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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 O!cer, 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.
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