
APRESENTAÇÃO 

DE RESULTADOS 

MAIO 2016 

3M 2016 

Conferência de imprensa 



2 

Disclaimer 

A informação constante neste documento foi preparada de acordo com as normas internacionais 

de relato financeiro (‘IFRS’) do Grupo BCP no âmbito da preparação das demonstrações 

financeiras consolidadas, de acordo com o Regulamento (CE) 1606/2002 

Os números apresentados não constituem qualquer tipo de compromisso por parte do BCP em 

relação a resultados futuros 

Os valores dos primeiros três meses de 2016 e de 2015 não foram objeto de auditoria 

Os indicadores de negócio apresentados excluem o Banco Millennium em Angola 
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Destaques 

* Resultado core = margem financeira + comissões – custos operacionais, core income = margem financeira + comissões. 

** De acordo com a instrução do Banco de Portugal n.º 16/2004, na versão vigente, excluindo Angola. 

Rendibilidade e 

eficiência 
 

Reforço dos lucros 

recorrentes 

• Resultados de €46,7 milhões no 1.º trimestre de 2016, comparando com €70,4 milhões no mesmo período 

de 2015, apesar da significativa redução das valias em dívida pública portuguesa (-€115,8 milhões, líquidas 

de imposto). 

• Resultado core* aumentou 3,6% para €213,2 milhões (+9,7% em Portugal), refletindo uma grande disciplina 

comercial e a redução dos custos operacionais (-4,4%, com redução de 2,1% em Portugal), que se traduziu na 

descida do cost to core income* para 53,3% (cost to income cifrou-se em 49,4%). 

Capital e liquidez 
 

Reforço da posição 

• Rácio common equity tier 1 de 13,2% de acordo com o critério phased-in, comparando com 11,6% em 31 de 

março de 2015. O mesmo indicador ascendeu a 10,1% em base fully implemented. Valores estimados pro 

forma incluindo os resultados líquidos do primeiro trimestre e o impacto da fusão em Angola. 

• Redução da utilização de financiamento líquido do BCE para €5,3 mil milhões (dos quais €1,5 mil milhões 

relativos a TLTRO) face aos €6,2 mil milhões registados em 31 de março de 2015. 

Qualidade dos 

ativos 
 

Redução da 

sinistralidade e reforço 

da cobertura 

• Esforço de provisionamento ainda relevante, embora com tendência favorável: imparidades de €160,7 

milhões nos primeiros 3 meses de 2016 (€201,0 milhões no mesmo período de 2015). 

• Diminuição do rácio de non-performing loans de 11,6% em 31 de março de 2015 para 11,1% na mesma data 

de 2016. Reforço da cobertura para 57,2% (53,5% no final do 1.º trimestre de 2015). 

Evolução do 

negócio 
 

Balanço equilibrado 

• Continuação da melhoria do gap comercial, com o rácio de crédito líquido em percentagem do total de 

recursos de Clientes de balanço a situar-se agora em 97%. O rácio de crédito líquido em percentagem dos 

depósitos (BdP)** melhorou para 103% (109% em 31 de março de 2015).  

• Depósitos de Clientes de €49,6 mil milhões, um crescimento de 0,7% face a 31 de março de 2015. 

Fusão em Angola 
• Processo de fusão entre o Millennium Angola e o Banco Privado Atlântico, S.A. concluído em 22 de abril, 

com um impacto estimado em 0,4 pontos percentuais no rácio common equity tier 1 em base phased-in. 
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Destaques 

Resultado core* 

 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

 (Milhões de euros) 

Rácio de transformação** Rácio de capital phased-in (CET1 – CRD IV / CRR)*** 

205,8 213,2 

1T15 1T16 

11,6% 

13,2% 

mar 15 mar 16 pro forma com 
fusão Angola 

+7,4 

* Resultado core = margem financeira + comissões – custos operacionais. 

** De acordo com a instrução do Banco de Portugal n.º 16/2004, na versão vigente, excluindo Angola.   

*** Valores estimados pro forma incluindo os resultados líquidos do primeiro trimestre e o impacto da fusão em Angola. 

8,9% 10,1% Fully loaded 

70,4 

46,7 

1T15 1T16 

-23,7 

-0,2 
Valias líq. dívida 

pública portuguesa 
115,6 

109% 
103% 

1T15 1T16 

103% 
97% 

Rácio de crédito líquido sobre recursos de balanço 

-6pp 
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Destaques 

Core income** em Portugal 

 (Milhões de euros) 

Resultado core* em Portugal 

 (Milhões de euros) 

Imparidades de crédito em Portugal Custos operacionais em Portugal 

 (Milhões de euros) 

* Resultado core = margem financeira + comissões – custos operacionais. 

** Core income = margem financeira + comissões. 

123,0 134,9 

1T15 1T16 

+9,7% 

 (Milhões de euros) 

179,4 
142,0 

1T15 1T16 

-20,9% 165pb 138pb 
Custo do 

risco 

158,2 154,9 

1T15 1T16 

-2,1% 
56,3% 53,4% 

Cost to core 

income 

281,2 289,7 

1T15 1T16 

+3,1% 
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Destaques 
Transformação significativa do Millennium bcp: um modelo de negócio mais sustentável 

* Core income = margem financeira + comissões. 

Bancos cotados da zona euro. 

0,99% 

1,53% 
1,40% 

1,49% 

0,22% -0,19% 

2013 2014 2015 1T16 

Cost to core income* Margem financeira em % do ativo 

Custo do risco 

Euribor 3m 
(média anual) 

137 
119 

129 

68 

2013 2014 2015 1T16 

 (Pontos base) 

85,7% 

53,3% 

78,5% 
75,4% 

2013 2014 2015 1T16 

 Transformação significativa do Millennium bcp nos 

últimos anos, no sentido de um modelo de negócio 

gerador de valor sustentável 

 Esforço expressivo ao nível da eficiência: Millennium bcp 

apresenta atualmente um dos melhores cost to core 

income* da banca europeia (este indicador comparava 

desfavoravelmente com os bancos cotados da zona euro 

em 2013) 

 Margem financeira em percentagem dos ativos 

ligeiramente acima da média europeia, após ter registado 

valores comparativamente desfavoráveis até 2014 

 Custo do risco ainda acima dos valores médios da banca 

na Europa, mas em convergência para os mesmos 
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Destaques 

Retalho Empresas e Corporate 

Melhores resultados nos 

benchmarks 

Basef Banca, resultados de março de 2016 

 Crescimento da quota de 

penetração de 1.º Banco  (+1,4pp 

face a mar. 2015), sendo o maior 

Banco privado 

 Principal Banco privado para a 

classe alta/média alta, com 

crescimento da quota em 1,0pp 

face ao período homólogo 

 Banco mais próximo dos seus 

Clientes (entre os 5 maiores 

Bancos) 

 Site com informação mais útil, 

tecnologicamente mais avançado, 

com maior diversidade de 

informação e com melhor design 

(entre os 5 maiores Bancos) 

 

 
 

 

 

 Crescimento de 4% do crédito a 

exportadoras desde dezembro 

(+€100 milhões), equivalente a 

um crescimento de 0,4pp na 

quota de mercado 

 Colocação de €250 milhões de 

novos financiamentos no âmbito 

da Linha Millennium BEI 

 Subscrição de nova linha de 

Apoio à Qualificação da Oferta 

Turística, no valor de €60 

milhões 

 Apoio a 845 Projetos aprovados 

no âmbito do Programa 

Portugal 2020 no montante 

total de €442 milhões 

 Realização de Fórum 

Empresarial Portugal 2020, em 

parceria com as principais 

associações empresariais do país 

 Número de utilizadores no 

Mobile Banking continua a 

evoluir de forma acelerada, 

com aumento do número de 

produtos contratados nas 

plataformas digitais, que 

atingem já 13% do total de 

subscrições de poupanças e 10% 

de produtos de investimento no 

retalho 

 Início do processo de 

renovação da rede de 

Sucursais: 174 sucursais já 

renovadas  

 Aumento do ritmo de 

produção do crédito a 

particulares (+50% Crédito 

Habitação e +30% no Crédito 

Pessoal) 

 Reforço da captação de 

clientes (+7% YOY). 
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Rubricas recorrentes contribuem para a manutenção do resultado 

positivo 

(milhões de euros) 1T15 1T16 D%
Impacto no 

resultado

Margem financeira 297,8 292,4 -1,8% -5,5

Comissões 162,3 163,9 1,0% +1,7

Outros proveitos de exploração 182,1 31,8 -82,5% -150,3

Dos quais: valias em dívida pública portuguesa 164,0 -0,3 -164,3

Produto bancário 642,2 488,1 -24,0% -154,1

Custos com o pessoal -143,4 -138,4 -3,5% +5,0

Outros gastos administrativos e amortizações -110,9 -104,6 -5,6% +6,3

Custos operacionais -254,3 -243,1 -4,4% +11,3

Resultados operacionais (antes de imparidades e provisões) 387,9 245,1 -36,8% -142,8

Imparidade do crédito (líquida de recuperações) -201,0 -160,7 -20,1% +40,4

Outras imparidades e provisões -70,1 -15,4 -78,1% +54,8

Imparidades e provisões -271,2 -176,0 -35,1% +95,2

Resultado antes de impostos 116,7 69,1 -40,8% -47,6

Impostos -32,8 -15,0 -54,3% +17,8

Interesses minoritários -22,2 -21,9 -1,4% +0,3

Resultados de operações descontinuadas ou em descontinuação 8,7 14,5 66,3% +5,8

Resultado líquido 70,4 46,7 -33,7% -23,7
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Melhoria do resultado core, baseado na evolução muito 

positiva em Portugal 

* Resultado core = margem financeira + comissões – custos operacionais. 

 (Milhões de euros) 

Resultado core* 

Consolidado 

Portugal 

Operações internacionais 

82,8 78,3 

1T15 1T16 

123,0 
134,9 

1T15 1T16 

+9,7% 

-5,4% 

205,8 213,2 

1T15 1T16 

+3,6% 

+6,0% sem 

efeito cambial 
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Margem financeira: impacto da descida expressiva das taxas 

Euribor atenuado pela redução do custo dos depósitos 

 (Milhões de euros) 

Margem financeira  

Consolidado 

Portugal 

Operações internacionais 

Taxa  de margem 

financeira 
1,8% 1,8% 

Excluindo inst. 

híbridos (CoCos) 
1,9% 1,9% 

277,1 287,2 

20,7 5,2 

297,8 292,4 

1T15 1T16 

+3,6% 

* Diferença entre juros de dívida pública portuguesa e o custo médio de funding. 

122,4 120,8 

1T15 1T16 

-1,3% 

Taxa de margem 

financeira 
1,5% 1,5% 

Taxa de margem 

financeira 
2,7% 2,7% 

Margem em dívida 

pública portuguesa* 

154,7 166,3 

20,7 5,2 

175,4 171,5 

1T15 1T16 

+7,5% 
Margem em dívida 

pública portuguesa* 

+11,7% sem 

efeito cambial 
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Comissões estáveis num enquadramento regulatório mais 

exigente 
 (Milhões de euros) 

105,8 
118,2 

1T15 1T16 

Comissões 

Consolidado 

56,5 

45,7 

1T15 1T16 

-19,1% 

Portugal 

Operações internacionais 

+11,8% 

-10,5% sem 

efeito cambial 

1T15 1T16 Δ %

Comissões bancárias 131,5 136,3 +3,6%

Cartões e transferências de valores 38,8 35,0 -9,7%

Crédito e garantias 37,7 38,9 +3,1%

Bancassurance 19,1 20,2 +5,6%

Contas 18,9 22,6 +19,5%

Outras comissões 17,0 19,6 +15,4%

Comissões relacionadas com mercados 30,8 27,7 -10,2%

Operações sobre títulos 21,4 19,1 -10,6%

Gestão de ativos 9,4 8,6 -9,2%

Comissões totais 162,3 163,9 +1,0%
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Outros proveitos de exploração: ganhos em dívida pública 

significativos no 1.º trimestre de 2015 

 (Milhões de euros) 

Outros proveitos de exploração 

Consolidado 

Portugal 

Operações internacionais 

24,1 

13,0 

1T15 1T16 

182,1 

31,8 

1T15 1T16 

-82,5% 

158,0 

18,8 

1T15 1T16 

-88,1% 

-46,0% 

Valias dív pública 

portuguesa 
164,0 -0,3 

Valias dív pública 

portuguesa 
164,0 -0,3 

Novo imposto 

Polónia: 

€7,4 milhões 



13 

Redução de custos prossegue 

 (Milhões de euros) 

Custos operacionais 

Consolidado 

158,2 154,9 

1T15 1T16 

96,2 88,2 

1T15 1T16 

-2,1% 

Portugal 

Operações internacionais 

143,4 138,4 

97,1 
91,8 

13,8 
12,8 

1T15 1T16 

-7,1% 

-5,4% 

-3,5% 

-4,4% 
254,3 

243,1 

Custos com 

pessoal 

Outros gastos 

administrativos 

Amortizações 

Cost to core 

income 56,3% 53,4% 

Cost to core 

income 53,7% 53,0% 

Cost to core 

income 
55,3% 53,3% 

-8,3% 

+3,3% sem 

efeito cambial 
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O Millennium bcp é um dos bancos mais eficientes em 

Portugal e na zona euro 

Cost to core income* 

 O Millennium bcp é o banco mais 

eficiente em Portugal e um dos mais 

eficientes da zona euro, com um cost to 

core income* de 53% no 1.º trimestre de 

2016 

 O Millennium bcp é também o banco que 

mais melhorou o seu cost to core income* 

em Portugal nos últimos anos: -32pp face 

ao final de 2013 

Cost to core income* 

Banco 1 

Banco 2 

Banco 3 

Banco 4 

* Core Income = margem financeira + comissões. 

Última informação disponível 

85,7% 

64,0% 
55,0% 53,3% 

2013 2014 2015 1T16 

vs. concorrentes 

em Portugal  

vs. bancos cotados 

zona euro 
-32pp 

73% 

57% 

68% 

89% 

86% 

53% 

75% 

96% 

72% 

58% 

53% 
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201,0 

160,7 

1T15 1T16 

Redução das imparidades em Portugal… 

Imparidades de crédito (líq. recuperações) 

Consolidado 

Custo do risco 141pb 119pb 

 (Milhões de euros) 

21,7 18,7 

1T15 1T16 

-13,8% 

Portugal 

Operações internacionais 

179,4 

142,0 

1T15 1T16 

-20,9% 

-20,1% 

Custo do 

risco 
165pb 138pb 

Custo do 

risco 
64pb 59pb 
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… com redução da sinistralidade e reforço da cobertura do 

crédito 
 (Milhões de euros) 

Imparidade de crédito (balanço) 

Entradas líquidas em NPL em Portugal 

 

Qualidade do crédito 

Cobertura do crédito em risco por imparidades 

de balanço e garantias reais e financeiras 

218 

127 

1T15 1T16 

NPL % 

Créd em 

risco % 

11,6% 

12,1% 

6.637 
5.951 

mar 15 mar 16 

NPL 

11,1% 

11,5% 

3.549 3.406 

mar 15 mar 16 

Em % NPL 

Em % 

créd risco 

53,5% 

51,4% 

57,2% 

55,1% 

107% 106% 

mar 15 mar 16 

-10,3% 

-41,9% 
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Aumento de depósitos, não obstante o efeito cambial nas operações 

internacionais; destaque para os particulares em Portugal 
 (Milhões de euros) 

Depósitos de Clientes op. internacionais 

14.919 14.643 

mar 15 mar 16 

-1,9% 

Depósitos de Clientes em Portugal 

22.113 23.300 

9.625 9.833 
2.555 1.777 

34.293 34.910 

mar 15 mar 16 

+5,4% 

+2,2% 

+1,8% 

-30,4% 

16.027 19.044 

33.186 
30.510 

2.798 2.124 

12.826 12.141 

64.837 63.818 

mar 15 mar 16 

+0,7% 

Recursos de Clientes 

Consolidado 

Depósitos 

à ordem 

Depósitos 

a prazo 

Outros rec 

balanço 

Fora de 

balanço 
Particulares 

Empresas 

Outros (inc 

setor público) 

+6,1% sem 

efeito cambial 

Em base comparável: exclui Millennium bcp Gestão de Activos, na sequência do processo de descontinuação. 
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Evolução do crédito influenciada pelo efeito cambial 

 (Milhões de euros) 

Crédito a Clientes (bruto) 

26.919 25.003 

4.062 
3.977 

26.024 
24.807 

57.006 
53.787 

mar 15 mar 16 

-5,6% 

Operações internacionais 

13.531 12.609 

mar 15 mar 16 

-6,8% 

Portugal 

Consolidado 

Empresas 

Consumo 

e outros 

Habitação 

43.475 41.178 

mar 15 mar 16 

-5,3% 

+0,5% sem 

efeito cambial 
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Continuação da melhoria da posição de liquidez, com rácios 

superiores aos requisitos futuros 

Gap comercial* Rácio de crédito sobre depósitos** (BdP) 

(Mil milhões de euros) 

*    Calculado com base nos depósitos e crédito líquido a Clientes. 
**   De acordo com a instrução do Banco de Portugal nº 16/2004, na versão vigente, excluindo Angola. 

109% 
103% 

mar 15 mar 16 

103% 
97% 

Rácio de crédito líquido 

sobre recursos de balanço 

-6pp 

-4,2 

-0,8 

mar 15 mar 16 

+3,4 

-1,4 

+1,3 

Diferença entre recursos de 

balanço e crédito líquido  

Rácios de Liquidez (CRD IV/CRR) 

116% 119% 

NSFR (Net stable funding 
ratio) 

LCR (Liquidity coverage 
ratio)  

 Gap comercial melhora €3,4 mil 

milhões em relação ao final do 1.º 

trimestre de 2015 

 Rácio de crédito sobre depósitos 

(critério BdP) de 103%, situando-se em 

97% incluindo todos os recursos de 

balanço 

 Rácios de liquidez superiores aos 100% 

necessários em CRD IV/CRR 
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Menores necessidades de refinanciamento de médio e longo prazos 

e depósitos de Clientes como principal fonte de financiamento 

Melhoria da estrutura de financiamento 

5,2 4,9 

2,9 

5,5 

1,1 

3,0 

0,6 0,1 0,6 
1,6 1,2 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1T16 2016 2017 >2017 

Amortizações de dívida (médio e longo prazos) 

Já amortizado 

(Mil milhões de euros, exclui CoCos) 

Financiamento BCE 

(Mil milhões de euros) 

76% 77% 

24% 23% 

mar 15 mar 16 

Depósitos de 

Clientes 

Outro 

6,2 
5,3 

mar 15 mar 16 

A amortizar 

 Utilização líquida do BCE em €5,3 mil milhões, 

comparando com €6,2 mil milhões no final  do 1.º 

trimestre de 2015 

 €13,8 mil milhões (líquidos de haircut) de ativos 

elegíveis para operações de financiamento junto do 

BCE, com um buffer de €8,5 mil milhões 

 Depósitos de Clientes representam 77% da estrutura 

de financiamento 

 Reembolsos futuros de dívida de médio e longo 

prazos significativamente menores que no passado 
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Reforço do capital suportado por rendibilidade e medidas 

específicas 

 Reforço dos indicadores de capital face a 31 de março de 2015 para 

13,2% em base phased-in, e para 10,1% em base fully implemented 

(valores pro forma incluindo o impacto da fusão em Angola), refletindo 

nomeadamente o impacto da Oferta Pública de Troca, os lucros desde 

31 de março de 2015 e a evolução favorável dos RWAs 

 O Millennium bcp é o banco com o segundo maior nível de capital em 

Portugal, e está em linha com os benchmarks europeus em base phased-

in 

 Leverage ratio de 6,8% em base phased-in e de 5,4% em  base fully 

implemented 

Rácio Common Equity Tier 1 
Phased-in, última informação disponível 

vs. bancos cotados 

zona euro 

Rácio Common Equity Tier 1* 

Phased-in Fully implemented 

11,6% 
13,2% 

8,9% 
10,1% 

mar 15 mar 16 mar 15 mar 16 

45,3 40,0 45,4 39,4 
RWAs 
(€MM) 

Pro forma com impacto da fusão em Angola 

13,8% 

11,9% 

12,3% 

12,5% 

13,2% 

* Valores estimados pro forma incluindo os resultados líquidos do primeiro trimestre e o impacto da fusão em Angola. 
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Resultados das operações internacionais 

 (Milhões de euros) 

Nota: os resultados líquidos das subsidiárias refletem para 2015 a mesma taxa de câmbio considerada para 2016, de forma a permitir a comparabilidade da 

informação sem o efeito cambial. 

Efeito cambial 

expressivo 

Contributo das 

operações 

internacionais 

sobe em base 

comparável 

1T15 1T16

Δ %

moeda 

local

Δ %

 euros
ROE

Operações internacionais

Polónia 37,1 31,3 -15,6% -19,7% 8,4%

Moçambique 19,1 19,3 +1,0% -25,5% 19,7%

Angola 10,9 29,0 +167,2% +82,5% 39,1%

Outros 4,0 1,7 -57,4% -58,2%

Resultado líquido 71,1 81,3 +14,4% -4,2%

Interesses minoritários -24,6 -36,5

Efeito cambial 8,4 --

Contributo operações internacionais 54,9 44,8 -18,3%

Em base comparável:

Participação no BM Polónia de 50,1% no 1T15 48,8 44,8 -8,2%

Idem sem efeito cambial 40,4 44,8 +10,8%

54,9 -5,7 
-8,4 

40,8 
44,8 

Contributo 1T15 15,4% Polónia Efeito cambial 1T15 comparável Contributo 1T16 

+9,9% 

1T15 1T16

Δ %

moeda 

local

Δ %

 euros
ROE

Operações internacionais

Polónia 37,1 31,3 -15,6% -19,7% 8,4%

Moçambique 19,1 19,3 +1,0% -25,5% 19,7%

Angola 10,9 29,0 +167,2% +82,5% 39,1%

Outros 4,0 1,7 -57,4% -58,2%

Resultado líquido 71,1 81,3 +14,4% -4,2%

Interesses minoritários -24,6 -36,5

Efeito cambial 8,4 --

Contributo operações internacionais 54,9 44,8 -18,3%

Em base comparável:

Participação no BM Polónia de 50,1% no 1T15 48,8 44,8 -8,3%

Idem sem efeito cambial 40,8 44,8 +9,9%
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Polónia: resultado líquido afetado pela introdução do novo 

imposto sobre a banca a partir de fevereiro de 2016 

37,1 
31,3 

1T15 1T16 

-15,6% 

 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

Recursos de Clientes Crédito a Clientes (bruto)  

Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a março de 2016: Demonstração de Resultados 4,38093333; Balanço 4,2576. 

ROE 11,3% 8,4% 

 Resultado líquido diminui 15,6%, aumentando 4,2% 

sem o impacto do novo imposto. O crescimento da 

margem financeira e a descida dos custos 

operacionais foram mais que anulados pelo 

impacto da introdução do novo imposto sobre a 

banca em fevereiro de 2016 e pela redução das 

comissões 

 Recursos de Clientes crescem 4,2%, com ligeira 

redução do crédito 

 Rácio common equity tier 1 de 16,8% no final do 

1.º trimestre de 2016 

Impacto novo 

imposto  

-€7,4 milhões 

13.249 13.799 

1T15 1T16 

+4,2% 

11.262 11.144 

1T15 1T16 

-1,0% 
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Moçambique: resultado líquido estável, com forte 

crescimento dos volumes 

19,1 19,3 

1T15 1T16 

+1,0% 

 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

Recursos de Clientes 

Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a março de 2016: Demonstração de Resultados 52,00583333; Balanço 57,9800.  

ROE 22,2% 19,7% 

1.306 
1.467 

1T15 1T16 

+12,3% 

Crédito a Clientes (bruto) 

 Resultado líquido aumenta 1,0%, com ROE de 

19,7%, não obstante o aumento da carga fiscal 

 Aumento do produto bancário em 21,9%: subida 

da margem financeira, das comissões e dos 

resultados em operações cambiais 

 Custos operacionais aumentam 14,4% 

 Forte crescimento dos volumes: recursos de 

Clientes crescem 12,3% e crédito sobe 16,9% 

 Rácio de capital de 19,8% no final do 1.º 

trimestre de 2016 

+16,9% 

1.048 
1.225 

1T15 1T16 
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22,5% 

Outros Acionistas 
77,5% 

O BCP cria condições para aumentar rendibilidade em Angola, 

numa operação muito positiva para acionistas e Clientes 

BCP com 22,5% de participação na entidade 

fusionada 

Reforço da posição em Angola  
Quota de mercado  

Nas demonstrações financeiras 

consolidadas do BCP, a participação no 

Banco Millennium Atlantico será 

consolidada por equivalência patrimonial 

 A participação financeira passará a ser 

contabilizada como “Investimentos em Associadas” 

 22,5% dos resultados líquidos serão incorporados 

por equivalência patrimonial 

30% 

12% 

11% 

8% 

8% 

7% 

4% 

BPC 

BAI 

BIC 

BFA 

18% 

17% 

16% 

13% 

9% 

6% 

4% 

3% 

3% 

BAI 

BFA 

BPC 

BIC 

SOL 

SBA 

Crédito [%] Depósitos [%] 

 

- Banco Privado Atlantico - Banco Millennium Atlantico 

 Instituição de referência em Angola, com 

reforço da parceria 

 Estima-se que a operação poderá 

acrescentar cerca de 5pp na rendibilidade 

do capital investido 

 Esperado impacto positivo no rácio capital 

phased-in de cerca de 0,4pp 
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O caminho para 2018: targets 

Objetivos de Negócio 

Target 

2018 

Sucursais < 570 

Custo por Cliente 
[Retalho, euros, anualizado] < 160 

Satisfação dos Clientes 
[ranking no Customer satisfaction index da Marktest] 

#1 

Clientes com acesso digital 
[percentagem do total de Clientes] 

> 35% 

Transações digitais 
[percentagem das transações totais] 

> 50% 

Novos Clientes Prestige 
[milhares, anualizado] 

> 10 
média anual 2016-2018 

Crédito em risco em Portugal  ≤ 4,5 
[mil milhões de euros] 

1T16 

662 

170 

#2 

28% 

37,4% 

7 

5,6 

1T15 

695 

176 

#3 

25% 

37,1% 

7 

6,3 



27 

O caminho para 2018: targets financeiros 

1T15 

Target 

2018 1T16 

Rácio CET1 fully implemented* 8,9% 10,1% 

Cost-core income 55,3% <50% 53,3% 

Custo do risco 141 pb <75 pb 119 pb 

Rácio CET1 phased-in* 11,6% 

≥11% 

13,2% 

ROE 6,9% >11%** 4,1% 

Loans to Deposits 109% <100% 103% 

Cost-income 39,6% <43% 49,4% 

*Valores estimados pro forma incluindo os resultados líquidos do primeiro trimestre e o impacto da fusão em Angola. 

**Consistente com rácio CET1 de 11%. 
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Millennium bcp 

Há 30 anos que abrimos as portas aos nossos 
Clientes nas sucursais 5 de Outubro em Lisboa e 
Júlio Dinis no Porto 

 

Estamos agora num processo de transformação / 
renovação para melhorar a experiência ao 
Cliente 

Melhor preparados para a nova realidade do 
mercado 
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Somos um Banco 

… simples 

… próximo 

… moderno 

…sustentável 

… ágil 
 Novo formato de Sucursal do 

Futuro e renovação das 

sucursais 

 Melhoria do nível de serviço 

e da experiência do Cliente 

 Novas máquinas automáticas 

de transacionalidade 

 Paperless e wifi nas sucursais 

 Solução inovadora para gestão 

de fundos comunitários - App 

Portugal 2020  

 Novo processo de crédito, 

totalmente digital 
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Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta com sede na Praça D. João I, 28, Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 

número de identificação fiscal 501 525 882 e capital social de 4.094.235.361,88 euros. 


