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GESTÃO DO RISCO  
GESTÃO DO RISCO

O sistema de gestão de riscos integra o sistema de controlo 

interno (SCI) do Grupo, proporcionando um adequado ambiente 

de controlo no âmbito do qual o Grupo desenvolve a sua atividade, 

de forma enquadrada pelo seu Risk Appetite Statement (RAS). 

O sistema de gestão de riscos delineado pelo Grupo Banco 

CTT está suportado num conjunto de conceitos, princípios e 

regras e num modelo organizacional aplicável e ajustado ao 

Grupo, respeitando o respetivo enquadramento regulamentar.  

O modelo de gestão do risco contempla cinco etapas essenciais, 

designadamente: identificação, avaliação, resposta, monitorização 

e reporte de riscos.

No âmbito do desenvolvimento da sua atividade, o Grupo 

encontra-se sujeito a riscos de diversa ordem, decorrentes de 

fatores externos e internos, nomeadamente em função das 

caraterísticas do mercado em que atua. 

A estratégia de risco é revista anualmente e define os princípios 

qualitativos e as regras e os limites quantitativos para a gestão 

dos diferentes riscos decorrentes da atividade do Grupo 

sendo os mesmos formalizados no seu RAS, apresentando 

o enquadramento de apetência ao risco que irá enquadrar o 

crescimento do negócio do Grupo Banco CTT nos próximos 3 

anos de atividade.  
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A política de gestão do risco e controlo interno do Grupo visa a 

manutenção, em permanência, de uma adequada relação entre 

os seus fundos próprios e a atividade desenvolvida, assim como 

a correspondente avaliação do perfil de risco/retorno por linha 

de negócio.

A política de gestão de risco tem ainda como objetivo, apoiar o 

processo de tomada de decisão, sendo capaz de potenciar, tanto 

no curto como no longo prazo, a capacidade de gerir os riscos a 

que está exposto e permitir a comunicação de forma clara dos 

moldes em que os riscos decorrentes do negócio deverão ser 

geridos, de maneira a criar a base para um ambiente operacional 

sólido. 

Neste âmbito, assume relevância a monitorização e controlo dos 

principais tipos de riscos a que se encontra sujeita a atividade do 

Grupo.

O acompanhamento e gestão de riscos em cada uma das áreas 

tem por base o perfil de risco definido anualmente, tendo como 

objetivo assegurar que os níveis de apetência definidos são 

cumpridos no decurso da atividade do Grupo.

Na definição dos processos de gestão do risco, o Grupo adota 

ferramentas e metodologias que lhe permitem identificar, avaliar, 

monitorizar e reportar o risco quer numa perspetiva individual, 

quer numa perspetiva integrada, assegurando uma visão 

abrangente dos riscos a que o Grupo se expõe, compreendendo 

e avaliando de forma antecipada os impactos potenciais que estes 

podem ter ao nível da solvabilidade e liquidez.

Governo da Gestão de Risco

O Conselho de Administração é responsável pela definição 

e manutenção da Política de Risco, incluindo a aprovação 

dos princípios de mais alto nível, garantindo a respetiva 

conformidade com o modelo de gestão do risco em vigor. É ainda 

responsabilidade do Conselho de Administração estabelecer a 

orientação estratégica do Grupo e os níveis de risco aceites, 

assegurar que a atividade é desenvolvida de acordo com o 

instituído pela política de risco e que os riscos materiais a que o 

Grupo está exposto se mantêm ao nível previamente definido.

A Comissão de Auditoria do Banco CTT, enquanto órgão de 

fiscalização, é responsável por fiscalizar a eficácia do sistema 

de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema 

Ciclo de gestão do risco
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de auditoria interna, em particular através da função de auditoria 

interna e do Auditor Externo, assumindo ainda a função de comité 

de riscos nos termos e para os efeitos previstos no artigo 115.º-L 

do RGICSF. Compete à Comissão de Auditoria auxiliar o Conselho 

de Administração na supervisão da execução da estratégia de 

risco do Banco pela Comissão Executiva, e aconselhá-lo sobre 

a apetência para o risco, apresentando, quando necessário, ao 

Conselho de Administração um plano de correção, aceder às 

informações sobre a situação de risco do Banco e, se necessário, 

aceder à função de gestão de risco do Banco e a aconselhamento 

especializado externo.

A fim de tornar mais eficiente o controlo das decisões estratégicas 

do Conselho de Administração, bem como a preparação das 

mesmas, foram criados pela Comissão Executiva Comités de 

apoio à Comissão Executiva (Comité de Capital e Risco e Comité 

de Controlo Interno), cujas reuniões são recorrentes para efeitos 

de acompanhamento dos riscos que, em linha com as decisões 

do Conselho de Administração, assumem um importante papel na 

área de gestão e controlo dos riscos financeiros e não financeiros.

Estes Comités são responsáveis pela definição e execução 

dos critérios e dos instrumentos de gestão do risco, alocação 

de capital, gestão de liquidez, gestão de riscos não financeiros, 

monitorização e avaliação contínua da eficácia do sistema de 

controlo interno, nomeadamente através do acompanhamento 

das deficiências e eventos detetados e, bem assim, pela 

monitorização dos riscos, visando apoiar a Comissão Executiva 

nas matérias relacionadas.

A função de gestão de risco está centralizada, operacionalmente, 

na Direção de Risco e é independente das áreas de negócio, 

incorporando de forma consistente os conceitos de risco e capital 

na estratégia e decisões de negócio do Grupo.

A Direção de Risco é responsável por implementar as políticas 

de risco definidas pelo Conselho de Administração e assegurar 

a gestão integrada dos riscos a que o Grupo está ou poderá 

vir a estar exposto, garantindo que os mesmos são geridos 

de forma apropriada pelas diversas áreas do Grupo e dentro 

dos limites estabelecidos. Adicionalmente, a Direção de Risco 

identifica e avalia os riscos, desenvolve metodologias e métricas 

para medição dos riscos e efetua a monitorização e controlo da 

evolução dos riscos, definindo controlos eficazes e adequados 

para a mitigação do risco. É responsável também por reportar os 

riscos relevantes, preparando relatórios periódicos e tempestivos 

que permitem uma avaliação fiável da exposição ao risco e 

identificando os procedimentos de controlo implementados para 

gerir esses riscos, apoiando no processo de tomada de decisão 

na área de gestão de risco do Grupo.

A Direção de Compliance tem como principal responsabilidade a 

gestão do risco de compliance e reputacional.

Esta Direção promove e controla, de modo independente, a 

adoção, por parte de todos os órgãos e colaboradores do Grupo, 

das melhores práticas bancárias, o respeito dos princípios 

éticos, bem como das normas internas e externas que regulam 

a sua atividade, evitando prejuízos patrimoniais ou reputacionais 

resultantes de eventos de incumprimento e contribuindo para a 

satisfação dos clientes e para a sustentabilidade a longo prazo 

do negócio. 

Adicionalmente, a Direção de Compliance previne o envolvimento 

do Grupo em práticas criminosas de branqueamento de capitais 

e de financiamento do terrorismo, monitorizando a política de 

aceitação de clientes e as operações realizadas por clientes e 

atuando, sempre que existam suspeitas, à sua comunicação às 

autoridades competentes.

A função de auditoria interna é assegurada pela Direção de 

Auditoria Interna, que constitui parte integrante do processo 

de monitorização do sistema de controlo interno, executando 

avaliações autónomas complementares sobre os controlos 

efetuados, identificando eventuais deficiências e recomendações, 

as quais são documentadas e reportadas ao órgão de 

administração, contribuindo assim para a proteção do valor da 

instituição, da sua reputação e solvência.

As três funções de controlo (Gestão de Risco, Compliance e 

Auditoria Interna) desempenham as suas funções de uma forma 

transversal às diferentes entidades do Grupo Banco CTT.
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Risco de Crédito

O risco de crédito encontra-se associado ao grau de incerteza 

dos retornos esperados, por incapacidade quer do tomador do 

empréstimo (ou dos seus garantes, se existirem), quer do emissor 

de um título ou da contraparte de um contrato em cumprir as suas 

obrigações.

Sendo a principal atividade do Grupo o negócio de banca comercial, 

com especial ênfase no segmento de retalho, o Banco oferece 

produtos de crédito simples – crédito habitação e facilidades 

de descoberto bancário, associadas a uma conta à ordem com 

domiciliação do ordenado/pensão, cartões de crédito através 

da Parceria Universo e crédito especializado no ponto de venda 

através da atividade da 321 Crédito.

Adicionalmente, o Grupo encontra-se exposto a risco de crédito 

em outras das suas atividades, nomeadamente exposição direta 

a risco de crédito a aplicações e depósitos noutras instituições de 

crédito, a títulos de dívida pública da zona euro, instrumentos de 

dívida de outros emitentes (instituições de crédito e empresas), 

títulos referentes à titularização dos direitos de crédito relativos 

à faturação do défice tarifário português, fundos de investimento 

e outras carteiras da 321 Crédito que, no essencial, se encontram 

em fase de run-off.  

  

O controlo e a mitigação do risco de crédito são efetuados através 

da deteção antecipada dos sinais de deterioração da carteira, 

nomeadamente através de sistemas de alerta antecipado e 

da prossecução de ações adequadas à prevenção do risco de 

incumprimento, à regularização do incumprimento efetivo 

e à criação de condições que maximizem os resultados da 

recuperação.

O Grupo considera que existe uma concentração de risco quando 

várias contrapartes estão localizadas em uma região geográfica 

comum, desenvolvem atividades ou têm características 

económicas semelhantes que afetam a sua capacidade de 

cumprir obrigações contratuais caso ocorram alterações 

significativas nas condições macroeconómicas ou outras 

alterações relevantes para as atividades que as contrapartes 

desenvolvam. O Banco CTT definiu e implementou limites de 

concentração para mitigar este risco. 

A análise da concentração do risco baseia-se essencialmente 

na concentração geográfica e no sector económico em que as 

contrapartes se inserem.

O detalhe da exposição sujeita a risco de crédito por país e por 

classe de risco é apresentada nesta secção, e evidencia o aumento 

da diversificação geográfica dos investimentos do Grupo. 

No que respeita às atividades desenvolvidas pelas contrapartes, 

verifica-se algum nível de concentração nos investimentos em 

produtos de dívida pública, nomeadamente em países da Zona 

Euro. No entanto, esta concentração está de acordo com a política 

de apetite ao risco do Grupo e faz parte da gestão do risco de 

liquidez que o Grupo desempenha.

A quantificação/medição do risco de crédito é realizada 

mensalmente, através da avaliação da imparidade necessária 

para cobertura do crédito a clientes, resultando da aplicação de 

modelo de imparidade coletiva e individual. 

O acompanhamento do perfil de risco de crédito do Grupo, 

nomeadamente no que se refere à evolução das exposições de 

crédito e monitorização das perdas é efetuado regularmente 

pelo Comité de Capital e Risco, pela Comissão de Auditoria e 

pelo Conselho de Administração. São igualmente objeto de 

análise regular o cumprimento dos requisitos e limites de crédito 

aprovados.

No quadro seguinte apresenta-se a informação relativa às 

exposições ao risco de crédito do Grupo (líquidas de imparidade 

e incluindo exposições Off-balance), em 31 de dezembro de 2021 

e 31 de dezembro de 2020:

2021 2020

Administrações centrais ou Bancos 
Centrais

927.784 660 475 

Administrações regionais 
ou autoridades locais

- 5 043 

Instituições de crédito 39.520 100.724 

Empresas 322.646 25.886 

Clientes de retalho 627.393 546.768 

Empréstimos garantidos por bens 
imóveis

610.488 537.959 

Créditos em Incumprimento 27.808 16.690 

Organismos de investimento coletivo 
(OIC)

24.999 -

Outos elementos 71.645 69.223 

Rubricas de Risco 2.652.283 1.962.768

(valores expressos em milhares de euros)
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O Grupo Banco CTT, de acordo com a sua matriz nacional, tem uma predominância de exposições com risco de crédito em Portugal.  

À data de referência, apresentava as seguintes exposições por país:

2021

Administrações 
Centrais 

ou Bancos 
Centrais

Administrações 
regionais ou 
autoridades 

locais

Instituições 
de crédito

Empresas
Clientes de 

retalho

Empréstimos 
garantidos por 
bens imóveis

Créditos em
incumprimento

Organismos 
de 

investimento 
coletivo (OIC)

Outros 
elementos

Total

Portugal 779.478 - 34.929 322.646 627.393 610.488 27.808 24.999 71.645 2.499.386 

Espanha 75.163 - - - - - - - - 75.163 

França - - 1 - - - - - - 1 

Itália 73.143 - - - - - - - - 73.143 

Reino Unido - - 4.590 - - - - - - 4.590

Total 927.784 - 39.520 322.646 627.393 610.488 27.808 24.999 71.645 2.652.283 

(valores expressos em milhares de euros)

2020

Administrações 
Centrais 

ou Bancos 
Centrais

Administrações 
regionais ou 
autoridades 

locais

Instituições de 
crédito

Empresas
Clientes de 

retalho

Empréstimos 
garantidos por 
bens imóveis

Créditos em
incumprimento

Outros 
elementos

Total

Portugal 458.836 5.043 78.626 25.886 546.768 537.959 16.690 69.223 1.739.031 

Espanha 94.407 - - - - - - - 94.407 

França 6.434 - 9.029 - - - - - 15.463 

Itália 95.233 - - - - - - - 95.233 

Áustria - - 9.986 - - - - - 9.986 

Irlanda 5.565 - - - - - - - 5.565 

Reino Unido - - 2.738 - - - - - 2.738 

Alemanha - - 345 - - - - - 345 

Total 660.475 5.043 100.724 25.886 546.768 537.959 16.690 69.223 1.962.768 

(valores expressos em milhares de euros)
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2021

Empresas PME Particulares

Performing 
Loans

Non Performing 
Loans

Performing 
Loans

Non Performing 
Loans

Performing 
Loans

Non Performing 
Loans

EMPRESAS

Construção 470 102 7.931 727 - - 

Com. grosso / retalho, rep. de autom., motoc. e bens 
pess. e domest.

1.314 1.578 7.917 370 - - 

Transportes, armazenagem e comunicações 537 14 3.707 119 - - 

Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 196 - 3.434 211 - - 

Atividades imobiliárias 86 - 1.500 16 - - 

Indústria têxtil 28 - 2.266 278 - - 

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura e pesca 21 - 438 53 - - 

Saúde e segurança social 78 - 939 - - - 

Educação 31 - 667 14 - - 

Indústrias transformadoras não especificadas 49 - 723 21 - - 

Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 10 - 1.062 51 - - 

Indústrias de pasta de papel, cartão e art. edição e 
impressão

25 - 391 - - - 

Indústrias Alimentares, de bebidas e do tabaco 3 - 937 70 - - 

Produção e distribuição de eletricidade, de água e gás - - 124 - - - 

Indústria do couro e de produtos de couro 26 - 1.510 59 - - 

Indústrias extrativas c/ exceção de prod. energéticos - - 10 - - - 

Atividades auxiliares de intermediação financeira 11 - 318 3 - - 

Indústrias da madeira, da cortiça e suas obras 19 - 348 21 - - 

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos - - 165 - - - 

Fabrico de equipamento elétrico e de ótica - - 6 - - - 

Fabrico de máquinas e de equipamentos - - 249 - - - 

Fabrico de artigos de borracha e de matérias plásticas - - 78 - - - 

Fabrico de material de transporte - - 28 - - - 

Intermediação financeira excluindo seguros e fundos 
de pensões

41.165 - - - - - 

Fabrico de produtos químicos e de fibras sintéticas ou 
artificiais

- - 43 18 - - 

Administração pública, defesa e segurança social 
obrigatória

- - 3 - - - 

Outros 8.933 965 16.448 628 - - 

PARTICULARES

  Habitação / Hipotecário - - - - 595.420 - 

  Consumo - - - - 596.430 28.906 

  Cartões de crédito - - - - 262.587 36.129 

53.002 2.659 51.242 2.659 1.454.437 65.035

(valores expressos em milhares de euros)

No final de 2021 e 2020, as exposições por setor de atividade 

eram as seguintes:
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2020

Empresas PME Particulares

Performing 
Loans

Non Performing 
Loans

Performing 
Loans

Non Performing 
Loans

Performing 
Loans

Non Performing 
Loans

EMPRESAS

Construção 631 846 5.361 562 - - 

Com. grosso / retalho, rep. de autom., motoc. e bens 
pess. e domest.

248 2.525 4.645 59 - - 

Transportes, armazenagem e comunicações 235 897 1.174 78 - - 

Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 192 66 1.375 63 - - 

Atividades imobiliárias 237 25 1.102 - - - 

Indústria têxtil 14 41 1.533 267 - - 

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura e pesca 76 - 985 61 - - 

Saúde e segurança social 71 4 627 - - - 

Educação 46 4 530 - - - 

Indústrias transformadoras não especificadas 28 182 395 3 - - 

Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 20 136 314 15 - - 

Indústrias de pasta de papel, cartão e art. edição e 
impressão

20 40 252 - - - 

Indústrias Alimentares, de bebidas e do tabaco 30 96 194 74 - - 

Produção e distribuição de eletricidade, de água e gás - 103 144 - - - 

Indústria do couro e de produtos de couro 1 6 218 50 - - 

Indústrias extrativas c/ exceção de prod. energéticos - - 149 - - - 

Atividades auxiliares de intermediação financeira 13 12 158 3 - - 

Indústrias da madeira, da cortiça e suas obras 24 22 75 - - - 

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos - 21 39 - - - 

Fabrico de equipamento elétrico e de ótica - - 7 - - - 

Fabrico de máquinas e de equipamentos - 4 21 - - - 

Fabrico de artigos de borracha e de matérias plásticas - 5 12 - - - 

Fabrico de material de transporte - 9 - - - - 

Intermediação financeira excluindo seguros e fundos 
de pensões

64.574 - - - - - 

Fabrico de produtos químicos e de fibras sintéticas ou 
artificiais

- 27 - - - - 

Outros 4.953 1.328 21.544 472 - - 

PARTICULARES

  Habitação / Hipotecário - - - - 525.083 - 

  Consumo - - - - 524.150 18.154 

71.413 6.399 40.854 1.707 1.049.233 18.154

(valores expressos em milhares de euros)
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2021

Maturidade 
Residual

Administrações 
Centrais 

ou Bancos 
Centrais

Administrações 
regionais ou 
autoridades 

locais

Instituições 
de crédito

Empresas
Clientes de 

retalho

Empréstimos 
garantidos por 
bens imóveis

Créditos em 
incumprimento

Organismos 
de 

investimento 
coletivo (OIC)

Outros 
elementos

Total

Até 1 ano 629.401 - 39.520 298.161 619.990 - - - - 1.587.072 

De 1 a 5 anos 98.503 - - 4.882 - - - - - 103.385 

Mais de 5 anos 199.880 - - - - 594.144 - - - 794.024 

Indefinido * - - - 19.603 7.403 16.344 27.808 24.999 71.645 167.802 

Total 927.784 - 39.520 322.646 627.393 610.488 27.808 24.999 71.645 2.652.283 

(valores expressos em milhares de euros)

2020

Maturidade 
Residual

Administrações 
Centrais 

ou Bancos 
Centrais

Administrações 
regionais ou 
autoridades 

locais

Instituições de 
crédito

Empresas
Clientes de 

retalho

Empréstimos 
garantidos por 
bens imóveis

Créditos em 
incumprimento

Outros 
elementos

Total

Até 1 ano 203.125 - 73.016 11.554 539.895 - - - 827.590 

De 1 a 5 anos 152.308 - 2.608 14.012 - - - - 168.928 

Mais de 5 anos 305.042 5.043 - - - 526.629 - - 836.714 

Indefinido* - - 25.100 320 6.873 11.330 16.690 69.223 129.536 

Total 660.475 5.043 100.724 25.886 546.768 537.959 16.690 69.223 1.962.768 

* As exposições extrapatrimoniais foram consideradas na classe de maturidade Indefinido.

(valores expressos em milhares de euros)

Modelo de Imparidade

Durante o ano de 2021, o Grupo utilizou um modelo de imparidade 

que tem por base os requisitos da IFRS 9 e os respetivos critérios 

de referência do Banco de Portugal definidos na Carta-Circular 

nº62/2018. Adicionalmente, o modelo tem em consideração 

definições e critérios que têm vindo a ser publicados pela EBA.

O ano de 2021 foi o segundo ano marcado pela pandemia 

provocada pela Covid-19 e com grande impacto na atividade 

económica. O surgimento inesperado e de rápida disseminação da 

Covid-19 no ano de 2020 obrigou a que fossem implementadas 

medidas e ajustadas prioridades de atuação, alterando o foco no 

crescimento para o foco na defesa e consequentemente no reforço 

de imparidades preventivas para fazer face às adversidades 

expectáveis. 

Para além das medidas legislativas de apoio à economia 

já vigentes em Portugal, nomeadamente as previstas nos 

Decretos-Lei n.º 10-J/2020, n.º 26/2020 e n.º 78-A/2020 de 

26 de março, 16 de junho e 29 de setembro, respetivamente, que 

introduziram um regime excecional de moratórias, foram feitos 

ajustes ao modelo de imparidade por forma a incorporar este 

efeito potencialmente prolongado no tempo.

O reconhecimento de imparidade deverá basear-se em 

informações históricas. No entanto, devido à ausência de histórico 

para alguns segmentos, nomeadamente o Crédito Habitação e 

Cartão de Crédito, o Grupo apoia os seus cálculos em benchmarks 

dos parâmetros de ‘Probabilidade de incumprimento’ (PD – 

Probability of Default, apenas para Crédito Habitação) e de ‘Perda 

dado o incumprimento’ (LGD - Loss Given Default) de outros 

bancos nacionais ou agências de rating. Não obstante, quando 

existentes, são utilizados dados históricos nas estimativas dos 

parâmetros do modelo.

A utilização de benchmarks tem algumas implicações relevantes:

O Banco CTT assume que os dados obtidos a nível de 

carteira para conversão dos parâmetros por stage de 

imparidade, assumem distribuições que considera ser a 

sua carteira madura expectável;

Potenciais particularidades do Banco CTT, negativas ou 

Nas datas de referência, as exposições do Banco tinham o 

seguinte perfil de maturidades:
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positivas, não são capturadas pelos benchmarks;

O Banco CTT transforma as PDs e LGD anuais em Perdas 

Esperadas Lifetime utilizando uma metodologia de taxa de 

sobrevivência. A PD de cada período da vida do instrumento 

é multiplicada pela Loss Given Default (LGD) que, por sua 

vez, é uma função da exposição esperada em cada período 

e dos colaterais existente na operação. Finalmente, o 

Banco atualiza o valor esperado de todos os períodos 

considerados.

Para os portfolios cujo histórico permite a utilização de modelo 

estatísticos mais sofisticados, nomeadamente o Crédito Auto e 

Cartão de Crédito, a carteira é segmentada por produto financeiro 

e por finalidade, sendo posteriormente subdividida entre 

operações com garantia real e sem garantia real associada. Uma 

nova segmentação, com base nos vários critérios presentes na 

Carta Circular 2018/00000062, permite uma divisão por stage 

que, por sua vez, poderá ser subdividida em intervalos por dias 

de atraso – classes de risco – em intervalos de 30 dias, desde os 

0 aos 90 dias de atraso.  

Os principais inputs utilizados para a mensuração das perdas de 

crédito esperadas numa base coletiva, obtidos através de modelos 

internos, e outros dados históricos relevantes, tendo em conta 

modelos já existentes adaptados em função dos requisitos da 

IFRS 9, incluem as seguintes variáveis:

Probabilidade de incumprimento (“Probability of Default” 

– PD):

A probabilidade de default representa o risco associado ao 

incumprimento de uma determinada operação ao longo 

de um determinado horizonte temporal. Este parâmetro é 

utilizado diretamente para o cálculo das perdas esperadas 

(ECL) de operações em Stages 1 e 2, sendo que, de acordo 

com a IFRS 9, o período considerado para calculo da PD 

varia consoante o Stage. Deste modo, para Stage 1 deve 

ser considerado o período de 12 meses, ou a maturidade 

estimada se inferior, e para Stage 2 o período de vida útil 

da operação. O universo de cálculo das PDs é composto 

por todos os contratos da classe de risco que, na primeira 

observação do intervalo selecionado, se encontrem 

em situação regular. O cálculo e realizado em número 

de ocorrências, por período, e por vintage por forma a 

acompanhar os indicadores da macroeconomia.

Perda dado o incumprimento (“Loss Given Default” – LGD):

A Loss Given Default representa a estimativa de perda de 

uma determinada operação após entrada em default. Este 

parâmetro é utilizado diretamente para cálculo do ECL de 

operações em Stage 1, 2 ou 3. A LGD pode incorporar duas 

componentes:

LGD Colateral, que estima as recuperações por via de 

execuções de colateral;

LGD Cash, que estima as recuperações por outras 

vias (p. ex. pagamentos efetuados pelo devedor).

Exposição dado o incumprimento (“Exposure at Default” 

– EAD):

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 

que compreende o crédito vincendo, juros periodificados, 

juros vencidos não anulados e crédito vencido.
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Ativos 
Financeiros

Oferta de Retalho

Crédito Hipotecário
Consiste na oferta de crédito hipotecário do Banco que tem um imóvel residencial 
como colateral, independente do grau de conclusão da sua construção.

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

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

Cartões de Crédito Inclui a oferta do Cartão de Crédito Universo

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.

No cálculo da imparidade, o Grupo considera os seguintes principais segmentos:

Para os segmentos cuja ausência de histórico implicou a utilização de benchmarks, os parâmetros de referência considerados para calcular a 

imparidade nos diversos stages eram, às datas de referência, os seguintes:

2021  2020

Crédito Hipotecário  Descobertos  Cartões de Crédito  Crédito Hipotecário  Descobertos

Stage Substage PD LGD LGD LGD PD LGD PD LGD

1 Performing 0,4% 31,9% 65,5% 45,0% 0,3% 29,2% 4,0% 53,4%

2

Com indícios 1,1% 31,9% 65,5% 45,0% 1,1% 29,2% 12,0% 53,4%

31-60 dias 30,0% 31,9% 65,5% 45,0% 30,0% 29,2% 75,0% 53,4%

61-90 dias 65,0% 31,9% 65,5% 45,0% 65,0% 29,2% 80,0% 53,4%

Pd média não default 0,63% 0,3%   4,9%

3 Default 100,0% 31,9%  65,5%  45,0%  100,0% 29,2%  100,0% 58,0%
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Perda Esperada

2021 2020

Rating Corporate Soberanos Corporate Soberanos

AAA 0,030% 0,015% 0,030% 0,015%

AA+ 0,035% 0,018% 0,035% 0,018%

AA 0,040% 0,020% 0,040% 0,020%

AA- 0,047% 0,023% 0,047% 0,023%

A+ 0,053% 0,027% 0,053% 0,027%

A 0,060% 0,030% 0,060% 0,030%

A- 0,100% 0,050% 0,100% 0,050%

BBB+ 0,140% 0,070% 0,140% 0,070%

BBB 0,180% 0,090% 0,180% 0,090%

BBB- 0,350% 0,193% 0,350% 0,200%

BB+ 0,520% 0,297% 0,520% 0,310%

BB 0,690% 0,400% 0,690% 0,420%

BB- 1,383% 0,890% 1,387% 0,840%

B+ 2,077% 1,380% 2,083% 1,260%

B 2,770% 1,870% 2,780% 1,680%

B- 11,825% 10,880% 11,620% 9,845%

CCC/C 20,880% 19,890% 20,460% 18,010%

S/ Rating 1,383% 0,890% 1,387% 0,840%

Para os segmentos que utilizam parâmetros baseados em dados históricos, os parâmetros médios considerados para calcular a imparidade 

nos diversos stages eram, nas datas de referência, os seguintes:

2021  2020

Descobertos  Crédito Automóvel  Cartões de Crédito Outros  Crédito Automóvel  Outros

PD PD LGD PD PD LGD PD LGD PD LGD

Stage 1 3,50% 2,21% 27,37% 2,07% 5,29% 27,37% 3,12% 40,54% 2,01% 40,54%

Stage 2 23,99% 15,63% 27,37% 17,27% 18,26% 27,37% 9,65% 40,54% 2,03% 40,54%

Stage 3 100,00% 100,00% 44,28% 100,00% 100,00% 89,91% 100,00% 51,08% 100,00% 98,29%
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Nas datas de referência, o Grupo Banco CTT apresentava a seguinte desagregação das suas exposições com risco de crédito e montantes 

de imparidade:

2021

Administrações 
Centrais 

ou Bancos 
Centrais

Instituições 
Financeiras

Outros 
títulos

Carteira de Crédito

TotalCrédito 
Habitação

Descobertos
Crédito 

Automóvel
Cartões de 

Crédito
Outros

Stage 1

Exposição bruta 927.904 55.026 5.635 593.852 1.063 573.015 262.587 4.246 2.423.328 

Perdas por imparidade (121) (4) (3) (569) (24) (3.444) (2.378) (58) (6.601)

Exposição líquida 927.783 55.022 5.632 593.283 1.039 569.571 260.209 4.188 2.416.727 

Stage 2

Exposição bruta - - - 1.534 225 53.541 31.813 54 87.167 

Perdas por imparidade - - - (16) (41) (2.246) (2.297) (2) (4.602)

Exposição líquida - - - 1.518 184 51.295 29.516 52 82.565 

Stage 3

Exposição bruta - - - 34 1.324 40.988 4.316 235 46.897 

Perdas por imparidade - - - (11) (1.083) (15.484) (1.942) (31) (18.551)

Exposição líquida - - - 23 241 25.504 2.374 204 28.346 

POCI
(Stage 3)

Exposição bruta - - - - - 3.050 - 1.123 4.173 

Perdas por imparidade - - - - - (850) - (613) (1.463)

Exposição líquida - - - - - 2.200 - 510 2.710 

Total

Exposição bruta 927.904 55.026 5.635 595.420 2.612 670.594 298.716 5.658 2.561.565 

Perdas por imparidade (121) (4) (3) (596) (1.148) (22.024) (6.617) (704) (31.217)

Exposição líquida 927.783 55.022 5.632 594.824 1.464 648.570 292.099 4.954 2.530.348 

(valores expressos em milhares de euros)

2020

Administrações 
Centrais ou 

Bancos Centrais

Instituições 
Financeiras

Outros títulos

Carteira de Crédito

TotalCrédito 
Habitação

Descobertos
Crédito 

Automóvel
Outros

Stage 1

Exposição bruta 665.669 71.732 19.793 517.065 935 502.336 5.978 1.783.508 

Perdas por imparidade (182) (28) (9) (445) (164) (3.500) (52) (4.380)

Exposição líquida 665.487 71.704 19.784 516.620 771 498.836 5.926 1.779.128 

Stage 2

Exposição bruta - - - 3.764 195 47.748 338 52.045 

Perdas por imparidade - - - (44) (43) (2.077) (61) (2.225)

Exposição líquida - - - 3.720 152 45.671 277 49.820 

Stage 3

Exposição bruta - - - 34 1.063 20.935 96 22.128 

Perdas por imparidade - - - (10) (898) (8.422) (27) (9.357)

Exposição líquida - - - 24 165 12.513 69 12.771 

POCI
(Stage 3)

Exposição bruta - - - - - 3.878 1.361 5.239 

Perdas por imparidade - - - - - (658) (264) (922)

Exposição líquida - - - - - 3.220 1.097 4.317 

Total

Exposição bruta 665.669 71.732 19.793 520.863 2.193 574.897 7.773 1.862.920 

Perdas por imparidade (182) (28) (9) (499) (1.105) (14.657) (404) (16.884)

Exposição líquida 665.487 71.704 19.784 520.364 1.088 560.240 7.369 1.846.036 

(valores expressos em milhares de euros)
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O Grupo considera que os parâmetros assumidos mais sensíveis, por serem baseados em benchmarks ou por serem mais suscetíveis a 

alterações de ciclo económico, são as PDs de referência ou a LGD (para o caso do cartão de crédito). Neste contexto, apresenta-se de seguida 

uma análise de sensibilidade sobre qual seria a imparidade da carteira global caso aqueles parâmetros fossem 10% superiores aos valores 

considerados.

Moratórias

O Decreto-Lei 10-J/2020 de 26 de março veio estabelecer 

medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, 

empresas, instituições particulares de solidariedade social e 

demais entidades da economia social, bem como um regime 

especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia 

provocada pelo Covid-19.

No decurso de 2020, o referido regulamento foi sendo alterado 

pela Lei n.º 8/2020 de 10 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 26/2020 

de 16 de junho, pela Lei n.º 27-A/2020 de 24 de julho e pelo 

Decreto-Lei nº78-A/2020 de 29 de setembro.

Com as várias alterações legislativas, o término do período das 

moratórias, inicialmente previsto para setembro de 2020, foi 

dilatado até dezembro de 2021. As alterações legislativas foram, 

também, permitindo a extensão da data-limite para os clientes 

2021

Imparidade Imparidade com choque

Impacto
Stage 1 Stage 2

Stage 3
Total Stage 1 Stage 2

Stage 3
Total

Stage 3 POCI Stage 3 POCI

Soberanos 121 - - - 121 133 - - - 133 12

Instituições Financeiras 4 - - - 4 5 - - - 5 1

Corporate 3 - - - 3 3 - - - 3 -

Carteira de Crédito 6.473 4.602 18.551 1.463 31.089 7.099 4.977 18.745 1.463 32.284 1194

Crédito Habitação 569 16 11 - 596 626 18 11 - 655 59

Descobertos 24 41 1.083 - 1.148 27 45 1.083 - 1.155 6

Crédito Automóvel 3.444 2.246 15.484 850 22.024 3.767 2.385 15.484 850 22.486 462

Cartões de Crédito 2.378 2.297 1.942 - 6.617 2.616 2.527 2.136 - 7.279 662

Outros 58 2 31 613 704 63 2 31 613 709 5

Total 6.601 4.602 18.551 1.463 31.217 7.240 4.977 18.745 1.463 32.425 1.207

(valores expressos em milhares de euros)

2020

Imparidade Imparidade com choque

Impacto
Stage 1 Stage 2

Stage 3
Total Stage 1 Stage 2

Stage 3
Total

Stage 3 POCI Stage 3 POCI

Soberanos 182 - - - 182 201 - - - 201 19 

Instituições Financeiras 28 - - - 28 31 - - - 31 3 

Corporate 9 - - - 9 10 - - - 10 1 

Retalho 4.161 2.225 9.357 922 16.665 4.560 2.394 9.356 922 17.232 567 

Crédito Habitação 445 44 10 - 499 489 48 10 - 547 48 

Descobertos 164 43 898 - 1.105 181 47 898 - 1.126 21 

Crédito Automóvel 3.500 2.077 8.422 658 14.657 3.833 2.232 8.421 658 15.144 487 

Outros 52 61 27 264 404 57 67 27 264 415 11 

Total 4.380 2.225 9.357 922 16.884 4.802 2.394 9.356 922 17.474 590 

(valores expressos em milhares de euros)
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formalizarem os pedidos de moratória. As condições de acesso 

e os tipos de créditos abrangidos também foram sendo alteradas. 

As medidas previstas na legislação anteriormente descrita - 

Moratórias Públicas -, materializam-se na concessão de um 

período de carência de capital ou capital e juros aos devedores 

de contratos de crédito.

Adicionalmente à Moratória Pública, a ASFAC - Associação de 

Instituições de Crédito Especializado - criou a Moratória Privada 

ASFAC, que estabeleceu medidas excecionais de apoio e proteção 

às famílias resultantes dos impactos financeiros decorrentes da 

pandemia provocada pelo Covid-19, similares às previstas na 

Moratória Pública e aplicável à carteira de crédito automóvel da 

321 Crédito.

À data de 31 de dezembro de 2021, o Grupo Banco CTT não detinha 

qualquer moratória ativa em nenhum segmento de crédito.

De acordo com as Orientações EBA relativas ao relato e divulgação 

de informações sobre exposições objeto de medidas aplicadas em 

resposta à crise da Covid-19 (EBA/GL/2020/07), apresentam-

se de seguida o número total pedidos de moratórias, moratórias 

cedidas e montante escriturado bruto de empréstimos e 

adiantamentos a 31 de dezembro de 2021 e de 2020:

2021

Número de 
devedores

Montante escriturado bruto

Dos quais: 
moratórias 
legislativas

Dos quais: 
expiradas

Prazo residual das moratórias

≤ 3 meses > 3 meses
≤ 6 meses

> 6 meses
≤ 9 meses

> 9 meses
≤ 12 meses > 1 ano

Empréstimos e 
adiantamentos aos 
quais foi oferecida uma 
moratória

7.080 81.279 

Empréstimos e 
adiantamentos objeto 
de uma moratória 
(aplicada)

4.424 64.019 42.220 64.019 - - - - -

dos quais: famílias 54.496 33.041 54.496 - - - - -

dos quais: 
caucionados por 
imóveis de habitação

33.023 33.023 33.023 - - - - -

dos quais: sociedades 
não financeiras 9.523 9.179 9.523 - - - - -

dos quais: pequenas 
e médias empresas 8.011 7.684 8.011 - - - - -

dos quais: 
caucionados por 
imóveis comerciais

2.610 2.610 2.610 - - - - -

(valores expressos em milhares de euros)
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2020

Número de 
devedores

Montante escriturado bruto

Dos quais: 
moratórias 
legislativas

Dos quais: 
expiradas

Prazo residual das moratórias

≤ 3 meses > 3 meses
≤ 6 meses

> 6 meses
≤ 9 meses

> 9 meses
≤ 12 meses > 1 ano

Empréstimos e 
adiantamentos aos 
quais foi oferecida uma 
moratória

7.018 103.470 

Empréstimos e 
adiantamentos objeto 
de uma moratória 
(aplicada)

4.364 82.151 54.213 41.761 9.423 389 30.578 - -

dos quais: famílias 71.837 44.356 40.719 152 389 30.578 - -

dos quais: 
caucionados por 
imóveis de habitação

44.335 44.335 13.223 146 389 30.578 - -

dos quais: sociedades 
não financeiras 10.313 9.857 1.042 9.271 - - - -

dos quais: pequenas 
e médias empresas 9.131 8.674 1.015 8.115 - - - -

dos quais: 
caucionados por 
imóveis comerciais

2.958 2.958 165 2.794 - - - -

(valores expressos em milhares de euros)

RISCO OPERACIONAL

O risco operacional decorre da probabilidade de existirem perdas 

resultantes da inadequação ou falha dos procedimentos internos, 

sistemas, pessoas ou de eventos externos.

A framework de gestão do risco operacional do Grupo Banco CTT 

representa um fator fundamental para a gestão e controlo dos 

riscos, sendo necessário, para a sua devida implementação, o 

contínuo desenvolvimento de uma forte cultura e gestão do risco.

Para a gestão deste risco, foram adotados conceitos, princípios 

e práticas devidamente documentados, que se traduzem em 

mecanismos de controlo passíveis de melhoria contínua. 

O objetivo em matéria de controlo e gestão do risco operacional 

está direcionado para a respetiva identificação, avaliação, reporte 

e monitorização.

Governance da gestão do risco operacional

A framework de gestão do Risco Operacional assenta num modelo 

de três linhas de defesa, em que a primeira delas, composta por 

todos os colaboradores do Grupo Banco CTT e Process Owners, 

é a principal responsável pela gestão quotidiana dos riscos, em 

conformidade com as políticas, procedimentos e controlos que 

se encontram definidos. 

As referidas políticas, procedimentos e controlos visam, entre 

outros, a clara definição de responsabilidades, segregação de 

funções, o adequado controlo de acessos (físicos e lógicos), 

as atividades de reconciliação, os relatórios de exceção, o 

processo estruturado para a aprovação de novos produtos, o 

acompanhamento dos contratos de outsourcing do Grupo e a 

formação interna sobre processos, produtos e sistemas.

A segunda linha de defesa, assegura a monitorização do risco 

operacional, aconselha e apoia a primeira linha de defesa em 

matéria de identificação de riscos e controlos associados aos 

vários processos existentes. Assumem preponderância na 

segunda linha as Funções de Controlo (Direções de Risco e 

Compliance).

A terceira linha de defesa, é assegurada pela Auditoria Interna, 

a Função de Controlo que é responsável por examinar e avaliar 

de modo independente a adequação e a eficácia das políticas, 

processos e procedimentos que suportam o sistema de 

governação e gestão de risco, através da realização de testes de 

efetividade aos controlos implementados.

A abordagem à gestão do risco operacional está suportada pela 

estrutura de processos end-to-end, considerando-se que uma 

visão transversal às áreas funcionais da estrutura organizacional é 

a abordagem mais adequada para percecionar os riscos e estimar 

o impacto das medidas corretivas de mitigação. A framework tem 

definida uma estrutura de processos por entidade do Grupo, que 
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é ajustada em função da evolução do negócio. 

Os Process Owners são responsáveis por definir os processos 

numa perspetiva end-to-end, garantindo a efetiva adequação 

dos controlos, reportar os eventos de risco operacional capturados 

no contexto dos seus processos, identificar e avaliar os riscos 

e controlos dos processos através da participação ativa nos 

exercícios de RSA (Risk Self Assessment / Processo de Auto-

Avaliação do Risco), detetar e implementar as ações adequadas 

para mitigar exposições ao risco e monitorizar os indicadores de 

risco (KRIs) e os indicadores de performance (KPIs) dos processos. 

A framework de gestão do risco operacional inclui instrumentos 

como o processo de identificação e registo de eventos de risco 

operacional, o processo de autoavaliação de riscos e controlos 

(“RSA”) e a identificação e quantificação dos Key Risk Indicators 

(KRIs), que permitem identificar, avaliar, monitorizar e mitigar 

o risco operacional, garantindo a minimização das perdas 

associadas a este risco e promovendo uma efetiva gestão do 

risco operacional.

Para além dos referidos instrumentos de gestão de risco 

operacional, existem também outras iniciativas, com ações para 

melhoria continua dos processos e gestão da continuidade de 

negócio.

 

Recolha de eventos de risco operacional

O registo de eventos de risco operacional é o instrumento utilizado 

para medir quantitativamente a exposição histórica a eventos de 

risco operacional, bem como para suportar a subsequente análise 

à real eficácia dos controlos existentes.

Esta atividade consiste, fundamentalmente, na utilização de um 

repositório dinâmico de todos os eventos de risco que tenham 

ocorrido, suportada em procedimentos que garantam a efetiva 

análise dos eventos mais relevantes, seja pelo seu impacto, pela 

sua recorrência ou por outra característica pertinente.

Nesse sentido, a análise dos eventos de perda, assim como dos 

eventos de quase-perda (near miss), providencia indícios sobre 

os principais riscos e permite determinar se eventuais falhas 

são isoladas ou sistémicas. Por outro lado, esta prática acelera a 

identificação dos eventos emergentes, propiciando uma rápida 

resposta.

A deteção e reporte das perdas operacionais é uma 

responsabilidade de todos os colaboradores, sendo que cabe aos 

Process Owners um papel determinante na caracterização dos 

eventos de risco operacional que inclui a descrição da respetiva 

causa-efeito, valorização da perda e a descrição dos planos de 

ação para mitigação do risco.

A Direção de Risco é responsável pelo registo e caraterização dos 

eventos de risco operacional para todas as entidades do Grupo e 

por validar e monitorizar os mesmos. Adicionalmente, acompanha 

a identificação das deficiências dos processos e respetivas ações 

de mitigação.

Risco de fraude

No âmbito do risco operacional, estão incluídos eventos ou riscos 

relacionados com a fraude, para o qual também foi aprovada 

uma política de gestão do risco de fraude, com a formalização 

dos moldes em que a fraude é endereçada no que respeita à 

sua prevenção, deteção e investigação. Os impactos da fraude 

podem materializar-se por via de diferentes canais, seja através 

de produtos e serviços, seja pelas várias entidades com que o 

Banco se relaciona. Nesse sentido consideram-se como principais 

tipologias de fraude as seguintes: fraude na contratação de 

produtos de crédito, fraude contabilística, fraude online, fraude 

com cartões, fraude com operações, fraude de fornecedores e 

prestadores de serviços e fraude de parceiros.

O modelo de gestão de fraude adotado inclui várias vertentes, 

nomeadamente a prevenção, deteção, investigação e 

monitorização. A abordagem à gestão de fraude, incide, 

maioritariamente, nas fases de prevenção e deteção, em termos 

de definição de processos, procedimentos e controlos, bem 

como a implementação de ferramentas de deteção. Estas fases 

contribuem para a eficiência do processo de gestão da fraude, 

designadamente na etapa de prevenção, possibilitando assim 

minimizar o impacto de eventuais perdas associadas aos eventos 

de risco de fraude.

RISCO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

O risco de tecnologias de informação e comunicação diz respeito 

à possibilidade de ocorrerem constrangimentos causados por 

falha, avaria ou outra interrupção nos sistemas de informação e 

outras infra-estruturas tecnológicas.

Por seu turno, o risco de segurança da informação traduz-se na 

incapacidade dos sistemas de informação resistirem a ações que 

comprometam a confidencialidade, integridade, disponibilidade, 

autenticidade ou não repúdio dos dados armazenados, 

transmitidos ou tratados, ou dos serviços prestados por esses 

sistemas de informação, incluindo roubo de dados, campanhas 
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de phishing, crime financeiro, disseminação de malware, e 

negação de serviços críticos com elevados impactos operacionais, 

reputacionais e financeiros.

 

A estratégia de segurança da informação do Grupo Banco CTT tem 

como principal objetivo assegurar a implementação de medidas 

de proteção adequadas e relevantes para o cumprimento dos 

objetivos de negócio, garantindo, simultaneamente, a salvaguarda 

dos interesses do Grupo e a confiança dos seus clientes e 

colaboradores. A framework de Segurança da Informação, 

definida e adotada pela Direção de Segurança e Proteção de 

Dados, suporta-se nas seguintes áreas de atuação: governação 

e conformidade, cibersegurança, proteção de dados, gestão de 

identidades e acessos, gestão de vulnerabilidades, coordenação 

e resposta a incidentes de segurança, e desenvolvimento, 

manutenção e aquisição de sistemas.

Adicionalmente, foram implementados planos de continuidade 

de negócio em cada entidade do Grupo, periodicamente testado, 

revisto e melhorados, com base na análise do risco e em 

conformidade com os requisitos legais e regulamentares.

O Plano de Continuidade de Negócio tem como objetivo formalizar 

e promover a adoção de procedimentos de resposta adequados 

que, face a situações de desastre, assegurem, tanto do ponto 

de vista organizativo, como do ponto de vista tecnológico, a 

continuidade de execuções dos processos do Grupo e a mitigação 

de eventuais prejuízos envolvidos.

O Plano de Continuidade de Negócio contempla, de forma 

integrada, uma componente de continuidade operacional e uma 

componente de recuperação tecnológica, sendo que em cada um 

dos planos são descritas as soluções de continuidade adjacentes, 

os respetivos procedimentos de recuperação / operação em 

contingência, bem como a indicação das equipas do Plano de 

Continuidade de Negócio intervenientes.

Em complemento, são acompanhados os níveis de serviço de 

resposta e resolução quer das equipas internas quer dos principais 

fornecedores e parceiros e o nível de disponibilidade dos principais 

sistemas. 

O Risco de Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação 

é gerido pela Direção de Sistemas de Informação, o Risco de 

Segurança de Informação é gerido pela Direção de Segurança 

e Proteção de Dados e o Plano de Continuidade de Negócio 

encontra-se sobre a responsabilidade da Direção de Risco.

RISCO DE COMPLIANCE

O risco de compliance é definido pelo Comité de Supervisão 

Bancária de Basileia como o risco de dada instituição incorrer 

em sanções de carácter legal e/ou regulamentar e prejuízos 

financeiros ou de ordem reputacional em resultado de não ter 

cumprido leis, regulamentos, códigos de conduta e normas de 

“boas práticas”. A prevenção e mitigação do risco de compliance 

do Grupo Banco CTT passa por um envolvimento dos órgãos 

de administração e de fiscalização e das funções de controlo, 

em particular da Função Compliance do Grupo, nos processos 

decisórios, particularmente os relacionados com o governance 

dos produtos. A gestão deste risco no Grupo está igualmente 

intrinsecamente associada à promoção de uma cultura e conduta 

assentes em valores éticos e comportamentos socialmente 

responsáveis, assegurando igualmente o alinhamento das 

políticas de incentivos com os melhores interesses dos clientes.

Na prossecução desse objetivo, o Grupo Banco CTT adotou 

um modelo de governo interno que promove a eficácia do 

seu sistema de controlo interno, através, nomeadamente, da 

atuação independente e influente das funções de controlo, da 

implementação de políticas e normativos que previnem riscos 

de conduta, incluindo a definição de políticas remuneratórias e 

de incentivos que previnem a ocorrência de conflitos de interesse 

no processo de venda.

Para orientar e formalizar a gestão deste risco, o Banco, 

enquanto empresa-mãe, definiu uma Política e um manual de 

procedimentos, que estipulam os princípios fundamentais de 

compliance, os objetivos, intervenientes e responsabilidades no 

âmbito do controlo de cumprimento e os princípios que deverão 

ser respeitados pelos seus colaboradores. 

Operando o Grupo num setor fortemente regulado torna-se 

indispensável possuir um ciclo de gestão do risco de compliance 

eficaz e abrangente, que possibilite reduzir eventuais sanções 

resultantes do não cumprimento com os requisitos legais e 

regulamentares. Desta forma, e em linha com a sua Política Geral 

de Controlo Interno e Gestão do Risco, o Grupo definiu no seu ciclo 

as seguintes etapas:

Definição de estratégia de risco: Considerando que o risco 

(residual) de compliance a que o Grupo se encontra exposto 

deve ser baixo, evitando a aplicação de contraordenações 

graves ou muito graves, a gestão deste risco segue os 

seguintes princípios: Existência de uma Função Compliance 

independente; Oferta de produtos e serviços condicionada 

a uma análise prévia de risco compliance; Modelos de 
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remuneração variável/incentivos que reduzem conflitos 

de interesses; Realização de ações de controlo às áreas de 

maior risco inerente; Obrigatoriedade de formação inicial 

dos Colaboradores sobre temas de compliance e PBCFT; 

Política de aceitação de clientes conservadora e com níveis 

diligência reforçada sobre clientes e operações com um 

risco elevado de BCFT;

Identificação e avaliação: No caso dos riscos de compliance, 

esta etapa implica que se identifiquem todos os requisitos 

de compliance que o Grupo deverá assegurar, quer estes 

decorram de disposições legais e regulamentares que lhe 

são aplicáveis, quer de normas internas constantes de 

códigos de conduta, políticas ou procedimentos definidos 

internamente. A sistematização dos “requisitos de 

compliance” e dos riscos associados aos mesmos é da 

responsabilidade da Função Compliance; de igual modo, os 

riscos potenciais associados aos “requisitos de compliance” 

identificados deverão ser avaliados para que se conheça o 

seu risco inerente e residual.

Resposta: Avaliado o risco residual, devem ser definidas 

prioridades de atuação, em conjunto com as áreas, de modo 

a mitigar os riscos que se encontrem acima do apetite de 

risco definido.

Monitorização e reporte: o cumprimento dos requisitos 

é continuamente monitorizado pela Função Compliance, 

assegurando a identificação e atuação tempestiva sobre 

não conformidades detetadas. Por outro lado, o estado 

global da conformidade do Grupo com os requisitos legais 

e regulamentares é reportado periodicamente aos órgãos 

de fiscalização e de administração. 

A gestão do risco de compliance passa pelo acompanhamento 

contínuo das iniciativas regulatórias com maior impacto no Grupo, 

sendo de salientar, em 2021, os projetos de cariz regulatório 

associados à implementação da nova legislação em matéria de 

prevenção do branqueamento de capitais (Lei 58/2020), bem 

como ao novo enquadramento regulamentar dos sistemas de 

governo, controlo interno e cultura organizacional, através do 

Aviso nº 3/2020 e da Instrução nº 18/2020.

A gestão do risco de compliance no Grupo passa igualmente por 

uma atuação preventiva da Função Compliance em processos 

considerados críticos para o efeito, sendo de salientar o sign-off 

a novas políticas e procedimentos, às comunicações relevantes 

com clientes, à documentação pré-contratual ou contratual ou aos 

materiais de natureza publicitária. Também o lançamento de novos 

produtos/serviços ou a alterações significativas aos existentes 

implica a realização de risk assessments onde são identificados 

potenciais riscos de compliance ou reputacionais para os quais 

terão de ser implementadas ações ou controlos que os permitam 

mitigar, seja numa fase anterior ao lançamento do produto ou 

após o início da sua comercialização. O acompanhamento do 

tratamento de reclamações de clientes é igualmente merecedor 

de uma atenção especial com vista não só a identificar eventuais 

riscos de compliance, mas também para garantir que a reclamação 

do cliente foi adequadamente endereçada.

A realização de ações de monitorização da conformidade e 

testes a controlos de primeira linha completa o ciclo de gestão 

do risco de compliance, sendo de destacar a realização em 2021 

de ações de monitorização ao processo de aprovação de novos 

produtos e serviços, aos procedimentos de controlo à realização 

de transações com partes relacionadas, bem como às políticas 

de remuneração.

RISCOS 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, 

volatilidade e spread de crédito. 

O Grupo não possui carteira de Trading, e a quase totalidade da 

sua carteira de títulos de divida 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. Adicionalmente o 

Banco detém unidades de participação no montante total de 25 

milhões de euros num fundo de investimento imobiliário que está 

contabilizado ao justo valor através de resultados.

Para limitar possíveis impactos negativos devido a dificuldades 

num mercado, setor ou emitente, o Grupo definiu um conjunto de 

limites para a gestão da sua carteira própria de modo a garantir 

que os níveis de risco incorridos nas carteiras do Grupo estão de 

acordo com os níveis pré-definidos de tolerância ao risco. Estes 

limites são estabelecidos com periodicidade mínima anual e são 

monitorizados regularmente pelo Comité de Capital e Risco, 

Comissão de Auditoria e Conselho de Administração.

RISCO DE TAXA DE JURO

O risco de taxa de juro consiste em eventuais perdas de valor 

económico causadas nos elementos de balanço sensíveis à taxa 
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de juro devido a variações das taxas de juro. 

Um dos principais instrumentos no acompanhamento do risco de 

taxa de juro do balanço é o repricing gap sobre os ativos e passivos 

suscetíveis a variações de taxa de juro. Este modelo agrupa os 

ativos e passivos sensíveis a variações em intervalos temporais 

fixos (datas de vencimento ou de primeira revisão de taxa de juro, 

quando a mesma está indexada, ou comportamentais quando 

apropriado), a partir dos quais se calcula um impacto potencial 

sobre a margem financeira e valor económico do Grupo, resultante 

de variações da taxa de juro e para os quais o Grupo definiu limites 

de tolerância específicos.

Os relatórios de repricing gap são produzidos mensalmente 

e são uma ferramenta essencial para definir a estratégia de 

investimentos de cada ciclo de forma que o Grupo garanta que 

a todo o momento os desfasamentos temporais entre ativos 

e responsabilidades estão em linha com o apetite definido na 

estratégia de risco.

Até à presente data, o Grupo tem vindo a gerir o risco de taxa de 

juro do seu balanço de forma estrutural utilizando coberturas 

naturais na composição da carteira de investimentos, sem 

recorrer a instrumentos derivados, sem prejuízo da colocação 

de derivados de cobertura de taxa de juro em veículos de 

titularizações alinhados com a prática de mercado e expectativas 

de investidores.

RISCO DE LIQUIDEZ

O risco de liquidez consiste na potencial incapacidade do Grupo 

em cumprir as suas obrigações de reembolsos de financiamentos 

sem incorrer em perdas significativas, devido a condições de 

financiamento mais onerosas ou à venda de ativos por valores 

inferiores aos de mercado. 

O Grupo está sujeito a risco de liquidez por inerência do seu 

negócio de transformação de maturidades, cedente em prazos 

mais longos (essencialmente no Crédito Habitação) e tomador de 

liquidez, essencialmente, sob a forma de depósitos, sendo desta 

forma crucial uma gestão prudente do risco de liquidez. 

Práticas de Gestão

O Grupo Banco CTT estabeleceu uma estrutura de gestão do 

risco de liquidez, com responsabilidades e processos claramente 

identificados, de forma a garantir que todos os participantes na 

gestão do risco de liquidez estão perfeitamente coordenados 

e que os controlos de gestão são efetivos. Ao nível global, a 

estratégia de gestão do risco de liquidez é da competência 

do Conselho de Administração, que delega na Comissão 

Executiva, e executada pela Direção de Tesouraria, assente na 

vigilância constante dos indicadores de exposição, e objeto de 

acompanhamento 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 aplicáveis, assim como com os objetivos e 

orientações definidos pelo Grupo. 

A Direção de Tesouraria do Banco CTT tem como responsabilidade 

garantir a gestão dos fluxos de caixa e os níveis de liquidez de 

curto prazo necessários, em particular a detenção de High Quality 

Liquid Assets (HQLA), assim como a execução dos planos de 

funding a médio e longo prazo, por via de cash management e 

relações interbancárias, assegurar os limites de risco de liquidez 

estabelecidos, as reservas mínimas de caixa e os limites de 

posição e outros rácios regulamentares ou definidos pela 

Comissão Executiva ou pelo Conselho de Administração.

A Direção de Risco é responsável por identificar, avaliar, controlar 

e monitorizar o risco de liquidez do Grupo, assegurando a sua 

gestão dentro do apetite de risco definido pelo Conselho de 

Administração, apoiar na definição dos limites de liquidez, 

assegurando a monitorização contínua do seu cumprimento e 

apoiar o Comité de Capital e Risco na definição dos indicadores 

chave de risco (KRIs), e acompanhar a evolução dos mesmos.

Ao nível dos diferentes ativos, é mantida uma constante vigilância 

da possibilidade de transação dos mesmos, devidamente 

enquadrados por limites para atuação em cada mercado.

No que se refere à liquidez estrutural, o Grupo elabora um 

reporte mensal de liquidez, tendo em consideração não só a 

data de maturidade efetiva dos vários produtos como a sua 

maturidade comportamental, através do qual são determinados 

os mismatches estruturais para cada time bucket. 

Neste enquadramento, além das análises definidas internamente 

para acompanhamento deste risco (e.g., aferição permanente 

de gaps de liquidez e/ou duração, análises sobre a composição 

e disponibilidade de ativos, etc.), o Grupo adota também as 

quantificações do Liquidity Coverage Ratio (LCR) e do Net Stable 

Funding Ratio (NSFR), acompanhando de forma periódica a sua 

evolução e antecipando potenciais impactos, fazendo também 

um acompanhamento das métricas adicionais de monitorização 

de liquidez (designado por ALMM, do inglês “Additional Liquidity 

Monitoring Metrics”) que permite verificar os mismatches de 
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liquidez bem como a capacidade do Grupo em contrabalançar 

mismatches negativos (outflows maiores que inflows).

O LCR visa promover a resiliência dos bancos ao risco de liquidez 

de curto prazo, assegurando que detêm ativos líquidos de elevada 

qualidade, suficientes para sobreviver a um cenário de stress 

severo, durante um período de 30 dias.

A implementação do NSFR tem como objetivo garantir que os 

bancos mantêm um financiamento estável para os seus ativos e 

operações fora de balanço, por um período de um ano.

As métricas ALMM refletem uma maior granularidade que 

o LCR (30 dias), permitem ter um controlo acrescido sobre o 

mismatch de liquidez, tendo em conta os outflows e inflows 

contratados, e possibilitam também conhecer a concentração 

da counterbalancing capacity.

 

Análise do Risco de Liquidez

O Liquidity Coverage Ratio (LCR) alcançou um valor confortável 

de 881% (1.066% no final de 2020), significativamente acima 

dos requisitos mínimos, refletindo a gestão de liquidez do Grupo, 

durante o ano de 2021.

O Grupo Banco CTT continua a seguir todas as alterações 

legislativas por forma a cumprir com as obrigações 

regulamentares, nomeadamente em relação aos rácios de 

liquidez da CRR – LCR (Liquidity Coverage Ratio) e NSFR (Net 

Stable Funding Ratio).

O ALMM apresentava em 31 de dezembro de 2021 um mismatch 

positivo de liquidez (diferença entre outflows e inflows 

contratados) de 128.810 milhares de euros.

Adicionalmente, esse mismatch positivo de liquidez era reforçado 

pelos ativos financeiros e reservas no Banco Central na ordem de 

781.858 milhares de euros.

RISCO DE MODELO DE NEGÓCIO

O risco de estratégia consiste na probabilidade de ocorrência de 

impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de 

decisões estratégicas inadequadas, da deficiente implementação 

das decisões ou da incapacidade de resposta a alterações do meio 

envolvente ou a alterações no ambiente de negócios do Grupo.

O Grupo gere ativamente o seu risco estratégico através de 

revisões periódicas do seu Plano de Negócios, em função da 

evolução do próprio negócio, das mudanças económicas e 

concorrenciais e das condições de mercado, tendo preocupação 

constante com o seu nível de capital e os riscos tomados 

nas suas decisões estratégicas e o plano de capitalização 

previsto. A sua monitorização é assegurada regularmente pela 

Comissão Executiva, Comissão de Auditoria e pelo Conselho 

de Administração, através do acompanhamento dos desvios 

orçamentais.
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DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ARTº 435, nº1, alínea e) DO CRR

Declara-se que as medidas de gestão de risco da instituição e os sistemas de gestão de risco implementados são adequados face ao perfil 

de risco e à estratégia do Banco. 

Lisboa, 14 de março de 2022

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

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

Luís Jorge de Sousa Uva Patrício Paúl

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ARTº 435, nº1, alínea f) DO CRR

Declaração concisa de apetite pelo risco:

O Grupo Banco CTT desenvolve a sua atividade de uma forma 

prudente e sustentável. Os objetivos fixados para o negócio são, 

a todo o momento, limitados pelos níveis de tolerância ao risco 

definidos em função da sustentabilidade e rendibilidade do Grupo 

a longo prazo.

Os níveis de tolerância ao risco definem-se no Risk Appetite 

Statement (RAS) do Grupo, sendo este um instrumento utilizado 

na gestão e no processo de decisão do Banco na sua atividade 

consolidada. O primeiro e principal objetivo do RAS é conduzir 

o Grupo, no geral, e os seus órgãos de decisão, em particular, a 

refletir sobre o posicionamento de risco do Grupo. Neste sentido, 

o RAS traduz-se numa preocupação contínua e sempre presente 

nos diferentes ciclos de planeamento estratégico e de negócio, 

é um dos elementos de base para a definição dos objetivos de 

crescimento e rentabilidade do Grupo e define os princípios 

qualitativos e os limites quantitativos para a gestão dos diferentes 

riscos decorrentes da atividade, pelo que condiciona os critérios 

de decisão e as operativas de gestão dos diferentes riscos.

O RAS divide-se em duas componentes principais: a) Modelo de 

Governo que, partindo da Política Geral de Controlo Interno e Gestão 

do Risco atribui responsabilidades aos diversos órgãos sociais e 

unidades de estrutura e b) Avaliação de Riscos e Indicadores, que 

inclui uma avaliação dos diversos riscos, identificação dos riscos 

materiais e definição de limites para os mesmos.

O RAS é revisto com uma frequência mínima anual, tanto no 

que respeita à avaliação dos riscos e identificação daqueles que 

são materiais, como no que respeita à escolha de indicadores 

relevantes e dos limites fixados.

A versão 2022-24 do RAS, aprovada pelo Conselho de 

Administração em dezembro de 2021, inclui 18 indicadores 

com limites que o Grupo considera essenciais para a sua 

sustentabilidade em diversos aspetos do seu negócio: gestão 

de capital, riscos de liquidez, operacional, de crédito, de taxa de 

juro, reputacional, de compliance e de sistema de informação.

Nos últimos 2 anos o Grupo Banco CTT apresentou os seguintes 

indicadores consolidados de risco e liquidez:

dez/21 dez/20

Rácio de FP principais de nível 1 [CRR] (1) 16,0% 16,8%

Rácio de fundos próprios totais [CRR] (1) 16,0% 16,8%

Rácio de alavancagem [CRR] (1) 6,3% 6,7%

Rácio de cobertura de liquidez [CRR] 881% 1.066%

Rácio de financiamento estável líquido [CRR] 168% 170%
 
(1)  Inclui o resultado líquido do ano em 2021.

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

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

Luís Jorge de Sousa Uva Patrício Paúl

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Lisboa, 14 de março de 2022
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