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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.

Dezembro 2020 O Banco CTT atinge o breakeven no seu 5º ano completo de existência, com um resultado líquido consolidado de 233 mil euros.

2021

Janeiro 2021 Aumento de capital social em 10 milhões de euros, para 296,4 milhões de euros.

Abril 2021
O Banco CTT e a Sonae Financial Services iniciam uma nova parceria no crédito ao consumo com o Banco CTT como responsável 
pelo financiamento do crédito do cartão de Universo e da respetiva gestão do risco de crédito.

Setembro 2021
O Grupo Banco CTT, através da sua subsidiária 321 Crédito, titularizou e colocou no mercado uma carteira de crédito automóvel no 
montante de 250 milhões de euros (Ulisses Finance Nº.2).

INFORMAÇÃO SOBRE O GRUPO BANCO CTT 
GRUPO BANCO CTT

História
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 (disponível no sítio da internet do Banco em www.bancoctt.pt) e 

com 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 

gestão 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 

Remunerações criada no seio de Conselho de Administração. 

Assim, o Conselho de Administração do Banco, em funções a 31 de 

dezembro de 2021, era composto por 12 Administradores, incluindo 

7 Administradores Não Executivos (incluindo o Presidente do 

Conselho de Administração e 3 Vogais independentes) e 5 

Administradores Executivos (incluindo o Presidente da Comissão 

Executiva), tendo a seguinte organização de gestão:

Governo Societário

O Banco CTT adota um modelo de governo de cariz anglo-

saxónico, tendo os membros dos seus órgãos sociais em funções 

na presente data sido designados em Assembleia Geral para o 

mandato correspondente ao triénio 2019-2021.

Este modelo assenta na existência de um Conselho de 

Administração, uma Comissão de Auditoria (constituída no seu 

seio por Administradores 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

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

CEO
Luís Pereira Coutinho

CFO
Pedro Coimbra

CCO
João Mello Franco

CIO
Nuno Fórneas

CRO
Luís Paúl

Comissão Executiva

www.bancoctt.pt
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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:

Promover uma cultura de risco integrada que abranja 

todas as áreas de atividade da instituição e que assegure a 

identificação, avaliação, acompanhamento e controlo dos 

riscos a que o Banco está ou pode vir a estar exposto;

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 programa de formação e com o 

acompanhamento e suporte de colaboradores 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 

especificidades do Banco CTT e de uma cultura 

organizacional assente em elevados padrões de exigência 

ética, suportada no Código de Conduta da instituição, em 

políticas e procedimentos de controlo interno e gestão de 

riscos e, bem assim, numa organização interna assente no 

modelo das três linhas de defesa.

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 recomendações 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, igualmente, 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 Missão, 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 

Crédito e Sociedades Financeiras (“RGICSF”) e do disposto no 

Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020, o Banco CTT dispõe 

de mecanismos sólidos em matéria de governo da sociedade, 

completos e proporcionais à natureza, nível e complexidade da 

instituição, que incluem:

Uma estrutura organizativa clara, com linhas de 

responsabilidade bem definidas, transparentes e coerentes;

Processos eficazes de identificação, gestão, controlo e 

comunicação dos riscos a que está ou possa vir a estar 

exposto; e

Mecanismos adequados de controlo interno, incluindo 

procedimentos administrativos e contabilísticos sólidos, 

assim como políticas e práticas de remuneração que 

promovem e são coerentes com uma gestão sã e prudente 

dos riscos.
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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 CONTAS 2 

ROC:

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., 

representada por Sílvia Maria Teixeira da Silva 

ROC Suplente:

Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

Efetivo:

Catarina Morais Bastos Gonçalves de Oliveira 

Suplente:

Maria Filipa Rebelo Pereira de Matos Alves Torgo

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

1 São, na presente, indicados os membros dos órgãos sociais e comissões internas em funções a 31 de dezembro de 2021. 
2 No exercício de 2021 iniciou funções como REVISOR OFICIAL DE CONTAS para o mandato 2021/2023 
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Pedro Coimbra

CFO

Luís Paúl

CRO

Luís Pereira

Coutinho

CEO

João Mello

Franco

CCO

Nuno Fórneas

CIO
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Numa perspetiva de gestão de balanço do Grupo, de forma a 

acomodar esta nova linha de negócio (a 31 de dezembro de 

2021, o valor bruto de crédito concedido através do cartão de 

crédito Universo era de 299 milhões de euros) o Banco adotou 

as seguintes medidas:

Venda de 204 milhões de euros (valor nominal) de títulos 

que resultaram numa mais-valia de 17.777 milhares de 

euros;

Em setembro de 2021 o Grupo Banco CTT, através da sua 

subsidiária 321 Crédito, titularizou e colocou no mercado 

uma carteira de crédito automóvel no montante de 250 

milhões de euros (Ulisses Finance No.2). O spread implícito 

para a totalidade dos créditos foi de 0,64%.

A carteira de cartões de crédito contribuiu com 10.166 milhares 

de euros para a margem financeira, tendo sido reconhecido 6.618 

milhares de euros de imparidade.

O Banco CTT continuou em 2021 a percorrer o caminho da 

eficiência e da rentabilidade, tendo o cost-to-income passado 

de 114% em 2019 e 84% em 2020 para 65% em 2021. Expurgando 

o efeito não recorrente das mais-valias na venda dos títulos (no 

já referido valor de 17.777 milhares de euros), o cost-to-income 

seria, ainda assim, de 79%, o que representa uma melhoria face 

ao ano transato.

O Banco CTT registou em 2021 um resultado líquido consolidado 

de 16.148 milhares de euros (contra 233 milhares de euros em 

2020), resultado esse que incorpora 12.962 milhares de euros 

de itens específicos que resultaram fundamentalmente das mais 

valias brutas geradas com a venda de títulos.

Resumo do Ano e Principais Destaques

O ano de 2021 foi o segundo ano do surto da Covid-19, classificado 

como pandemia pela Organização Mundial de Saúde a 11 de 

março de 2020. Neste capítulo, o ano de 2021 fica marcado pela 

vacinação massiva da população portuguesa o que abriu uma 

janela de esperança para o regresso à normalidade pré-covid.

O foco do Banco CTT foi, à semelhança do que havia acontecido 

em 2020, a proteção da saúde dos colaboradores (com a adoção 

das medidas que se revelavam apropriadas a cada momento) e a 

continuidade, sem qualquer disrupção, da prestação dos serviços 

financeiros essenciais.

Ainda no capítulo da pandemia e das moratórias, de referir que 

o Banco CTT, que no final de 2020 tinha apenas 4% da carteira 

de crédito em moratória (cerca de 4 vezes inferior à média do 

sistema). Findas as mesmas não se registaram cliff effects, o 

que é revelador da qualidade da carteira de crédito do Grupo e 

do acompanhamento que foi sendo feito aos clientes durante 

o período crítico da pandemia. A 31 de dezembro de 2021 não 

existiam moratórias ativas.

O crescimento da base de clientes, a confiança que estes 

depositam na marca Banco CTT e o aumento da poupança 

das famílias (decorrente da redução do consumo por via do 

contexto pandémico) fizeram com que, em 2021, o Banco CTT 

tivesse captado 713 milhões de euros de recursos de clientes 

(combinando valores de balanço e fora de balanço), que compara 

com 477 milhões de euros em 2020.

Assim, os recursos de clientes de balanço aumentaram 433 

milhões de euros, tendo o crédito concedido aumentado 463 

milhões de euros (muito alavancado no contributo dos cartões 

de crédito), incrementando o rácio de transformação de 66% em 

2020 para 74% em 2021.

Em abril de 2021, o Banco CTT e a Sonae Financial Services 

iniciaram uma nova parceria no crédito ao consumo através da 

qual o Banco passou a efetuar o financiamento do crédito do 

cartão de Universo e da respetiva gestão de risco de crédito.
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O Grupo Banco CTT, através da sua subsidiária 321 Crédito, 

titularizou e colocou no mercado uma carteira de crédito 

automóvel no montante de 250 milhões de euros (Ulisses 

Finance No.2).

A operação de titularização foi subscrita por diversos investidores 

institucionais europeus e norte-americanos, tendo a procura 

superado em mais de 2 vezes a oferta. O spread implícito para a 

totalidade dos créditos foi de 0,64%.

A operação servirá para financiar o crescimento da atividade do 

Banco CTT, otimizando o seu capital e diversificando fontes de 

liquidez.

Outubro 2021

Banco CTT é membro pioneiro do movimento Merece, que 

pretende dar um fim sustentável aos cartões bancários.

Para além de dar uma nova vida aos cartões, transformando-os 

em mobiliário urbano, por cada kg de cartões recolhidos será 

plantada uma árvore e assegurada a sua manutenção por 5 anos, 

compensando desta forma as emissões geradas por cada cartão 

(1 cartão bancário equivale a uma pegada de 150gr de carbono). 

No âmbito desta parceria, o Banco CTT avançou também com 

aquisição de cartões de débito produzidos 100% com plástico 

reciclado.

Depósitos de clientes atingem os 2.000 milhões de euros.

Novembro 2021

Melhor mês de sempre ao nível da captação de depósitos (+71M€ 

de variação de depósitos).

Principais Destaques

Janeiro 2021

Aumento de capital social em 10 milhões de euros, para 296,4 

milhões de euros.

Abril 2021

O Banco CTT inicia uma parceria no crédito ao consumo com a 

Sonae Financial Services, através da qual efetua o financiamento 

do cartão Universo com a respetiva gestão da exposição ao risco 

de crédito.

Julho 2021

O Banco CTT e o BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) 

renovam o acordo de parceria existente.

O acordo permitirá ao Banco CTT continuar a desenvolver a sua 

oferta e reforçar a sua posição como player de referência no 

financiamento e em meios de pagamento em Portugal.

Setembro 2021

O Banco CTT e a Zurich lançam um produto de Investimento 

Sustentável.

Trata-se de um seguro de vida ligado a um fundo de investimento 

(unit-linked) autónomo, que investe em ativos financeiros 

de empresas e instituições que prosseguem e promovem os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) consagrados 

pelas Nações Unidas, dando, sempre que possível, prioridade 

aos ODS definidos como prioritários pelo Governo português 

na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável.

janeiro
Aumento de capital para 
296,4 milhões de euros

setembro
Ulisses Finance Nº.2 - 
titularização de 250M€ 
de crédito automóvel

dezembro
Banco CTT apresenta um 
resultado líquido consolidado 
de 16.148.103 euros

outubro
Depósitos de clientes 
atingem os 2.000 
milhões de euros

abril
início da parceria entre 
o Banco CTT e a Sonae 
Financial Services
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Escolha Acertada Deco Proteste, na categoria Crédito Habitação

O Crédito Habitação Banco CTT recebeu a distinção de ESCOLHA 

ACERTADA pela DECO PROTESTE. Com uma oferta competitiva 

e abrangente, o Crédito Habitação Banco CTT foi distinguido por 

apresentar a melhor relação entre qualidade e preço. A oferta 

Banco CTT apresenta soluções de crédito com taxa variável ou 

mista para as diferentes finalidades, desde aquisição, construção/

obras ou investimento. 

O acompanhamento de todo o processo através da App Casa 

Banco CTT permite aos nossos Clientes realizar o pedido de 

crédito online e acompanhar todo o processo sem sair de casa, 

contando com o apoio de uma equipa especializada.

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 2021, no Atendimento ao Cliente

O serviço de Atendimento ao Cliente do Banco CTT foi considerado 

pelos consumidores como Cinco Estrelas, entre cinco bancos 

avaliados, obtendo uma satisfação global de 73,7% pelo U-Scoot 

Lda. A distinção com o Prémio Cinco Estrelas 2021 teve por base 

os critérios de Satisfação-Experimentação, Confiança na Marca, 

Inovação e em particular, a Intenção de Recomendação.

Os  t est es  d e  ava li a çã o  d a s  m a rca s  s ã o  rea li z a d os  a 

consumidores habituais, sendo que apenas as melhores marcas 

obtêm a distinção Cinco Estrelas.

PRÉMIOS BANCO CTT 2021

Em 2021, o Banco CTT voltou a ser distinguido com prémios 

e distinções atribuídas por entidades independentes, que 

reconhecem a excelência dos nossos produtos e serviços.

Estes prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades 

que os atribuíram.
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VALORES A PRESERVAR

 Simplicidade

 

 Eficiência

 

 Proximidade

 Confiança

 Solidez

VISÃO

O Banco CTT pretende ser reconhecido como uma instituição 

bancária de referência em qualidade, eficiência e criação de valor 

junto dos clientes, dos colaboradores e da sociedade.

MISSÃO

O Banco CTT tem como missão disponibilizar ao cliente produtos 

financeiros simples, competitivos, mas acessíveis, assente num 

serviço de qualidade e inovação, mantendo uma postura de 

relacionamento sustentável com todos os intervenientes.

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, contando 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.

VISÃO, MISSÃO, PRINCÍPIOS E VALORES DO BANCO
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O resultado líquido de 2021 inclui o impacto líquido positivo de 

12.962 milhares de euros de um conjunto de itens específicos, 

designadamente das mais valias de vendas realizadas na carteira 

de títulos, no total bruto de 17.777 milhares de euros.

RESULTADOS CONSOLIDADOS

Resultado Líquido

No exercício de 2021 o Banco CTT atingiu um resultado líquido 

consolidado de 16.148 milhares de euros, que compara com um 

resultado líquido positivo de 233 milhares de euros no período 

homólogo, representando uma variação positiva de 15.915 

milhares de euros.

∆

Demonstração de Resultados 2021 2020 % Abs.

Margem Financeira 55.714 44.572 25% 11.142

Comissões Líquidas 25.378 20.204 26% 5.174

Outros Resultados 715 1.197 -40% (482)

Produto Bancário 81.807 65.973 24% 15.834

Custos com Pessoal (25.171) (21.806) 15% (3.365)

Gastos Gerais Administrativos (31.886) (27.152) 17% (4.734)

Amortizações do Exercício (7.691) (6.451) 19% (1.240)

Custos Operacionais (64.748) (55.409) 17% (9.339)

Imparidade e Provisões (12.159) (9.352) 30% (2.807)

Resultado antes de Imposto 4.900 1.212 304% 3.688

Impostos (1.714) (979) 75% (735)

Resultado Líquido (Sem itens específicos) 3.186 233 1267% 2.953

Itens Específicos Líquidos 12.962 — ... 12.962

Resultado Líquido 16.148 233 6830% 15.915

(valores expressos em milhares de euros)

Os juros de cartões de crédito ascenderam a 10.166 

milhares de euros. Estes juros resultam da carteira adquirida 

no âmbito da Parceria Universo com a Sonae Financial 

Services, com início do segundo trimestre de 2021.

Os juros de crédito hipotecário ascenderam a 3.824 

milhares de euros (2020: 4.156 milhares de euros), 

representando um decréscimo de 333 milhares de euros, 

dado o aumento do volume médio não ter sido suficiente 

para compensar o efeito decorrente da redução do 

indexante Euribor (ver figura abaixo, com dados da Euribor 

de 12 meses).

As explicações para as variações mais relevantes são 

apresentadas como segue:

Margem Financeira

A Margem Financeira ascendeu a 55.714 milhares de euros (2020: 

44.572 milhares de euros), o que representa um aumento de 

11.142 milhares de euros (+25%).

Os juros de crédito automóvel ascenderam a 37.627 

milhares de euros (2020: 33.311 milhares de euros), 

representando um aumento de 4.316 milhares de euros, 

impulsionado pelo aumento de volume médio.

PRINCIPAIS INDICADORES
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Custos Operacionais

Os custos operacionais totalizaram 65.839 milhares de euros 

(2020: 55.409 milhares de euros), resultando num cost-to-

income ajustado (expurgando os itens específicos) de 79%, o 

que compara com 84% em 2020. 

Custos com Pessoal

Os custos com pessoal ascenderam a 25.171 milhares de 

euros (2020: 21.806 milhares de euros), representando 

um aumento de 3.365 milhares de euros.

O aumento é explicado pelo (i) aumento dos encargos com 

o pessoal em regime de pluralidade de empregadores no 

contexto da utilização da Rede Lojas, (ii) pelas atualizações 

salariais que, em 2020, apenas ocorreram no segundo 

semestre e (iii) pelo aumento dos incentivos comerciais 

face a 2020.

Gastos Gerais Administrativos

Os gastos gerais administrativos ascenderam a 31.886 

milhares de euros (2020: 27.152 milhares de euros), 

representando um aumento de 4.734 milhares de euros.

O aumento é explicado pelo (i) aumento dos gastos 

incorridos com a utilização da rede de lojas CTT, (ii) os 

gastos iniciais e de operação do novo segmento de 

negócio (cartões de crédito) e (iii) aumento dos gastos com 

informática e consultoria.

Comissões

O Resultado de Serviços e Comissões ascendeu a 25.378 milhares 

de euros (2020: 20.204 milhares de euros), o que representa um 

aumento de 5.174 milhares de euros (+26%).

Este aumento é explicado fundamentalmente por:

Alargamento da comissão de cartão de débito ao primeiro 

cartão no segundo trimestre de 2020: + 1.882 milhares 

de euros. 

Aumento das comissões de transacionalidade / 

interbancárias explicado pelo gradual aumento do 

envolvimento dos clientes com o Banco CTT e, por 

conseguinte, da maior utilização da conta Banco CTT para 

a gestão do dia a dia (+ 1.117 milhares de euros).

Comissões por serviços de mediação de seguros 

ascenderam a 5.969 milhares de euros (2020: 

4.304 milhares de euros), sendo o aumento de 1.665 

milhares de euros explicado fundamentalmente 

pelo aumento do comissionamento dos produtos 

de poupança fora de balanço referente à oferta PPR 

e do Seguro Financeiro do Ramo Vida. 

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

jan
20

jan
21

fev
20

fev
21

mar
20

mar
21

abr
20

abr
21

mai
20

mai
21

jul
20

jul
21

ago
20

ago
21

set
20

set
21

out
20

out
21

nov
20

nov
21

dez
20

dez
21

jun
20

jun
21

Euribor 12M

Diário Média 2020 Média 2021Fonte: Bloomberg



P / 19

Itens específicos

Pela sua materialidade e natureza, descrevem-se de seguida 

os efeitos após impostos de itens significativos considerados 

específicos em 2021 de forma a facilitar a comparabilidade anual 

da performance:

1) Resultados em operações financeiras: 

a. Durante o ano de 2021 o Banco CTT realizou vendas

de títulos ao custo amortizado, das quais resultou um ganho 

bruto de 17.777 milhares de euros. Estas vendas de títulos 

resultaram da gestão de balanço do Grupo no contexto da 

entrada num novo segmento de negócio (cartões de crédito) 

decorrente da parceria com a Sonae Financial Services.

b. Ganho bruto de 1.083 milhares de euros com a valorização 

do derivado contratado pela operação Ulisses Finance No.2.

2) Imparidades de crédito: 1.364 milhares de euros relativo 

à imparidade Day 1, atribuível à aquisição inicial de carteira 

de cartões de crédito de cerca de 104 milhões de euros.

3) Custos operacionais: 1.091 milhares de euros referentes 

a custos com projetos específicos, incluindo a parceria com 

a Sonae Financial Services. 

Amortizações e depreciações do exercício

As amortizações do período de ativos intangíveis 

ascenderam a 5.795 milhares de euros (2020: 4.700 

milhares de euros).

As depreciações do período de outros ativos tangíveis 

ascenderam a 1.896 milhares de euros (2020: 1.752 

milhares de euros).

Imparidades e Provisões

Imparidades e Provisões de Crédito

A dotação líquida para imparidades e provisões de crédito 

ascendeu em 2021 a 12.914 milhares de euros (2020: 

10.028 milhares de euros).

Esta variação é explicada por:

• Reconhecimento de 5.254 milhares de euros de 

imparidade para a nova carteira de cartões de crédito.

• Nas restantes carteiras, sobretudo na de crédito 

automóvel, ter havido uma redução líquida de 2.512 

milhares de euros de imparidade face a 2020, ano em 

que foram reconhecidas perdas por imparidade resultante  

da situação pandémica da Covid-19.

Outras Imparidades

Nas imparidades de outros ativos financeiros ocorreu uma 

reversão líquida de 92 milhares de euros (2020: reversão 

líquida de 171 milhares de euros).

Nas imparidades para outros ativos ocorreu uma reversão 

líquida de 12 milhares de euros (2020: reversão líquida de 

833 milhares de euros).
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A 31 de dezembro de 2021 o ativo do Banco totalizou 2.703.986 

milhares de euros (2020: 1.999.879 milhares de euros), financiado 

em 237.830 milhares de euros por capitais próprios (2020: 

211.673 milhares de euros) e 2.466.156 milhares de euros por 

capitais alheios (2020: 1.788.206 milhares de euros).

Crédito a clientes

O crédito a clientes (bruto) situou-se, a 31 de dezembro de 2021, 

nos 1.572.998 milhares de euros (2020: 1.109.947 milhares 

de euros), representado um aumento de 463.051 milhares de 

euros (+42%), dos quais 70.337 milhares de euros de crédito 

hipotecário, 95.697 milhares de euros de crédito automóvel e 

298.717 milhares de euros pela nova carteira de cartões de crédito 

adquirida no âmbito da Parceria Universo com a Sonae Financial 

Services.

BALANÇO CONSOLIDADO
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Passivos Passivos

2020 2021

milhares de euros

Não obstante o volume recorde de depósitos captados (+433.046 

milhares de euros), o Rácio de Transformação aumentou de 65% 

em 2020 para 73% a 31 de dezembro de 2021, aumento este 

muito alavancado no contributo do volume de cartões de crédito.

O rácio de imparidade da carteira a 31 de dezembro de 2021 era 

de 1,98% (2020: 1,50%; 2019: 0,45%).
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No âmbito das moratórias públicas, o Grupo Banco CTT tinha, a 31 

de dezembro de 2020, 724 moratórias vivas, a que correspondiam 

40.390 milhares de euros e que representavam 3,6% da carteira 

de crédito (bruto) a clientes, tratando-se essencialmente de 

crédito habitação. Não existiam, a 31 de dezembro de 2021, 

moratórias públicas ou privadas vivas.

Investimento em títulos

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

de 2021, um valor líquido de 365.255 milhares de euros (2020: 

517.806 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 (91%), ao custo amortizado.

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

de 2020, um justo valor de 562.871 milhares de euros (uma 

diferença positiva de 45 milhões de euros relativamente ao seu 

valor contabilístico).

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

de 2021, um justo valor de 379.576 milhares de euros (uma 

diferença positiva de 14 milhões de euros relativamente ao seu 

valor contabilístico).

O decréscimo da diferença entre o valor contabilístico e o justo 

valor resulta das vendas efetuadas em 2021, de que resultou um 

ganho de 17.777 milhares de euros.
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Depósitos de clientes

Os recursos de clientes ascenderam, a 31 de dezembro de 

2021, a 2.121.511 milhares de euros (2020: 1.688.465 milhares 

de euros), traduzindo-se num aumento de 433.046 milhares 

de euros (+26%) face ao ano anterior, o que reflete o aumento 

das poupanças das famílias e a sua confiança no Banco CTT, em 

paralelo com a crescente notoriedade da instituição.

De destacar que 2021 foi o ano com maior incremento de recursos 

captados (+433.046 milhares de euros). O aumento resulta 

fundamentalmente de depósitos à ordem, o que demonstra a 

confiança depositada no Banco e que este é cada vez mais o 

primeiro banco dos seus clientes.
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INDICADORES CONSOLIDADOS

* Inclui recursos de clientes e recursos de clientes captados por via da mediação de produtos de poupança. 
** Sem itens específicos.
*** Inclui o resultado líquido de 2021.

∆

2021 2020 Abs. %

Resultados

Margem Financeira 55.714 44.572 11.142 25%

Produto Bancário 100.666 65.973 34.693 53%

Custos Operacionais (65.839) (55.409) (10.430) 19%

Imparidades e Provisões (13.523) (9.352) (4.171) 45%

Impostos (5.156) (979) (4.177) 427%

Resultado Líquido 16.148 233 15.915 6830%

Resultado sem itens específicos 3.186 233 2.953 1267%

Balanço

Total do Ativo 2.703.986 1.999.879 704.107 35%

Disponibilidades e Aplicações em OICs 55.023 75.279 (20.256) -27%

Investimento em Títulos 365.255 517.806 (152.551) -29%

Crédito a Clientes 1.541.908 1.093.282 448.626 41%

Total do Passivo 2.466.156 1.788.206 677.950 38%

Recursos de Clientes 2.121.511 1.688.465 433.046 26%

Total do Capital Próprio 237.830 211.673 26.157 12%

 
Negócio
Retalho Particulares

Nº de Lojas abertas 212 212 — 0%

Nº de Contas 573.201 517.431 55.770 11%

Produção de Crédito Habitação 130.744 189.406 (58.662) -31%

Stock de Crédito Hipotecário (bruto) 595.419 525.084 70.335 13%

Stock de produtos de poupança (mediação) 708.609 356.557 352.052 99%

Produção de Crédito Pessoal (intermediação) 41.695 43.902 (2.207) -5%

Recursos de clientes pro forma * 2.830.120 2.045.022 785.098 38%

Crédito ao consumo

Nº agentes (Automóvel) 1.450 1.365 85 6%

Produção de Crédito Automóvel 213.785 143.104 70.681 49%

Stock de Crédito Automóvel (bruto) 670.594 447.708 222.886 50%

Stock de Cartões de Crédito (bruto) 298.717 — 298.717 ...

Negócio
Pagamentos

Nº de agentes Payshop 5.261 4.821 440 9%

Nº de pagamentos processados - milhares 28.039 28.248 (209) -1%

Rendibilidade 
e Eficiência

Rácio de Transformação 73% 65% 8% 12%

Cost-to-Income** 79% 84% -19% -22%

Rendibilidade dos Ativos (ROA) 1% 0% 1% 5026%

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 7% 0% 7% 6068%

Capital e Liquidez

Fundos Próprios*** 167.112 130.900 36.212 28%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) 1.043.231 780.104 263.127 34%

Rácio Common Equity Tier 1 (transitional)*** 16,0% 16,8% -0,8% -5%

Rácio de alavancagem (transitional) 6,3% 6,7% -0,4% -6%

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 881% 1066% -185% -17%

(valores expressos em milhares de euros)
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Economia Internacional 

Após a contração histórica de 2020 devido à pandemia 

Covid-19, com a produção da economia mundial a diminuir 3,1%, 

a recuperação em 2021 foi significativa, com o FMI1  a estimar 

um crescimento mundial de 5,9%. A economia mundial terá 

recuperado em 2021 os níveis de atividade económica de 2019. 

O desenvolvimento de vacinas e a implementação de programas 

de vacinação contribuíram para a recuperação da confiança 

económica, com 58% da população mundial2  com pelo menos 

uma dose de vacina no final do ano. Ainda assim, ao longo de 

2021, o surgimento de novas variantes como a Delta e Omicron 

obrigaram a períodos de medidas de contenção da atividade, ainda 

que mais direcionadas do que as vividas em 2020, tendo o seu 

impacto na atividade económica sido menor, com os agentes 

económicos a evidenciar maior capacidade de adaptação. O ano 

de 2021 ficou também marcado por disrupções nas cadeias de 

fornecimento e aumento dos custos das matérias-primas, muito 

influenciadas pela forte recuperação da procura.    

Na Área do Euro, a recuperação económica em 2021 deverá ter 

atingido os 5,1%3 , muito suportada por uma procura doméstica 

forte. 

O índice de preços do consumidor da Área do Euro cresceu 2,6% 

em 2021, refletindo o impacto significativo do custo das matérias-

primas. A evolução do índice de preços do consumidor foi 

crescente ao longo do ano: no primeiro trimestre foi de apenas 1%, 

mas evoluiu para 4,7% no último trimestre de 2021, um máximo 

trimestral desde o início da moeda única.

O mercado de trabalho na zona euro mostrou grande dinamismo, 

com a taxa de desemprego a cifrar-se em 7,7% em 2021. De notar 

a evolução muito positiva, com a taxa a cair de 8,2% em dezembro 

2020 para os mínimos históricos de 7,0% em dezembro de 2021.

Entretanto, as medidas de apoio à crise pandémica ainda 

continuam a pesar nas finanças públicas, com o défice orçamental 

agregado da zona euro estimado em 5,9% do PIB, após os 7,2% 

registados em 2020. 

O Banco Central Europeu (“BCE”) manteve ao longo do ano uma 

política monetária expansionista, mantendo o nível de taxas de 

juro de referência em mínimos históricos. No entanto, reflexo da 

recuperação ao longo do ano ao longo de 2021, o BCE diminuiu o 

ritmo de compras de ativos do Programa de Compras Pandémico 

de Emergência no último trimestre do ano e anunciou que deverá 

ser descontinuado em março de 2022. Recentemente o BCE 

anunciou uma diminuição do ritmo de compras do programa 

de compras de ativos (“Asset Purchase Program”) até ao 

segundo trimestre de 2022, sendo que a sua continuação no 

terceiro trimestre estará dependente da evolução da conjuntura 

económica. 

A expetativa de recuperação económica mundial para 2022 

poderá ser condicionada pelos últimos desenvolvimentos 

internacionais na Ucrânia, prejudicando a confiança económica 

e em particular as perspetivas de inflação no futuro próximo, em 

particular impactada pela valorização de bens energéticos. A taxa 

de inflação deverá manter-se alta, sendo particularmente incerta 

a reação dos Bancos Centrais face à possibilidade de um cenário 

de estagflação.

1 World Economic Outlook – Update, International Monetary Fund | January 2022 
2 Our World in Data
3 ECB Economic Bulletin, Issue 8 / 2021

ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
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Economia Nacional 

Em 2021, o PIB português registou um crescimento de 4,9% 

(maior crescimento anual desde 1990), após a contração 

histórica de 8,4% em 2020, na sequência dos efeitos negativos 

da pandemia na economia. O crescimento de 2021 ficou muito 

marcado pelo contributo da procura interna, com o consumo 

privado e o investimento a registarem fortes recuperações. 

O contributo da procura externa foi bastante menos penalizador 

do que em 2020, com crescimento significativo das exportações 

de bens e serviços.1

A recuperação da economia promoveu a criação de emprego e 

uma diminuição da taxa de desemprego. O emprego deverá ter 

subido 2,5% em 2021, após a contração de 1,9% vivida em 2020. 

As horas trabalhadas deverão ter subido 8,3%, após a redução 

de 9,3% em 2020. A diferença entre a variação do emprego 

e as horas trabalhadas nos últimos dois anos são reflexo das 

medidas de apoio durante a crise pandémica. A evolução da taxa 

de desemprego foi muito favorável, terminando o ano em 5,8%, 

um mínimo desde 2002, que compara com os 6,9% registados 

em dezembro de 2020 e os 8,2% no pico da crise pandémica 

em agosto de 2020. O rendimento real disponível deverá ter 

aumentado 1,2% em 2021, refletindo o aumento do emprego e 

algum dinamismo nos salários. 

Em 2021, o Índice de Preços no Consumidor registou uma variação 

média anual de 1,3%, após a estabilidade de preços registada 

em 2020. Excluindo bens energéticos e alimentares, a taxa de 

variação em 2021 foi de 0,8%. Ao longo do ano a taxa de inflação 

evidenciou um forte movimento ascendente, em particular na 

segunda metade2.  Em dezembro de 2021 a taxa de variação 

homologa atingiu os 2,7%.

A recuperação da economia e o aumento do emprego melhoraram 

o défice público nacional em 2021, estimado em 4,3% do PIB. O 

rácio da Dívida Pública diminuiu 7,7 pontos percentuais do PIB 

para os 127,5% do PIB no final de 2021, impulsionado sobretudo 

pelo aumento do produto e uma ligeira redução do valor nominal 

da dívida3.

O primeiro semestre 2022 deverá marcar o retomar de atividade 

económica para níveis pré-pandemia, embora condicionada 

pelos impactos que podem advir da situação que se vive leste 

da Europa. As projeções do Banco de Portugal  apontam para um 

crescimento económico de 5,8% em 2022, 3,1% em 2023 e 2% 

em 20244, efetuadas antes dos desenvolvimentos mais recentes 

decorrentes da situação no leste europeu.   

1 Instituto Nacional de Estatística – Contas Nacionais Trimestrais (Base 2016) – Estimativa Rápida a 30 dias (31 de janeiro de 2022) 
2 Instituto Nacional de Estatística – Índice de Preços no Consumidor (12 de janeiro de 2022)
3 Comunicado do Ministério das Finanças
4 Boletim Económico | dezembro 2021 – Banco de Portugal
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Mercados Financeiros1

Em 2021 manteve-se a tendência do ano anterior,  tendo -se 

registado valorizações nos principais ativos de risco. Os mercados 

acionistas desenvolvidos e as matérias-primas registaram 

ganhos, ao contrário do mercado obrigacionista que registou 

desvalorizações.    

O mercado acionista, quando avaliado pelo índice FTSE Global All 

Cap Total Return Index, que engloba mercados desenvolvidos e 

emergentes, teve uma valorização de 18,5% em 2021. A tendência 

foi altista praticamente durante todo o ano. Dentro do mercado 

acionista, o maior destaque respeita ao setor bancário europeu, 

que teve uma valorização de 42%, muito suportado pelas 

perspetivas do retomar da distribuição de dividendos e aumento 

nas taxas de juro. 

A evolução da taxa de juro a 10 anos na Alemanha foi caracterizada 

por momentos distintos. No primeiro semestre de 2020 

as expetativas de recuperação económica, suportadas nos 

progressos na vacinação, elevaram as taxas de juro de -0,57% no 

final de 2020 para -0,20% no final de junho. No período do verão, 

com o aparecimento da variante Delta, os juros foram novamente 

pressionados de volta aos -0,50%. Nos meses de setembro e 

outubro de 2021, receios de que os níveis de inflação poderiam 

ser mais duradouros do que anteriormente se antecipavam, 

elevaram os juros para -0,10%. O último mês do ano registou 

movimentos abruptos, de tal maneira que, numa primeira fase 

os receios iniciais da nova variante Omicron diminuíram os juros, 

mas ao contemplar-se uma variante menos nefasta, rapidamente 

recuperam para -0,18% no final do ano.     

Os spreads de crédito das empresas registaram também um 

comportamento de alguma estabilidade, com o índice de CDS 

Markit iTraxx Europe Senior a 5 anos com um valor médio de 49 

pontos base, tendo terminado o ano exatamente com o mesmo 

valor que se registara no final de 2020. 

O preço das matérias-primas teve uma subida muito significativa, 

em particular as energéticas. O preço do Brent valorizou 50%, 

terminando o ano nos 77,8 USD por barril. No mercado europeu, 

destaque para o preço do gás natural, com os contratos de futuros 

para o mês seguinte no mercado dos Países Baixos a valorizarem 

243%. Em Portugal e Espanha, o preço da eletricidade para o mês 

seguinte no mercado grossista OMIP valorizou 274% em 2021, 

para os 210€ o MWh (tendo atingido um pico nos 408€ MWh em 

dezembro).

A volatilidade no mercado acionista foi relativamente contida 

em 2021, ainda que em valores mais altos aos registados no ano 

2019 pré-pandemia de 2019, com um valor médio de 20 pontos 

observando no índice de volatilidade do EuroStoxx 50. Por outro 

lado, de destacar a significativa subida na volatilidade implícita no 

mercado de taxa de juro no último trimestre do ano. Observando 

o índice Merrill Lynch Swaption Option Volatility Estimate Euro 6 

Meses, denota-se uma valorização de 31 pontos base no final de 

2020 para os 61 pontos base no final de 2021.  

     

No mercado de câmbios, o Euro depreciou nominalmente 5,2% 

quando comparado com as 19 moedas dos principais parceiros 

comerciais da área do Euro, depreciou 7% face ao Dólar Norte-

Americano e depreciou 6% face à Libra Esterlina.

1 Fonte Bloomberg
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Sistema Bancário Português1

Da análise aos dados dos primeiros 9 meses de 2021 do sistema 

bancário português, constata-se uma estrutura de balanço 

agregado com um aumento do ativo total de 7% (face a 2020) 

para 440,7 mil milhões de euros. Para esta variação contribuiu, 

sobretudo, o aumento de disponibilidades em bancos centrais, 

com um contributo negativo da carteira de títulos de dívida pública. 

Os depósitos de clientes mantêm-se em valores muito elevados, 

representando 67,7% do ativo, e o financiamento junto de bancos 

centrais atingiu em setembro 9,2% do ativo, uma tendência 

partilhada com outros bancos da Área do Euro, no contexto da 

política monetária de suporte à liquidez do sistema bancário. O 

rácio de transformação diminuiu de 84,7% no final de 2020 para 

os 82,5% em setembro de 2021.

A qualidade dos ativos manteve a sua tendência de melhoria 

iniciada em 2016, com o rácio de empréstimos não produtivos 

brutos (NPL) a atingir os 4%, sendo o rácio de 1,8% quando 

considerado líquidos de imparidades. Consultando as últimas 

informações disponíveis até novembro de 2021, destacamos o 

montante de apenas 0,1% da carteira de crédito a particulares 

ainda em moratória, nos termos em que foram introduzidas no 

contexto da pandemia. As Sociedades Não Financeiras tinham 

1,4% do total de empréstimos em moratória, uma significativa 

redução face aos 33,3% registados no final de 2020.   

A rentabilidade do sistema nos primeiros 9 meses de 2021 

mostrou melhorias, com a rentabilidade do ativo a atingir 0,46% e a 

rentabilidade do capital próprio a cifrar-se em 5,4%. O aumento da 

rentabilidade deveu-se, sobretudo, à diminuição de imparidades 

de crédito, com o custo do risco a atingir 0,37%. Também o rácio 

cost-to-income manteve a tendência descendente, atingindo 

53,3% no final do período. 

No que respeita à solvabilidade, o rácio de fundos próprios 

do sistema totais atingiu 17,8% e o rácio de fundos próprios 

principais cifrava-se em 15,2%, o que compara com os 18,0% 

e 15,3% respetivamente no final de 2020.

1 Sistema Bancário Português: desenvolvimentos recentes 3º Trim. 2021 – Banco de Portugal
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Enquadramento Regulatório

Em 2021, a agenda regulatória europeia e nacional foi novamente 

dominada, no ano de 2021, pela crise pandémica do Covid-19. 

A preocupação em garantir o financiamento às empresas e 

às famílias foi prorrogado durante o decurso de 2021, não só 

através de medidas das moratórias como através da proteção 

adicional concedida no âmbito do Plano de Ação para o Risco 

de Incumprimento (PARI) e do Procedimento Extrajudicial de 

Regularização de Situações de Incumprimento (PERSI).

Devido à crise pandémica, no plano nacional e europeu, o início 

de 2021 foi marcado pela atualização da data limite de adesão 

e aplicação das Moratórias Gerais de pagamento, por forma a 

garantir o contínuo financiamento às empresas e às famílias. Em 

dezembro de 2020, para acompanhar a reativação das Orientações 

da Autoridade Bancária Europeia (EBA) relativas a moratórias 

legislativas e não-legislativas sobre reembolsos de empréstimos 

aplicadas à luz da crise da Covid-19, o Banco de Portugal publicou 

em janeiro a Carta Circular n.º CC/2021/00000001. Esta Carta 

Circular, bem como as Orientações da EBA, estipulou como prazo 

de adesão e aplicação das Moratórias a data limite de 31 de março 

de 2021, tendo contudo aplicado duas restrições, nomeadamente 

um limite temporal máximo e a introdução de requisitos de 

reporte. O limite temporal determinou que as moratórias 

concedidas após 30 de setembro de 2020 apenas poderiam 

beneficiar das medidas extraordinárias por um período máximo 

de 9 meses. A segunda restrição impôs requisitos obrigatórios 

de reporte de documentação sobre a avaliação da probabilidade 

de pagamento, exigindo que as instituições submetessem, às 

autoridades competentes, um plano descritivo do processo, 

fontes de informação e responsabilidades inerentes à avaliação 

de potenciais situações de “unlikeliness to pay” a exposições/

mutuários sujeitos a moratórias gerais de pagamento.

Com a cessação das medidas de apoio relativamente à moratória 

pública bancária, foi posteriormente publicado o Decreto-Lei nº 

70-B/2021 de 6 de agosto, que veio estabelecer medidas de 

proteção para os clientes bancários abrangidos pelas medidas 

excecionais e temporárias de proteção de créditos, alterando 

igualmente o regime relativo à prevenção e regularização das 

situações de incumprimento de contratos de crédito. Aquele 

diploma definiu que, no âmbito do PARI, deve passar a ser 

promovida a avaliação de eventuais indícios de 

degradação da situação financeira do cliente bancário no prazo 

de 30 dias anteriores à data de cessação da moratória, devendo 

ser apresentadas propostas adequadas à situação financeira, 

objetivos e necessidades dos clientes tendo em vista a prevenção 

dos incumprimentos, no prazo de 15 dias anteriores à cessação 

dessa moratória. No âmbito do PERSI, o diploma definiu ainda 

que os clientes que venham a ser integrados neste procedimento 

nos 90 dias subsequentes à cessação da moratória mantêm as 

garantias previstas no Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, 

pelo período de 90 dias a contar da data de integração em PERSI 

(caso não ocorresse, entretanto, o pagamento ou um acordo 

entre as partes), designadamente a garantia contra a resolução 

do contrato ou contra a interposição de ações judiciais por parte 

da instituição mutuante. 

O ano de 2021 ficou igualmente marcado pela regulamentação 

de matérias relativas à organização das instituições sujeitas à 

supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente em matéria 

de governo interno, de recursos organizativos, técnicos, materiais 

e publicitários.

Como forma de clarificar o regime aplicável às instituições de 

pagamento e de moeda eletrónica, foi publicado pelo Banco 

de Portugal o Aviso n.º 2/2021 relativo à definição do quadro 

regulamentar aplicável a estas entidades, nas quais se insere a 

Payshop. Este aviso veio atualizar o enquadramento regulamentar 

quanto às matérias relativamente às quais as instituições de 

pagamento e as instituições de moeda eletrónica ficam sujeitas 

à supervisão do Banco de Portugal. Em resultado, o Aviso fez 

uma remissão seletiva para determinadas disposições do Aviso 

do Banco de Portugal n.º 3/2020, passando a ser aplicáveis 

àquelas instituições as regras de governo interno decorrentes 

deste último.

Ainda no plano nacional, o Banco de Portugal publicou o Aviso n.º 

4/2021, o qual regulamenta a tipologia e o registo das agências e 

o enquadramento aplicável às extensões de agências. Este Aviso 

veio definir a segregação de espaços das agências quando as 

mesmas sejam partilhadas com outras instituições, sejam elas 

financeiras ou não, e determinou que as agências devem ter 

afetos à sua área de atendimento meios técnicos, materiais e 

publicitários que garantam o uso exclusivo pela própria instituição 

assim como a clara identificação da instituição atuante.
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Adicionalmente, motivado pela necessidade de as entidades 

assegurarem um grau de resiliência elevado, o Conselho 

Nacional de Supervisores Financeiros aprovou em 2021 novas 

recomendações sobre gestão de continuidade de negócio, com 

o objetivo de refletir no ordenamento jurídico português, o quadro 

legislativo e regulamentar harmonizado a nível europeu e os 

princípios do Comité de Supervisão Bancária de Basileia sobre 

gestão do risco operacional e resiliência operacional. 

No plano europeu, a EBA procedeu à revisão das Orientações 

sobre políticas de remuneração sãs, sobre governo interno, sobre 

e avaliação da adequação dos membros dos órgãos sociais e dos 

titulares de funções essenciais. As Orientações relativas a políticas 

de remuneração sãs (EBA/GL/2021/04) foram atualizadas no 

sentido de clarificar algumas das disposições constantes em 

anteriores Orientações relativas a pagamentos decorrentes da 

cessação antecipada de funções e a prémios de permanência 

com vista a reforçar o enquadramento específico aplicável a estes 

tipos de remuneração. As Orientações sobre governo interno 

(EBA/GL/2021/05) vieram atualizar as Orientações anteriores 

de acordo com os diplomas relevantes da União Europeia, sendo 

que a este respeito, o Banco de Portugal informou que a maioria 

das alterações introduzidas haviam sido antecipadas, constando 

no seu Aviso n.º 3/2020. Por fim, as Orientações conjuntas da 

EBA/ESMA em matéria de avaliação da adequação dos membros 

dos órgãos sociais e dos titulares de funções essenciais (EBA/

GL/2021/06) visaram, igualmente, consagrar as alterações 

legislativas europeias, principalmente em matéria de combate 

ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Relativamente à atividade seguradora, salienta-se a publicação 

pela ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões) da Carta Circular n.º 1/2021 de 6 de abril quanto à 

informação ao mercado relativa aos deveres de reporte em 

matéria de distribuição de seguros e de resseguros. Esta Carta 

Circular teve como objetivo facilitar a preparação dos diversos 

reportes previstos na Norma Regulamentar da ASF n.º 13/2020-R 

de 30 de dezembro, que as entidades obrigadas têm que efetuar 

no decurso do ano de 2021, em particular de (i) informação 

sobre mediadores de seguros e mediadores de seguros a título 

acessório utilizados para distribuição de produtos de seguros, e 

entidades excluídas, (ii) publicação dos documentos de prestação 

de contas anuais, (iii) listagem de pessoas diretamente envolvidas 

na atividade de distribuição de seguros (PDEDS), e (iv) relatório 

relativo à gestão de reclamações.

Com a crescente preocupação com o combate à corrupção, 

foi publicado a 9 de dezembro o Decreto-Lei n.º 109-E/2021, 

criando o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelecendo 

o regime geral de prevenção da corrupção. Decorrente deste 

diploma, destaca-se que as pessoas coletivas em Portugal (ou 

sucursais em território nacional) que empreguem 50 ou mais 

trabalhadores devem implementar um programa de cumprimento 

normativo que inclua pelo menos um plano de prevenção de riscos 

de corrupção e infrações conexas, um código de conduta, um 

programa de formação e um canal de denúncias.

Por fim, o ano de 2021 encerrou com a publicação da Lei n.º 

93/2021 de 20 de dezembro, que estabelece o regime geral de 

proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva 

(UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam 

violações do direito da União. Este diploma prevê a criação de um 

regime geral de proteção daqueles que, de boa-fé, e com base em 

informações obtidas em contexto profissional que razoavelmente 

consideraram verdadeiras, denunciem ou divulguem infrações 

ao direito da União Europeia, ou atos de criminalidade violenta, 

especialmente violenta ou altamente organizada. Para o efeito, 

e para além das necessárias medidas de proteção contra atos de 

retaliação, prevê-se que as pessoas coletivas de certa dimensão 

ou que se dediquem a certas atividades, criem canais de denúncia 

e estabeleçam procedimentos de análise de denúncias que 

garantam a confidencialidade e segurança das informações 

recebidas.
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