700 milhares de euros (2019: 3.876 milhares de euros).

 › As depreciações do exercício de outros ativos tangíveis as-
cenderam a 1.752 milhares de euros (2019: 1.649 milhares de 
euros).

Imparidades e Provisões

Imparidade do Crédito

 › A dotação líquida de imparidades em 2020 ascendeu a 10.028 
milhares de euros (2019: 3.054 milhares de euros), representan-
do um incremento 6.974 milhares de euros.

 › Este incremento decorre i) do aumento orgânico da carteira de 
crédito, ii) do facto de a 321 Crédito ter contribuído apenas com 8 
meses em 2019 e iii) pelos efeitos decorrentes da situação pan-
démica da Covid-19.

Outras Imparidades

 › Nas imparidades de outros ativos financeiros ocorreu uma 
reversão líquida de 171 milhares de euros (2019: reversão líquida 
257 milhares de euros).

 › Nas imparidades para outros ativos ocorreu uma reversão lí-
quida de 833 milhares de euros, que compara com uma dotação 
líquida de 297 milhares de euros em 2018.
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Balanço Consolidado

A 31 de dezembro de 2020 o ativo do Banco totalizou 1.999.879 
milhares de euros (2019: 1.665.878 milhares de euros), financiado 
em 211.673 milhares de euros por capitais próprios (2019: 211.355 
milhares de euros) e 1.786.948 milhares de euros por capitais 
alheios (2019: 1.454.523 milhares de euros).

Crédito a clientes

O crédito a clientes (bruto) situou-se, a 31 de dezembro de 2020, 
nos 1.109.948 milhares de euros (2019: 889.799 milhares de 
euros), representado um aumento de 220.149 milhares de euros 
(+25%), dos quais 119.915 milhares de euros de crédito habitação e 
102.001 milhares de euros de crédito automóvel. O crescimento de 
25% da carteira foi alcançado num contexto particularmente difí-
cil em resultado das restrições à movimentação e confinamentos 
ocorridos em 2020.

A carteira de crédito do Banco distribui-se de forma praticamente 
equitativa entre o crédito automóvel (51,2% da carteira, em termos 
líquidos) e o crédito habitação (48,0% da carteira, em termos líquidos).

O Rácio de Transformação desceu dos 69% em 2019 para os 65% 
em 2020, fruto do maior crescimento dos depósitos (∆: + 405 
milhões de euros) do que do crédito (∆: + 207 milhões de euros). 
Esta situação reflete o efeito que as restrições e os confinamentos 
tiveram na capacidade de originação de crédito e o aumento das 
poupanças das famílias, que, em 2020, continuaram cada vez mais 
a confiar no Banco CTT para depositar as suas poupanças.

Durante 2020, de forma a fazer face à previsível degradação futu-
ra da situação económica em resultado da situação pandémica, 
foram reforçados os níveis de provisionamento da carteira. O rácio 
de imparidade da carteira a 31 de dezembro de 2020 era de 1,50% 
(2019: 0,45%).

Goodwill e activos intangíveis : 88.709

Liquidez : 206.737

Títulos : 456.411

Crédito : 885.821

Capital Próprio : 211.355

Outros passivos : 94.879

Títulos de dívida : 76.077

Depósitos : 1.283.567

ATIVOS PASSIVOS

2019

Goodwill e activos intangíveis : 89.911

Liquidez : 270.643

Títulos : 517.806

Crédito : 1.093.282

Capital Próprio : 211.673

Outros passivos : 53.965
Títulos de dívida : 44.518

Depósitos : 1.688.465

ATIVOS PASSIVOS

2020

Balanço Consolidado (milhares de euros)
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2020, um valor líquido de 517.806 milhares de euros (2019: 456.411 
milhares de euros), sendo composta em cerca de 96% por títulos de 
dívida soberana da Zona Euro.

A carteira de investimento em títulos do Banco está registada na 
sua quase totalidade (96%) ao custo amortizado.

A carteira de investimento em títulos tem, a 31 de dezembro de 
2020, um justo valor de 562.871 milhares de euros (uma diferença 
positiva de 45 milhões de euros).

No âmbito das moratórias públicas, o Grupo Banco CTT tem, a 31 
de dezembro de 2020, 724 moratórias vivas a que correspondem 
40.390 milhares de euros e que representam 3,6% da carteira de 
crédito (bruto) a clientes, essencialmente crédito habitação. Não 
existem, a 31 de dezembro de 2020, moratórias privadas vivas.

Investimento em títulos

A carteira de investimento em títulos tinha, a 31 de dezembro de 

Crédito a clientes (líquido)

CRÉDITO HABITAÇÃO CRÉDITO AUTOMÓVEL OUTROS CRÉDITOS

469.558

405.073

2019

560.241

524.584

2020

(milhares de euros)

Investimento em Títulos

DÍVIDA SOBERANA
PORTUGAL

DÍVIDA SOBERANA
OUTROS ZONA EURO

DÍVIDA CORPORATIVA
PORTUGAL

14.614

154.261

287.536

19.791

201.639

296.376

2019 2020

(milhares de euros)
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1.688.465404.898

1.283.567

Recursos de Clientes

DEPÓSITOS À ORDEM DEPÓSITOS A PRAZO E DE POUPANÇA

2019 Δ 2020

321.795

961.772

159.632

245.266
481.427

1.207.038

Depósitos de clientes

Os recursos de clientes ascenderam, a 31 de dezembro de 2020,  
a 1.688.465 milhares de euros (2019: 1.283.567 milhares de euros), 
traduzindo-se num aumento de 404.898 milhares de euros  
(∆: +32%) face ao período homólogo, o que reflete o aumento das 
poupanças das famílias, que, em 2020, continuaram cada vez mais 
a confiar no Banco CTT para depositar as suas poupanças.

De destacar que o aumento dos recursos captados resulta funda-
mentalmente de depósitos à ordem, o que demonstra a confian-
ça depositada no Banco pelos seus clientes e que este é cada vez 
mais o seu primeiro banco.

(milhares de euros)
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Indicadores Consolidados

(valores expressos em milhares de euros)

2020 2019
Δ

Abs. %

Resultados

Margem Financeira 44.572 29.260 15.312 52%

Produto Bancário 65.973 45.819 20.154 44%

Custos Operacionais (55.409) (52.451) (2.958) 6%

Imparidades e Provisões (9.352) (2.869) (6.483) 226%

Impostos (979) 1.490 (2.469) -166%

Resultado Líquido 233 (8.011) 8.244 -103%

Balanço

Total do Ativo 1.999.879 1.665.878 334.001 20%

Disponibilidades e Aplicações em OICs 75.279 151.313 (76.034) -50%

Investimento em títulos 517.806 456.411 61.395 13%

Crédito a Clientes 1.093.282 885.821 207.461 23%

Ativos Intangíveis 28.826 27.624 1.202 4%

Total do Passivo 1.788.206 1.454.523 333.683 23%

Recursos de Clientes 1.688.465 1.283.567 404.898 32%

Total do Capital Próprio 211.673 211.355 318 0%

Negócio
Retalho Particulares

Nº de Lojas abertas 212 212 - 0%

Nº de Contas 517.431 461.271 56.160 12%

Produção de Crédito Habitação 159.636 189.406 (29.770) -16%

Stock de Crédito Habitação (bruto) 525.084 405.168 119.916 30%

Stock de produtos de poupança (mediação) 428.799 356.557 72.242 20%

Produção de Crédito Pessoal (intermediação) 32.283 43.902 (11.619) -26%

Recursos de clientes pro forma * 2.117.264 1.640.124 477.140 29%

Negócio Crédito 
Especializado 
no Ponto de Venda

Nº agentes 1.365 1.103 262 24%

Produção de Crédito Automóvel ** 193.800 143.104 50.696 35%

Stock de Crédito Automóvel (bruto) 574.897 447.708 127.189 28%

Negócio
Pagamentos

Nº de agentes Payshop 5.133 4.821 312 6%

Nº de pagamentos processados - milhares 28.248 31.636 (3.388) -11%

Rendibilidade e Eficiência

Rácio de Transformação 65% 69% -4% -6%

Cost-to-Income 84% 114% -30% -27%

Rendibilidade dos Ativos (ROA) 0% 0% 0% -102%

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 0% -4% 4% -103%

Capital e Liquidez

Fundos Próprios 130.416 122.645 7.771 6%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) 779.672 646.266 133.406 21%

Rácio Common Equity Tier 1 (transitional) 16,78% 19,16% -2,38% -12%

Rácio de alavancagem (transitional) 6,67% 7,66% -0,99% -13%

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 1.066% 1.896% -829,73% -44%

* Inclui recursos de clientes e recursos de clientes captados via mediação de produtos de poupança.
** 8 meses de atividade em 2019.
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1.5 
Enquadramento 
Económico

Economia Internacional 

A economia mundial sofreu uma contração histórica em 2020 com 
os efeitos da pandemia Covid-19. Os primeiros sinais de uma doen-
ça contagiosa surgiram logo no início do ano e tiveram uma evo-
lução acentuada, com a Organização Mundial de Saúde a declarar 
uma pandemia a 11 de março de 2020. Por forma a controlar os con-
tágios, a maioria dos países decretaram medidas de confinamento 
que afetaram de sobremaneira a atividade económica. A pandemia 
teve um impacto assimétrico na atividade económica, sendo mais 
negativo em países onde a estruturas produtivas são mais assen-
tes em setores onde não é possível manter o distanciamento social.

O Banco de Portugal1 estima que o PIB mundial tenha diminuído 
3,5% em 2020, após o crescimento de 2,7% em 2019. O primei-
ro semestre de 2020 ficou marcado por uma contração de 9,4% 
face a 2019, com a atividade económica a recuperar nos meses de 
verão. No 3º Trimestre o PIB cresceu 7,3% em cadeia, mas o ressur-
gimento de contágios no último trimestre de 2020, em particular 
nas economias desenvolvidas, apontam para uma nova contração 
de atividade económica.

Na área do euro2, a atividade económica deverá ter contraído 7,3% 
em 2020, uma evolução marcada pela queda de 15% no primei-
ro semestre e uma recuperação de 12,5% no 3º Trimestre com o 
levantar de algumas restrições do confinamento. No contexto do 
Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia, 2020 ficará 
marcado pelo acordo no Conselho Europeu do Next Generation EU, 
um instrumento de 750 mil milhões de euros (cerca de 5% do PIB 
de 2019 da União Europeia) por forma a estimular a recuperação 
económica a partir de 2021 e financiado com base na emissão de 
dívida da própria Comissão Europeia. 

O índice de preços do consumidor da Área do Euro deverá ter cres-
cido apenas 0,2%, refletindo o impacto na queda do preço de petró-
leo e a redução do IVA na Alemanha. O Banco Central Europeu esti-
ma uma subida para 1% em 2021, ainda abaixo do seu objetivo de 
inflação.

O mercado de trabalho foi suportado por medidas de apoio públi-
co, em particular os regimes de layoff, estimando-se uma taxa de 
desemprego de 8% na Área Euro.

1 Boletim Económico Dezembro de 2020 – Banco de Portugal
2 Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area, December 2020

Em 2020 as medidas orçamentais adotadas para mitigar os efei-
tos da crise deverão ter elevado o Défice Público agregado da Área 
do Euro para 8% do PIB e aumentado o rácio de Dívida Pública para 
98,4% do PIB.

Por forma a minimizar os impactos da crise, a política monetária 
na área euro manteve-se particularmente expansionista. Desta-
que para o Programa Pandémico de Compras de Ativos do Banco 
Central Europeu, com um envelope de 1.850 mil milhões de euros 
até 2022, que contribuiu para reduzir os prémios de risco da dívida 
soberana. Foram também melhoradas as condições das Operações 
de Refinanciamento de Prazo Alargado Direcionadas (TLTRO-III), 
com uma redução e prolongamento da taxa de juro bonificada até 
junho de 2022, mantendo assim os incentivos à cedência de crédito 
à economia por parte das instituições financeiras. 

O ano de 2021 deverá ser de recuperação, ainda que insuficiente 
para retomar os níveis de atividade registados em 2019. A evolução 
económica futura estará dependente do impacto de novas medi-
das de confinamento e do sucesso da implementação de um pro-
grama de vacinação que permita mitigar os riscos de saúde.

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS
Contas e Notas às Contas Consolidadas de 2020
Contas e Notas às Contas Individuais de 2020

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO



Economia Nacional 

Em 2020 o PIB Português contraiu 7,6% em volume (crescimento 
de 2,5% em 2019), refletindo os efeitos marcadamente adversos da 
pandemia Covid-19 sobre a atividade económica. Para esta varia-
ção do PIB, a procura interna apresentou um contributo negativo 
expressivo (-4,6 p.p. que compara com +2,8 p.p. em 2019), sobretu-
do devido à contração do consumo privado. A procura externa líqui-
da acentuou o contributo negativo em 2020 refletindo a diminuição 
sem precedentes das exportações de turismo.1

No primeiro semestre de 2020, a atividade económica diminuiu 
17,3%, em termos acumulados face ao final de 2019, fruto do con-
finamento generalizado de março e abril. No 3º Trimestre, após o 
gradual levantamento das medidas de confinamento, assistiu-se 
a uma recuperação rápida e acentuada da atividade, com um cres-
cimento do PIB de 13,3% face ao trimestre anterior. Esta recupe-
ração, superior à antecipada, beneficiou da realização de despesa 
adiada durante o período de confinamento e da recuperação da 
generalidade das atividades produtivas. A trajetória de recuperação 
foi invertida no quarto trimestre com a implementação de novas 
medidas de contenção da pandemia em Portugal e nos principais 
parceiros comerciais.

O consumo privado, principal componente da procura agregada, 
diminuiu 5,9% em 2020. As medidas de confinamento alteraram 
significativamente o consumo das famílias, com uma diminuição 
de 15,4% no primeiro semestre do ano, registando-se um aumen-
to do consumo de bens essenciais e uma redução na despesa de 
bens duradouros e em serviços, especialmente os que envolvem 
interação social. Com a diminuição das medidas de confinamento 
no 3º Trimestre, o consumo privado aumentou 12,8% em cadeia, 
com destaque para a recuperação do consumo em bens duradou-
ros que atingiram níveis pré-crise. Este comportamento refletiu-se 
na taxa de poupança das famílias que atingiu os 14,3% do rendi-
mento disponível na primeira metade do ano, com uma reversão 
parcial na segunda metade de 2020. 

O emprego diminuiu 2,0% em 2020, o que constitui uma queda 
inferior ao que seria expectável face à queda do produto. As medi-
das de apoio às empresas, em particular o regime de layoff simpli-
ficado e os apoios aos trabalhadores independentes, contribuíram 
para a resiliência na taxa de desemprego que evoluiu dos 6,5% em 
2019 para 6,8% em 2020. Cerca de 750.000 trabalhadores, quase 
15% da população ativa, beneficiaram daquelas formas de apoio no 
pico da crise.2

A inflação medida pelo Índice de Preços do Consumidor foi de -0,2% 
em 2020. A pandemia criou uma combinação de choques na ofer-
ta e na procura em sentidos contrários, com os efeitos negativos a 
prevalecer e com a queda do preço do petróleo a contribuir para a 
diminuição dos custos de energia, diminuindo a taxa de inflação. 

Ainda assim, estima-se que, excluindo bens energéticos, a taxa 
de inflação tenha sido de 0,3%. De notar o abrandamento de pre-
ços dos serviços e a queda mais pronunciada nos preços de bens 
industriais não energéticos, em contraste com a subida de preços 
dos bens alimentares.1

A pandemia Covid-19 penalizou as finanças públicas, estimando-se 
que o défice orçamental de 2020 fique em 7,3%2 do PIB, reverten-
do o excedente registado em 2019. Para além do efeito dos estabi-
lizadores automáticos, as políticas orçamentais de suporte, como o 
reforço do sistema de saúde, apoios sociais, de emprego e de apoio 
às empresas são estimados num custo direto de 3% do PIB.

Simultaneamente registou-se um agravamento do rácio de dívida 
pública para os 135% do PIB, refletindo o súbito défice orçamental e 
o impacto da queda do denominador do rácio.

1 Instituto Nacional de Estatística
2 European Economic Forecast Autumn 2020 – European Commission
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Mercados Financeiros1 

O ano de 2020 foi marcado por grande volatilidade. O impacto da 
pandemia levou a movimentos acentuados de fuga de ativos de 
risco no final de fevereiro e durante o mês de março, com recupera-
ção no resto do ano. A confiança dos investidores foi reforçada pela 
rapidez na maior intervenção de sempre por parte dos Bancos Cen-
trais, assegurando liquidez e acesso ao crédito. A liquidez injetada 
pela Reserva Federal, Banco Central Europeu, Banco de Inglaterra e 
Banco do Japão estima-se ter sido 5 vezes superior à liquidez inje-
tada no período da Crise Financeira de 2008-09.

O mercado acionista, observando o índice FTSE Global All Cap Total 
Return Index, que engloba mercados desenvolvidos e emergentes, 
teve a desvalorização mais abrupta de sempre durante o primei-
ro trimestre, ao contrair 34% em apenas 33 dias. A recuperação 
foi também acelerada. Após o mínimo a 23 de março, bastaram 5 
meses para que os mercados acionistas voltassem a registar máxi-
mos históricos de valorização. O índice FTSE Global All Cap Total 
Return Index, apesar do contexto desafiante, registou uma valori-
zação de 16,8% em 2020.

A taxa de juro a 10 anos na Alemanha manteve a tendência descen-
dente. Após iniciar o ano em valores negativos de -0,19%, atingiu 
um mínimo histórico de -0,85% a 9 de março, tendo posteriormen-
te registado uma subida abrupta de 66 pontos base em apenas 8 
dias. Terminou o ano de 2020 em -0,58%. Nos Estados Unidos a 
taxa de juro a 10 anos diminuiu de forma significativa, dos 1,92% no 
início do ano para 0,91% no final de 2020. De notar a forma robusta 
com que a FED diminuiu as taxas dos FED Funds, cortando a taxa 
de 1,75% para 1,25% a 3 março na primeira decisão não programada 
desde 2008, e reduzindo novamente em 1 ponto percentual para 
0,25% a 16 de março.

O spread de crédito da dívida soberana europeia alargou de forma 
significativa no início do mês de março. O anúncio do Programa 
de Compras Pandémico do BCE a 18 de março diminuiu de forma 
tempestiva os níveis de risco. O spread português a 10 anos face à 
Alemanha iniciou o ano em 62 pb, tendo atingido a 17 de março 170 
pb, terminando o ano em 59 pb. O spread  italiano atingiu os 278 pb, 
terminando o ano em 111 pb, abaixo dos 160 pb do início de 2020.

Os spreads de crédito de empresas registaram um movimento 
idêntico ao da dívida soberana. O índice de CDS Markit iTraxx Europe 
Senior a 5 anos atingiu os 139 pontos base em março, terminando o 
ano de 2020 nos 48 pontos base, ligeiramente acima dos 44 pon-
tos base do final de 2019. O índice iTraxx Crossover 5Y atingiu os 
712 pontos base, tendo terminado o ano nos 241 pontos base, ainda 
assim superior aos 206 de final de 2019. 

Também o mercado do petróleo teve um comportamento ímpar 
no ano de 2020. A 20 de abril, o contrato de futuros de Crude para 

1 Fonte Bloomberg
2 ECB Daily Nominal EER-19 Euro Effective Exchange Rate

entrega em maio negociou a valores negativo (-37 USD por barril). 
Apesar de se ter tratado de um fenómeno de natureza técnica, por 
dificuldades na liquidação física por falta de capacidade de armaze-
nagem, fundamentalmente a falta de procura fez com que o preço 
médio do ano fosse de 39 USD, face aos 57 USD de 2019. 

A volatilidade vivida durante 2020 pode ser sintetizada no com-
portamento do índice VIX, que representa a volatilidade implícita no 
mercado de opções sobre o S&P 500, muitas vezes considerado 
como um barómetro do receio dos investidores. Em 2019 o valor 
médio foi de 15 pontos. Em 2020 foi praticamente o dobro, com 
uma média de 29 pontos. De notar que no dia 16 março atingiu o 
máximo histórico de 83 pontos, ultrapassando os valores regista-
dos no pico da Crise Financeira de 2008.

No mercado de câmbios, o Euro valorizou nominalmente 5,4% 
quando comparado com as 19 moedas dos principais parceiros 
comerciais da Zona-Euro2. Face ao Dólar Norte-Americano valori-
zou 8,9% e face à Libra Esterlina valorizou 5,78%.

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS
Contas e Notas às Contas Consolidadas de 2020
Contas e Notas às Contas Individuais de 2020

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO



Sistema Bancário Português1

A análise aos dados2 dos primeiros 9 meses de 2020, quando 
comparados com os do período homólogo de 2019, revelam uma 
diminuição da margem financeira líquida de 4,6%, resultante de 
uma redução dos juros recebidos superior à redução dos juros 
pagos, explicada pelo efeito preço do diferencial de taxas. Os juros 
recebidos diminuíram mais significativamente nos empréstimos 
concedidos a particulares e SNF e nos títulos de dívida pública. O 
efeito volume (variação dos ativos ou passivos que geram juros) foi 
positivo, embora reduzido. As comissões líquidas diminuíram 5,9%, 
refletindo o menor volume de transações e a redução da atividade 
de intermediação financeira em alguns segmentos. O produto ban-
cário diminuiu 6,9%. Os custos com o pessoal diminuíram 5% e o 
rácio cost-to-income diminuiu para 58,4%. 

No mesmo período, o total do ativo do sistema bancário português 
aumentou 5,4%. O rácio de transformação diminuiu para 85,2% 
face aos 87,1% de 2019, fruto de um aumento de depósitos supe-
rior ao de empréstimos líquidos (3,8% vs 1,5%). De notar, no entan-
to, que entre março e setembro de 2020, as novas operações de 
empréstimos a empresas aumentaram 15% quando comparado 
com período homólogo, com cerca de 38% dos novos empréstimos 
concedidos a deter uma garantia pública.3

O stock de crédito à habitação aumentou gradualmente ao longo 
do primeiro semestre, resultante do crescimento das novas ope-
rações, face ao semestre homólogo, e da redução dos reembolsos, 
refletindo os efeitos da moratória. No segmento do crédito ao con-
sumo, houve uma redução das taxas de variação anual, reflexo da 
forte queda das novas operações. 

O financiamento junto de bancos centrais aumentou 3,4% nos pri-
meiros 9 meses do ano, representando 7,8% do ativo, refletindo as 
Operações de Refinanciamento de Prazo Alargado Direcionadas 
levadas a cabo pelo Banco Central Europeu, a que os bancos recor-
reram de forma substancial em junho de 2020.

O rácio de empréstimos não produtivos líquidos de imparidades 
diminuiu de 6,2% no final de 2019 para 5,3% em setembro de 2020. 
No final do trimestre, o rácio de NPL das SNF cifrou-se em 10,6%. 
No caso dos particulares situou-se em 3,5%. O rácio de cobertura 
dos NPL por imparidades aumentou 4,4% para 55,9%. O custo do 
risco de crédito aumentou para 1% nos primeiros 9 meses de 2020, 
duplicando face ao ano de 2019, resultante do contexto económico 
e pandémico, mas ainda assim, abaixo dos valores atingidos duran-
te a crise da dívida soberana (1,5% a 2%) .

1 Sistema Bancário Português: desenvolvimentos recentes 3º Trim. 2020 – Banco de Portugal
2 BPStat - Domínio: Informação sobre o sistema bancário – Banco de Portugal 
3 Relatório de Estabilidade Financeira Dezembro 2020 - Banco de Portugal

Em setembro de 2020, os rácios de fundos próprios totais e de fun-
dos próprios principais de nível 1 (CET1) aumentaram 0,6%, situan-
do-se em 17,6% e 14,9% respetivamente. A evolução observada 
traduziu a diminuição do ponderador de risco médio dos ativos dos 
53,3% em 2019 para 49% em setembro, traduzindo a melhoria nos 
rácios de capital. O aumento da exposição a títulos de dívida pública, 
das aplicações em bancos centrais, dos créditos com garantia públi-
ca e o impacto das medidas ao nível do CRR (Quick fix) contribuíram 
também positivamente para o rácio de fundos próprios CET1. 

A alavancagem aumentou face ao final de 2019, com o rácio a evo-
luir dos 7,9% para 7,6% em setembro de 2020, um nível que situa 
acima do mínimo de referência definido pelo Comité de Supervisão 
Bancária de Basileia (3%), que se tornará um requisito de cumpri-
mento obrigatório a partir da data de início de aplicação do novo 
CRR (28 de junho de 2021).

Os dados conhecidos até ao 3º Trimestre apontam para uma dimi-
nuição de rentabilidade do ativo para 0,15%, o que compara com 
0,45% de 2019. A rentabilidade do capital próprio diminuiu dos 
4,9% para 1,7% nos primeiros 9 meses do ano. Esta diminuição 
reflete sobretudo o aumento significativo das imparidades de cré-
dito, dado o enquadramento macroeconómico desafiante.
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Enquadramento Regulatório

A agenda regulatória europeia e nacional foi dominada, no ano de 
2020, pela crise pandémica do Covid-19. A par com a preocupação 
em garantir o financiamento às famílias e às empresas, assinalou-
-se também uma especial preocupação em garantir a continuidade 
operacional, desde logo em termos de recursos tecnológicos, com 
as crescentes preocupações com a segurança e a privacidade, até 
aos recursos organizativos e humanos.

Motivado pela crise pandémica, no plano nacional foi publicado o 
regime da moratória através do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 
de março que veio introduzir medidas excecionais de proteção 
dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de 
solidariedade social e demais entidades da economia local, e veio 
ainda prever um regime especial de garantias pessoais do Estado, 
no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Este regime aplica-se 
aos contratos de crédito hipotecário e contratos de locação finan-
ceira de imóveis destinados à habitação celebrados com consumi-
dores, aos contratos de crédito aos consumidores com finalidade 
de educação, incluindo para formação académica e profissional, 
e aos contratos de crédito celebrados com empresas, empresá-
rios em nome individual, instituições particulares de solidariedade 
social, associações sem fins lucrativos e outras entidades da eco-
nomia social. Alvo de sucessivas atualizações, o regime da mora-
tória pública encontra-se em vigor (i) até 30 de setembro de 2021 
para os contratos que beneficiassem destas medidas a 1 de outubro 
de 2020, e (ii) até 31 de dezembro de 2021 para as adesões comuni-
cadas entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de março de 2021, sendo que o 
período total do benefício não poderá exceder os 9 meses.

No plano europeu, também a Autoridade Bancária Europeia (EBA) 
publicou em abril de 2020 as Orientações relativas a moratórias 
públicas e privadas aplicadas a operações de crédito no contexto da 
pandemia Covid-19, tendo sido incorporadas pelo Banco de Portu-
gal pela Carta Circular n.º CC/2020/00000022. Estas Orientações 
estabelecem os termos e as condições que a prorrogação de pra-
zos de pagamentos inerentes a operações de crédito, associada a 
moratórias públicas ou privadas criadas no contexto da pandemia 
Covid-19, deve cumprir para não reconduzir à verificação de uma 
situação de incumprimento do devedor, nem à verificação do con-
ceito de medida de reestruturação, nos termos e para os efeitos do 
disposto no Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 26 de junho de 2013 (“CRR”) e das Orienta-
ções da EBA relativas, designadamente, à aplicação da definição de 
incumprimento nos termos do artigo 178.º do CRR.

A IFRS 9 – Instrumentos Financeiros, que veio substituir a IAS 39 – 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração – ado-
tada pela União Europeia em novembro de 2016 e com entrada em 
vigor para os períodos que se iniciaram em ou após 1 de janeiro de 
2018 – estabeleceu novas regras para a contabilização dos instru-
mentos financeiros, apresentando significativas alterações sobre-
tudo no que respeita aos requisitos de imparidade. Considerando 
que da aplicação da IFRS 9 poderia resultar um súbito e significa-
tivo aumento da imparidade e, consequentemente, uma diminui-

ção dos Fundos Próprios Principais de nível 1, o Regulamento (UE) 
n.º 2017/2395 do Parlamento Europeu e do Conselho (dezembro 
2017), veio, em alteração ao Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (junho 2013), introduzir um 
regime que consagra disposições transitórias. Com estas altera-
ções pretende-se mitigar o efeito do possível impacto negativo 
decorrente da contabilização das perdas de crédito esperadas, 
permitindo uma introdução progressiva do impacto dos requisitos 
de imparidade do IFRS 9 no capital regulamentar e rácios de ala-
vancagem, por um período de 5 anos. Com a implementação pre-
vista para o final de 2022, a proporção do aumento de imparidade, 
incluído no capital CET1 (como efeito de compensação) diminuiria 
progressivamente ao longo do tempo. Considerando que a con-
tração económica causada pela pandemia Covid-19 poderá levar a 
um aumento súbito e significativo da imparidade e com objetivo de 
limitar a possível volatilidade dos Fundos Próprios regulamentares, 
o regime transitório foi prorrogado por 2 anos, até ao final de 2024.

Em dezembro de 2020 e como consequência da digitalização do 
setor bancário, entrou em vigor o Regulamento Delegado (UE) n.º 
2020/2176 da Comissão Europeia, que altera o Regulamento Dele-
gado (UE) n.º 241/2014, respeitante à dedução de ativos de progra-
mas informáticos aos elementos de Fundos Próprios Principais de 
nível 1, implementando um regime prudencial para a sua amortiza-
ção ao longo de um período de 3 anos.

Com o objetivo de promover a capacidade do sistema bancário para 
desempenhar adequadamente essa função, e de forma cumulati-
va com as medidas de política monetária, as autoridades de regu-
lação e supervisão financeiras introduziram um vasto conjunto de 
medidas. Essas medidas passaram pela flexibilização de um con-
junto alargado de requisitos habitualmente exigidos às instituições. 
No caso do sistema bancário, o Banco Central Europeu e o Banco de 
Portugal permitiram que as instituições por si diretamente super-
visionadas operassem temporariamente com um nível inferior ao 
da orientação de fundos próprios e ao da reserva combinada de 
fundos próprios, e com níveis de liquidez inferiores ao requisito de 
cobertura de liquidez.

O ano de 2020 foi ainda marcado pela publicação do Aviso do Banco 
de Portugal n.º 3/2020 no mês de julho, que veio regulamentar os 
sistemas de governo e controlo interno e definir os padrões míni-
mos em que deve assentar a cultura organizacional das entidades 
sujeitas à supervisão do Banco de Portugal. Este aviso encontra-
-se associado à Instrução do Banco de Portugal n.º 18/2020, que 
regulamenta os deveres de reporte respeitantes à conduta e cul-
tura organizacional e aos sistemas de governo e controlo interno. 
Destes normativos, destacam-se como principais alterações (i) um 
alargamento do leque de matérias tratadas face ao anterior Avi-
so, (ii) uma maior responsabilização para o órgão de fiscalização, 
órgão de administração e para as funções de controlo interno, (iii) 
uma necessidade de alinhamento de todas as peças do sistema de 
gestão de riscos financeiros e não financeiros, incluindo o quadro de 
apetência pelo risco (RAF), o Risk Appetite Statement (RAS), a polí-
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tica de gestão de risco global, as políticas de gestão de risco especí-
ficas, o processo interno de autoavaliação da adequação do capital 
interno (ICAAP), o processo interno de autoavaliação da adequação 
da liquidez (ILAAP), o plano de recuperação, e as políticas e práti-
cas remuneratórias, (iv) a introdução de regras tendentes a permitir 
que o órgão de fiscalização tenha as condições necessárias para 
efetivamente desempenhar as suas funções, incluindo a obrigação 
de avaliação das funções de controlo interno, e (v) a obrigação do 
órgão de fiscalização assegurar a fiabilidade, completude e consis-
tência de toda a informação produzida pela instituição, incluindo a 
informação dos reportes prudenciais e financeiros a efetuar às res-
petivas autoridades de supervisão.

Ao nível do comissionamento bancário, destaca-se a publicação 
da Lei n.º 53/2020 de 26 de agosto e da Lei n.º 57/2020 de 28 
de agosto, com data de entrada em vigor a 1 de janeiro de 2021. O 
primeiro diploma introduziu limites à cobrança de comissões pela 
utilização de aplicações de pagamento operadas por terceiros, 
como por exemplo, o MBWay, não sendo passível de cobrança as 
comissões associadas ao levantamento de fundos, pagamentos 
de serviços ou transferências, respeitando os limites aí impostos. 
O segundo diploma estabeleceu novos limites, nomeadamente 
quanto à cobrança de comissão pela análise da renegociação das 
condições do crédito e à cobrança de comissões no âmbito do con-
trato de crédito contraído com o consumidor, assim como à emis-
são de documentos de distrate.

O Banco de Portugal colocou em Consulta Pública um Projeto de 
Aviso sobre Agências e Extensão de Agências com o objetivo de 
regular e clarificar o enquadramento regulamentar aplicável a estas 
formas de atuação das instituições, cuja entrada em vigor revogará 
a Instrução do Banco de Portugal n.º 100/96. Este Projeto de Aviso 
define as regras aplicáveis à partilha de espaços pelas instituições, 
tais como (i) área de atendimento ao público distinta e separada das 
áreas afetas a outras instituições, (ii) existência de meios técnicos, 
materiais, humanos e publicitários próprios e exclusivos, e (iii) é 
vedada a exploração ou utilização da mesma área de atendimen-
to ao público por Instituições distintas, dentro do mesmo espaço. 
Estas regras aplicam-se às instituições em situação de partilha de 
espaço com entidades que desenvolvem atividade não financeira, 
como é o caso do Banco CTT. 

Em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, o ano de 2020 ficou também mar-
cado pela transposição da Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamen-
to Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, e da Diretiva 
(UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capi-
tais através do direito penal. Através da Lei n.º 58/2020 de 31 de 
agosto, foram alteradas algumas das definições presentes na Lei 
de Combate ao Branqueamento de Capitais, tais como a própria 
definição de “branqueamento de capitais”, de “membros próximos 
da família”, assim como dos “centros de interesses coletivos sem 
personalidade jurídica”. Das principais alterações introduzidas por 
esta Lei, destaca-se essencialmente uma maior transparência ao 
nível do Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) uma vez que 

passa a prever a necessidade de atualização da informação cons-
tante do RCBE ou a confirmação da sua atualidade para que se pos-
sa proceder à dissolução voluntária da entidade obrigada.

Relativamente à atividade seguradora, salienta-se a publicação 
pela ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pen-
sões) da Nota de informação de 17 de janeiro de 2020, indicando 
que todos os mediadores de seguros ou de resseguros, membros 
do órgão de administração responsáveis pela atividade de distri-
buição de seguros ou de resseguros e pessoas diretamente envol-
vidas na atividade de distribuição de seguros ou de resseguros 
(PDEADS), que transitaram do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de 
julho, devem frequentar um curso de conformação com os requisi-
tos de qualificação adequada previstos no regime jurídico da distri-
buição de seguros e de resseguros (RJDSR), aprovado pela Lei n.º 
7/2019, de 16 de janeiro, e na Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, 
de 3 de setembro.

O ano de 2020 foi encerrado com a publicação da Norma Regula-
mentar n.º 13/2020-R de 30 de dezembro, com entrada em vigor 
a 25 de fevereiro de 2021, que veio regulamentar o regime jurídi-
co da distribuição de seguros e de resseguros, aprovado em ane-
xo à Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro. Esta norma da Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões veio estabelecer os 
requisitos aplicáveis à nova categoria dos mediadores de seguros a 
título acessório, a revisão dos procedimentos aplicáveis em matéria 
de avaliação de idoneidade e controlo de participações qualificadas 
e a concretização dos deveres aplicáveis em matéria de política de 
tratamento dos tomadores de seguro, segurados, beneficiários e 
terceiros lesados e de gestão de reclamações.
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Banca de Retalho de Particulares

Oferta

Mantendo o foco em proporcionar uma oferta simples e adequada 
às necessidades da maioria das famílias portuguesas, o Banco CTT 
disponibiliza soluções para o quotidiano, que incluem contas de 
Depósito à Ordem e Cartões de Débito com tecnologia contactless, 
Soluções de Poupança, como a Conta Poupança Livre ou Seguros 
Financeiros e Soluções de Crédito, nas vertentes de Crédito Habita-
ção, Crédito Pessoal e Cartão de Crédito. 

Em 2020, e face ao contexto de maior relevância de soluções de 
proteção individual, a oferta de produtos foi reforçada com uma 
oferta alargada de Seguros de Acidentes Pessoais e de Seguros de 
Saúde, que suscitaram um elevado interesse e adesão por parte 
dos Clientes do Banco.

Ao nível da Poupança, procurando responder às necessidades de 
diversificação dos Clientes num contexto de baixa atratividade dos 
produtos tradicionais, o Banco CTT deu seguimento ao alargamen-
to da oferta de novas soluções de poupança e investimento, lan-
çando no final do ano novos produtos de Seguros de Capitalização, 
em parceria com a Companhia de Seguros Fidelidade.

O ano de 2020 fica igualmente marcado pela entrada do Banco 
CTT no segmento de Empresas, com a introdução de uma ofer-
ta de soluções de Factoring, dirigida para as necessidades de 
financiamento de curto prazo e de apoio à tesouraria das PME’s e 
Microempresas. Para a implementação desta oferta, o Banco CTT 
celebrou um acordo de parceria com a BNP Paribas Factor, empresa 
do grupo BNP Paribas e uma instituição de referência no mercado 
de factoring, doméstico e internacional.

1.6 
Modelo de Negócio

Website Banco CTT
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Canal Presencial

O Banco CTT está presente em todos os distritos portugueses des-
de a sua abertura. A rede do Banco, com 212 lojas, opera num horá-
rio alargado, das 9:00 às 18:00, partilhando o espaço físico de loja 
com a operação de atendimento postal, mas mantendo um aten-
dimento segregado, assegurando a especialização em serviços 
financeiros. A proximidade, assente em relações humanas e numa 
rede de lojas capilar, é também um dos princípios fundadores do 
Banco CTT.

Tendo em conta o contexto de pandemia, o ano 2020 foi particular-
mente desafiante no sentido de assegurar o normal funcionamen-
to da rede de lojas do Banco CTT. Ainda assim, foi possível ao Banco 
manter todas as suas lojas a funcionar ao longo de todo o ano, com 
perturbações mínimas, e cumprindo todas as regras sanitárias defi-
nidas.

4
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Continente
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9
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3

Vila Real
2
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3
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4
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39
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1
Beja
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Setúbal

10
Faro

3
Viseu

Rede de Lojas

Importa ainda referir que o Banco CTT tem em curso um programa 
de evolução de otimização e desmaterialização dos processos de 
loja, no sentido de aumentar a sua eficiência e melhorar a expe-
riência do cliente. Para um leque muito alargado de pedidos, como a 
abertura e manutenção de conta, pedidos de cartões, etc, já é possí-
vel concluir todo o processo na loja de forma extremamente rápida 
e sem a necessidade de papel.
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Canais Digitais

Os canais digitais são um dos elementos essenciais à proposta de 
serviço do Banco CTT. Através dos canais digitais, os Clientes do 
Banco CTT podem aceder ao Banco a qualquer hora do dia, quer 
através da sua app mobile, disponível para iOS e Android, quer atra-
vés do Homebanking, otimizado para PC e Tablets. Adicionalmente, 
os Clientes Banco CTT têm ainda acesso ao serviço MBway.

A utilização dos canais no Banco CTT tem uma expressão muito 
significativa na base de clientes– cerca de 75% são aderentes e 
50% utilizadores regulares. Importa destacar que a utilização atra-
vés de dispositivos móveis é cada vez significativa, representando 
quase 90% dos acessos.

No final de 2020 o Banco CTT completou o desenvolvimento da 
sua nova arquitetura de canais digitais, que irá permitir uma evo-
lução muito significativa nos interfaces e experiência de utilização, 
bem como no alargamento do cada vez maior leque de funcionali-
dades. A gestão do cartão de débito (recuperação de PIN, bloqueio 
temporário, pedido de substituição, etc) foi já a nova “customer 
journey” desenvolvida tirando proveito desta nova arquitetura.

Pagamentos

O negócio de pagamentos do Grupo Banco CTT divide-se entre 
os produtos de quotidiano associados ao retalho bancário, e a 
Payshop, empresa subsidiária do Banco CTT, focada na prestação 
de serviços de cobrança e pagamentos para empresas e detentora 
de uma rede nacional de aceitação de pagamentos.

A Payshop oferece uma ampla gama de serviços de cobrança 
numa lógica multi-canal (bancário e presencial) e multi-meio de 
pagamento (cartão, wallet, transferência, débito direto, numerário). 
É especialmente distintiva na oferta de um serviço de atendimento 
presencial, com pagamentos em numerário, que permite a realiza-
ção de pagamentos (faturas, portagens, impostos, compras online), 
carregamentos (telemóveis, títulos de transporte público), e com-
pras (vouchers e outros pré-pagos) numa vasta Rede que excede 
a marca de 7.000 Pontos de Pagamento Payshop, incluindo mais 
de 5.000 Agentes Payshop, assim como as Lojas CTT e muitos dos 
Pontos de Correio.

Em 2020, os serviços de pagamento suportados pela Payshop 
(próprios e dos CTT) processaram perto de 45 milhões de tran-
sações, movimentando mais de 1.100 milhões de euros. A crise 
sanitária Covid-19 e os vários regimes de confinamento impos-
tos, tiveram um impacto significativo nos volumes transacionais 
processados – acelerando tendências de migração para o digital e 
reduzindo a procura a montante de serviços (nomeadamente em 
linhas de negócio como as de mobilidade – portagens e bilhética 
de transportes – onde a redução dos volumes de tráfego teve forte 
repercussões no volume de vendas de títulos e cobranças). 

BancoCTT Net e BancoCTT App. Simples, flexível e costumizável.

Website Payshop

Em 2020, foram introduzidos novos produtos no seguimento da 
estratégia de diversificação seguida pela Payshop. Foi finalizado o 
roll-out a toda a rede de agentes do serviço de pagamento de refe-
rências Multibanco, foi lançado o serviço de conta pré-paga escolar 
(uma wallet para o pagamento de refeições e outros gastos esco-
lares, em vários Municípios do país) e foi expandido o número de 
serviços de vouchers pré-pagos.

A Payshop dispõe de uma plataforma tecnológica simples, segura 
e fiável que está disponível 24 horas por dia e durante 365 dias por 
ano. Em 2020 continuou o processo de transformação tecnológica 
(iniciado em 2019), com o início de implementação de uma nova 
plataforma unificada de processamento central e suporte ope-
racional das transações financeiras de pagamentos. Estas ações 
visam a capacitação da Payshop para os novos desafios do merca-
do, nomeadamente nas áreas de digitalização e omni-canais.
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Crédito Especializado no Ponto  
de Venda 

A 321 Crédito é um dos maiores players nacionais no mercado 
de crédito à compra de automóveis usados, especializando-se 
em operações originadas pelo canal de intermediários de crédito, 
designadamente em stands automóveis usados, semi-novo ou 
clássicos.

O modelo de negócio assenta numa abordagem que valoriza a pro-
ximidade, simplicidade e agilidade, sendo desenvolvido através de 
parcerias com mais de 1.000 intermediários de crédito, refletindo 
uma abrangência nacional significativa. 

Em 2020, não obstante os impactos decorrentes da situação de 
pandemia e de confinamentos, foi atingida uma produção de crédi-
to de 193 milhões de euros (ligeiramente abaixo de 2019). Esta pro-
dução reflete um reforço da quota de mercado para 10,9% (dados 
do Banco de Portugal para financiamento de viaturas usadas) face 
à posição de 2019 (9,7%).

Dentro do contexto referido, é de salientar também as moratórias 
públicas e privadas implementadas pelas autoridades e/ou pelo 
sector, a que a 321 Crédito aderiu, tendo a moratória privada cessa-
do no final do 3º trimestre de 2020 e a moratória pública, com pou-
ca relevância, continuado em vigor, assim como o trabalho intenso 
de acompanhamento da carteira de crédito e dos seus clientes, 
maioritariamente, pessoas singulares.

O ano de 2020 fica ainda marcado pelo início da utilização da nova 
plataforma informática denominada Accipiens de suporte à ativida-
de de crédito automóvel. A nova plataforma, beneficiando da digi-
talização, permitirá um novo patamar de excelência e de velocidade 
de resposta nos processos de crédito e de informação aos parceiros 
e clientes. Dada a relevância e potencialidade, a 321 Crédito desen-
volveu diversas ações de formação às equipas internas neste novo 
sistema core da empresa, assim como um cuidado processo de 
roll-out junto dos seus intermediários de crédito.

Perspetivas 2021

O ano de 2020 fica marcado pela resiliência do modelo de negócios 
do Banco CTT ao contexto de crise, conforme refletido nos resulta-
dos obtidos.

Em 2021 o Banco CTT completará apenas o seu quinto ano de vida, 
trazendo renovadas ambições às suas áreas de negócio:

 › No retalho bancário, continuação do aprofundamento das re-
lações bancárias conquistadas, promovendo o posicionamento 
do Banco CTT como “primeiro Banco” dos seus clientes, poten-
ciando, desta forma, a rentabilidade do franchise criado;

 › No negócio de pagamentos, está em curso a implementação 
de um novo sistema transacional que servirá a totalidade dos 
negócios de pagamentos do grupo CTT e que permitirá refor-
çar o fornecimento de serviços integrados de pagamentos aos 
clientes institucionais, assim como viabilizar o lançamento de 
canais digitais e a introdução de pagamentos por cartão de dé-
bito dos serviços oferecidos na Rede de Agentes;

 › No crédito especializado no ponto de venda, prevê-se o cres-
cimento sustentado da operação, agora assente numa nova pla-
taforma tecnológica e numa força comercial reforçada, retirando 
partido da recuperação económica que se antecipa.

Website 321 Crédito

Relatório & Contas 
2020

P 42 / 43 

INTRODUÇÃO
Mensagem do Presidente do Conselho de Administração 
Mensagem do Presidente  da Comissão Executiva

RELATÓRIO DE GESTÃO
Informação Sobre o Grupo Banco CTT
Gestão de Liquidez e Capital
Sistema de Controlo Interno
Gestão do Risco
Informação Complementar



1.7 
Pessoas 

O ano de 2020 foi, sem dúvida, um ano de enormes desafios em 
termos de Recursos Humanos. As Organizações foram incitadas a 
repensar a sua forma de trabalhar, obrigando-as a serem mais cria-
tivas e inovadoras, trazendo oportunidades e desafios acrescidos, 
nomeadamente em temáticas tais como a Formação e a Cultura. 
No entanto, foi também um ano que permitiu implementar projetos 
que vieram reforçar o espírito de pertença ao Grupo Banco CTT, e 
fortalecer valores tais como o trabalho em equipa e a equidade no 
acesso a oportunidades de mobilidade e de evolução na carreira 
profissional.

Avaliar e Reconhecer

O Grupo Banco CTT mantém, e aperfeiçoa todos os anos, uma polí-
tica de reconhecimento do mérito e empenho individual de cada 
Colaborador, em particular através da remuneração variável assen-
te no modelo de avaliação de desempenho.

A ambição de crescimento do Grupo Banco CTT tem como pres-
suposto fundamental, uma metodologia de Gestão de Desempe-
nho que procura retirar o melhor e o mais eficaz desempenho dos 
seus Colaboradores. Por isso, uma das apostas do ano de 2020, foi 
a uniformização e o alinhamento das Políticas de Remuneração 
em todas as empresas do Grupo, definindo uma única Política para 
o Banco CTT que foi adotada pelas suas filiais. A adaptação desta 
Política à realidade de cada empresa é concretizada num modelo 
de avaliação de desempenho específico a essa empresa. 

Estes modelos de avaliação de desempenho estão assentes num 
processo de construção de planos de desenvolvimento individual, 
potenciando ao longo do ano oportunidades de feedback entre as 
hierarquias e os seus Colaboradores, estimulando uma cultura de 
responsabilização pessoal para o desenvolvimento das respetivas 
carreiras. Por outro lado, também valorizam e exponenciam uma 
cultura de desempenho e meritocracia através de uma consisten-
te e transparente forma de avaliação e diferenciação dos desem-
penhos, traduzida em objetivos individuais ambiciosos, realistas, 
mensuráveis e específicos, que representam os objetivos de Grupo 
e de cada empresa e nos comportamentos e competências que 
definem o como atingir estes objetivos. 

Sendo os Colaboradores um dos pilares estratégicos do Grupo 
Banco CTT, o seu nível de satisfação com o serviço prestado pelas 
diferentes áreas internas constitui um importante indicador da efi-
cácia e eficiência percecionada de cada Direção.

Assim, foram avaliados os graus de satisfação do Cliente Interno 
por Direção (sendo que, na 321 Crédito ainda nem todas as Direções 
tiveram este indicador) com o contributo de todos os Colaborado-

res que interagem com as outras áreas para desempenharem as 
suas funções, com o objetivo de identificar oportunidades de aper-
feiçoamento e otimização dos processos e procedimentos. Dada 
a relevância que o Grupo Banco CTT reconhece neste tema, este 
inquérito está traduzido num dos objetivos para cada Colaborador.

Benefícios

O Grupo Banco CTT disponibiliza um conjunto de benefícios sociais 
aos Colaboradores que vão além do que se encontra estabelecido na 
legislação aplicável. No âmbito da saúde, os Colaboradores do Banco 
CTT e da Payshop têm acesso a um seguro de saúde gratuito para 
o próprio e com possibilidade de inclusão do seu agregado familiar. 
Os Colaboradores da 321 Crédito têm um sistema complementar de 
assistência médica - SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social), 
extensível ao agregado familiar, previsto no Acordo de Empresa.

Em 2020 foi estendido aos Colaboradores da 321 Crédito o aces-
so à iniciativa “Vantagens Colaborador”, na qual o Colaborador tem 
acesso privilegiado e condições especiais em produtos e serviços 
do grupo CTT, e em estabelecimentos e serviços de parceiros do 
grupo CTT. Esta iniciativa, bastante valorizada pelos Colaboradores 
dada a abrangência e o número de parceiros existente, é composta 
por dois programas:

 › Programa de descontos grupo CTT - este programa atribui des-
contos a todos os Colaboradores do grupo CTT, em produtos e 
serviços CTT e Banco CTT, incluindo acesso a crédito a habitação 
ou à contratação de seguros com condições mais vantajosas;

 › Sou CTT - os CTT estabeleceram um conjunto de parcerias, me-
diante as quais, qualquer Colaborador tem acesso a descontos nos 
produtos e serviços de lojas, ginásios, hotéis, empresas de teleco-
municações, serviços de saúde, entre muitos outros.

Formação

O Grupo Banco CTT considera que o respeito pela missão e valores 
da organização, bem como o cumprimento da estratégia aprovada, 
depende, antes de mais, de cada Colaborador, pelo que fomenta 
uma cultura de rigor e responsabilidade suportada em mecanis-
mos de divulgação de informação, formação e monitorização, que 
garanta, em permanência, o estrito cumprimento das regras de 
conduta instituídas.

É neste contexto que, em 2020, uma das preocupações foi con-
tinuar a ministrar formação específica de natureza Regulamen-
tar, designadamente no âmbito do Regulamento de Proteção de 
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Dados Pessoais, na Comercialização de Crédito Hipotecário ou de 
Crédito a Consumidores ou Intermediação de Crédito, formação 
relativa a Pessoas Diretamente Envolvidas na Atividade de Agen-
tes de Seguros, no Código de Conduta e Ética, na Prevenção de 
Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo, na 
Sensibilização em Ética e Fraude, na Sensibilização de Segurança 
da Informação, Conflitos de Interesses e Transações com Partes 
Relacionadas, Seleção e Designação do ROC/SROC e contratação 
de serviços não proibidos, entre outros.

Por outro lado, o contexto que se viveu em 2020, incentivou o Gru-
po Banco CTT a repensar a forma como se trabalhou a gestão do 
talento. Destaca-se o desenvolvimento de competências na Equipa 
da Direção de Sistema de Informação do Banco com dois progra-
mas lançados durante este ano: 

 › Formação sobre Banca com o objetivo de facultar aos parti-
cipantes conhecimentos essenciais sobre as diferentes áreas 
da atividade bancária no que respeita aos principais produtos 
comercializados, nomeadamente sobre Produtos Bancários e 
Financeiros, Crédito a empresas e a particulares bem como a 
identificação de qual o tratamento contabilístico das principais 
operações bancárias que refletem a especificidade da sua ativi-
dade salientando a importância da Contabilidade como sistema 
de informação e gestão;

 › Acesso durante um ano a uma plataforma internacional de 
formação à distância que permite aos Colaboradores realizar 
formações de natureza técnica e comportamental de forma fle-
xível com a grande vantagem de cada Colaborador poder definir 
o seu próprio percursos formativo.

Também o desenvolvimento de competências na área de análise 
de dados foi um projeto que decorreu em 2020, tendo sido propor-
cionado várias ações de formação em SQL e Power BI a Colabora-
dores de diferentes áreas do Banco CTT.

A aposta da Payshop recaiu no desenvolvimento de competências 
comerciais, tendo para isso desenvolvido à medida uma forma-
ção específica para toda a Equipa de Gestores de Rede. A forma-
ção iniciou num formato presencial e de gamification, tendo sido 
necessário reajustar para um modelo online devido à pandemia e 
restrições inerentes e consistiu no desenvolvimento e reforço de 
técnicas desenhadas à realidade da Direção.

Na 321 Crédito, a preocupação assentou sobretudo, na formação 
dos Colaboradores no novo sistema informático - Accipiens - com 
o objetivo de os dotar de novos conhecimentos técnicos e compe-
tências, de forma a garantir uma adequada transição de sistema e 
continuidade da eficiência nos diferentes processos de negócio. 

Ainda de realçar a formação proporcionada de forma transversal 
sobre as temáticas de trabalho à distância e de medidas preventi-
vas no âmbito do Covid-19.

Sobre a formação à Rede Retalho CTT, a equipa do Banco CTT 

manteve uma intensa colaboração tanto em conceber como em 
ministrar diversas ações de formação centradas em temáticas de 
natureza bancária.

No total realizaram-se 8.678 horas de formação para os Colabora-
dores do Grupo Banco CTT, menos de 46% que no ano anterior.

Recrutamento e Mobilidade Interna

O Grupo Banco CTT preocupa-se em garantir uma gestão eficiente 
e transparente dos recursos humanos bem como proporcionar aos 
seus Colaboradores oportunidades de desenvolvimento nomea-
damente, através da mobilidade interna. Nesse sentido, em 2020, 
passou-se a divulgar de uma forma mais sistemática as oportuni-
dades de mobilidade interna, constituindo desta forma uma mais-
-valia e um fator de motivação para os Colaboradores. Assim, este 
ano foi marcado por uma significativa mobilidade interna, tanto 
entre empresas do Grupo como dentro de cada empresa, consti-
tuindo uma forma de progressão horizontal e de promoção. Verifi-
caram-se 9 casos de mobilidade dentro do universo CTT e 24 den-
tro das empresas do Grupo Banco CTT.

A atenção que é dirigida a temas de equidade em matéria de opor-
tunidades é igualmente potenciada pela estrutura flexível e adaptá-
vel a novas realidades e desafios que é terreno fértil para promover 
a mobilização de recursos de forma a constituir uma oportunidade 
quer para o Colaborador, quer para a organização. 

Em 2020, com o contexto atípico promovido pela pandemia mun-
dial, as necessidades do negócio sofreram alterações que exigiram 
uma realocação de recursos humanos, promovendo uma gestão 
eficiente da carga de trabalho que permitiu um maior foco nas ativi-
dades com necessidades mais prementes nesta fase. 

O quadro de pessoal do Grupo Banco CTT a 31 de dezembro de 2020, 
excluindo colaboradores em regime pluralidade de empregadores 
na Rede de Lojas, contava com 421 Colaboradores, mais 6% que no 
ano anterior. Procedeu-se à contratação de 51 novos Colaboradores 
para diferentes áreas, mantendo elevados padrões de qualificação, 
diferentes níveis de senioridade e “expertise”, observando sempre 
critérios de diversidade, nomeadamente de género.

O Plano de Integração de novos Colaboradores também sofreu 
adaptações tendo em consideração o contexto atípico promovido 
pela pandemia mundial, tornando-o mais robusto e personalizado 
de forma a permitir uma acelerada assimilação do novo colaborador 
ao Grupo Banco CTT facilitando a sua integração com os colabora-
dores e outras áreas do Grupo e permitindo a construção de rela-
ções de “networking” muitas vezes em contexto de teletrabalho.

Apoio à Comunidade

No âmbito do projeto de Voluntariado Empresarial, o Banco CTT 
manteve o protocolo com a Crevide – Creche Popular de Moscavi-
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de, Associação sem Fins Lucrativos. Apesar das circunstâncias atí-
picas do ano de 2020, foi possível manter a iniciativa que tem vindo 
a ser desenvolvida desde o início do protocolo, a oferta de cabazes 
alimentares na época de Natal às famílias apoiadas pela Crevide. O 
Banco manteve a sua contribuição, oferecendo também um cabaz 
por cada cabaz oferecido pelos Colaboradores do Banco CTT e da 
Payshop. Este ano foi possível apoiar 50 famílias, o dobro das famí-
lias apoiadas no ano anterior.

Cultura / Comunicação Interna

No que concerne à cultura, e considerando o ano atípico que se viveu 
durante 2020 num contexto de Pandemia, o Grupo Banco CTT pro-
curou manter a proximidade com os seus Colaboradores, tendo em 
conta que o teletrabalho se tornou predominante, sendo fundamen-
tal nestas circunstâncias preservar o sentido de equipa, incentivar os 
níveis de motivação e manter todos os Colaboradores informados. 

Para além da Reunião Geral que se realizou presencialmente em 
fevereiro, antes do início da pandemia, ao longo do ano, foram 
promovidas reuniões online com a Comissão Executiva e todos 
os Colaboradores, para partilha de resultados e projetos do Gru-
po Banco CTT, por forma a manter as pessoas informadas sobre a 
evolução do Banco e as equipas alinhadas em torno dos principais 
objetivos. Estes encontros digitais serviram também para transmitir 
mensagens de confiança, incentivo e manter os colaboradores uni-
dos e motivados.

Com o objetivo de reforçar a ligação, interação e dedicação mesmo 
estando longe uns dos outros, foram lançados desafios aos colabo-
radores de caracter lúdico e descontraído cuja participação resultou 
em vídeos em que os colegas se reviram num ambiente divertido. 
O primeiro vídeo foi apresentado em abril, e revelou os colaborado-
res a cantarem a melodia da campanha de Crédito Habitação (blá, 
blá, blá) lançada em 2019. O segundo vídeo foi divulgado em junho, 
altura em que o regresso ao escritório exigia algumas adaptações 
e comportamentos para enfrentar a nova realidade. Assim, atra-
vés de pequenos filmes enviados pelos colaboradores a realizar 
um treino com um Personal Trainer, resultou um vídeo divertido 
demonstrando atitudes e movimentos adaptados a um regresso 
em segurança ao escritório. 

As Webtalks Banco CTT são outro exemplo de iniciativa interna 
através da qual se procurou dar a conhecer projetos que estão a ser 
desenvolvidos e implementados nas empresas do Grupo Banco 
CTT para que todos possam estar a par dos mesmos, contribuindo 
também para manter a proximidade entre equipas e colaboradores. 
As Webtalks funcionam num formato entrevista/conversa infor-
mal protagonizada por colegas e são posteriormente partilhadas 
nos canais internos do Banco CTT. Em 2020 foram abordados os 
seguintes temas: “Canais digitais do Banco CTT e a sua transforma-
ção”; “Entrada do Banco CTT no Segmento Negócios e Empresas”; 

“Feedback is a Gift” e “O caminho para o sucesso dos Produtos de 
Poupança Banco CTT”. 

Persistindo a necessidade de manter viva a cultura do Grupo Ban-
co CTT a empresa aumentou a frequência da Newsletter - a Beat 
News – passando de quinzenal para semanal e com uma adequa-
ção dos conteúdos ao contexto da pandemia e às limitações trazi-
das pela situação que se vive. Esta Newsletter tem como objetivo 
dar a conhecer um lado mais intimista do Banco e das suas pes-
soas, com a partilha de recomendações de receitas, livros, filmes e 
outros, bem como a divulgação de iniciativas internas. 

Para colmatar a impossibilidade de reunir os colaboradores num 
evento de Natal tal como ocorreu nos anos anteriores, foi dinami-
zado um vídeo de Natal que contou com a participação dos cola-
boradores e das suas famílias onde foram transmitidas com muita 
criatividade mensagens de Boas Festas. Este vídeo, divulgado na 
véspera de Natal permitiu que o espírito natalício, característico da 
época, fosse sentido por todos apesar da distância física.

Quadro de Colaboradores1

A estrutura do Grupo Banco CTT continua, em 2020 a apresentar 
uma marcada igualdade de género, apresentando uma distribuição 
próxima de 50% para cada género.

Em termos etários, no Grupo Banco CTT 67% dos Colaboradores 
tem menos de 45 anos de idade, sendo a idade média 41 anos.

1 Não considerando colaboradores em regime de pluralidade de empregadores

Género 2020 2019

Feminino 50% 50%

Masculino 50% 50%

Faixa Etária 2020 2019

< 30 anos 9% 10%

30 – 34 anos 15% 16%

35 – 44 anos 43% 45%

>= 45 anos 33% 29%

Grau de Qualificação 2020 2019

3º Ciclo Básico 3% 2%

Ensino Secundário 32% 32%

Bacharelato 3% 4%

Licenciatura 43% 44%

Pós-graduações / Mestrados 19% 18%

Mais de 60% dos Colaboradores têm um grau académico igual ou 
superior a licenciatura.

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS
Contas e Notas às Contas Consolidadas de 2020
Contas e Notas às Contas Individuais de 2020

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO




