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O presente Conselho de Administração do Banco CTT foi empossado 

em setembro de 2019. O nosso mandato aproxima-se do seu final. É 

com orgulho na equipa do Banco CTT e agradecimento pela confiança 

depositada pelos nossos clientes que faço um balanço muito positivo deste 

período pleno de realizações.  

 

O nosso mandato iniciou-se com a aprovação do plano estratégico para 

o Banco CTT, cuja execução temos vindo a acompanhar. Desde 2019, o 

número de contas abertas por novos clientes não parou de aumentar, 

incluindo em meses em que a economia fechou devido à pandemia 

provocada pelo Covid-19. Terminámos 2019 com 460.000 contas abertas 

e estamos agora com mais de 570.000 contas. Os recursos de clientes 

mais do que dobraram de 1.283 milhões de euros para 2.800 milhões de 

euros no final do ano de 2021. A 321 Crédito, sociedade que foi integrada 

no Grupo Banco CTT a partir de maio de 2019, passou de uma carteira de 

crédito de 447 milhões de euros em finais de 2019 para 600 milhões de 

euros em finais de 2021. Os produtos de poupança, outra área prioritária 

da estratégia definida, dobraram igualmente em volume entre 2019 e 2021, passando de pouco mais de 350 milhões de euros para 700 

milhões de euros. A oferta de produtos aos clientes mais do que dobrou, aumentando a escolha e incluindo um produto enfocado em ESG. E 

num contexto muito difícil, em plena pandemia, o Banco atingiu o seu break-even em 2020.

Uma área de negócio identificada como estratégica no plano aprovado em 2019, era o crédito ao consumo. A presença do Banco CTT neste 

mercado foi alargada com a parceria com o Grupo SONAE no quadro do cartão Universo, que contribui já com cerca de 300 milhões de euros para 

o stock de crédito concedido pelo Banco. Entretanto, o Banco CTT inicia 2022 com uma oferta de crédito pessoal digital, a qual foi desenvolvida 

de raiz pelo banco em parceria com a Cetelem.

O desenvolvimento da capacidade digital do banco foi substancial durante este triénio, com a multiplicação de funcionalidades e uma cada 

vez maior taxa de utilização por parte dos clientes.

Durante este mandato, foi nomeado um Chief Risk Officer, assim como novos Diretores de Risco, de Compliance e de Proteção de Dados. A 

reorganização das funções de controle do banco foi acompanhada de perto pelo Conselho de Administração e pela Comissão de Auditoria.

Este Conselho de Administração, sempre apoiado no trabalho diligente da Comissão de Auditoria, deu especial atenção à atualização das 

políticas e regulamentos do banco. Trabalhou em constante comunicação com a função de auditoria interna, acompanhando a resolução de 

qualquer questão mais relevante identificada.

Gostava também de realçar, no seguimento da mensagem do nosso CEO, a qualidade da relação que o Banco CTT manteve com o Banco de 

Portugal durante este triénio.

O Conselho de Administração termina este seu mandato com muito orgulho no trabalho feito pelo Banco durante este período, graças à 

capacidade de execução da Comissão Executiva, assim como ao empenho e dedicação de todos os colaboradores do Grupo Banco CTT e 

contando com o apoio do seu acionista.

João Moreira Rato

Presidente do Conselho de Administração

14 de março de 2022
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Um grande ano, num contexto desafiante

Em 2021, na sequência do break-even atingido em 2020, e apenas no 

quinto ano completo de vida, o Banco CTT apresenta um desempenho 

financeiro muito positivo: 16 milhões de euros de resultado líquido 

consolidado.

Este resultado foi possível pelo crescimento de 24% no produto bancário, 

para um total de 100 milhões de euros, suportado pelo aumento de 

margem financeira e das comissões, conjugado com ganhos na alienação 

de ativos financeiros.

Este desempenho é ainda mais significativo se atendermos ao contexto 

desafiante, ainda marcado pela crise sanitária e por taxas de juro 

excecionalmente reduzidas.

Decorrido este período, reafirmamos, de forma inequívoca: o Banco CTT 

passou de forma resiliente pela pandemia, apresentando um balanço com saúde invejável e uma capacidade acrescida para financiar a economia 

portuguesa na recuperação que já está em curso.

O ano fica marcado por avanços importantes em todos os segmentos de negócio.

No retalho bancário, contamos hoje com uma base de mais de 670.000 clientes, com crescente relação com o Banco CTT.

Com efeito, mais de 50% dos clientes reconhecem o Banco CTT como “Banco Principal”, sendo que 40% já depositam o seu salário, ou 

processam as suas despesas recorrentes, junto do Banco.

A confirmar esta lealdade, observamos igualmente o uso frequente dos canais digitais por mais de metade dos clientes – acima da média do 

setor –, o crescimento de 21% dos recursos por cliente e o crescimento de mais de 30% do volume de transações de clientes. Os significativos 

aumentos de escala em todas as vertentes foram adequadamente suportados pelas soluções tecnológicas do Banco.

Ainda neste eixo, destaque para a evolução nas soluções de poupança off-balance, em parceria com várias seguradoras de referência no 

mercado nacional. O Banco CTT é hoje uma plataforma distintiva na colocação de produtos poupança do tipo PPR e seguros de capitalização, 

com uma carteira no final do ano acima dos 700 milhões de euros e com uma quota de mercado superior a 4% em prémios brutos emitidos.

 

No crédito ao consumo, o Banco CTT tornou-se um dos players relevantes do mercado nacional, com uma carteira total acima dos 1.000 

milhões de euros.

No ano que passou, a estratégia de crescimento acelerado nesta área de negócio, com margens significativas, fica marcada pela parceria com 

o Grupo SONAE, constituindo-se o Banco CTT como financiador exclusivo do cartão Universo, com mais de 1 milhão de subscritores.

Com esta parceria de longo prazo, o Banco CTT concretiza uma presença substancial e diversificada no mercado de consumer finance, agora 

assente em 3 “motores de crescimento”: (i) a 321 Crédito, franchise especializado em crédito de automóveis usados, (ii) o cartão Universo, 

plataforma de ponto de venda, em parceria com o maior retalhista nacional e (iii) a rede própria do Banco CTT, aprofundando a relação com a 

base de clientes, aqui em parceria com a Cetelem.
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No negócio de pagamentos, o ano fica marcado pelo go-live de uma nova plataforma unificada de processamento central das transações 

financeiras de pagamentos. A Payshop encontra-se agora preparada para a “era digital”, completando o seu modelo de negócio core, assente 

nos agentes físicos, e tornando-se um prestador integrado de pagamentos, com capacidade de processar todas as modalidades, e foco 

acrescido nas plataformas de e-commerce.

Futuro focado em escala nos segmentos de elevado retorno

Nos próximos anos, o foco do Banco CTT continuará no crescimento rentável.

Para esse efeito, centramos a nossa estratégia na rentabilização das relações bancárias, ainda recentes, e no crescimento acelerado do crédito 

ao consumo.

 

No franchise core aprofundaremos relações, aumentando o nível de envolvimento dos clientes com o Banco, através de uma oferta competitiva 

e de uma plataforma digital cada vez mais completa e distintiva, com capacidade para serviço, mas também para comercialização dos produtos 

de crédito e poupança, de forma simples e conveniente.

Neste eixo, destaque especial para as poupanças do tipo PPR e seguros de capitalização, onde o Banco CTT continuará a potenciar o valor da 

sua marca, assim como da tradição do Grupo CTT.

Adicionalmente, a aposta no crédito ao consumo não irá abrandar. O Banco CTT será, nos próximos anos, um dos principais agentes no 

mercado de consumer finance, ganhando escala e especialização num segmento de elevado retorno, em total cooperação com os seus 

parceiros estratégicos e adotando sempre as melhores práticas de avaliação de risco, subjacentes a um paradigma de “crédito responsável”.

Para os próximos anos, temos ainda o objetivo de fortalecer a “agenda ESG (Environment, Social and Governance)”.

Esta é uma preocupação de primeira hora do Banco CTT, criado de raiz com um modelo de governance promotor de checks&balances e 

transparência.

A acrescer a este modelo, nos últimos anos imprimimos na organização uma cultura voltada para a sustentabilidade, visível no desenho da 

oferta, com destaque para o produto “Banco CTT Investimento Sustentável”. No futuro faremos mais, nomeadamente incorporando “critérios 

ESG” na seleção de parceiros e fornecedores e reforçando a formação dos nossos colaboradores nas práticas de sustentabilidade.

Concluo, voltando a agradecer o esmero e a dedicação dos nossos colaboradores, ainda mais relevantes dado este período tão peculiar das 

nossas vidas.

Estendo também o meu reconhecimento ao nosso acionista CTT, aos Órgãos Sociais do Banco e a todos os nossos parceiros de negócio.

Gostaria ainda de deixar uma palavra de apreço às Autoridades de Supervisão, em particular ao Banco de Portugal.

2021 foi apenas o quinto ano completo de vida da nossa instituição. 

Neste período criámos uma marca que já é incontornável em Portugal, com mais de 600.000 clientes e mais de 2.700 milhões de euros em 

ativos.

Os próximos 5 anos contarão com um Banco CTT cada vez mais presente na economia e sociedade portuguesas.

Luís Pereira Coutinho

Presidente da Comissão Executiva

14 de março de 2022
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