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A. ESTRUTURA ACIONISTA

I. Estrutura de capital

O capital social do Banco CTT, S.A. (“Banco” ou “Banco CTT”) é 

de 296.400.000,00 euros, integralmente subscrito e realizado, 

sendo representado por 296.400.000 ações ordinárias (não 

existindo diferentes categorias), nominativas, escriturais, sem 

valor nominal.

Em 25 de janeiro de 2021, o Banco registou um aumento de 

capital, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro, pelo 

acionista único CTT- Correios de Portugal, S.A. (“CTT”), no 

montante de 10.000.000,00 euros, passando o capital social, 

de 286.400.000,00 euros para 296.400.000,00 euros.

Conforme acima referido, as ações do Banco são integralmente 

detidas pelos CTT e não se encontram sujeitas a quaisquer 

limitações estatutárias ou legais no que respeita à sua 

transmissibilidade ou titularidade, ou ao número de votos que 

podem ser exercidos.

Sem prejuízo da livre transmissibilidade das ações do Banco e dos 

CTT, a sua aquisição implica, desde a data do registo comercial do 

Banco CTT (instituição de crédito totalmente detida pelos CTT), o 

cumprimento dos requisitos legais, em matéria de participações 

qualificadas diretas ou indiretas, previstos no Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, na redação 

atualmente em vigor (“RGICSF”).

Em particular, e nos termos do disposto no artigo 102.º do RGICSF, 

as pessoas singulares ou coletivas que pretendam deter uma 

participação qualificada nos CTT e, indiretamente, no Banco (i.e., 

uma participação direta ou indireta igual ou superior a 10% do 

capital social ou dos direitos de voto ou que, por qualquer motivo, 

possibilite exercer influência significativa na gestão) devem 

comunicar previamente ao Banco de Portugal o seu projeto para 

efeitos da respetiva não oposição. Por sua vez, os atos ou factos 

que resultem na aquisição de uma participação que atinja, pelo 

menos, 5% do capital social ou dos direitos de voto dos CTT e 

indiretamente do Banco, devem ser comunicados ao Banco de 

Portugal, no prazo de 15 dias a contar da respetiva verificação, nos 

termos do disposto no artigo 104º do RGICSF.

A 31 de dezembro de 2021 e até à data deste relatório, o Banco 

não detinha ações próprias, não tendo sido realizadas quaisquer 

operações pelo Banco relativas a ações próprias.

II. Participações Sociais e Obrigações Detidas

A 31 de dezembro de 2021, os membros dos órgãos de 

administração e de fiscalização do Banco não detinham quaisquer 

ações emitidas pelo Banco, nem realizaram, ao longo de 2021, 

quaisquer transações sobre tais valores mobiliários relevantes 

para efeitos do disposto no artigo 447.º do Código das Sociedades 

Comerciais (“CSC”), na redação atualmente em vigor.

Ainda nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 447.º do CSC, 

durante o exercício de 2021 e de acordo com as comunicações 

efetuadas à Sociedade, o número de ações representativas do 

capital social de sociedades em relação de domínio ou grupo com 

o Banco, detidas pelos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização do Banco e pelas entidades com eles estreitamente 

relacionadas de acordo com aquela disposição, bem como 

todas as aquisições, onerações ou cessações de titularidade das 

referidas ações, encontram-se indicados nas listas seguintes:
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Conselho de Administração (a)
Nº de Ações a 

31/12/2020 (b)
Data Aquisição Oneração Alienação Preço

Nº de Ações 
a 31/12/2021 

(b)

João de Almada Moreira Rato - - - - - - -

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho 500 - - - - - 500

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 (b) - - - - - - -

João Manuel de Matos Loureiro - - - - - - -

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso - - - - - - -

Susana Maria Morgado Gomez Smith - - - - - - -

António Pedro Ferreira Vaz da Silva 7.000 - - - - - 7.000

Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco 8.000 - - - - - 8.000

António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira 25.000 Anexo II Anexo II - - Anexo II - (c)

Revisor Oficial de Contas 
Nº de Ações a 
31/12/2020

Data Aquisição Oneração Alienação Preço
Nº de Ações a 

31/12/2021

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

Sílvia Maria Teixeira da Silva - - - - - - -

Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto - - - - - - -

a) Inclui os membros da Comissão Executiva e da Comissão de Auditoria.
b) Transação em causa realizada em mercado regulamentado sobre ações dos CTT – Correios de Portugal, S.A.
c) Consta do Anexo II o detalhe referente às aquisições e/ou alienações efetuadas em 2021, conforme comunicado à Sociedade.

Em 2021, nem o Banco CTT nem as sociedades em relação de 

domínio ou de grupo com o Banco emitiram quaisquer obrigações.

B.ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES

I. Assembleia Geral

Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 12.º dos Estatutos do Banco, 

a Mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, 

eleito em Assembleia Geral. Segundo a mesma disposição 

estatutária, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral é assistido 

pelo Secretário da Sociedade, tendo as respetivas funções sido 

desempenhadas em 2021 por Catarina Morais Bastos Gonçalves 

de Oliveira, atual Secretária da Sociedade. A 31 de dezembro de 

2021, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral era Rui Afonso 

Galvão Mexia de Almeida Fernandes, tendo sido designado para 

o mandato 2019/2021 em reunião da Assembleia Geral de 13 de 

setembro de 2019.

A constituição da Comissão de Seleção e Vencimentos do Banco, 

resultante da fusão das anteriores Comissão de Seleção e 

Comissão de Vencimentos, foi deliberada em sede de Assembleia 

Geral em 13 setembro de 2019, tendo os seus membros sido 

eleitos para um mandato coincidente com o mandato em curso 

dos órgãos sociais (2019/2021). Em 15 de junho de 2020, na 

sequência das renúncias apresentadas por António Sarmento 

Gomes Mota e José Manuel Baptista Fino aos cargos que vinham 

exercendo na Comissão de Seleção e Vencimentos do Banco, o 

acionista único do Banco deliberou eleger Raúl Catarino Galamba 

de Oliveira e Maria da Graça Farinha de Carvalho para substituir os 

renunciantes no exercício das funções de Presidente e Vogal da 

Comissão de Seleção e Vencimentos do Banco, respetivamente, 

até ao final do mandato em curso.

B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES
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Neste contexto, a 31 de dezembro de 2021, Comissão de Seleção 

e Vencimentos do Banco era composta pelos seguintes membros:

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, conforme 

aprovada na Assembleia Geral de 24 de agosto de 2015, alterada 

pelo mesmo órgão em 10 de março de 2016 e posteriormente 

alterada pelo Conselho de Administração e pela Assembleia 

Geral em 22 e 24 de janeiro de 2019, respetivamente (“Política 

de Seleção”), bem como com a Política de Remuneração do 

Grupo Banco CTT aprovada pelo Conselho de Administração e 

pela Comissão de Seleção e Vencimentos em 27 de abril e em 30 

de junho de 2020, alterada pelos mesmos órgãos em 29 de março 

e em 23 e 20 de dezembro de 2021, respetivamente, (“Política de 

Remuneração”) e, ainda, com o respetivo Regulamento Interno, 

todos em vigor a 31 de dezembro de 2021, compete à Comissão 

de Seleção e Vencimentos, ao abrigo de poderes que lhe foram 

delegados pela Assembleia Geral, em particular:

Identificar, selecionar e recomendar candidatos a membros 

dos órgãos de administração e fiscalização e titulares de 

funções essenciais, verificando se os mesmos possuem 

os requisitos de adequação necessários (individual e 

coletivamente);

Elaborar os relatórios de avaliação e de reavaliação 

da adequação e preparar a instrução dos pedidos de 

autorização e registo junto do Banco de Portugal;

Garantir a representação de homens e mulheres e a 

diversidade de qualificações e competências, experiência 

profissional, idade e origem geográfica necessárias para o 

exercício das respetivas funções;

Rever periodicamente a Política de Seleção;

Avaliar a estrutura e dimensão dos órgãos de administração 

e fiscalização, a idoneidade, qualificação profissional, 

independência, diversidade e disponibilidade, bem como 

o desempenho em sede de adequação dos seus membros 

e dos titulares de funções essenciais;

Titulares Cargos

Raúl Catarino Galamba de Oliveira Presidente

João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento Vogal

Maria da Graça Farinha de Carvalho Vogal

Apreciar e discutir com os órgãos e comissões competentes 

o plano anual de formação;

Fixar as remunerações dos membros da Mesa da 

Assembleia Geral, do Conselho de Administração, da 

Comissão de Auditoria e do Revisor Oficial de Contas; e,

Aprovar e rever, pelo menos, anualmente, a Política de 

Remuneração, definindo, designadamente, as suas várias 

componentes e eventuais benefícios.



P / 285

II. Administração e Supervisão

1) Modelo de governo adotado

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

saxónico, segundo o qual o Conselho de Administração é 

responsável pela administração da Sociedade e a Comissão de 

Auditoria (órgão composto por Administradores não executivos 

e independentes) e o Revisor Oficial de Contas (“ROC”) são 

responsáveis pela sua fiscalização.

Assembleia  Geral

Comissão
Executiva

Conselho
de Administração

Comissão de Seleção 
e Vencimentos

Comissão 
de Auditoria

Revisor Oficial
de Contas (ROC)

Comissão 
de Remunerações

Este modelo permitiu acolher um conjunto de boas práticas de 

governo e uma cultura organizacional adequada e eficaz, em 

linha com as especificidades do Banco (designadamente com a 

sua dimensão e atividade) nos termos descritos neste Relatório, 

promovendo uma gestão sã e prudente, o efetivo desempenho de 

funções e articulação dos órgãos sociais, o regular funcionamento 

de um sistema de checks and balances e a accountability da sua 

gestão perante os seus stakeholders.

Neste âmbito, a Assembleia Geral é competente para: (i) eleger 

os membros dos órgãos sociais (incluindo os membros da 

Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da 

Comissão de Auditoria, bem como o ROC, este último mediante 

proposta apresentada pela Comissão de Auditoria); (ii) apreciar 

o relatório e contas do Conselho de Administração, bem como o 

parecer da Comissão de Auditoria; (iii) decidir sobre a aplicação 

de resultados; (iv) deliberar sobre alterações aos Estatutos; e (v) 

fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais ou, em 

alternativa e para esse efeito, constituir uma Comissão de Seleção 

e Vencimentos e eleger os respetivos membros. Nesse sentido, 

a Assembleia Geral constituiu, em 13 de setembro de 2019, uma 

Comissão de Seleção e Vencimentos composta por três membros 

independentes que é igualmente responsável pela identificação, 

seleção e avaliação da adequação das pessoas a designar como 

membros dos órgãos de administração e fiscalização e titulares 

de funções essenciais do Banco (cfr. descrito no ponto B.I. supra).

O Conselho de Administração, por sua vez, delegou, no contexto 

das suas funções de administração, poderes de gestão corrente 

na Comissão Executiva (cfr. descrito no ponto B.II.2. infra).

A Comissão de Auditoria (atualmente composta exclusivamente 

por membros independentes), juntamente com o ROC, 

desempenham as funções de fiscalização que decorrem das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, competindo 

designadamente à Comissão de Auditoria promover a 

independência do ROC e da função de auditoria interna da 
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Sociedade, com vista a contribuir para a qualidade da informação 

financeira e eficácia dos sistemas de controlo interno, gestão de 

riscos e auditoria interna (cfr. descrito no ponto B.III. infra).

A Comissão de Remunerações (atualmente composta 

exclusivamente por membros independentes do Conselho de 

Administração) tem por missão formular juízos informados e 

independentes sobre uma política e práticas de remuneração do 

Banco coerentes com uma gestão sã e prudente dos riscos e os 

incentivos criados para efeitos da gestão de riscos, de capital e 

liquidez (cfr. descrito no ponto D.II. infra).

2) Conselho de Administração e comissões internas

Segundo os Estatutos do Banco, o Conselho de Administração é 

composto por 7 a 12 membros e a Comissão Executiva é composta 

por 3 a 5 Administradores, sendo os mesmos designados por 

mandatos de três anos.

O Conselho de Administração da Sociedade, em funções a 

31 de dezembro de 2021, era composto pelos seguintes 12 

Administradores, designados para o mandato 2019/2021, cujos 

curricula constam do Anexo I ao presente:

Titulares
Conselho 

de Administração
Comissão Executiva 

Comissão 
de Auditoria

Independente (1)

João de Almada Moreira Rato Presidente Sim

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho Vogal Presidente (CEO)

João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco Vogal Vogal (CCO)

Pedro Rui Fontela Coimbra Vogal Vogal (CFO)

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas Vogal Vogal (CIO)

Luís Jorge de Sousa Uva Patrício Paúl Vogal Vogal (CRO)

João Manuel de Matos Loureiro Vogal Presidente Sim

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso Vogal Vogal Sim

Susana Maria Morgado Gomez Smith Vogal Vogal Sim

António Pedro Ferreira Vaz da Silva Vogal

Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco Vogal

António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira Vogal

1) De acordo com os critérios previstos no n.º 5 do artigo 414.º do CSC (aplicável ex vi n.º 3 do artigo 31.º-A do RGICSF).

O Conselho de Administração é o órgão social responsável pela 

administração e representação da Sociedade, nos termos legais 

e estatutários, cabendo-lhe praticar todos os atos e operações 

relativos ao objeto social que não caibam na competência 

atribuída a outros órgãos do Banco.

Segundo os Estatutos e o seu Regulamento interno, o Conselho 

de Administração é responsável, entre outras competências, por:

a) Aprovar os relatórios e contas anuais, semestrais e 

trimestrais;

b) Definir a orientação estratégica (incluindo a aprovação de 

planos estratégicos, de atividades e de negócios), as políticas, 

bem como o modelo organizacional e a estrutura societária 

do Banco;

c) Aprovar os orçamentos e os planos de investimentos e 

financeiros, anuais e plurianuais, e acompanhar a respetiva 

execução;

d) Deliberar sobre projetos de fusão, cisão e transformação, 

extensões ou reduções importantes da atividade do Banco, o 

estabelecimento, cessação e alteração de quaisquer acordos 

de parceria, cooperação, partilha ou joint venture duradouros 

e importantes;

e) Adotar uma cultura organizacional que promova um 

permanente controlo integrado dos riscos a que o Banco e o 

Grupo Banco CTT esteja exposto, uma conduta profissional 

responsável e prudente dos seus colaboradores e membros 

dos órgãos de administração e fiscalização, pautada por 

elevados padrões de exigência ética, e que contribua para uma 

gestão sã e prudente da instituição e para reforçar os níveis de 

confiança e reputação do Banco e do Grupo, monitorizando e 

avaliando a adequação e eficácia da cultura organizacional e 

dos sistemas de governo e controlo interno do Banco e das 

suas filiais;

f) Promover um ambiente de controlo que valoriza o controlo 

interno como um elemento essencial para a resiliência e o 

bom desempenho no longo prazo do Banco e do Grupo 

Banco CTT, assegurando que o Banco e o Grupo dispõem 
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de um sistema eficaz de controlo interno que garanta a 

sua sustentabilidade no médio e longo prazo e o exercício 

prudente da sua atividade, aplicado de forma consistente 

ao Banco e às as suas filiais, e monitorizando o respetivo 

funcionamento;

g) Assegurar a solidez e a eficácia (i) do tratamento de 

informação, incluindo os sistemas contabilístico e de 

informação financeira e os processos de divulgação e 

cumprimento de deveres de informação ao Banco de 

Portugal, e (ii) dos processos de identificação, gestão, 

controlo e comunicação de riscos, nos termos previstos na 

lei e regulamentação aplicável;

h) Implementar e monitorizar o funcionamento do sistema 

de gestão de riscos que permita a identificação, avaliação, 

acompanhamento e controlo de todos os riscos a que o 

Banco e as suas filiais possam vir a estar expostos, por 

forma a assegurar que aqueles se mantêm ao nível 

definido pelo Conselho de Administração e que não afetam 

significativamente a situação financeira do Banco e do Grupo, 

e informar as diferentes áreas, através de comunicações 

regulares, sobre o nível de tolerância ao risco do Banco e do 

Grupo, assegurando que todos os colaboradores conhecem 

as suas responsabilidades em matéria de tomada e controlo 

de riscos;

i) Definir o sistema de governo interno e a estrutura 

organizativa do Banco, com vista à gestão eficaz e prudente 

do Banco, incluindo a separação de funções no seio da 

organização e a prevenção de conflitos de interesses; e

j) Nomear, substituir ou destituir os responsáveis pelas 

Funções de Compliance, Gestão de Riscos e Auditoria 

Interna do Banco e do Grupo Banco CTT, sob recomendação 

da Comissão de Seleção e Vencimentos e após apreciação 

prévia da Comissão de Auditoria.

O Conselho de Administração delegou a gestão corrente da 

Sociedade na Comissão Executiva (a qual autorizou encarregar um 

ou mais dos seus membros de se ocuparem de certas matérias 

e subdelegar em um ou mais dos seus membros o exercício de 

alguns dos poderes).

Em linha com a lei e as melhores práticas de governo societário, 

foram excluídas da referida delegação, para além das matérias 

legalmente reservadas e outras detalhadas no Regulamento 

Interno do Conselho de Administração, as matérias indicadas 

nas alíneas do parágrafo anterior, assim como atos e operações 

dos quais resultem responsabilidades/obrigações para o Banco 

acima de certos limites.
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CRO
Luís Paúl

(LP)

CIO
Nuno Fórneas

(NF)

CFO
Pedro Coimbra

(PC)

CCO
João Mello Franco

(JMF)

CEO
Luís Pereira Coutinho

(LPC)

CA

CAud
CE CTT

Auditoria
Interna2

Planeamento 
e Controlo

Tesouraria

DRL5

Contabilidade

Recursos
Humanos

Operações

Rede de Lojas

DPO6

Comercial 
(região Norte)

Comercial 
(região Sul)

Planeamento
Comercial

Marketing e
Comunicação

Canais
e Qualidade

Negócio de 
Crédito à 

Habitação

Desenvolvimento 
Corporativo

Serviços Jurídicos 
e Secretaria Geral

Segurança e 
Proteção 
de Dados

Sistemas de
Informação Risco3

Compliance4

E/C

E/CE/C

A

B

B

Comissão Executiva Direção
Direção Transversal 
ao Grupo Banco CTT

E/C
Função Essencial/
Função de Controlo

A
Rede de Lojas tem a função 
de execução da estratégia 
definida pelo Banco CTT

B Reporte à CE Banco 
CTT e à CE CTT

LPC JMF PC NF LP

321 Crédito Vogal CA Pres. CA Vogal CA

Payshop Pres. CA Vogal CA

1 Poderão ser constituídas Unidades Especiais de Projeto por decisão da CE quando forem aprovados projetos que, pela sua complexidade e duração, assim o justifiquem.
2 O Diretor de Auditoria Interna é o responsável pela Função de Controlo de Auditoria Interna do Banco e das suas subsidiárias, sem prejuízo da eventual existência de responsáveis de Auditoria Interna ao nível 
de cada uma das subsidiárias.
3 O Diretor de Risco é o responsável pela Função de Controlo de Gestão de Riscos do Banco e das suas subsidiárias, sem prejuízo da eventual existência de responsáveis de Gestão de Riscos ao nível de cada 
uma das subsidiárias.
4 O Diretor de Compliance é o responsável pela Função de Controlo de Compliance do Banco e das suas subsidiárias, sem prejuízo da eventual existência de responsáveis de Compliance ao nível de cada uma 
das subsidiárias.
5 DRL - Diretor(es) da Rede de Lojas: topo da estrutura da Rede de Lojas em pluralidade de empregadores, com relação hierárquica com CEO e relação funcional com todos os pelouros dentro da CE e as Funções 
de Controlo.
6 DPO - Encarregado da Proteção de Dados do Grupo CTT.

Em 31 de dezembro de 2021, os pelouros da Comissão Executiva do Banco e a sua estrutura organizativa encontravam-se distribuídos da 

seguinte forma:
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Na sua reunião de 24 de setembro de 2021, o Conselho de 

Administração deliberou alterar o seu Regulamento e a delegação 

de competências na Comissão Executiva de forma a prever 

expressamente a possibilidade de se subdelegarem alguns 

dos poderes delegados na Comissão Executiva em comités 

especializados por esta constituídos, bem como extinguir o Comité 

de Capital e Risco, o Comité Comercial e de Produto, o Comité de 

Crédito, o Comité de Tecnologia e Eficiência Operacional, o Comité 

de Custos e Investimentos e o Comité de Controlo Interno.

Em 6 de outubro de 2021, ao abrigo das competências então 

delegadas, a Comissão Executiva constituiu, para apoio à 

sua atividade de gestão, seis novos Comités, com a mesma 

designação dos anteriormente designados pelo Conselho de 

Administração, a saber: o Comité de Capital e Risco, o Comité 

Comercial e de Produto, o Comité de Crédito, o Comité de 

Tecnologia e Eficiência Operacional, o Comité de Custos e 

Investimentos e o Comité de Controlo Interno.

No que respeita à gestão da relação com os CTT, ao abrigo dos 

contratos celebrados entre os CTT e o Banco, nos quais assenta 

o respetivo modelo de contratação CTT / Banco, existem três 

fóruns de discussão externos ao Banco e criados no contexto 

dos referidos contratos, referentes a matérias de pluralidade de 

empregadores, de disponibilidade de meios no seio da Rede de 

Lojas e da parceria Canal CTT, e, ainda, à prestação de serviços, 

a saber, o Comité de Coordenação de Negócios, o Comité de 

Serviços Partilhados e o Comité de Governo da Parceria.

Em 31 de dezembro de 2021, a estrutura de Comités existentes, 

quer ao nível da Comissão Executiva do Banco, quer ao nível do 

governo da parceria com os CTT, era a seguinte:

Comités de apoio à Comissão Executiva

Comité de Capital e Risco

Comité Comercial e de Produto

Comité de Crédito

Comité de Tecnologia e Eficiência Operacional

Comité de Custos e Investimentos

Comité de Controlo Interno

Comités de governo da parceria com os CTT

Comité de Governo da Parceria

Comité de Coordenação de Negócios

Comité de Serviços Partilhados

O Banco conta ainda com uma Comissão de Remunerações, 

constituída e designada pelo Conselho de Administração, cuja 

composição e competências constam do ponto D.II. infra.

III. Fiscalização

De acordo com os Estatutos do Banco, a Comissão de Auditoria 

é composta por 3 Administradores não executivos, um dos 

quais o respetivo Presidente, todos eleitos em Assembleia 

Geral (para o mandato 2019-2021), em conjunto com os demais 

Administradores, devendo as listas propostas para a composição 

do Conselho de Administração discriminar os membros que se 

destinam a integrar a Comissão de Auditoria e indicar o respetivo 

Presidente.

A Comissão de Auditoria do Banco, em funções a 31 de dezembro 

de 2021, era composta pelos seguintes membros (designados 

para o mandato 2019/2021):

Titulares Cargos

João Manuel de Matos Loureiro Presidente

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso Vogal

Susana Maria Morgado Gomez Smith Vogal

Todos os referidos membros são independentes na aceção do n.º 

5 do artigo 414.º do CSC, aplicável por remissão do n.º 3 do artigo 

31.º-A do RGICSF, possuindo curso superior adequado ao exercício 

das suas funções e as demais habilitações e, no seu conjunto, 

a experiência exigida por lei, bem como pelos Estatutos e pela 

Política de Seleção do Banco, tendo pelo menos um dos seus 

membros conhecimentos de contabilidade.

Foram atribuídas à Comissão de Auditoria as seguintes principais 

competências estabelecidas pela lei, pelos Estatutos e pelo 

respetivo Regulamento Interno, em vigor a 31 de dezembro de 

2021:
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a) Fiscalizar a administração da Sociedade;

b) Promover uma cultura organizacional assente em elevados 

padrões de exigência ética e que assegure a promoção de 

uma gestão sã e prudente;

c) Fiscalizar e zelar pela solidez e eficácia do sistema de 

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

da conformidade e da Função de Auditoria Interna do Banco 

e do Grupo, em especial, monitorizar a estratégia de risco e a 

apetência para o risco do Banco;

d) Tomar conhecimento das comunicações de irregularidades 

apresentadas, nomeadamente através do Canal de Ética e 

participar ou acompanhar as decisões tomadas pelo Fórum 

de Ética sobre as mesmas;

e) Acompanhar e fiscalizar o processo de preparação e 

divulgação da informação financeira, incluindo a regularidade 

e exatidão dos livros, registos e documentos de prestação de 

contas e outros documentos contabilísticos;

f) Fiscalizar a atividade do ROC ou da Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas (“SROC”), consoante o caso e fiscalizar a 

sua independência; e,

g) Fiscalizar a revisão de contas aos documentos de prestação 

de contas do Banco.

No âmbito das referidas competências, a Comissão de Auditoria 

é responsável, designadamente, por: 

a) Apreciar a nomeação, a substituição, a destituição e a 

remuneração dos responsáveis pelas Funções de Compliance, 

Gestão de Riscos e Auditoria Interna do Banco e do Grupo e 

participar no respetivo processo de avaliação de desempenho, 

consoante aplicável;

b) Fiscalizar a implementação dos objetivos estratégicos, 

da estratégia de risco e do governo interno do Banco e, pelo 

menos anualmente, avaliar a sua eficácia;

c) Supervisionar a política e os processos de identificação, 

gestão, controlo e comunicação de riscos do Banco e do Grupo 

Banco CTT;

d) Avaliar anualmente e emitir opinião sobre a adequação e 

eficácia da cultura organizacional e dos sistemas de governo e 

controlo interno do Banco e do Grupo Banco CTT, a qualidade 

do desempenho e adequada independência das Funções de 

Controlo, bem como sobre a coerência entre os sistemas de 

controlo interno do Banco e das suas filiais;

e) Fiscalizar a integridade dos sistemas contabilístico e de 

informação financeira, incluindo o controlo financeiro e 

operacional e o cumprimento da legislação e regulamentação 

aplicáveis ao Banco e ao Grupo Banco CTT, e supervisionar o 

processo de divulgação e de cumprimento dos deveres de 

informação do Banco ao Banco de Portugal;

f) Avaliar se as políticas e procedimentos contabilísticos e os 

critérios valorimétricos adotados pelo Banco e pelo Grupo 

Banco CTT são consistentes com os princípios contabilísticos 

geralmente aceites e adequados a uma correta apresentação 

e avaliação do seu património, das suas responsabilidades e 

dos seus resultados;

g) Supervisionar o cumprimento e a correta aplicação dos 

princípios e normas contabilísticas em vigor, a evolução de 

indicadores financeiros relevantes e a exposição significativa 

a riscos ou responsabilidades contingentes;

h) Elaborar o relatório anual de atividades e emitir parecer 

sobre o relatório anual de gestão, as contas do exercício, 

no seu âmbito individual e consolidado, e as propostas 

apresentadas pelo Conselho de Administração à Assembleia 

Geral Anual;

i) Selecionar o ROC/SROC e propor à Assembleia Geral a sua 

nomeação e destituição; 

j) Verificar a adequação e aprovar previamente a prestação 

de serviços distintos dos serviços de auditoria pelo ROC/

SROC ao Banco, bem como às entidades sob o seu controlo 

e respetiva empresa mãe identificadas como Entidades de 

Interesse Público, bem como apreciar a comunicação anual 

que o ROC/SROC faz sobre esta matéria; e,

k) Acompanhar e fiscalizar a revisão legal das contas anuais 

individuais e consolidadas, nomeadamente, a sua execução, e 

apreciar o conteúdo das certificações legais de contas anuais 

e dos relatórios de auditoria.

A Comissão de Auditoria, como órgão de fiscalização, assume, 

ainda, as funções de Comité de Riscos no Banco CTT, nos termos 

e para os efeitos previstos no disposto no artigo 115.º-L do RGICSF, 

competindo-lhe, designadamente:

a) Aconselhar o Conselho de Administração sobre a apetência 

para o risco e sobre as estratégias de risco gerais, atuais e 

futuras do Banco, auxiliando-o na supervisão da execução 

da estratégia de risco da instituição;

b) Analisar se as condições dos produtos e serviços oferecidos 

pelo Banco, aos seus clientes, têm em consideração o modelo 

de negócio e a estratégia de risco do Banco e apresentar, 

quando necessário, ao Conselho de Administração, um plano 

de correção; e,

c) Examinar se os incentivos estabelecidos na política de 

remunerações do Banco têm em consideração o risco, o 

capital, a liquidez e as expetativas quanto aos resultados.
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IV. Revisor Oficial de Contas

Por deliberação tomada por escrito pelo acionista único da 

Sociedade, em 30 de julho de 2020, foram eleitos para o novo 

mandato correspondente a 2021/2023, com efeitos a 1 de janeiro 

de 2021, como ROC efetivo do Banco a Ernst & Young Audit & 

Associados – SROC, S.A. (“EY”), Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas n.º 178, representada por Sílvia Maria Teixeira da Silva, 

ROC n.º 1636, e como ROC Suplente do Banco Ana Rosa Ribeiro 

Salcedas Montes Pinto, ROC n.º 1230, que se encontravam em 

funções a 31 de dezembro de 2021.

As regras a observar na contratação de serviços de auditoria e 

serviços distintos de auditoria / adicionais ao ROC encontram-

se plasmadas na Política de Seleção, Designação e Avaliação de 

Revisores Oficiais de Contas (ROC) e Sociedades de Revisores 

Oficiais de Contas (SROC) e de Contratação de Serviços ao ROC/

SROC (“Política de Seleção do ROC”), aprovada pela Assembleia 

Geral do Banco CTT, em 3 de julho de 2020, e alterada pelo 

mesmo órgão em 12 de agosto de 2021, em linha com o disposto 

no Regulamento (EU) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 16 de abril de 2014, que determina os requisitos 

aplicáveis às revisões legais de contas das entidades de interesse 

público, na Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, que aprovou o 

Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e na Lei n.º 

148/2015, de 9 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico 

de Supervisão da Auditoria. 

Em 2021, foram contratados/prestados ao Grupo Banco CTT pela 

EY os seguintes serviços distintos da auditoria / adicionais, de 

ora em diante, os “Serviços Distintos de Auditoria Contratados 

em 2021”:

Revisão limitada das demonstrações financeiras do Banco 

CTT para o período findo em 30 de junho de 2021;

Avaliação da adequação do processo de quantificação 

da imparidade da carteira de crédito por parte do Auditor 

Externo, bem como os procedimentos de reporte do Banco 

CTT nos termos previstos na Instrução n.º 5/2013 do Banco 

de Portugal, republicada pela Instrução n.º 18/2018 do 

Banco de Portugal, com referência a junho e a dezembro 

de cada ano do mandato de auditoria; e,

Apoio técnico aos órgãos de fiscalização do Banco, da 

Payshop (Portugal), S.A. (“Payshop”) e da 321 Crédito, 

Instituição Financeira de Crédito, S.A. (“321 Crédito”) 

relativamente à adequabilidade e efetividade do sistema 

de controlo interno para a prevenção do branqueamento 

de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, 

reportado a 31 de dezembro de 2021, conforme exigido 

pelo Aviso n.º 2/2018 do Banco de Portugal.

Nos termos da Política de Seleção do ROC, compete à Comissão 

de Auditoria do Banco avaliar os pedidos de contratação de 

serviços distintos de auditoria / adicionais ao ROC, ficando a 

sua contratação sujeita à aprovação prévia daquele órgão e 

condicionada, consoante aplicável, à aprovação prévia pelos 

Órgãos de Fiscalização da(s) sua(s) empresa(s)-mãe e das 

entidade(s) sob o seu controlo que sejam Entidades de Interesse 

Público, procedimentos que foram adotados na contratação dos 

serviços distintos de auditoria em 2021 supra indicados.

No quadro seguinte são indicados os valores correspondentes aos 

honorários da EY relativos a revisão legal de contas, serviços de 

garantia de fiabilidade, consultoria fiscal e outros serviços que não 

de revisão legal de contas contratados, contabilizados e pagos/

faturados em 2021, referentes quer ao Banco CTT, quer à Payshop 

e à 321 Crédito, enquanto entidades integrantes do grupo:
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 Serviços Contratados1 Serviços Contabilizados2 Serviços Pagos3

 Montante (€) % Montante (€) % Montante (€) %

Pela sociedade 697.594,50 72,0% 294.095,43 77,2% 201.781,50 80,4%

    Valor dos serviços de revisão de contas 569.367,00 58,8% 200.606,40 52,7% 150.736,50 60,0%

    Valor dos serviços de garantia de fiabilidade 128.227,50 13,2% 93.489,03 24,5% 51.045,00 20,3%

    Valor dos serviços de consultoria fiscal - 0,0% - 0,0% - 0,0%

    Valor de outros serviços que não revisão de contas - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Por entidades que integrem o grupo4 271.461,00 28,0% 86.826,40 22,8% 49.261,50 19,6%

    Valor dos serviços de revisão de contas 227.550,00 23,5% 71.386,36 18,7% 49.261,50 19,6%

    Valor dos serviços de garantia de fiabilidade 43.911,00 4,5% 15.440,04 4,1% - 0,0%

    Valor dos serviços de consultoria fiscal - 0,0% - 0,0% - 0,0%

    Valor de outros serviços que não revisão de contas - 0,0% - 0,0% - 0,0%

TOTAL 969.055,50 100,00% 380.921,83 100,0% 251.043,00 100,00%

Valor dos serviços de revisão de contas 796.917,00 82,24% 271.992,76 71,4% 199.998,00 79,7%

Valor de outros serviços que não revisão de contas - 0,00% - 0,0% - 0,0%

1  Inclui IVA à taxa legal em vigor.
2  Inclui valores faturados e valores especializados no exercício.
3  Os serviços pagos referem-se, quer a serviços contratados em 2021, quer em anos anteriores cuja verificação das condições de pagamento ocorreu em 2021.
4  Payshop e 321 Crédito.

Valores expressos em euros

C. ORGANIZAÇÃO INTERNA

I. Estatutos

A definição dos Estatutos do Banco (disponíveis no sítio da 

internet do Banco, www.bancoctt.pt) e a sua alteração compete 

à Assembleia Geral.

II. Comunicação de irregularidades

O RGICSF e as Orientações da Autoridade Bancária Europeia 

(EBA) sobre Governo Interno (EBA/GL/2021/05) exigem que 

as instituições de crédito implementem meios específicos, 

independentes e autónomos para a receção, tratamento e arquivo 

das participações de irregularidades graves relacionadas com 

a sua administração, organização contabilística e fiscalização 

interna, bem como de indícios sérios de infrações a deveres que 

impendem sobre as mesmas, designadamente de conduta, 

segredo profissional, fundos próprios, riscos ou de divulgação 

de informação.

Consequentemente, o Código de Conduta do Banco prevê, 

na secção 7.4., a existência de mecanismos de comunicação 

de irregularidades em matérias de contabilidade, controlos 

contabilísticos internos, administração ou fiscalização interna 

do Banco, requisitos prudenciais, controlo de riscos, abuso 

de informação privilegiada, fraude ou luta contra a corrupção, 

crime bancário e financeiro, branqueamento de capitais 

ou financiamento do terrorismo, envolvendo acionistas, 

colaboradores, clientes, fornecedores, remetendo para regras 

específicas a definir pelo Banco, designadamente, na Política de 

Comunicação de Irregularidades (Whistleblowing). 

A 31 de dezembro de 2021, o Banco dispunha de uma Política de 

Comunicação de Irregularidades (Whistleblowing) (resultante da 

revisão, a 2 de novembro de 2021, da anteriormente denominada 

Política de Whistleblowing), a qual tem como propósito definir os 

procedimentos de receção, tratamento e arquivo de comunicações 

de prática de irregularidades recebidas por entidades do 

Grupo Banco em matérias relacionadas com a administração, 

organização contabilística e fiscalização interna do Banco e das 

suas filiais, bem como em matérias relacionadas com a infração 

de deveres que impendem sobre as entidades do Grupo Banco 

CTT, nomeadamente de prevenção do branqueamento de capitais 

e financiamento do terrorismo, abuso de informação privilegiada, 

fraude ou corrupção no desempenho das atividades profissionais 

por parte de Membros dos Órgãos Sociais, Colaboradores ou de 

qualquer terceiro que tenha uma relação comercial, de negócio 

www.bancoctt.pt
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ou de parceria com o Grupo, designadamente na qualidade de 

prestador de serviços ou de fornecedor. De acordo com o definido 

nesta Política, quaisquer irregularidades podem ser comunicadas 

por colaboradores do Grupo Banco CTT, bem como por quaisquer 

terceiros interessados, nomeadamente, acionistas, parceiros, 

fornecedores, prestadores de serviços ou clientes, através do 

“Canal de Ética”. O Modelo de Comunicação de Irregularidades, 

através do Canal de Ética, garante a confidencialidade das 

comunicações recebidas e a proteção de dados pessoais do 

denunciante e do suspeito da prática de infração, nos termos da 

legislação aplicável. Por outro lado, o Grupo não poderá despedir, 

ameaçar, suspender, reprimir, assediar, reter ou suspender 

pagamentos de salários e/ou benefícios, ou tomar qualquer 

medida retaliatória contra quem legalmente comunique uma 

irregularidade ou forneça alguma informação ou assistência no 

âmbito de investigação das comunicações de irregularidades 

apresentadas e estas comunicações não podem, por si só, servir de 

fundamento à instauração de qualquer procedimento disciplinar, 

civil ou criminal relativamente ao autor da comunicação, exceto 

se as mesmas forem deliberadas e manifestamente infundadas.

Em 2019, foi  ainda criado o Manual de Tratamento de 

Comunicações de Irregularidades – Canal de Ética que visa 

definir e detalhar o processo e as responsabilidades no âmbito do 

tratamento de comunicações de irregularidades, encontrando-se 

dividido em três partes, a primeira referente à triagem, a segunda 

referente ao tratamento de comunicações de irregularidades 

respeitantes a assédio e discriminação e a terceira referente ao 

tratamento das restantes irregularidades abrangidas pela Política 

de Comunicação de Irregularidades (Whistleblowing).

Nos termos da identificada Política, a Comissão de Auditoria 

delegou na Direção de Compliance  funções de apoio 

relacionadas com a gestão do Canal de Ética e no Fórum de 

Ética o tratamento das comunicações de irregularidades em 

matérias da sua competência, cabendo, em qualquer caso, 

àquele órgão de fiscalização, a responsabilidade pela receção e 

registo das comunicações, assim como a decisão final quanto ao 

arquivamento das mesmas ou adoção de outras medidas.

O Fórum de Ética é composto pelos Diretores das Direções 

de Compliance, Auditoria Interna, Risco e por um membro da 

Comissão de Auditoria, designado pela mesma, o qual preside 

ao Fórum e dispõe de voto de qualidade. Em 9 de março de 2020, 

a Comissão de Auditoria elegeu a Vogal Susana Maria Gomez 

Smith como o membro da Comissão de Auditoria designado para 

integrar e presidir ao Fórum de Ética.

A Política de Comunicação de Irregularidades (Whistleblowing) 

estabelece, ainda, e sem prejuízo de outros deveres de 

comunicação estabelecidos na lei, que: (i) a Comissão de 

Auditoria ou qualquer membro dos órgãos de administração ou de 

fiscalização, bem como os titulares de participações qualificadas, 

devem comunicar de imediato ao Banco de Portugal qualquer 

irregularidade grave de que tomem conhecimento relacionada 

com a administração, organização contabilística e fiscalização 

interna do Banco e que seja suscetível de colocar o Banco em 

situação de desequilíbrio financeiro; e (ii) os colaboradores das 

áreas responsáveis pelas funções de controlo (auditoria interna, 

gestão de riscos e compliance) devem comunicar à Comissão 

de Auditoria qualquer irregularidade grave de que tomem 

conhecimento relacionada com a administração, organização 

contabilística e fiscalização interna do Banco ou indícios de 

infração a deveres previstos no RGICSF ou no Regulamento (UE) 

n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

junho, que seja suscetível de colocar o Banco em situação de 

desequilíbrio financeiro.

Em fevereiro e em dezembro de 2021, a Comissão de Auditoria 

aprovou o Relatório Anual sobre Participação de Irregularidades, 

a submeter ao Banco de Portugal nos termos e para os efeitos 

do disposto no n.º 7 do artigo 116.º-AA do RGICSF e no artigo 

35.º do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal, tendo por 

referência o período entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de janeiro de 

2021 e o período entre 1 de fevereiro e 30 de novembro de 2021, 

respetivamente. Os referidos Relatórios descrevem o processo 

de receção e tratamento de irregularidades adotado pelo Banco 

CTT, bem como as irregularidades comunicadas nos períodos 

em referência.

No decurso dos aludidos períodos, foram recebidas no Canal 

de Ética sete participações, das quais quatro respeitaram a 

reclamações de Clientes que foram encaminhadas para a 

Área de Gestão de Reclamações e tratadas enquanto tal e 

três relacionadas com fraude, que foram tratadas pela Área 

de Fraude, concluindo-se então que, durante os indicados 

períodos de referência, não foi recebida qualquer participação de 

irregularidades nos termos previstos no RGICSF, nas Orientações 

da Autoridade Bancária Europeia (EBA) sobre Governo Interno 

(EBA/GL/2021/05), no Aviso n.º 3/2020, no Código de Conduta 

do Banco, na referida Política de Comunicação de Irregularidades 

e demais regulamentação aplicável.

III. Controlo interno e gestão de riscos

Os órgãos de administração e fiscalização do Banco CTT atribuem 

desde a sua constituição uma relevância estruturante aos seus 

sistemas de controlo interno, de gestão de riscos e de auditoria 
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interna. A este propósito remete-se para a secção supra deste 

Relatório e Contas “Sistema de Controlo Interno” e “Gestão do 

Risco”. 

O Conselho de Administração assegura a eficácia dos sistemas de 

controlo interno, gestão de riscos e auditoria interna, fomentando 

uma cultura organizacional e de controlo em toda a organização. 

Compete à Comissão de Auditoria, enquanto órgão de fiscalização 

do Banco CTT, a supervisão da eficácia dos referidos sistemas, nos 

termos descritos no respetivo Regulamento Interno.

No contexto da entrada em vigor do Aviso n.º 3/2020 do Banco 

de Portugal e da Instrução n.º 18/2020 do Banco de Portugal, foi 

iniciado um projeto de implementação de várias medidas, ao nível 

do Grupo, tendo em vista o cumprimento dos requisitos fixados 

nos referidos normativos, o qual contou com a intervenção de 

diversas áreas do Banco, em particular, das Funções de Controlo 

Interno, e foi acompanhado de forma muito próxima pelos órgãos 

de administração e fiscalização do Banco.

Sendo este um projeto promovido pelo Grupo, o Banco, como 

casa-mãe, emitiu as instruções necessárias para que as suas 

participadas assegurassem o cumprimento com o disposto no 

referido normativo, tendo acompanhado de forma contínua as 

atividades desenvolvidas por forma a assegurar a consistência 

dos sistemas de controlo interno e governo corporativo do Grupo.

IV. Apoio ao Investidor

O Banco CTT não dispõe de um gabinete de apoio ao investidor, 

uma vez que não é uma sociedade emitente de valores mobiliários 

admitidos à negociação. 

Por sua vez, o acionista único do Banco, enquanto sociedade 

emitente de ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, integra uma Direção de Relações com 

Investidores, a qual assume como missão assegurar um 

relacionamento sólido e duradouro entre, por um lado, os 

acionistas, investidores e analistas, a Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (“CMVM”), a Euronext Lisbon - Sociedade 

Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext Lisbon”) 

e os mercados de capitais, em geral, e, por outro lado, a empresa 

e os seus órgãos sociais, disponibilizando atempadamente e de 

forma clara e transparente informação que permita conhecer a 

evolução da realidade atual dos CTT em termos económicos, 

financeiros e de governo societário. Além disso, esta Direção 

assegura a articulação proactiva da estratégia da empresa com 

investidores e analistas de research e, ainda, que a empresa 

conhece a perceção que os mercados têm dela. 

V. Sítio de Internet

O endereço do website do Banco CTT é o seguinte: 

www.bancoctt.pt.

D. REMUNERAÇÕES

I. Competência para a determinação

De acordo com os Estatutos do Banco, a determinação das 

remunerações dos membros dos órgãos sociais compete à 

Assembleia Geral ou à Comissão de Vencimentos eleita pela 

Assembleia Geral. Em Assembleia Geral de 13 setembro de 

2019, foi deliberada a constituição de uma Comissão de Seleção 

e Vencimentos do Banco, resultante da fusão das anteriores 

Comissão de Seleção e Comissão de Vencimentos. 

A Assembleia Geral e a Comissão de Seleção e Vencimentos são 

apoiadas no desempenho das suas competências pela Comissão 

de Remunerações mencionada no ponto D.II. infra.

II. Comissão de Remunerações

A Comissão de Remunerações, constituída no seio do Conselho de 

Administração e cujo mandato coincide com o deste órgão tinha, 

em 31 de dezembro de 2021, a seguinte composição:

Titulares Cargos

João de Almada Moreira Rato Presidente

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso Vogal

Susana Maria Morgado Gomez Smith Vogal

De acordo com o disposto pelo respetivo Regulamento Interno, em 

vigor a 31 de dezembro de 2021, a Comissão de Remunerações 

era responsável, entre outras competências, por:

Preparar propostas e recomendações no contexto das 

decisões relativas a matérias remuneratórias adotadas 

pela Assembleia Geral (sem prejuízo da sua delegação 

na Comissão de Seleção e Vencimentos) quanto às 

remunerações dos membros dos órgãos sociais e pelo 

Conselho de Administração (sem prejuízo da sua delegação 

na Comissão Executiva) quanto às remunerações dos 

colaboradores relevantes nos termos do artigo 115.º-C do 

RGICSF, incluindo, designadamente, no que respeita às 

políticas de remunerações e às decisões com implicações 

em termos de riscos e gestão dos riscos do Banco;
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Com uma periodicidade mínima anual, analisar e avaliar 

as políticas de remuneração aplicáveis aos membros 

dos órgãos sociais e aos colaboradores relevantes e a 

sua implementação, em especial o respetivo efeito na 

gestão de riscos, de capital e de liquidez da instituição, 

tendo designadamente como objetivo a verificação do 

cumprimento das políticas e procedimentos remuneratórios 

adotados pelo órgão social competente, assegurando que 

(i) os mesmos são efetivamente aplicados e estão de 

acordo com a legislação e a regulamentação em vigor e 

que (ii) a atribuição e pagamento das remunerações são os 

adequados, previnem a existência de conflitos de interesse 

e que o perfil de risco e os objetivos de longo prazo da 

instituição estão a ser adequadamente refletidos;

Com uma periodicidade mínima anual, analisar e avaliar 

as políticas de remuneração e as práticas de remuneração 

aplicáveis aos colaboradores e aos colaboradores em 

regime de pluralidade de empregadores que participem 

na comercialização ou fornecimento de produtos e serviços 

bancários aos consumidores, tendo designadamente como 

objetivo verificar o modo como é garantida a neutralidade 

da política de remuneração do ponto de vista do género e 

garantir que as politicas de remunerações não impedem os 

colaboradores da instituição de agirem de forma honesta, 

leal, transparente e profissional, tendo em consideração os 

direitos e interesses dos consumidores;

Preparar propostas e recomendações aos órgãos 

competentes quanto à definição, cálculo e pagamento 

da remuneração fixa e variável e de outros benefícios 

dos membros dos órgãos sociais e dos colaboradores 

relevantes de acordo com as políticas de remuneração e 

a legislação e a regulamentação em vigor; e,

Preparar e apresentar aos órgãos sociais competentes 

ou apreciar, consoante aplicável, o(s) modelo(s) de 

avaliação de desempenho relativo(s) à componente 

variável da remuneração e propostas quanto à avaliação 

do cumprimento dos objetivos à luz do(s) referido(s) 

modelo(s).

Durante o ano de 2021, a Comissão de Remunerações reuniu 12 

vezes.

III. Divulgação das remunerações

Nos quadros seguintes são indicados os montantes 

remuneratórios brutos devidos, por referência ao período 

compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021, 

aos membros do Conselho de Administração e da Comissão de 

Auditoria, de forma agregada e individual:

(Valores expressos em euros)

Titulares Cargos Remuneração Fixa (1)

João Manuel de Matos Loureiro
Administrador Não Executivo e Presidente da 
Comissão de Auditoria 

84.642,84

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso
Administradora Não Executiva, Vogal da Comissão 
de Auditoria e Vogal da Comissão de Remunerações

65.000,04

Susana Maria Morgado Gomez Smith
Administradora Não Executiva, Vogal da Comissão 
de Auditoria e Vogal da Comissão de Remunerações

65.000,04

Total da Comissão de Auditoria 214.642,92

João de Almada Moreira Rato
Presidente do Conselho de Administração e da 
Comissão de Remunerações 

124.999,98

António Pedro Ferreira Vaz da Silva Administrador Não Executivo Não tem remuneração paga pelo Banco

Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco Administrador Não Executivo Não tem remuneração paga pelo Banco

António Emídio Corrêa D'Oliveira Administrador Não Executivo 47.619,07

Total dos Administradores Não Executivos que não integram a Comissão de Auditoria 172.619,05

Total dos Administradores não Executivos 387.261,97

(1) Montante de remuneração fixa dos Administradores Não Executivos e membros da Comissão de Auditoria, os quais não auferem qualquer remuneração variável de acordo 
com a Política de Remuneração em vigor em 31 de dezembro de 2021.

Remuneração dos membros Não Executivos do Conselho de 

Administração e Comissão de Auditoria
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Remuneração dos membros da Comissão Executiva em 2021

(Valores expressos em euros)

Titulares Cargos Remuneração 
Fixa (1)

Remuneração 
Variável paga 

em 2021 (2)

Remuneração 
Variável 

diferida a pagar 
em 2022 (2)

Remuneração 
Variável 

diferida a pagar 
em 2023 (2)

Remuneração 
Variável 

diferida a pagar 
em 2024 (2)

Total da 
Remuneração 

Variável 
atribuída em 

2021 (2)

Total da 
Remuneração 

Fixa 2021 e 
Variável 2020 
paga em 2021

Total da 
Remuneração 
atribuída em 

2021

Luís Maria França 
de Castro Pereira 
Coutinho

Presidente 
da Comissão 

Executiva 
(CEO)

395.447,03 35.875,00 11.958,33 11.958,33 11.958,33 71.750,00 431.322,03 467.197,03

João Maria 
Magalhães Barros 
Mello Franco

Vogal da 
Comissão 
Executiva 

(CCO)

249.642,05 20.895,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 41.790,00 270.537,05 291.432,05

Pedro Rui Fontela 
Coimbra

Vogal da 
Comissão 

Executiva (CFO)
241.128,34 20.895,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 41.790,00 262.023,34 282.918,34

Nuno Carlos 
Dias dos Santos 
Fórneas

Vogal da 
Comissão 

Executiva (CIO)
217 111,71 20.265,00 6.755,00 6.755,00 6.755,00 40.530,00 237.376,71 257.641,71

Luís Jorge de 
Sousa Uva 
Patrício Paúl 

Vogal da 
Comissão 
Executiva 

(CRO)

217.153,01 13.620,74 4.540,25 4.540,25 4.540,25 27.241,48 217.153,01 217.153,01

Total da Comissão Executiva 1.320.482,14 111.550,74 37.183,58 37.183,58 37.183,58 223.101,48 1.418.412,14 1.516.342,14

(1) Inclui remuneração fixa base, montante respeitante a subsídio de refeição anual e, quando aplicável, montante fixo pago mensalmente a afetar a um seguro Plano Poupança Reforma 
(PPR), seguro de saúde, seguro vida e seguro de acidentes pessoais (incluindo viagem) e montante de rendimento em espécie referente à utilização de viatura de uso permanente.
(2) Remuneração Variável referente ao ano de 2020.

Remuneração Variável dos membros da Comissão Executiva 

referente a 2017

Titulares Cargos
Remuneração 
Variável paga 

em 2018 

Remuneração 
Variável diferida 

paga em 2019

Remuneração 
Variável diferida 

paga em 2020 

Remuneração 
Variável diferida 

paga em 2021

Total da 
Remuneração 

Variável

Luís Maria França de Castro 
Pereira Coutinho

Presidente da Comissão 
Executiva (CEO)

47.513,00 15.838,00 15.838,00 15.838,00 95.027,00

Luís Miguel Agoas Correia 
Amado

Vogal da Comissão 
Executiva (COO)

23.020,00 7.673,00 7.673,00 7.673,00 46.039,00

João Maria Magalhães Barros 
Mello Franco

Vogal da Comissão 
Executiva (CCO)

30.980,00 10.327,00 10.327,00 10.327,00 61.961,00

Pedro Rui Fontela Coimbra
Vogal da Comissão 

Executiva (CFO)
30.980,00 10.327,00 10.327,00 10.327,00 61.961,00

Total da Comissão Executiva 132.493,00 44.165,00 44.165,00 44.165,00 264.988,00

(Valores expressos em euros)
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Titulares Cargos
Remuneração 
Variável paga 

em 2019 

Remuneração 
Variável 

diferida paga 
em 2020

Remuneração 
Variável 

diferida paga 
em 2021

Remuneração 
Variável diferida 

a pagar em 
2022

Total da 
Remuneração 

Variável

Luís Maria França de Castro 
Pereira Coutinho

Presidente da Comissão 
Executiva (CEO)

53.550,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 107.100,00

Luís Miguel Agoas Correia 
Amado

Vogal da Comissão 
Executiva (COO)

17.992,80 5.997,60 5.997,60 5.997,60 35.985,60

João Maria Magalhães Barros 
Mello Franco

Vogal da Comissão 
Executiva (CCO)

39.028,50 13.009,50 13.009,50 13.009,50 78.057,00

Pedro Rui Fontela Coimbra
Vogal da Comissão 

Executiva (CFO)
39.028,50 13.009,50 13.009,50 13 009,50 78.057,00

Total da Comissão Executiva 149.599,80 49.866,60 49.866,60 49.866,60 299.199,60

(Valores expressos em euros)

Remuneração Variável dos membros da Comissão Executiva 

referente a 2019

Titulares Cargos

Remu-
neração 
Variável 
paga em 

2020

Remu-
neração 
Variável 

diferida paga 
em 2021

Remuner-
ação Variáv-

el paga em 
2022 (1)

Remuner-
ação Variável 

diferida a 
pagar em 

2022

Remuner-
ação Variáv-

el diferida 
a pagar em 

2023

Remuner-
ação Variáv-

el diferida 
a pagar em 

2024

Remuner-
ação Variáv-

el diferida 
a pagar em 

2025

Total da Re-
muneração 

Variável

Luís Maria França de 
Castro Pereira Coutinho

Presidente 
da Comissão 

Executiva 
(CEO)

- - 61.225,50 - 20.408,50 20.408,50 20.408,50 122.451,00

João Maria Magalhães 
Barros Mello Franco

Vogal da 
Comissão 
Executiva 

(CCO)

25.714,71 8.571,57 - 8.571,57 8.571,57 - - 51.429,42

Pedro Rui Fontela 
Coimbra

Vogal da 
Comissão 
Executiva 

(CFO)

25.714,71 8.571,57 - 8.571,57 8.571,57 - - 51.429,42

Nuno Carlos Dias dos 
Santos Fórneas

Vogal da 
Comissão 
Executiva 

(CIO)

8.752,53 2.917,51 - 2.917,51 2.917,51 - - 17.505,07

Total da Comissão Executiva 60.181,95 20.060,65 61.225,50 81.286,15 40.469,15 20.408,50 20.408,50 242.814,91

(1) Em 2020 foi atribuída a remuneração variável do Presidente da Comissão Executiva do Banco CTT referente a 2019, que, atendendo às recomendações prudenciais quanto ao 
pagamento de remuneração variável no contexto do surto pandémico de COVID-19, foi efetivamente paga apenas no início de 2022 no que respeita à parte não diferida, sendo o 
montante remanescente diferido ao longo de três anos contados a partir da data do pagamento da parte não diferida (2022).

(Valores expressos em euros)

Remuneração Variável dos membros da Comissão Executiva 

referente a 2018
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Não existe, em 2021, remuneração diferida objeto de redução 

em resultado de ajustamentos introduzidos em função do 

desempenho individual de membros da Comissão Executiva.

Adicionalmente, a Remuneração Variável dos membros da 

Comissão Executiva tem uma componente de Longo Prazo, 

aplicável desde 2020, para o triénio 2020-2022, ocorrendo 

a atribuição e sendo o pagamento devidos apenas em 2023, 

condicionados ao cumprimento das disposições da Política de 

Remuneração em vigor, por forma a assegurar um alinhamento 

desta componente com o plano estratégico do Banco definido 

para 2020-2022, ainda que de forma não coincidente com o 

mandato dos órgãos sociais (2019-2021). 

Não foram pagas nem são devidas quaisquer indemnizações 

a membros da Comissão Executiva do Banco relativamente a 

cessação de funções durante o exercício de 2021.

Remuneração dos Colaboradores Relevantes

Os montantes remuneratórios brutos devidos, por referência 

ao período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro 

de 2021, a Colaboradores Relevantes, tal como definidos na 

Política de Remuneração em vigor a 31 de dezembro de 2021 

(cujo universo compreendeu 20 Colaboradores Relevantes 

do Banco, um dos quais iniciou funções em abril e outro em 

novembro de 2021 e um Colaborador Relevante que cessou as 

suas funções em março e outro setembro de 2021), ascendeu, 

em termos agregados, a 1.823.409,00 euros. A repartição desta 

remuneração foi a seguinte:

Remuneração dos Colaboradores Relevantes em 2021

Colaboradores 
Relevantes (1)

Remuneração 
Fixa (2)

Remuneração 
Variável paga 

em 2021 (3)

Remuneração 
Variável 

diferida a 
pagar em 
2022 (3)

Remuneração 
Variável 

diferida a 
pagar em 
2023 (3)

Remuneração 
Variável 

diferida a 
pagar em 
2024 (3)

Total da 
Remuneração 

Variável 
atribuída em 

2021 (3)

Total da 
Remuneração 

Fixa 2021 e 
variável 2020 
paga em 2021

Total da 
Remuneração 
atribuída em 

2021

A – Responsáveis 
pelas Funções 
de Controlo (3 
colaboradores)

236.482,00 14.587,00 4.862,00 4.862,00 4.862,00 29.173,00 251 .069,00 265.656,00

B – Colaboradores da 
Direção de Topo com 
funções comerciais (5 
colaboradores) (a)

366.066,00 41.421,00 13.807,00 13.807,00 13.807,00 82.841,00 407.487,00 448.907,00

C – Colaboradores da 
Direção de Topo com 
funções de suporte 
(12 colaboradores) (b)

923.181,00 92.832,00 30.944,00 30.944,00 30.944,00 185.664,00 1.016.014,00 1.108.846,00

Total de 
Colaboradores 
Relevantes

1.525.730,00 148.839,00 49.613,00 49.613,00 49.613,00 297.679,00 1.674.570,00 1.823.409,00

(a) Inclui um Colaborador Relevante que iniciou as suas funções em abril de 2021 e inclui um Colaborador Relevante que cessou as suas funções em março de 2021.
(b) Inclui um Colaborador Relevante que iniciou as suas funções em novembro de 2021 e inclui um Colaborador Relevante que cessou as suas funções em setembro de 2021.
(1) Para efeitos da definição de Colaboradores Relevantes foram considerados os colaboradores identificados no âmbito do “processo de identificação de Colaboradores Relevantes” 
previsto na Política de Remuneração.
(2) Inclui remuneração fixa base, montante respeitante a subsídio de refeição anual, quando aplicável, montante de rendimento em espécie decorrente da utilização de viatura de uso 
permanente e seguro de saúde a partir da data de designação.
(3) Remuneração Variável referente ao ano de 2020.

(Valores expressos em euros)
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Remuneração Variável dos Colaboradores Relevantes referente 

ao ano de 2017

Colaboradores Relevantes (1)
Remuneração 

Variável paga em 
2018

Remuneração 
Variável diferida 

paga em 2019

Remuneração 
Variável diferida 

paga em 2020

Remuneração 
Variável diferida 

paga em 2021

Total da 
Remuneração 

Variável

A – Responsáveis pelas Funções de Controlo 
(3 colaboradores)

21.631,00 7.210,00 7.210,00 7.210,00 43.261,00

B – Colaboradores da Direção de Topo com 
funções comerciais (4 colaboradores)

34.062,00 11.354,00 11.354,00 11.354,00 68.124,00

C – Colaboradores da Direção de Topo com 
funções de suporte (9 colaboradores)

65.355,00 21.785,00 21.785,00 21.785,00 130.710,00

Total Colaboradores Relevantes 121.048,00 40.349,00 40.349,00 40.34,00 242.095,00

(1) Para efeitos da definição de Colaboradores Relevantes foram considerados os colaboradores designados pelos órgãos sociais competentes do Banco para o desempenho das 
funções em causa.

(Valores expressos em euros)

Remuneração Variável dos Colaboradores Relevantes referente 

ao ano de 2018

Remuneração Variável dos Colaboradores Relevantes referente 

ao ano de 2019

Colaboradores Relevantes (1)
Remuneração 

Variável paga em 
2019

Remuneração 
Variável diferida 

paga em 2020

Remuneração 
Variável diferida 

paga em 2021

Remuneração 
Variável diferida a 

pagar em 2022

Total da 
Remuneração 

Variável

A – Responsáveis pelas Funções de Controlo 
(3 colaboradores)

20.210,00 6.737,00 6.737,00 6.737,00 40.421,00

B – Colaboradores da Direção de Topo com 
funções comerciais (4 colaboradores)

36.120,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 72.241,00

C – Colaboradores da Direção de Topo com 
funções de suporte (9 colaboradores)

71.899,00 23.966,00 23.966,00 23.966,00 143.799,00

Total Colaboradores Relevantes 128.230,00 42.744,00 42.744,00 42.744,00 256.461,00

(1) Para efeitos da definição de Colaboradores Relevantes foram considerados os colaboradores designados pelos órgãos sociais competentes do Banco para o desempenho das 
funções em causa.

(Valores expressos em euros)

Colaboradores Relevantes (1)
Remuneração 

Variável paga em 
2020

Remuneração 
Variável diferida 

paga em 2021

Remuneração 
Variável diferida a 

pagar em 2022

Remuneração 
Variável diferida a 

pagar em 2023

Total da 
Remuneração 

Variável

A – Responsáveis pelas Funções de Controlo 
(2 colaboradores)

15.541,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 31.082,00

B – Colaboradores da Direção de Topo com 
funções comerciais (4 colaboradores)

44.561,00 14.854,00 14.854,00 14.854,00 89.122,00

C – Colaboradores da Direção de Topo com 
funções de suporte (12 colaboradores)

100.884,00 33.628,00 33.628,00 33.628,00 201.769,00

Total Colaboradores Relevantes 160.987,00 53.662,00 53.662,00 53.662,00 321. 973,00

(1) Para efeitos da definição de Colaboradores Relevantes foram considerados os colaboradores designados pelos órgãos sociais competentes do Banco para o desempenho das 
funções em causa.

(Valores expressos em euros)
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Não existe, em 2021, remuneração diferida objeto de redução 

em resultado de ajustamentos introduzidos em função do 

desempenho individual de Colaboradores Relevantes.

Não ocorreu, em 2021, qualquer pagamento por rescisão 

antecipada de contrato de trabalho relativamente a Colaboradores 

Relevantes.

IV. Acordos com implicações remuneratórias

Segundo a Política de Remuneração, a atribuição de remuneração 

variável aos membros executivos do Conselho de Administração 

e aos Colaboradores Relevantes fica dependente de prévio 

compromisso escrito pelo seu beneficiário de que não celebrará 

contratos de cobertura de risco ou de transferência de risco 

relativamente a qualquer parcela diferida que possam minimizar 

os efeitos de alinhamento pelo risco inerentes ao regime aplicável 

à referida componente remuneratória ou através do pagamento 

da componente variável da remuneração por entidades 

instrumentais ou outros métodos com efeito equivalente.

V. Planos de atribuição de ações ou opções sobre ações (“stock 

options”)

Ainda de acordo com a Política de Remuneração, definida, 

designadamente, em função da natureza, do âmbito e da 

complexidade da atividade do Banco, a remuneração variável 

dos membros executivos do Conselho de Administração e dos 

Colaboradores Relevantes poderá ser paga em numerário e/

ou sob a forma de benefícios não monetários, nomeadamente 

através de benefícios flexíveis, cabendo aos órgãos competentes 

definir a modalidade (ou combinação de modalidades, consoante 

aplicável) para cada período em causa, sem prejuízo de até ao 

pagamento da totalidade ou parte da remuneração variável poder 

ser implementado, por exclusiva iniciativa do Banco, um modelo 

alternativo neste domínio definido pelos órgãos competentes, no 

sentido de metade da remuneração variável (incluindo a parcela 

diferida) poder ser paga em instrumentos financeiros e sujeita a 

uma política de retenção.
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E. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

I. Mecanismos e procedimentos de controlo

Segundo a Política de Transações com Partes Relacionadas do 

Grupo Banco CTT aprovada pelo Conselho de Administração 

em 28 de junho de 2021 (em resultado da cisão da Política 

de Conflitos de Interesses e Partes Relacionadas em duas 

Políticas autónomas) a Comissão Executiva e/ou o Conselho 

de Administração e/ou a área owner submete à apreciação da 

Comissão de Auditoria qualquer transação com parte relacionada, 

existindo a obrigatoriedade de emissão de parecer prévio pela 

Comissão de Auditoria, o qual é aplicável:

Às transações com Partes Relacionadas, compreendendo-

se, como tal, nos termos da Política de Transações com 

Partes Relacionadas do Grupo Banco CTT (que remete 

para o disposto na IAS 24, no RGICSF e no Aviso do Banco 

de Portugal n.º 3/2020): (i) os titulares de participação 

qualificada na Instituição e outras pessoas ou entidades 

abrangidas pelo regime previsto no artigo 109.º do RGICSF; 

(ii) os membros dos Órgãos de Administração e de 

Fiscalização; (iii) o cônjuge, unido de facto, parente ou afim 

em 1.º grau dos membros dos Órgãos de Administração e 

de Fiscalização; (iv) a sociedade na qual qualquer membro 

do Órgão de Administração ou do Órgão de Fiscalização, ou 

o seu cônjuge, unido de facto, parente ou afim em 1.º grau, 

detém uma participação qualificada igual ou superior a 10 % 

do capital ou dos direitos de voto, ou na qual essas pessoas 

exerçam influência significativa ou cargos de direção de 

topo ou funções de administração ou fiscalização; (v) as 

entidades relativamente às quais existe uma relação de 

interdependência económica, nomeadamente devido à 

sua inserção numa relação entrecruzada de participações 

com diversas outras entidades ou que, por estarem de 

tal forma ligadas à instituição, na eventualidade de uma 

delas se deparar com problemas financeiros, a instituição 

terá também dificuldades financeiras; (vi) as pessoas 

ou entidades, incluindo, nomeadamente, depositantes, 

credores, devedores, entidades participadas pela instituição, 

colaboradores da instituição ou colaboradores de outras 

entidades pertencentes ao mesmo grupo, cuja relação 

com a instituição lhes permita, potencialmente, influenciar 

a sua gestão, no sentido de conseguir um relacionamento 

comercial fora das condições normais de mercado. 

Encontram-se igualmente abrangidas pelo conceito de 

Parte Relacionada outras entidades (que não sociedades) 

nas quais um membro do Órgão de Administração ou do 

Órgão de Fiscalização, ou o seu cônjuge, unido de facto, 

parente ou afim em 1.º grau detém uma participação 

qualificada igual ou superior a 10 % do capital ou dos direitos 

de voto, ou na qual essas pessoas exerçam influência 

significativa ou exerçam cargos de direção de topo ou 

funções de administração ou de fiscalização. Para efeitos 

do conceito de Parte Relacionada, deve, igualmente, ser 

tido em consideração o disposto na IAS 24 – n.º 9, alínea 

a), parágrafo iii).

Às transações a celebrar com os membros dos órgãos 

de administração das entidades integradas no Grupo 

ou com Partes Relacionadas destes (ou outras pessoas 

ou entidades que possam ser consideradas interpostas 

pessoas), independentemente do respetivo valor, nos 

termos e para os efeitos do disposto nos artigos 397.º e 

423.º-H do Código das Sociedades Comerciais.

Ficam excecionadas desta disposição as transações 

compreendidas no próprio comércio da Sociedade e em que 

nenhuma vantagem especial seja concedida ao administrador 

ou interposta pessoa (conforme fundamentação apresentada 

aquando da tomada de decisão).

Neste âmbito, são objeto de apreciação, em especial, (i) os 

termos e condições da transação; (ii) o montante da transação; 

(iii) os objetivos e oportunidade da transação; (iv) a duração da 

transação; (v) o processo de contratação, (vi) o respeito pelos 

interesses do Banco nomeadamente: (a) se as transações são 

enquadráveis no âmbito dos negócios do Banco, estabelecidas 

em pleno respeito pelos interesses das sociedades do Grupo e de 

acordo com condições de mercado e as regras em vigor; (b) o seu 

impacto na situação financeira do Banco e/ou do Grupo; (c) se o 

interesse da Parte Relacionada na transação é direto ou indireto; 

(d) a sua natureza contínua ou pontual; (e) a prevenção e sanação 

de conflitos de interesses; e (f) outros aspetos que considere 

relevantes; (vii) se a transação envolver a alienação de um ativo, 

a sua descrição, ano de aquisição e valor líquido contabilístico; 

(viii) eventuais limitações que possam vir a ser impostas ao Banco 

CTT e às suas filiais em resultado da celebração ou realização da 

transação; (ix) o risco reputacional e de Compliance; e (x) qualquer 

outra informação que seja considerada relevante.

Só após a obtenção dos pareceres prévios das Funções de Gestão 

de Riscos, de Compliance e da Comissão de Auditoria, o Conselho 

de Administração delibera sobre a realização da Transação com 

Parte Relacionada, que terá de ser aprovada por um mínimo de 

dois terços dos respetivos membros.
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II. Elementos relativos aos negócios

Os negócios relevantes com partes relacionadas encontram-

se descritos na Nota 32 (Transações com Partes Relacionadas), 

anexa às demonstrações financeiras consolidadas e na Nota 31 

(Transações com Partes Relacionadas), anexa às demonstrações 

financeiras individuais constante do Relatório e Contas.
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ANEXO I

CURRICULA DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FISCALIZAÇÃO
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João de Almada Moreira Rato

Presidente do Conselho de Administração

 

Data de nascimento - 29 de setembro de 1971, Portugal

Data da 1ª designação - 13 de setembro de 2019

Mandato 2019 / 2021

Formação académica
1995 -2000: PhD em Economia (com especialidade em matérias financeiras e matemática económica), Universidade de Chicago (USA)

1989 - 1993: Licenciatura em Economia, Nova School of Business and Economics

Cargos internos de administração e fiscalização
2019 - …: Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração do Banco CTT, S.A.

Outros cargos Internos 
2019 - …: Presidente da Comissão de Remunerações do Banco CTT, S.A.

Experiência profissional
Ao longo de mais de 20 anos, tem vindo a exercer funções no setor financeiro, incluindo o desempenho de vários cargos em Portugal e no 

estrangeiro nas áreas de banca de investimento, mercado de capitais, gestão da dívida pública, banca comercial e assessoria ao setor financeiro.

Exerce igualmente atividade como docente, tanto em Portugal como no estrangeiro, com especial enfoque nas áreas financeira de macro-

economia e tendo para tal dado formação especializada sobretudo nas áreas de corporate finance, derivados financeiros, gestão financeira 

para soberanos e gestão de carteiras, ao longo deste percurso.

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
2018 -2020: Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Omtel, Estruturas de Comunicações, S.A.

Outros cargos externos
2020: Prestação de serviços / publicação de livro pela editora Palgrave, parte do grupo Springer Nature Switzerland AG

2016 – 2020: Consultor Externo / Perito na Oliver Wyman (Reino Unido e Dubai)

2016 - …: Research Associate do Systemic Risk Centre da London School of Economics

2015 - …: Senior Advisor na Morgan Stanley (Reino Unido) e Executive Director entre 2010 e 2012

2015 - 2016: Senior Advisor na Incus Capital Advisors (Espanha)

2014 - …: Professor Associado Convidado na Nova School of Business and Economics, Faculdade de Direito da Nova 

e Nova Information Management School

2014: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva (Chief Financial Officer) no Novo Banco, S.A.

Julho 2014: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva (Chief Financial Officer) no Banco Espírito Santo, S.A.

2012 – 2014: Presidente do Conselho de Administração do IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria da Dívida Pública

2008 - 2010: Partner na Nau Capital com pelouros do risco e operacional (Reino Unido)

2003 – 2008: Executive Director no Lehman Brothers (Reino Unido)

2000 – 2003: Associado no Goldman Sachs (Reino Unido)

1999: Lecturer no College e Teaching Assistant no programa de doutoramento da University of Chicago (EUA) entre 1996 e 1997.

1997 – 1998: Associado no Banco Bozano (Brasil)
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Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho

CEO, Presidente da Comissão Executiva

 

Data de nascimento - 2 de março de 1962, Portugal

Data da 1ª designação - 24 de agosto de 2015 (1)

Mandato 2019 / 2021

Formação académica
2015 - 2016: Programa de Formação para Alta Direção do Banco CTT, S.A., Instituto Superior de Gestão Bancária

2001 - 2002: Programa de Alta Direção de Empresas, AESE Business School

1979 - 1984: Licenciatura em Economia, Universidade Católica Portuguesa

Cargos internos de administração e fiscalização
2015-…: Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva (CEO) do Banco CTT, S.A.

Outros cargos Internos 
--

Experiência profissional
Ao longo de 30 anos tem desempenhado funções em várias áreas no setor bancário em Portugal. Exerceu também funções executivas de 

liderança e estratégia em operações internacionais, designadamente no Bank Millennium SA (Polónia), bem como não executivas em diversas 

operações do universo Banco Comercial Português, S.A. (Grécia, Roménia, Turquia, Estados Unidos da América e Suíça)

Em Portugal, desempenhou, nos anos que antecederam a mudança para o Banco CTT, funções de administração executiva no Banco Comercial 

Português, S. A., nas áreas de private banking e de banca de empresas, e de banca digital no ActivoBank, S.A.

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
--

Outros cargos externos (últimos 20 anos)
2012 - 2015: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, S.A.

2012 - 2015: Presidente do Conselho de Administração do Banco ActivoBank, S.A.

2014 - 2015: Vogal do Conselho de Administração da Pensões Gere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.

2014 - 2015: Vogal do Conselho de Administração do Millennium BCP Ageas, Grupo Segurador, SGPS, S.A.

2014 - 2015: Vogal do Conselho de Administração da Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.

2014-2015: Presidente do Conselho de Administração da BCP Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.

2009 - 2015: Vogal do Supervisory Board do Bank Millennium, S.A. (Polónia)

2008 - 2015: Presidente do Conselho de Administração da Banca Millennium, S.A. (Roménia)

2017-…: Presidente do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Bancos, em representação do Banco CTT, S.A.

2011 - 2013: Vogal do Conselho de Administração do Millennium Bank, S.A. (Grécia)

2008 - 2013: Presidente do Conselho de Administração do Banque Privée BCP (Suisse), S.A.

2008 - 2012: Vogal do Conselho de Administração Executivo do Banco Comercial Português, S.A.

2008-2012: Vogal do Conselho de Administração da Fundação Millennium BCP

2010 - 2011: Presidente do Conselho de Administração do Millennium Bank, S.A. (Grécia)

2003 - 2009: Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium, S.A. (Polónia)

2008 - 2010: Vice-Presidente do Conselho de Administração do Millennium Bank, S.A. (Grécia)

2008-2010: Presidente do Board of Directors do BCP Holdings (USA) INC.

2008 - 2009: Vogal do Conselho de Administração do Banco ActivoBank, S.A.

2008 - 2009: Vogal do Conselho de Administração do Millennium BCP – Prestação de Serviços, ACE

2003 - 2009: Vogal do Supervisory Board do Millennium Lease Sp Zoo (Polónia)

2003 - 2009: Vogal do Supervisory Board do Millennium Dom Maklerski, S.A. (Polónia)

2003 - 2009: Vogal do Supervisory Board do Bank Millennium Leasing Sp Zoo (Polónia)

1995 - 2000: Membro da Comissão Executiva (assumindo as funções de Vice-Presidente da Comissão Executiva desde 1998) 

e membro do Conselho de Administração do Banco Mello S.A.
(1) Data de designação após a constituição do Banco CTT, S.A.
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João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco

CCO, Administrador Executivo

 Data de nascimento - 3 de março de 1972, Portugal

 Data da 1ª designação - 14 de janeiro de 2016

 Mandato 2019 / 2021

Formação académica
1998: Master in Business Administration (MBA), INSEAD (França)

990 - 1995: Licenciatura em Economia pela Universidade Católica Portuguesa 

Cargos internos de administração e fiscalização
2019 - …: Vogal do Conselho de Administração da 321 Crédito, Sociedade Financeira de Crédito, S.A.

2018 - …: Presidente do Conselho de Administração da Payshop (Portugal) S.A.

2016- …: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva (CCO) do Banco CTT, S.A.

Outros cargos Internos 
--

Experiência profissional
Ao longo de cerca de 20 anos, tem exercido funções em áreas comerciais e de marketing, produto e canais digitais no setor bancário, 

nomeadamente: na coordenação de projetos de consultoria neste setor durante 8 anos (entre 1995-2003 na Mckinsey & Company); em 

funções de direção no Banco Espírito Santo, S.A. e no Novobanco, S.A., durante 12 anos, com foco no mercado de retalho, destacando-se a 

direção de áreas de marketing, produto, canais digitais e presenciais e inovação e a participação em comités com responsabilidades sobretudo 

nas áreas de produto e risco. Desempenhou ainda cargos de administração em instituições de crédito, incluindo o pelouro de Chief Marketing 

Officer and Chief Risk Officer no Novo banco, S.A.

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
--

Outros cargos externos 
2014: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Novobanco, S.A. (Chief Marketing Officer e Chief Risk Officer) 

2008 – 2014: Administrador Não Executivo do Conselho de Administração do Novo Banco dos Açores, S.A.

2014 - 2015: Diretor Geral da Banca de Particulares e Canais Remotos no Novobanco, S.A.

2013 – 2014: Diretor Coordenador do Departamento de Marketing, Inovação e Canais no Banco Espírito Santo, S.A.

2007 – 2012: Diretor Coordenador do Departamento de Marketing de Particulares e Negócios do Banco Espírito Santo, S.A.

2003 – 2006: Diretor Coordenador do Departamento de Marketing Estratégico do Banco Espírito Santo, S.A.

1995 - 2003: Sócio Associado na Mckinsey & Company
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Pedro Rui Fontela Coimbra
CFO, Administrador Executivo

Data de nascimento - 11 de junho de 1974, Portugal

Data da 1ª designação - 4 de agosto de 2016

Mandato 2019 / 2021

Formação académica
2017: Compliance Risk Management pelo Euromoney (Reino Unido)

2006: Master in Business Administration (MBA), INSEAD (França)

2001 – 2003: Chartered Financial Analyst (CFA) pelo CFA Institute

1992 - 1997: Licenciatura em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa 

Cargos internos de administração e fiscalização
2021 – …: Presidente do Conselho de Administração da 321 Crédito, Instituição Financeira de Crédito, S.A.

2019 – 2021: Vogal do Conselho de Administração da 321 Crédito, Instituição Financeira de Crédito, S.A.

2018 – …: Vogal do Conselho de Administração da Payshop (Portugal) S.A.

2016 – …: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva (CFO) do Banco CTT, S.A.

Outros Cargos Internos
--

Experiência profissional
Ao longo de mais de 20 anos, tem exercido funções essencialmente no setor bancário, mais concretamente, na área financeira, como analista 

financeiro em research institucional do setor bancário bem como em funções de direção de projetos corporativos relacionados com fusões e 

aquisições, avaliação de ativos e aumentos de capital, no Millennium BCP. Ainda no mesmo Grupo, exerceu funções de Vogal do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva (Chief Financial Officer) do Banco Millennium BCP Angola. Desempenhou também funções de direção 

de Corporate Banking da Sucursal em Portugal do Barclays Bank. Posteriormente exerceu o cargo de Vogal do Conselho de Administração e da 

Comissão Executiva (Chief Financial Officer) na Global Notícias – Media Group, S.A.com responsabilidades na área financeira e administrativa, 

planeamento e gestão de património ao nível do Grupo e suas subsidiárias.

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
2015 – 2016: Gerente da Notícias Direct – Distribuição ao Domicílio, Lda.

2015 – 2016: Gerente da Empresa Gráfica Funchalense, Lda.

2015 – 2016: Gerente da Urcaldas – Empreendimentos Urbanísticos, Lda

2014 – 2016: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva (Chief Financial Officer) da Global Notícias – Media Group, S.A.

2014 – 2016: Vogal do Conselho de Administração da Global Notícias Publicações, S.A.

2014 – 2016: Vogal do Conselho de Administração da Global Notícias – Agência de Informação e Imagens, S.A.

2014 – 2016: Vogal do Conselho de Administração da Rádio Notícias – Produção e Publicidade S.A.

2014 – 2016: Gerente da RJN – Rádio Jornal do Norte, Lda.

2014 – 2016: Gerente da TSF – Rádio Jornal de Lisboa, Lda.

2014 – 2016: Gerente da Difusão de Ideias – Sociedade de Radiodifusão, Lda.

2014 – 2016: Vogal do Conselho de Administração da TSF – Cooperativa Rádio Jornal do Algarve, CRL

2014 – 2016: Vogal do Conselho de Administração da Naveprinter – Indústria Gráfica do Norte, S.A.

2014 – 2016: Vogal do Conselho de Administração da Açormédia – Comunicação Multimédia e Edição de Publicações, S.A.

2014 – 2016: Gerente da Jornal do Fundão Editora, Lda.

Outros cargos externos
2011 – 2014: Diretor Corporate Banking no Barclays Bank Sucursal em Portugal

2009 – 2011: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva (Chief Financial Officer) no Banco Millennium Angola, S.A.

2007 – 2009: Diretor do Centro Corporativo no Banco Millennium BCP
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Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas
CIO, Administrador Executivo

Data de nascimento - 24 de fevereiro de 1967, Portugal

Data da 1ª designação - 13 de setembro de 2019

Mandato 2019 / 2021

Formação académica
2012: Design Thinking pela STANFORD University

2003: Leading the Professional Service Firm pela HARVARD Business School

1999: Strategic Management in Banking pelo INSEAD

1994 - 1995: Master in Business Administration (MBA), Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa

1984 - 1989: Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa

Cargos internos de administração e fiscalização
2019 -…: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva (CIO & COO) do Banco CTT, S.A.

Outros Cargos Internos
--

Experiência profissional
Ao longo de cerca de 30 anos, tem desenvolvido o seu percurso profissional nas áreas de engenharia de sistemas, consultoria em processos 

e sistemas e no desenvolvimento de soluções e tecnologias da informação (em particular no setor financeiro, em Portugal e no estrangeiro, 

com destaque para Espanha e Reino Unido).

Salientam-se ainda as competências técnicas e de gestão desenvolvidas, bem como a experiência profissional de cerca de 18 anos em funções 

de administração executiva, com destaque para os cargos desempenhados nos Grupos Novabase e Glintt. 

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
2018: Head of Advanced Analytics Competence Center na Associação Nacional de Farmácias (ANF)

2017 – 2018: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva na Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A. 

2017 – 2018: Vogal do Conselho de Administração da Glintt UK, Limited

2017 – 2018: Vogal do Conselho de Administração da Glintt Ireland Solutions, Limited

2016 – 2018: Vogal do Conselho de Gerência da Glintt – Business Solutions, Lda.

2016 – 2018: Vogal do Conselho de Administração da Glintt – Healthcare Solutions, S.A.

2014 – 2016: Gerente da Livian Technologies, Lda.

2012 – 2016: Gerente na Binómio – Máquinas e Sistemas de Informação, Lda. 

2003 – 2016: Vogal do Conselho de Administração da NOVABASE Business Solutions, S.A. (antes Novabase Consulting S.A.)

Outros cargos externos
2009 – 2015: Vogal do Conselho de Administração da Novabase SGPS, S.A.

2009 – 2015: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Novabase Serviços – Serviços de Gestão e Consultoria, S.A.

2009 – 2015: Vogal do Conselho de Administração da NOVABASE Infraestruturas SGPS, S.A.

2009 – 2015: Vogal do Conselho de Administração da NOVABASE Infraestructuras e Integración de Sistemas, S.A.

2012 – 2013: Vogal do Conselho de Administração da NOVABASE Consulting, SA (Espanha)
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Luís Jorge de Sousa Uva Patrício Paúl
CRO, Administrador Executivo

Data de nascimento - 18 de março de 1971, Portugal

Data da 1ª designação - 15 de junho de 2020

Mandato 2019 / 2021

Formação académica
2016-2017: “Financial Risk & Regulation” - FRR Certificate Program, GARP- Global Association of Risk Professionals

2015-2016: Programa de Formação para Alta Direção “Regulação e Modelos de Corporate Governance” pelo Instituto de Formação Bancária

1990-1994: Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa

Cargos internos de administração e fiscalização
2020 - …: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva (CRO) do Banco CTT, S.A.

Outros Cargos Internos
--

Experiência profissional
Ao longo de 25 anos, tem vindo a exercer funções no setor bancário, em especial na área financeira e do risco, com forte competência técnica 

nas vertentes de planeamento, avaliações, mercados financeiros, crédito e risco, através da experiência funcional e de coordenação nessas 

diversas áreas. No Banco Fomento e Exterior, S.A. (posteriormente integrado no Grupo BPI), exerceu funções no Departamento de Middle 

Office da Sala de Mercados e Tesouraria, com participação no controlo dos riscos e da rentabilidade dos produtos financeiros e, ainda dentro 

do mesmo Grupo financeiro, integrou o Departamento de Planeamento, com funções ao nível da implementação do modelo de análise de 

rentabilidade e no processo de elaboração do orçamento. No Banco Mello, S.A. (posteriormente fundido no Banco Comercial Português, S.A.), 

integrou o Departamento Financeiro, com responsabilidade pelo modelo Asset&Liabilities Management (“ALM”) e pela análise do controlo 

de margem financeira. Subsequentemente, no Banco Comercial Português, S.A., desempenhou as funções de Subdiretor da área de Gestão 

de Ativos e Passivo, com participação na implementação da metodologia de gestão dos riscos de mercado e liquidez em cinco subsidiárias de 

Portugal e estrangeiro e, posteriormente, assumiu o cargo de Diretor Adjunto na área de Risco, dentro da mesma instituição. Mais recentemente, 

exerceu o cargo de Diretor de Risco no Bank Millennium, S.A. (operação bancária na Polónia).

Nos últimos 5 anos, exerceu as funções de responsável da Função de Gestão do Risco do Banco CTT, tendo participado no lançamento do 

Banco e assegurado a implementação das frameworks de controlo interno e de riscos (financeiros e não financeiros), através de definição do 

governo de gestão de risco, do Risk Appetite Statement, políticas, processos, metodologias, controlos e reporte para as diferentes tipologias 

de risco, com participação a título permanente em diversos Comités internos do Banco.

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
---

Outros cargos externos
---
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João Manuel de Matos Loureiro
Administrador Não Executivo, Presidente da Comissão de Auditoria

Data de nascimento - 4 de outubro de 1959, Portugal

Data da 1ª designação - 13 de setembro de 2019

Mandato 2019 / 2021

Formação académica
1987 - 1992: Doutoramento em Economia, na especialidade de International Macroeconomics and Finance, School of Economics and 

Commercial Law da Universidade de Gotemburgo, Suécia

1978 - 1983: Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Cargos internos de administração e fiscalização
2019-…: Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria do Banco CTT, S.A.

Outros Cargos Internos 
--

Experiência profissional
Desempenho de funções de docente, nos últimos 35 anos, na área da Economia, designadamente em programas e unidades curriculares 

de macroeconomia e finanças na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e em programas mais especializados para executivos na 

Porto Business School. Como autor, tem publicado diversas obras naqueles domínios.

Em paralelo com a carreira académica, tem mantido outra atividade profissional, nomeadamente no sector bancário. Nos últimos 10 anos, 

exerceu cargos de gestão não executiva e de fiscalização no Banco Comercial Português, S.A., onde foi Presidente da Comissão de Auditoria 

(anteriormente, Comissão para as Matérias Financeiras) entre 2009 e 2018. No Grupo BCP exerceu também funções de fiscalização em 

subsidiárias. 

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
2008 - …: Docente e desempenho de cargos de gestão académica/ universitária na Porto Business School

1984 - …: Docente e desempenho de cargos de gestão académica/ universitária na Faculdade de Economia do Porto

2012 – 2018: Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria do Banco Comercial Português, S.A.

Outros cargos externos
2012: Membro do Conselho de Administração da Fundação Millenniumbcp

2010 – 2012: Presidente do Conselho Fiscal do Banco BII – Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

2009 – 2012: Presidente do Conselho Fiscal do Banco ActivoBank, S.A.

2009 – 2012: Vogal do Conselho Geral e de Supervisão e Presidente da Comissão para as Matérias Financeiras do Banco Comercial Português, S.A.
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Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso
Administradora Não Executiva e membro da Comissão de Auditoria

 Data de nascimento - 10 de maio de 1958, Angola

 Data da 1ª designação - 24 de agosto de 2015(1)

 Mandato 2019 / 2021

Formação académica
2017: As Funções de Controlo Interno – Sistema de Gestão de Risco, Instituto de Formação Bancária

2015 – 2016: Programa de Formação para Alta Direção do Banco CTT, S.A., Instituto Superior de Gestão Bancária e Associação Portuguesa de Bancos

2015: Doutoramento em Gestão Empresarial Aplicada, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

1984 – 1985: Mestrado em Organização e Gestão de Empresas (Parte Letiva), ISEG – Lisboa School of Economics & Management

1976 – 1981: Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Cargos internos de administração e fiscalização
2015 – …: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria do Banco CTT, S.A.

Outros cargos Internos 
2015 –…: Vogal da Comissão de Remunerações (no Conselho de Administração) do Banco CTT, S.A.

Experiência profissional
Ao longo de mais de 35 anos tem desempenhado funções académicas, em especial nos domínios de gestão, gestão financeira, marketing, finanças 

e contabilidade, gestão de risco, gestão de recursos humanos e práticas remuneratórias. Desde 1982, é Professora do ISCTE- Instituto Universitário 

de Lisboa. Tem ainda desempenhando funções de revisor oficial de contas (ROC nº 734 desde 1990) e cargos de fiscalização em sociedades do 

setor financeiro.

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
2021 – …: Vogal do Conselho de Administração da Greenvolt – Energias Renováveis, S.A.

2018 – 2021: Vogal do Conselho Geral e de Supervisão e da Comissão para as Matérias Financeiras da EDP – Energias de Portugal, S.A.

2016 – 2019: Vogal Não Executiva do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria da Fundbox, Sociedade Gestora 

de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

2012 – 2016: Vogal Não Executiva do Conselho de Administração e Vogal da Comissão de Auditoria da Fundbox, Sociedade Gestora 

de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.

2011 – 2016: Vogal Não Executiva do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria da Fundbox, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A.

Outros cargos externos
2016 – …: Vogal da Direção do IPCG – Instituto Português de Corporate Governance

2014 – 2020: Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Science4you, S.A.

2008 – 2014: Direção da Licenciatura em Gestão do ISCTE Business School

2001 – 2013: Vogal da Direção do Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial (INDEG/PROJETOS)

1999 – 2013: Diretora Geral e Vogal da Direção do Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial (INDEG/ISCTE)

(1) Data de designação após a constituição do Banco CTT, S.A.
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Susana Maria Morgado Gomez Smith
Administradora Não Executiva e membro da Comissão de Auditoria

 Data de nascimento - 20 de fevereiro de 1973, Portugal

 Data da 1ª designação - 13 de setembro de 2019

 Mandato 2019 / 2021

Formação académica
2018: Programa Avançado para Administradores Não Executivos, IPCG – Instituto Português de Corporate Governance

2017: Certificação em Administração não executiva, CASS Business School – CITY University of London

2017: Certificação em Administração não executiva, ICSA – The Governance Institute (UK)

2016: International Directors Program, INSEAD

2012: Certificação em Relação com Investidores, IR Society – Investor Relations Society

2011 - 2013: Pós-graduação em Gestão de Risco, College of Business and Finance – HKU The University of Hong Kong

2004 - 2006: Pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, Universidade Católica Portuguesa

1995 - 1998: Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa

1991 - 1995: Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa

Cargos internos de administração e fiscalização
2019 - …: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria do Banco CTT, S.A.

Outros cargos Internos 
2019 - …: Vogal da Comissão de Remunerações (no Conselho de Administração) do Banco CTT, S.A.

Experiência profissional
Atualmente Administradora Não Executiva no setor financeiro em Portugal e na Suíça. Ao longo de 20 anos, tem desempenhado funções executivas 

no setor financeiro, em Portugal e no estrangeiro, em particular nas áreas de banca de investimento, mercado de capitais e corporate banking, bem 

como nas vertentes de mudança estratégica, fortalecimento dos ambientes de risco, conformidade regulatória, internal governance, controlo e 

eficiência operacional.

Exerceu ainda atividade como docente durante cerca de 5 anos no início de carreira, obtendo formação especializada na área de economia e gestão 

ao longo do seu percurso.

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
2020 - … : Membro da Comissão de Auditoria e Risco da Leonteq AG

2019 - …:  Vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Remunerações e Nomeações da Leonteq AG 

Outros cargos externos
2000 - …: Membro da Direção da Associação de Antigos Alunos do INSEAD, Portugal

2013 - 2018: Managing Director no Santander UK plc (Santander Global Corporate Banking)

2017 - …: Voluntária (Embaixadora para o International Directorship Network – Portugal; Mentoring Committee do Mentoring Program), INSEAD

2016 – 2019: Membro do Conselho de Administração (Trustee), Mind in Camden

2012 – 2013: Advisor no Banco Nacional Ultramarino Macau, S.A. (BNU)

2007 – 2012: Diretora no Citigroup Global Markets Asia Limited

2005 – 2006: Membro do Conselho de Administração - em representação do Citibank International Plc, Sucursal em Portugal 

- e Tesoureira, Junior Achievements Portugal

2002 – 2007: Vice President no Citibank International plc - sucursal em Portugal (atual Citibank Europe Plc - sucursal em Portugal)

1998 – 2002: Diretora no Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (atual Haitong Bank, S.A.) 

1998 – 2000: Professora Assistente, Universidade Católica Portuguesa

1995 – 1998: Professora Assistente, Universidade Lusíada
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António Pedro Ferreira Vaz da Silva
Administrador Não Executivo

Data de nascimento - 13 de novembro de 1966, Portugal

 Data da 1ª designação - 1 de setembro de 2017

 Mandato 2019 / 2021

Formação académica
2020:  Curso para qualificação de Agente de Seguros, Corretor de Seguros ou Mediador de Resseguros - Ramos “Não Vida” e Ramo “Vida”, APS 

– Associação Portuguesa de Seguradores

2015 – 2016: Programa de Formação para Alta Direção do Banco CTT, S.A., Instituto Superior de Gestão Bancária e Associação Portuguesa de Bancos

2014: Programa de Direção de Empresas, AESE Business School

1972 – 1984: Ensino Secundário, Escola Secundária da Amadora

Cargos internos de administração e fiscalização
2021 – …: Vogal do Conselho de Administração da CTT IMO – Sociedade Imobiliária, S.A.

2021 – …: Vogal do Conselho de Administração da HCCM Outsourcing Investment, S.A.

2020 – …: Vogal do Conselho de Administração da CTT Soluções Empresariais, S.A.

2018 – …: Vogal do Conselho de Administração da Payshop (Portugal) S.A.

2017 – …: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva dos CTT-Correios de Portugal, S.A.

2017 – …: Vogal do Conselho de Administração da CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A.

2017 – …: Vogal Não-Executivo do Conselho de Administração do Banco CTT, S.A.

Outros cargos internos
--

Experiência profissional
Enquanto membro da Comissão Executiva dos CTT, é responsável pelas áreas de Filatelia, Gestão de Canais Externos B2C, Gestão de Lojas Próprias, 

Gestão de Produtos B2C, Gestão de Segmento B2C, Recursos Físicos e Pessoas e Cultura (responsabilidade partilhada).

Com uma carreira profissional de 20 anos na banca comercial e de retalho no Millennium BCP, exerceu várias funções dentro do grupo em Portugal 

tendo integrado a equipa de Private and Business do Millennium BCP em 2000.

Em 2004 ingressou nos CTT - Correios de Portugal, S.A. como Gestor Comercial, tendo sido responsável pelas operações e vendas da zona sul da 

Rede de Lojas. Desenvolveu com sucesso a sua carreira nos CTT tendo em 2013 assumido o cargo de Diretor da Rede de Lojas, adquirindo uma vasta 

experiência em gestão e motivação de equipas e de Recursos Humanos bem como em vendas e marketing dos vários produtos colocados através 

da Rede de Lojas (desde o Correio, ao Expresso & Encomendas e aos Serviços Financeiros, bem como serviços de interesse geral). Ao longo deste 

período de 12 anos, esteve envolvido em várias iniciativas e projetos-chave relacionados com a otimização e racionalização da Rede de Lojas e do 

seu portfólio, bem como com a promoção da proximidade e capilaridade associadas a essa rede.

O seu historial nos CTT contribuiu para tornar a Rede de Lojas num canal de vendas e serviços cada vez mais importante no crescimento das receitas 

dos CTT em todas as unidades de negócio, e numa plataforma nacional de conveniência e multi serviços. Mais recentemente, desempenhou um 

papel ativo no lançamento do Banco CTT em 2016 que se encontra apoiado na referida Rede. É também membro do Comité de Coordenação de 

Negócios criado entre os CTT e o Banco CTT (sendo este um fórum chave para discutir e acordar assuntos relacionados com a parceria dos CTT / 

Banco CTT relacionada com o Canal da Rede de Lojas).

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
--

Outros cargos externos (últimos 5 anos)
--
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Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco
Administrador Não Executivo

Data de nascimento - 25 de maio de 1977, Portugal

 Data da 1ª designação - 15 de junho de 2018

 Mandato 2019 / 2021

Formação académica
2018 - 2019: Programa de formação para Alta Direção, Instituto de Formação Bancária, Associação Portuguesa de Bancos

2011: Leaders who transform, The Lisbon MBA – Católica/Nova

2010: Leadership Executive Program, Universidade Católica Portuguesa

1995 - 2000: Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Cargos internos de administração e fiscalização
2021 –…: Vogal do Conselho de Administração da CTT IMO – Sociedade Imobiliária, S.A.

2021 –…: Vogal do Conselho de Administração da Newspring Services, S.A.

2021 –…: Vogal do Conselho de Administração da HCCM Outsourcing Investment, S.A.

2020 –…: Vogal do Conselho de Administração da CTT Soluções Empresariais, S.A.

2018 –…: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração do Banco CTT, S.A.

2018 – 2019: Vogal do Conselho de Administração da Tourline Express Mensajería, S.L.U.

2017 –...: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva (CFO) dos CTT – Correios de Portugal, S.A.

2017 –…: Vogal do Conselho de Administração da CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, S.A.

Outros Cargos Internos
--

Experiência profissional
Enquanto Chief Financial Officer dos CTT, é atualmente responsável pelas áreas de Relações com Investidores, Finanças Corporativas, Compras e 

Logística, Contabilidade e Fiscalidade, Planeamento e Controlo e Tecnologia e Informação.

Teve como principal ocupação profissional, entre 2015 e 2017, as funções de CFO da PT Portugal, SGPS, S.A. e, entre 2011 e 2015, de Diretor de 

Planeamento e Controlo da Portugal Telecom, SGPS, S.A. (empresa cotada).

Possui competências na área financeira, de planeamento e controlo, reporting financeiro e operacional, com um percurso com funções de administração 

e de alta direção nestes domínios no universo PT ao longo de cerca de 17 anos.

Com grande experiência e perfil transformacional em cargos relacionados com transformação estratégica no setor das telecomunicações e negócio 

digital, com presença nacional e internacional (trabalhando de 2001 a 2017 em mercados marcados por um contexto regulatório, tecnológico e 

concorrencial desafiador, tendo estado, entre 2007 e 2011, especialmente envolvido em projetos de melhoria contínua e transformação) e, mais 

recentemente, liderando como CFO durante cerca de 2 anos, planos de otimização e racionalização de custos no mesmo setor.

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
2017 - …: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da Finerge, S.A.

2017 - 2019: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da Âncora Wind – Energia Eólica, S.A.

2017 - 2018: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da First State Wind Energy Investments, S.A.

2017 - 2017: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da Sport TV Portugal, S.A.

2016 - 2017: Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da Janela Digital – Informática e Telecomunicações, S.A.

2016 - 2017: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da Capital Criativo, SCR, S.A.

2015 – 2017: Membro do Comité Executivo (Chief Financial Officer) da PT Portugal, SGPS, S.A.

2015 - 2017: Presidente do Conselho Fiscal da Hungaro Digitel Plc.

2015 - 2017: Presidente do Conselho Fiscal da Fibroglobal – Comunicações Electrónicas, S.A.

2015 - 2017: Vogal do Conselho de Administração da PT Pay, S.A.

Outros cargos externos (últimos 5 anos)
2018 - ...: Vogal da Direção da AEM – Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado



P / 315

António Emídio Pessoa Corrêa D’Oliveira
Administrador Não Executivo

Data de nascimento - 30 de outubro de 1976, Portugal

 Data da 1ª designação - 1 de setembro de 2017

 Mandato 2019 / 2021

Formação académica
2018 – 2019: Programa de formação para Alta Direção, Instituto de Formação Bancária, Associação Portuguesa de Bancos

2010: Breakthrough Program for Senior Executives (BPSE), IMD Business School (Lausanne, Suíça)

1994 - 1999: Licenciatura em Gestão de Empresas, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Cargos internos de administração e fiscalização

2017 - …: Vogal Não-Executivo do Conselho de Administração do Banco CTT, S.A.

Outros Cargos Internos
--

Experiência profissional
Após 6 anos como consultor na Deloitte, assumiu em 2005 funções de liderança no Grupo Gestmin (atualmente Grupo Manuel Champalimaud) nas 

áreas de corporate finance e desenvolvimento de negócio, focado no planeamento, identificação, estruturação, financiamento e implementação de 

investimentos do Grupo Manuel Champalimaud e na gestão do portfólio de ativos detidos pelo Grupo. Entre 2016 e 2020, estas funções de liderança 

centraram-se ainda na área financeira, como Chief Financial Officer da Manuel Champalimaud SGPS, S.A. (1)

Cargos de administração e fiscalização em outras empresas (últimos 5 anos)
2016 – 2020: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva (CFO) da Manuel Champalimaud SGPS, S.A.(1)

2016 – 2020: Gerente na Gestmin- Serviços, Unipessoal, Lda

2017 – 2020: Vogal do Conselho de Administração da Sogestão – Administração e Gerência, S.A.

2016 – 2017: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da OZ Energia, S.A.

2015 – 2017: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da GLN - Engineering, Molding and Plastics, S.A.

2015 – 2017: Gerente da GLN México, S. de R.L. de C.V. (Sociedade de Responsabilidad Limitada de Capital Variable)

2015 – 2016: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da GLNmolds, S.A.

2015 – 2016: Gerente Não Executivo da T.P.S. – Engenharia de Moldes, Lda

Outros cargos externos
2015: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da GLNplast, S.A.

2011 – 2013: Presidente do Conselho de Administração da OZ Energia Gás, S.A

2010 – 2013: Gerente na OZ Energia Canalizado, Lda

2009-2013: Gerente na Gestmin- Serviços, Unipessoal, Lda

2009 – 2013: Gerente na OZ Energia Jet, Unipessoal, Lda

2009 -2013: Gerente da OZ Energia Fuels, Unipessoal, Lda

2009 - 2013: Gerente da Silos de Leixões – Unipessoal, Lda

2008 -2010: Vogal do Conselho de Administração da Gestfin SGPS, S.A.

2007- 2012: Vogal não executivo do Conselho de Administração da Winreason - S.A.

2007 - 2010: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da Oni SGPS, S.A.

(1) Denominada Gestmin SGPS, S.A. até 28 de fevereiro de 2019 , data em que produziu efeitos a alteração da denominação social.
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ANEXO II

TRANSAÇÕES RELATIVAS A AÇÕES CTT EM 2021

Tipo de transação Local Preço unitário (€) Quantidade Data da transação

Alienação XLIS 3,180 3.000 24.03.2021

Alienação XLIS 3,170 3.000 24.03.2021

Alienação XLIS 3,151 3.000 24.03.2021

Alienação XLIS 3,160 3.000 24.03.2021

Alienação XLIS 3,200 3.000 24.03.2021

Alienação XLIS 3,190 3.000 24.03.2021

Alienação XLIS 3,220 3.100 24.03.2021

Alienação XLIS 3,230 3.900 24.03.2021

Detalhe das transações dos Administradores e entidades com 

eles estreitamente relacionadas realizadas durante o ano 2021, 

conforme comunicações enviadas à Sociedade.

António Emídio Pessoa Corrêa d’Oliveira
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