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Disclaimer (1/3) 

ESTA APRESENTAÇÃO E RESPETIVOS CONTEÚDOS SÃO CONFIDENCIAIS E NÃO DESTINADOS A DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NOS ESTADOS 

UNIDOS (EXCETO A QUIBS (COMO ABAIXO DEFINIDO)), AUSTRÁLIA, JAPÃO, ÁFRICA DO SUL OU QUALQUER JURISDIÇÃO ONDE TAL DISTRIBUIÇÃO SERIA ILEGAL. 

ESTA APRESENTAÇÃO NÃO É UMA OFERTA OU SOLICITAÇÃO DE OFERTA PARA COMPRAR OU VENDER VALORES MOBILIÁRIOS. É SOMENTE DESTINADA AO USO COMO APRESENTAÇÃO A INVESTIDORES E É FACULTADA 

APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. ESTA APRESENTAÇÃO NÃO CONTÉM TODA A INFORMAÇÃO QUE É RELEVANTE PARA UM INVESTIDOR. AO COMPARECER NESTA APRESENTAÇÃO E/OU PELA LEITURA DOS SLIDES 

DESTA APRESENTAÇÃO ESTÁ A ACORDAR VINCULAR-SE AO SEGUINTE: 

Esta apresentação foi preparada pelo Banco Comercial Português, S.A. (o “Millennium bcp”) somente para sua informação e é estritamente confidencial. Esta apresentação não pode ser reproduzida, 

redistribuída ou transmitida, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, a qualquer outra pessoa (tanto no interior como no exterior da sua organização ou empresa) ou publicada no todo ou em parte para 

quaisquer finalidades ou sob quaisquer circunstâncias. O não cumprimento desta restrição pode constituir uma violação das leis aplicáveis.  

Nenhuma declaração, garantia ou compromisso é feito, expressa ou implicitamente, pelo Millennium bcp, pelo Goldman Sachs International, pelo J.P. Morgan Securities plc, pelo Credit Suisse Securities 

(Europe) Limited, pelo Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A, pelo Merril Lynch International ou qualquer das suas respetivas subsidiárias ou sucursais (os “Bancos”), ou qualquer um dos seus respetivos 

membros, administradores, diretores, funcionários ou empregados ou qualquer outra pessoa sobre a imparcialidade, exatidão, completude ou correção das informações ou opiniões apresentadas ou contidas 

nestes materiais, qualquer que seja o propósito, nenhuma confiança devendo ser depositada na referida imparcialidade, exatidão, completude ou correção. Toda a informação apresentada ou contida nestes 

materiais está sujeita a verificação, correção, aditamento e alteração sem qualquer aviso e a sua exatidão não é garantida. Ao fazer esta apresentação, nem o Millennium bcp nem os Bancos ou quaisquer das 

suas respetivas subsidiárias ou respetivos assessores assumem qualquer obrigação de fornecer ao destinatário acesso a qualquer informação adicional ou de atualizar esta apresentação ou qualquer informação 

ou corrigir quaisquer imprecisões contidas em qualquer destas informações. Nem o Millennium bcp, nem os Bancos, nem qualquer dos seus respetivos membros, administradores, diretores, empregados, 

subsidiárias, consultores ou representantes ou qualquer outra pessoa, aceitam qualquer tipo de responsabilidade por qualquer perda decorrente destes materiais. Nem o Millennium bcp, nem os Bancos 

assumem qualquer obrigação de alterar, completar, corrigir ou atualizar as informações contidas nesta apresentação. 

A informação contida nesta apresentação não constitui ou faz parte de, e não deve ser interpretada como, qualquer oferta, convite ou recomendação para comprar, vender ou subscrever quaisquer valores 

mobiliários em qualquer jurisdição e nem a prestação da informação, nem qualquer elemento aqui contido deverão servir de base ou ser invocados em conexão com, ou funcionar como qualquer incentivo para 

participar em qualquer atividade de investimento. Esta apresentação não pretende conter todas as informações que possam ser necessárias para avaliar um investimento no Millennium bcp ou em qualquer dos 

seus valores mobiliários e não deve ser utilizada como base de, ou ser invocada em conexão com, qualquer contrato ou compromisso ou qualquer decisão de investimento. Esta apresentação tem como objetivo 

apresentar informações gerais sobre o Millennium bcp, os seus negócios e o sector em que atua e não se destina a fornecer informação completa para efeitos de tomada de uma decisão de investimento. Esta 

apresentação não é um prospeto e qualquer decisão de investimento deverá ser tomada exclusivamente com base na informação contida no prospeto Português (incluindo quaisquer alterações ou suplementos 

ao mesmo) aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e publicado pela Millennium bcp em conexão com a oferta proposta, disponível no seu sítio na internet e no sítio na internet da 

CMVM (www.cmvm.pt), ou, no caso de pessoas relevantes localizadas fora de Portugal, com base na offering circular (em conjunto com quaisquer adendas à mesma, se for o caso) relativa à oferta proposta. 

O mérito e a adequação do investimento no Millennium bcp deverão ser avaliados e determinados de forma independente pelos investidores. As análises contidas nesta apresentação não são, e não pretendem 

ser, avaliações dos ativos, capital ou negócios do Millennium bcp, e não constituem qualquer material de publicidade relativo a qualquer emissão de valores mobiliários. Qualquer pessoa que esteja a considerar 

um investimento no Millennium bcp é aconselhada a obter aconselhamento independente quanto aos aspetos legais, tributários, contabilísticos, regulamentares, financeiros, de crédito e outros relacionados 

antes de realizar um investimento. 

Nem os presentes materiais nem qualquer cópia dos mesmos podem ser divulgados, transmitidos ou distribuídos por qualquer outra forma nos, ou para os, Estados Unidos, incluindo os seus territórios ou 

possessões, qualquer estado dos Estados Unidos e o Distrito de Columbia, exceto a pessoas que se qualifiquem como “compradores institucionais qualificados” (“QUIBs”) tal como definido na Rule 144A do 

United States Securities Act de 1933, tal como alterado (o “Securities Act), ou disseminados fora dos Estados Unidos, exceto quando em cumprimento do Regulamento S nos termos do Securities Act. Estes 

materiais não constituem ou fazem parte de qualquer oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra ou de subscrição de valores mobiliários nos Estados Unidos. Os valores mobiliários aqui 

mencionados (os “Valores Mobiliários”) não foram, e não serão, registados ao abrigo do Securities Act ou das leis de valores mobiliários de qualquer estado dos Estados Unidos. 

Os Valores Mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem que seja efetuado o respetivo registo ao abrigo do Securities Act ou por força da aplicação de uma isenção aos requisitos de 

registo do Securities Act. Não haverá oferta pública dos Valores Mobiliários nos Estados Unidos. 

O Millennium bcp não autorizou qualquer oferta ao público de Valores Mobiliários em qualquer Estado Membro do Espaço Económico Europeu para além de Portugal. Relativamente a cada Estado-Membro do 

Espaço Económico Europeu que não Portugal, e que tenha implementado a Diretiva dos Prospetos (cada um, um “Estado Membro Relevante”), nenhuma ação foi ou será tomada para realizar uma oferta pública 

de Valores Mobiliários que requeira a publicação de prospeto em qualquer um dos Estados Membros Relevantes. Como tal, os Valores Mobiliários só podem ser oferecidos noutros Estados Membros Relevantes 

que não Portugal: 

(a) a entidades que sejam consideradas investidores qualificados nos termos definidos na Diretiva dos Prospetos; 

(b) a menos do que 150 pessoas coletivas ou singulares (que não sejam investidores qualificados, nos termos definidos na Diretiva dos Prospetos), ou 

(c) em quaisquer outras circunstâncias em que não seja requerida ao Millennium bcp a publicação de um prospeto, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Diretiva dos Prospetos. 
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Disclaimer (2/3) 

Para efeitos deste parágrafo, a expressão “oferta pública de Valores Mobiliários” em qualquer um dos Estados Membros Relevantes significa a comunicação sob qualquer forma, e através de qualquer meio, de 

informação suficiente sobre os termos da oferta e sobre os Valores Mobiliários a serem oferecidos, por forma a permitir que o investidor decida sobre a aquisição de quaisquer valores mobiliários, na medida em 

que esta possa variar em cada Estado Membro Relevante por força de qualquer ato de transposição da Diretiva dos Prospetos nesse Estado Membro Relevante, e a expressão “Diretiva dos Prospetos” significa a 

Diretiva 2003/71/CE (e quaisquer alterações a esta, inclusive a Directiva 2010/73/EU,  na medida em que tenham sido transpostas no Estado Membro Relevante) e inclui quaisquer atos de transposição em cada 

Estado Membro Relevante. 

No Reino Unido, esta comunicação é dirigida exclusivamente a pessoas que (i) tenham experiência profissional em assuntos relacionados com investimentos e que se enquadram na definição contida no n.º 5 do 

artigo 19º do Financial Services and Markets Act 2000 (Promoção Financeira) Order 2005 (a “Order”); ou (ii) sejam entidades com elevado património financeiro, e outras pessoas a quem essa comunicação 

possa ser feita de forma legal, tal como previsto nas alíneas (A) a (D) do n.º 2 do artigo 49º da Order (todas estas pessoas, em conjunto, referidas como “Pessoas Relevantes”). Esta comunicação não deve ser 

invocada ou considerada por pessoas que não sejam Pessoas Relevantes. Qualquer investimento ou atividade de investimento a que esta comunicação diga respeito está disponível apenas para as Pessoas 

Relevantes e tal investimento ou atividade de investimento será realizado apenas com Pessoas Relevantes. As pessoas que distribuam esta comunicação devem certificar-se de que é lícito fazê-lo. 

Os Valores Mobiliários não foram e não serão registados ao abrigo das leis de valores mobiliários aplicáveis em qualquer estado ou jurisdição da Austrália, Japão ou África do Sul e, salvo algumas exceções, não 

podem ser oferecidos ou vendidos na Austrália, Japão ou África do Sul, ou a, ou em benefício de, qualquer nacional, residente ou cidadão da Austrália, Japão ou África do Sul. Este documento não é para 

distribuição no, ou para o, Austrália, Japão ou África do Sul. 

O não cumprimento de qualquer restrição supra referida pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis. A distribuição desta apresentação noutras jurisdições pode ser restringida por lei 

e as pessoas que se encontrem na posse desta apresentação deverão informar-se a respeito de, e observar, tais restrições. 

A informação contida nesta apresentação não foi verificada por uma entidade independente. Nem o Millennium bcp, nem nenhuma das suas sucursais ou sociedade(s) subsidiária(s), nem os Bancos ou algum dos 

seus consultores ou representantes prestam qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, não devendo ser colocada qualquer confiança na imparcialidade, exatidão, completude ou correção da 

informação ou das opiniões contidas na presente apresentação. As percentagens e certos montantes mencionados nesta apresentação foram arredondados para efeitos da presente apresentação. Deste modo, 

os valores totais indicados em determinadas tabelas poderão não ser o resultado exacto da soma aritmética dos montantes que os precedem. Ninguém está autorizado a fazer declarações não incluídas ou 

incoerentes com os documentos da oferta de qualquer oferta de valores mobiliários do Millennium bcp e, caso sejam efetuadas, tais declarações não deverão ser consideradas como tendo sido autorizadas pelo 

Millennium bcp, por alguma das suas subsidiárias, pelos seus assessores ou representantes. Nem o Millennium bcp nem nenhuma das suas subsidiárias, assessores ou representantes assumem qualquer tipo de 

responsabilidade (por negligência ou outra) em caso de perdas que, de algum modo, resultem de qualquer informação contida na presente apresentação. 

Os Bancos atuam como consultores do Millennium bcp e no seu exclusivo interesse e de nenhuma outra entidade no âmbito da transacção proposta, não sendo responsáveis perante nenhuma outra entidade 

para além do Banco pelo fornecimento da proteção conferida aos seus clientes, nem pelo aconselhamento em relação ao conteúdo destes materiais ou qualquer transação ou acordos mencionados em tais 

materiais. 

A informação financeira contida na presente apresentação foi preparada de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira (“IFRS”), tal como aprovadas pela União Europeia, em cumprimento 

do Regulamento (CE) 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de julho de 2002, tal como alterado.  

Os dados apresentados não representam nenhum tipo de compromisso do Millennium bcp relativamente a lucros futuros. 
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Disclaimer (3/3) 

ADVERTÊNCIA RELATIVAMENTE A INFORMAÇÃO RELATIVA AO FUTURO 

As questões discutidas nesta apresentação podem incluir declarações relativas ao futuro, incluindo declarações respeitantes ao investimento por um membro do grupo da Fosun Industrial 

Holdings Limited, à cronologia da oferta e à alocação das suas receitas, aos benefícios da oferta, incluindo o regresso à atividade normal do Millennium bcp, à remoção de restrições de ajudas 

estatais, ao impacto positivo nas receitas, ao reforço do balanço e do financiamento, à liquidez, qualidade e posição de capital, ao aumento do book-value, ao impacto no CET1, rácios de 

alavancagem e Texas, ao impacto nos resultados dos stress tests e ao aumento na rendibilidade e valor acionista, declarações a respeito dos planos estratégico, de recapitalização e 

reestruturação do Millennium bcp, margem de juro líquido, à implementação de um projeto transformacional e aos seus efeitos na poupança de custos, rácios cost-to-income e cost-to-core 

income, ao plano de redução de NPEs até ao final de 2017, incluindo medidas para implementar este plano e aos efeitos nas métricas de qualidade de ativos, declarações respeitantes ao 

crescimento do PIB real na Polónia, Moçambique, Angola e Portugal, declarações respeitantes aos futuros reembolsos de dívida, incluindo o reembolso por parte do Millennium bcp dos 

instrumentos híbridos detidos pela República Portuguesa, e aos objetivos financeiros de 2018, incluindo CET1, loans to deposits, cost-to-income, cost-to-core income, custo de risco, return on 

equity, rácio de pay-out de dividendos, declarações a respeito do défice orçamental Português, despesas, nível de dívida, balanço contabilístico corrente e taxa de desemprego, declarações 

relativas  aos empréstimos do Banco Central Europeu ao Millennium bcp, ao crescimento internacional do Millennium bcp e ao desempenho futuro do Millennium bcp. Pela sua natureza, as 

declarações relativas ao futuro envolvem riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas, pois referem-se a eventos e dependem de circunstâncias que podem, ou não, ocorrer no futuro e 

podem ter como consequência que os resultados, desempenho e realizações do Millennium bcp sejam substancialmente diferentes dos resultados, desempenho e realizações futuros contidos, 

expressa ou implicitamente, em tais declarações relativas ao futuro. Muitos destes riscos e incertezas estão relacionados com fatores que escapam ao controlo do Millennium bcp ou à sua 

capacidade de os prever com precisão. Estes riscos e incertezas incluem, sem limitar: a capacidade do Millennium bcp para implementar com sucesso o seu plano de capitalização, a capacidade 

do Millennium bcp de implementar com sucesso o seu plano estratégico, a capacidade do Millennium bcp de implementar com sucesso o seu plano de recapitalização, a capacidade do 

Millennium bcp de implementar com sucesso o seu plano de reestruturação, a capacidade do Millennium bcp de implementar com sucesso o seu plano de financiamento e de capital, a 

implementação bem-sucedida das reformas económicas em Portugal, a capacidade do Millennium bcp de aceder ao financiamento no mercado de capitais, a adequação das políticas atuais de 

provisionamento do Millennium bcp relativas a empréstimos de cobrança duvidosa, a qualidade dos ativos do Millennium bcp, a capacidade de redução de custos do Millennium bcp, a 

capacidade de desalavancagem do Millennium bcp, os pressupostos incluídos nos modelos financeiros do Millennium bcp, a situação financeira de clientes do Millennium bcp, a redução dos 

ratings do Millennium bcp, o crescimento dos mercados financeiros nos países nos quais o Millennium bcp opera, a capacidade de crescimento internacional do Millennium bcp, as condições 

futuras dos mercados, as flutuações cambiais, as actuações dos reguladores, as alterações no quadro político, social e regulamentar em que o Millennium bcp opera, as tendências ou condições 

macroeconómicas ou tecnológicas, incluindo a inflação e a confiança dos consumidores e outros fatores de risco identificados no prospeto e na offering circular preparados em conexão com a 

oferta proposta (bem como quaisquer adendas ou suplementos). Não existe qualquer garantia de que tais objetivos podem ou vão ser atingidos, não podendo ser interpretados como previsões 

ou estimativas de lucros. Riscos adicionais que não sejam conhecidos, no presente, pelo Millennium bcp, ou que o Millennium bcp atualmente não considere riscos materiais, poderão ter um 

efeito material adverso nos cash-flows, resultados das operações, condições financeiras e perspetivas de crescimento do Banco ou no preço de negociação das ações. 

Todas as declarações relativas ao futuro aqui incluídas baseiam-se na informação disponibilizada ao Millennium bcp a esta data. O Millennium bcp nega qualquer obrigação de, publicamente, 

fazer quaisquer atualizações ou revisões destas declarações relativas ao futuro, seja em resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra alteração, exceto na medida do 

exigido pela lei aplicável. Todas as declarações relativas ao futuro escritas e orais subsequentes a estas atribuíveis ao Millennium bcp ou a pessoas a atuar por sua conta estão expressamente 

abrangidas na íntegra por estas advertências. 

Os participantes nesta apresentação são aconselhados a não confiarem ou considerarem indevidamente tais declarações relativas ao futuro, que respeitam somente à data desta apresentação. 

Mesmo que a situação financeira, estratégia de negócio, planos e objetivos de gestão para operações futuras do Millennium bcp sejam coerentes com as declarações relativas ao futuro contidas 

nesta apresentação, tais resultados ou desenvolvimentos podem não ser indicativos de resultados ou de desenvolvimentos no futuro. O Millennium bcp e cada um dos Bancos rejeita 

expressamente qualquer obrigação ou compromisso de fazer quaisquer atualizações ou revisões destas declarações relativas ao futuro, seja em resultado do surgimento de novas informações, 

eventos futuros ou de quaisquer fatores de outra ordem, exceto na medida do exigido pela lei aplicável. 
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Sumário executivo 

• Emissão de direitos de €1,3 mil milhões, com tomada firme, que se estima ser 

concluído em 9 de fevereiro, adicionalmente à colocação privada de €175 

milhões* subscrito por uma afiliada da Fosun Industrial Holdings Limited 

(“Fosun”), concluída em 18 de Novembro; 

• Encaixe destina-se ao reembolso dos CoCos remanescentes (€700 milhões, após 

reembolso de €50 milhões em Dezembro)** e ao fortalecimento do balanço, 

alinhando o rácio CET1 fully implemented e o Texas ratio*** com os novos 

benchmarks do setor bancário; 

• Emissão de direitos pretende acelerar o regresso à normalização da atividade do 

Banco, incluindo o potencial regresso ao pagamento de dividendos, em vez da 

abordagem faseada seguida até à data; e 

• Emissão de direitos reforça os objetivos do plano estratégico – melhoria da 

conta de resultados induzida pelo aumento da margem financeira (suportado pela 

redução do custo de funding decorrente do reembolso dos CoCos e da continuação 

do repricing dos depósitos), pelo controlo de custos e pela normalização do custo 

do risco em Portugal; e reforço do balanço, com melhoria das posições de capital e 

de risco, suportadas pela continuação da redução das non-performing exposures. 

* Ações emitidas mas ainda não admitidas à cotação. 

** Reembolso aprovado pelo BCE, sujeito à conclusão com sucesso da emissão de direitos. 

***Texas ratio = NPE / (Tangible equity + stock de imparidades). 
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Emissão de direitos de €1,3 mil milhões: resumo 

Montante e 

estrutura 

• 944.624.372 ações em circulação, após reagrupamento de 75:1 efetivado em 24 de outubro e 

colocação privada de €175 milhões subscrita pela Fosun*, concluída em 18 de novembro 

• Emissão de direitos de €1,3 mil milhões, com direitos de preferência transferíveis 

• Aumento do tangible book value de €3.888 milhões em 30 de setembro de 2016 (€4.063 

milhões, ajustado pela colocação privada subscrita pela Fosun) para aproximadamente €5.364 

milhões (líquido de despesas) após emissão de direitos 

• Emissão de aproximadamente 14.169 milhões de novas ações 

Termos e 

condições 

• Rácio de subscrição: 15 novas ações por cada ação existente 

• Preço de subscrição: €0,0940 por nova ação 

• Desconto de 38,6% face ao TERP com base na cotação de fecho de 9 de janeiro 

• Cotação: Euronext Lisbon 

• Limite aos direitos de voto aumentado para 30% por resolução da Assembleia Geral 

Extraordinária de Dezembro 2016 

• Fosun apresentou uma ordem irrevogável de subscrição antecipada de um número de ações 

que lhe pode permitir passar a deter até 30% do capital social 

• Sonangol obteve autorização do BCE para aumentar a sua participação no capital do Banco 

para até aproximadamente 30% (o Banco não tem informação a respeito da decisão da 

Sonangol quanto a exercer, alienar e/ou adquirir direitos de subscrição) 

• Tomada firme da emissão de direitos por um sindicato de bancos: Goldman Sachs International 

and J.P. Morgan Securities plc como Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Credit 

Suisse Securities (Europe) Limited, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. e  Merrill 

Lynch International como Joint Bookrunners 

* Ações emitidas mas ainda não admitidas à cotação. 
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Fundamentos: acelerar o regresso à normalização da atividade 

do Banco 

Reembolso dos 

CoCos detidos 

pelo Estado* 

• Antecipação do reembolso total dos CoCos remanescentes (€700 milhões, após reembolso 

de €50 milhões em Dezembro), cujo custo anual excede €65 milhões, antes de impostos 

• Cancelamento de restrições chave relacionadas com suporte do Estado, incluindo  

proibição de distribuição de dividendos, risco de venda potencial de negócios core e risco 

de conversão em participação acionista 

Reforço do 

balanço 

• Melhoria do rácio CET1 fully implemented e do Texas ratio, alinhando-os com os novos 

benchmarks do setor bancário, acima dos atuais requisitos regulamentares 

• Valores a 30 setembro 2016, assumindo conclusão com sucesso da emissão de direitos, e 

após reembolso dos CoCos: 

– Rácio CET1 fully implemented >11%, antecipando a concretização do objetivo para 

2018; requisito mínimo de CET1 phased-in (SREP): 8,15% em 2017 

– Texas ratio de 109%, com perspetivas de melhorias adicionais, dado o plano de redução 

de NPEs a ser implementado 

– Rácio CET1 phased-in de 8,8% no cenário adverso do stress test, acima dos 5,5% 

utilizados como referência 

Ênfase na 

rendibilidade e 

na criação de 

valor para o 

acionista 

• Objetivo para o ROE de ≈10% em 2018 numa base de equity reforçada (com CET1 fully 

implemented  de 11%) 

• Potencial regresso ao pagamento de dividendos; objetivo para pay-out ratio de ≥40% em 

2018, sujeito a requisitos regulamentares 

* Reembolso aprovado pelo BCE, sujeito à conclusão com sucesso da emissão de direitos. 

Os valores indicados representam objetivos e não estimativas. Não existe qualquer garantia de que tais objetivos podem ou vão ser 

atingidos, não podendo ser interpretados como previsões ou estimativas de lucros. 
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Emissão de direitos deverá permitir reembolso imediato dos CoCos* e 

reforço do balanço para os novos benchmarks do setor bancário 

Impacto no leverage ratio** 

Impacto nos resultados dos stress tests** Impacto no rácio CET1** 

Impacto no Texas ratio**** 

 (Rácio CET1 phased-in 2018, cenário adverso) 

 (Fully implemented) 

*Reembolso aprovado pelo BCE, sujeito à conclusão com sucesso da emissão de direitos. | **Não inclui impactos indiretos positivos decorrentes de menores deduções 

associadas a ativos por impostos diferidos e participações em instituições financeiras acima dos limites de Basileia III. | ***Margem de segurança de capital vs objetivo 

de 11% para o rácio CET1, para cobrir possíveis impactos regulatórios e/ou reforçar a cobertura dos NPEs. Em particular, ajustamentos aos modelos de risco de crédito, 

tendo em vista a sua melhor calibração em função de eventuais alterações de contexto, solicitados pelos Supervisores ou da iniciativa do Banco, poderão implicar uma 

revisão em alta do montante de Ativos Ponderados pelo Risco e, consequentemente, ter um impacto negativo no nível de capitalização do Banco. | ****Texas ratio = 

NPE / (Tangible equity + stock de imparidades). | *****Cobertura por stock de imparidades, colaterais e expected loss gap. | ******Com base em valores de 31 de 

dezembro de 2015 divulgados pela EBA. 

Requisito mínimo de CET1 phased-in (SREP): 8,15% em 2017 

11,0% 

0,4% 9,5% 9,8% 

-185pb 

+345pb 11,4% 11,6% 

Set16 Set16 
ajust. pela 
colocação 

privada, reemb 
€50m CoCos 

Reembolso 
CoCos 

(€700m) 

Emissão 
de direitos 

Set16 
ajust. por 

coloc. privada, 
emiss. direitos, 
reemb. CoCos 

Média 
ES+IT 

Phased-in 12,2% 14,1% 

Fully 

implemented 

12,5% 

7,2% 
8,8% 7,7% 

Stress 
test 

Stress test 
ajust. por 

coloc. privada, 
emiss. direitos, 
reemb. CoCos 

Média ES+IT 

Referência: 5,5% 

4,8% 4,9% 5,7% 6,0% 

Set16 Set16 ajust. por 
colocação 

privada, reemb 
€50m CoCos 

Set16 
ajust. por 

coloc. privada, 
emiss. direitos, 
reemb. CoCos 

Média ES+IT 

6,2% 6,3% 7,1% Phased-in 

*** 

12,5% 

– Cobertura total de NPEs***** de 99% 

– Plano de redução de NPEs 

Cobertura de NPE 

– Zona euro 90% 

– Espanha 103% 

– Itália 87% 

239% 

161% 140% 130% 109% 
78% 

Dez13 Dez14 Dez15 Set16 Set16 
ajust. por 

coloc. 
privada, 

emiss direitos 

Média 
ES+IT****** 
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Calendário 

1.ª sessão de transação de ações sem direitos (ex-rights date) 17 janeiro 

Período de subscrição de direitos 
19 janeiro – 

2 fevereiro 

Anúncio da afetação de direitos 3 fevereiro 

Anúncio dos termos da emissão de direitos 9 janeiro 

Período de transação de direitos 
19 janeiro – 

30 janeiro 

Pagamento dos direitos 3 fevereiro 

Início da transação das novas ações 9 fevereiro 

Aprovação do prospeto pela CMVM 12 janeiro 
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Agenda 

 

 Resumo e fundamentos 

 Plano estratégico 

 Investment case 
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Caraterísticas principais do plano estratégico 

• Geração resiliente de resultados operacionais antes de provisões (€1,041 milhões nos últimos 12 

meses, dos quais €649 milhões em Portugal): 

Margem financeira beneficia da redução continuada do custo dos depósitos e do reembolso dos 

CoCos: taxa de margem financeira de 1,9% nos primeiros 9 meses de 2016 (Portugal: 1,6%, 

comparando com 0,6% em 2013) 

Track record consistente de redução dos custos operacionais: rácio cost-core income de 52%, 

comparando com média de 77% na zona euro. Maior restruturação operacional em Portugal, com 

redução dos custos operacionais ≈40% face a 2011 (antes do programa) 

• Ênfase na gestão das NPEs, com uma estratégia de recuperação dedicada em Portugal: redução das 

NPEs em €3,5 mil milhões, de €12,8 mil milhões no final de 2013 para €9,3 mil milhões em 30 

setembro 2016. Plano de redução das NPEs para <€7,5 mil milhões no final de 2017. Cobertura total* 

de 99% em 30 setembro 2016 

• Contributo resiliente das operações internacionais para os resultados consolidados de €135 milhões 

nos primeiros 9 meses de 2016 

• Estratégia de funding sustentável: rácio loans to deposits de 100% em 30 setembro 2016 

• Melhoria da posição de capital: rácio CET1 fully implemented >11%, antecipando a concretização do 

objetivo de 2018; requisito mínimo de CET1 phased-in (SREP): 8,15% em 2017. 

*Cobertura por stock de imparidades, colaterais e expected loss gap. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Perspetivas de reforço da rendibilidade, impulsionada pela melhoria da margem financeira, ganhos 

de eficiência, normalização do custo do risco em Portugal* e contributo das operações internacionais 

Contributo das operações internacionais*** Custo do risco 

157 

233 
175 

270 

2013 2014 2015 9M16 

3 2 

(Milhões de euros) 

Resultados operacionais antes de provisões 1 

(pb) 

557 517 477 

853 
690 644 

465 

2013 2014 2015 9M16 

0,6% 

1,0% 

1,5% 1,6% 

2013 2014 2015 9M16 

117 134 143 

159 
178 170 

135 

2013 2014 2015 9M16 

*              indica atividade em Portugal. 

**Imparidades de 400 milhões de euros, para reforço da cobertura dos NPEs. 

***Para o resultado liquido consolidado. Comparável, assumindo participação no Bank Millennium (Polónia) constante em 50,1% e excluindo 

operações descontinuadas. 

Itens não 

habituais** 

(Milhões de euros) 

 

9M 

Anual 

9M 

Anual 

Taxa de margem financeira Custos operacionais 
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Margem financeira beneficia da redução continuada do custo 

dos depósitos e do reembolso dos CoCos 
1 

Margem financeira 

... e o reembolso dos CoCos 

Margem financeira a melhorar, refletindo a 

continuação da redução do custo dos depósitos... 

343 

527 

711 

543 

2013 2014 2015 9M16 

0,6% 

1,0% 

1,5% 

NIM 

(Milhões de euros) 

-239 
-173 

-123 
-86 

2013 2014 2015 9M16 

(Milhões de euros) 

(Portugal, spread da carteira de DPs vs Euribor 3m, pbs) 

3.000 

750 750 750 

2013 2014 2015 9M16 

Custos com 

juros em CoCos 269 180 65 

Saldo de CoCos 

(final do ano) 

49 

 Expansão da taxa de margem financeira (NIM) nos 

últimos anos: de 0,6% em 2013 para 1,6% nos primeiros 

9 meses de 2016 (1,7% excluindo os juros dos CoCos) 

 Melhoria contínua do spread da carteira de depósitos a 

prazo: de -239pb em 2013 para -86pb nos primeiros 9 

meses de 2016; Nova produção com um spread médio 

de -59bp em setembro de 2016 

 Carry-trades representam menos de 4% da margem 

financeira nos primeiros 9 meses de 2016: 

cancelamento futuro dos carry-trades em obrigações 

do tesouro português com impacto diminuto 

1,6% 
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Track record consistente de redução dos custos operacionais… 1 

9.959 
8.584 7.795 7.459 7.429 

2011 2013 2014 2015  Set16 

* Fonte: demonstrações financeiras dos bancos. 

...com redução >20% no número de sucursais... 

Redução dos custos operacionais em ≈40% face 

aos níveis anteriores ao programa... 

Sucursais(#) 

Colaboradores (#) 

... e de Colaboradores 

Custos operacionais (milhões de euros) 

Maior restruturação operacional em Portugal 

Evolução acumulada de custos operacionais 2011-2015* 

885 774 695 671 634 

2011 2013 2014 2015  Set16 

1.039 
853 

690 644 
465 

2011 2013 2014 2015 9M16 

-38% 

-15% 

BCP Top5 
ex-BCP 
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... a prosseguir, alavancando num projeto transformacional 

Os valores indicados representam objetivos e não estimativas. Não existe qualquer garantia de que tais objetivos podem ou vão ser 

atingidos, não podendo ser interpretados como previsões ou estimativas de lucros. 

* Core Income = margem financeira + comissões. 

1 

Rácio cost-core income* Rácio cost-income 

Sucursais 

81% 

54% 
41% 47% 

<43% 

2013 2014 2015 Set16 2018 

110% 

72% 
56% 52% <50% 

2013 2014 2015 Set16 2018 

 O Millennium bcp é um dos bancos europeus mais 

eficientes: cost-income de 47% na atividade em 

Portugal (81% em 2013), cost-core income de 52% (110% 

em 2013) 

 Projeto transformacional em implementação prepara o 

Millennium bcp para o futuro, com enfoque no digital, e 

incluindo um redesenho e simplificação do modelo 

operacional 

 Estima-se que este projeto permita nova redução da 

rede de distribuição e poupanças de custos adicionais, 

levando a um cost-income inferior a 43% em 2018 (cost-

core income inferior a 50%) 

(#) 

774 
695 671 634 <570 

2013 2014 2015 Set16 2018 

Consolidado: 

<43% 

Consolidado: 

<50% 
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O Millennium bcp é um dos bancos mais eficientes em Portugal 

e na zona euro 

Os valores indicados representam objetivos e não estimativas. Não existe qualquer garantia de que tais objetivos podem ou vão ser 

atingidos, não podendo ser interpretados como previsões ou estimativas de lucros. 

*Core Income = margem financeira + comissões. 

**Grupo BCP. 

1 

Rácio cost-core income* consolidado** 

Banco 1 

Banco 2 

Banco 3 

Banco 4 

9M16 se disponível (6M16 caso contrário). Fonte: SNL financial 

Rácio cost-core income* consolidado** 

Cost-income: 

<43% 

Fonte: SNL financial 

vs. concorrentes 

em Portugal  

vs. bancos 

zona euro 

63% 

56% 

65% 

67% 

77% 

52% 

77% 

100% 

95% 

73% 

60% 

52% 

85,7% 

52,0% 
<50% 

80,0% 77,3% 

2013 2014 2015 9M16 2018 
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Melhoria continuada do desempenho operacional 1 

1,7%  1,7%  
1,8%  1,8%  

1,9%  
2,0%  

2,2%  

2,4%  2,4%  2,4%  
2,5%  2,5%  2,4%  

2,6%  2,6%  

0,3%  
0,2%  

0,3%  
0,3%  

0,4%  
0,4%  

0,6%  

0,8%  
0,9%  

1,0%  
1,1%  1,1%  1,1%  

1,2%  1,2%  

1,4%  
1,6%  1,5%  1,6%  1,6%  1,6%  1,6%  

1,5%  
1,4%  1,4%  1,4%  1,4%  1,3%  1,4%  1,3%  

T1'13 T2'13 T3'13 T4'13 T1'14 T2'14 T3'14 T4'14 T1'15 T2'15 T3'15 T4'15 T1'16 T2'16 T3'16 

Resultado core** 

Core income* 

Consolidado Últimos 12 meses em % do ativo 

Últimos 12 meses: 

€885 milhões 

Custos operacionais 

*Core Income = margem financeira + comissões (últimos 12 meses) 

**Resultado core = margem financeira + comissões – custos operacionais (últimos 12 meses) 
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Ênfase na redução dos NPEs beneficia indicadores de qualidade 

de crédito 

2 

Os valores indicados representam objetivos e não estimativas. Não existe qualquer garantia de que tais objetivos podem ou vão ser 

atingidos, não podendo ser interpretados como previsões ou estimativas de lucros. | * Os NPEs incluem NPL>90d, cross-default  e créditos 

restruturados (78% dos créditos restruturados estão incluídos em NPEs; os restantes 22% dizem respeito a restruturações por razões 

comerciais). | **Cobertura por stock de imparidades, colaterais e expected loss gap. 

Cobertura total de NPEs** 

Custo do risco e imparidades NPE (definição EBA)* 
(Mil milhões de euros) 

 

 Redução continuada dos NPEs nos últimos 3 anos, a um ritmo €1,3 mil 

milhões por ano, em resultado da estabilização da envolvente 

macroeconómica e das medidas implementadas, incluindo: (i) reforço do 

acompanhamento da qualidade do crédito, (ii) novos modelos de avaliação, 

(iii) novos regulamentos internos e novo modelo de recuperação, e (iv) 

melhoria do modelo de governance do risco 

 Redução de €3,5 mil milhões em menos de 3 anos até setembro de 2016, 

desagregada em redução de novas entradas líquidas (€1,7 mil milhões), 

write-offs (€1,5 mil milhões) e vendas (€0,4 mil milhões) 

 Plano de redução dos NPEs para <€7,5 mil milhões no final de 2017, com as 

seguintes medidas chave: (i) aceleração dos  write-offs, (ii) venda de 

créditos, (iii) evitar resolução judicial de crédito hipotecário e (iv) redução 

do tempo de recuperação dos casos entregues a escritórios de advogados 

 Custo do risco mantém-se elevado (270bps nos 9M16) para reforçar a 

cobertura total das NPE ** (99% em 30 de setembro de 2016). 

86% 
90% 93% 

99% 

Dez13 Dez14 Dez15 Set16 

157 

233 
175 

270 

2013 2014 2015 9M16 

743 1.021 730 817 

6,2 6,1 5,6 5,5 

12,8 
10,9 

9,8 9,3 
<7.5 

2013 2014 2015 Set16 2017 

-1,3p.a. 

-1,4p.a. 

(Pontos base) 

Imparidades 

(milhões de 

euros) 

Custo do risco 

(pontos base) 

Outros 

NPL>90d 
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Cobertura elevada 

Cobertura de NPEs 
(Setembro 2016) 

Desagregação dos NPEs 
 (Setembro 2016) 

Cobertura de outros NPE Cobertura de NPL >90d 

NPEs totais: €9,3 mil milhões 

Total: 99% 

Imparidade 

Colateral 

imobiliário 

Cash, outros colat. 

financ., EL gap 

Imparidade 

Colateral 

imobiliário 

Cash, outros colat. 

financ., EL gap 

Imparidade 

Colateral 

imobiliário 

Cash, outros colat. 

financ., EL gap 

(Setembro 2016) (Setembro 2016) 

Particulares 
29% 

Empresas 
71% 

NPLs >90d 
59% 

Outros 
NPEs 41% 

22% 
41% 

69% 37% 

8% 
19% 

99% 98% 

Particulares Empresas 

8% 
33% 

78% 38% 

19% 
26% 

106% 
97% 

Partuculares Empresas 

28% 
49% 

65% 
36% 

3% 13% 

96% 98% 

Particulares Empresas 

2 
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Ampla cobertura por imparidades e colaterais, mas demora do 

processo judicial limita tomada rápida de colaterais 
2 

6
0
%
 

7
3
%
 

8
1
%
 

8
2
%
 

8
4
%
 

8
4
%
 

8
5
%
 

8
7
%
 

8
7
%
 

8
7
%
 

9
4
%
 

9
5
%
 

9
6
%
 

9
8
%
 

1
0
3
%

 

1
0
4
%

 

FI GE FR BE SI AT LV IE IT NL LT SK EL CY ES PT 

Média zona euro: 89,5% 

Tempo para resolução de casos civis, comerciais e administrativos 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

DK EE AT LT CZ BG HU NL FI SI RO HR SE LU LV SK FR IT DE CY EL MT PT 

Média EU: 8 meses 

(Primeira instância, em dias) 

Fonte: BCE, Risks and vulnerabilities for euro area financial stability, 6 abril 2016. 

 

Fonte: CEPEJ (EC), 2015 Estudo sobre o funcionamento dos sistemas judiciais nos Estados Membros da UE. 

Cobertura de NPEs por imparidades e colaterais 

Portugal: 2,4 anos 
(resolução de crédito bancário: 4,1 anos) 
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Venda de imóveis recebidos em dação consistentemente acima 

do valor contabilístico 
2 

*Imparidades para ativos recebidos em dação. 

100 

176 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 50 

100 

150 

200 

250 

48 52 54 

77 

46 45 
40 

55 57 
62 

82 

51 49 45 

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 

Valor contabilístico 

Valor de venda 

Vendas de imóveis recebidos em dação Imóveis recebidos em dação 

(Milhões de euros) 

Preços dos imóveis 

(Milhões de euros) 

(1T2000=100) 
 Imóveis em dação são reavaliados quando 

recebidos com base em pressupostos 

prudentes (17% abaixo do valor de mercado, 

em média) 

 Preços dos imóveis em Portugal virtualmente 

estáveis nos últimos anos 

 Venda de imóveis recebidos em dação 

consistentemente acima do valor 

contabilístico desde 2015 

1.003 1.212 
1.475 

259 
234 

210 1.262 
1.446 

1.685 

2014 2015  Set16 

Fonte: BIS. 

Portugal 

Espanha 

Valor líquido 

Imparidade* 
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Exposição internacional diversificada e coerente, com contributo resiliente 

para os resultados consolidados 

* Fonte: FMI – WEO outubro 2016. 

** Comparável, assumindo participação no Bank Millennium (Polónia) constante em 50,1% e excluindo operações descontinuadas. 

3 

Resultado líquido 

 (Milhões de euros) 

Crescimento real do PIB* 

Contributo para os resultados consolidados** 

2015 2018 2021 

Polónia +3,7% +3,3% +3,0% 

Moçambique +6,6% +6,7% +6,8% 

Angola +3,0% +2,4% +3,5% 

 (Milhões de euros) 

 

41 51 
76 

47 

86 
90 

85 

52 

127 

155 
131 

130 

272 

311 
303 

236 

2013 2014 2015 9M16 

Outros 

117 134 143 

159 
178 170 

135 

2013 2014 2015 9M16 

9M 

Anual 
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Reforço do funding e da liquidez… 4 

5,2 4,9 

2,9 

5,5 

1,1 

3,0 

0,6 0,4 0,5 
1,6 1,3 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9M16 4T16 2017 >2017 

Gap comercial (crédito líquido – depósitos) 

Amortização de dívida outstanding (médio-longo prazos) 

Já amortizado 

(Mil milhões de euros, exclui CoCos) 

A amortizar 

Financiamento BCE 

(Mil milhões de euros) 

 Reembolsos futuros de dívida de médio e longo prazos 

significativamente menores que no passado 

 Utilização líquida do BCE em €4,9 mil milhões (€4,0 mil 

milhões relativos a TLTRO), comparando com €5,9 mil milhões 

em 30 de setembro de 2015 (TLTRO: €1,5 mil milhões) 

 €13,1 mil milhões (líquidos de haircut) de ativos elegíveis para 

operações de financiamento junto do BCE, dos quais €2,0 mil 

milhões relativos a dívida pública portuguesa, com um buffer 

de €8,2 mil milhões 

 Depósitos de Clientes representam 78% da estrutura de 

financiamento 

 Rácio de Loans to deposits em 100%, 97% considerando os 

recursos totais de Clientes de balanço  

TLTRO 

Other 

162% 

147% 

-29,0 

100% 

97% 

(Mil milhões de euros) 

Loans to deposits 

Crédito líquido em % recursos balanço 

4,4 

0,9 

1,5 

4,0 

5,9 
4,9 

Set15 Set16 

28,9 28,3 
20,5 

13,2 
7,8 3,9 0,4 

-0,1 

Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Set16 
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... e posição de capital melhorada, após emissão de direitos 

*Não inclui impactos indiretos positivos decorrentes de menores deduções associadas a ativos por impostos diferidos e participações em 

instituições financeiras acima dos limites de Basileia III. | **Margem de segurança de capital vs objetivo de 11% para o rácio CET1, para 

cobrir possíveis impactos regulatórios e/ou reforçar a cobertura dos NPEs. Em particular, ajustamentos aos modelos de risco de crédito, 

tendo em vista a sua melhor calibração em função de eventuais alterações de contexto, solicitados pelos Supervisores ou da iniciativa do 

Banco, poderão implicar uma revisão em alta do montante de Ativos Ponderados pelo Risco e, consequentemente, ter um impacto negativo 

no nível de capitalização do Banco. 

5 

Tangible equity em % do ativo 

Impacto no capital  CET1* Capitais próprios vs capital CET1 
 (Milhões de euros, setembro 2016) 

+750 

-830 
-287 -216 

+77 

4.076 
3.570 

Sit líquida CoCos DTAs EL gap Part 
>10% 

Outros CET1 

Deduções 

  (Milhões de euros) 

RWAs em % do ativo 

Setembro 2016, se disponível (junho 2016, caso contrário). Fonte: SNL financial 

Requisito mínimo de CET1 phased-in (SREP): 8,15% em 2017 

5,3% 

7,4% 
6,0% 

Set16 Set16 ajust. por 
coloc. privada, 
emiss. direitos 
reemb CoCos 

Média ES+IT 

25% 26% 

44% 45% 
52% 

FR DE IT ES 

-700 

+1.302 
3.570 3.694 4.296 

Set16 Set16 ajust 
pela coloc. 

privada, 
reemb 

€50m CoCos 

Reemb. 
CoCos 

(€750m) 

Emissão 
direitos 

Set16 ajust. 
por coloc. 

privada, emiss. 
direitos, reemb CoCos 

Fully 

implemented 
9,5% 11,4%** 9,8% 
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Investment case 

1 

2 

3 

4 

Referência na banca privada em Portugal, Banco bem 

posicionado num setor em mudança rápida 

Operação de retalho lucrativa, com capacidade de geração 

recorrente de resultados operacionais, suportada por track 

record consistente de melhoria de performance operacional 

Operações internacionais lucrativas e auto-financiadas 

Situação patrimonial forte e reforçada pela emissão de direitos 

Governance sólida e equipa de gestão altamente qualificada 

Posição 

única 

5 

A emissão de direitos deverá acelerar o regresso à normalidade e 

possibilitar o enfoque nos pontos fortes do Millennium bcp 
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Plano estratégico para 2018 reafirmado numa base de equity reforçada 

Os valores indicados representam objetivos e não estimativas. Não existe qualquer garantia de que tais objetivos podem ou vão ser 

atingidos, não podendo ser interpretados como previsões ou estimativas de lucros. 

*Conforme apresentação de resultados. | **Valor revisto face a um objetivo inicial superior a 11%, que não considerava o efeito da 

realização do aumento de capital reservado registado em 18 de novembro de 2016 e da presente emissão de direitos. 

Consolidado 
Passado 

Pior resultado desde final de 2008 9M16 2018 

194 pb 
Dez 14 

-35,4% 
2012 

4,2% 
Core Tier 1 Banco de Portugal, Mar 08 

175% 
Mar 09 

85,7% 
2013 

76,5% 
6M13 

221 pb 

-7,7% 

12,2%* phased-in, 9,5%* fully imp. 

Ajustado por colocação privada, emissão de 

direitos e reembolso de CoCos: 

14,1% phased-in, 11,4% fully imp. 

100% 

52,0% 

46,0% 

< 75 pb 

≈ 10%** 
Com CET1 fully implemented de 11% 

≈ 11% 

< 100% 

< 50% 

< 43% 

Custo do Risco 

ROE 

CT1 / CET1 

Loans to 

Deposits 

Cost - Core 

Income 

Cost - Income 
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Anexos 
 

 Descrição geral do Millennium bcp 

 Enquadramento macro-económico em Portugal 

 Indicadores de qualidade de crédito 
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O Millennium bcp é uma marca com uma estratégia de 

crescimento focada em mercados estratégicos chave 

Dados a setembro 2016. 

Escritório de representação 

Colaboradores: 2 

Marca única 

Millennium 

QMercado : 28,8% em crédito, 28,2% em depósitos 

Crédito a clientes (bruto): €964 milhões 

Recursos de Clientes: €1.172 milhões 

Clientes: 1,5 milhões 

Colaboradores: 2.536 

Sucursais: 173 

Participação BCP: 66,7% 

     Moçambique    Angola 

QMercado : 4,6% em crédito, 5,1% em depósitos 

Crédito a Clientes (bruto): €11.063 milhões 

Recursos de Clientes: €14.208 milhões 

Clientes: 1,4 milhões 

Colaboradores: 5.839 

Sucursais: 381 

Participação BCP: 50,1% 

      Polónia 

Sucursal onshore 

Crédito a Clientes (bruto): €544 milhões 

Recursos de Clientes: €863 milhões 

Colaboradores: 12 

Sucursais: 1 

Macau 

China (Guangzhou) 

QMercado: 18,0% em crédito, 17,0% em depósitos 

Crédito a Clientes (bruto): €40.291 milhões 

Recursos de Clientes: €47.301 milhões 

Colaboradores: 7.429 

Sucursais: 634 

Portugal 

 

 

 

Aumento da QMercado em crédito para 11%  

Aumento da QMercado em rec. Clientes para 9% 

Clientes: >600.000 

Colaboradores: >2.000 

Sucursais: 153 

Participação BCP: 22,5% 

Desconsolidado a partir de junho 2016 
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O Millennium bcp apresenta resultados antes de provisões 

comparativamente mais elevados que os pares 

635 

752 

788 

1.253 

1.342 

Banco 3 

Banco 2 

Banco 4 

Banco 1 

* Core Income = margem financeira + comissões 

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

Crédito bruto (milhões de euros) Número de sucursais 

24.844  

34.614  

34.011  

55.438  

70.321  

Banco 4 

Banco 3 

Banco 2 

Banco 1 

Resultado core (milhões de euros) 

89 

271 

195 

201 

888 

Banco 3 

Banco 4 

Banco 1 

Banco 2 

X,Xx Outros bancos portugueses vs. Millennium bcp 

1,3x 

0,6x 

0,6x 

0,4x 

0,9x 

0,6x 

0,6x 

0,5x 

0,2x 

0,3x 

0,1x 

0,2x 

Consolidado 

(Dezembro 31, 2015) (Dezembro 31, 2015) (2015) 
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Consolidação orçamental cria condições para a sustentabilidade da dívida 

pública, conduzindo à normalização das taxas de juro da dívida soberana 

(Yield das obrigações portuguesas a 10 anos, %) 

Yields têm vindo a reduzir-se 

Fonte: Thomson Reuters. 

Média: >10% 

Média: ~4%  4% 

…com um esforço significativo do lado da despesa Défice orçamental diminui… 

(% do PIB) (Despesa pública, % do PIB) 

(Dívida pública, % do PIB) 

Níveis de dívida estão já a diminuir 

11,2 

7,4 
5,7 

4,8 

7,2 

4,4 

2,4 
1,6 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 

96,2 
111,1 

126,2 129,0 130,6 129,0 129,7 128,3 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 

Fonte: INE; Ministério das Finanças. 

 

51,8 
50,0 

48,5 
49,9 

51,8 

48,4 

46,1 45,7 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 

Fonte: INE; Ministério das Finanças 

 

Fonte: Banco de Portugal; Ministério das Finanças 
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Portugal tem vindo a implementar profundas reformas estruturais com 

resultados já positivos 

 Défice orçamental previsto de 2,4% em 2016, abaixo do target 

de 2,5% estabelecido pela UE; melhoria de 2,0pp face a 2015 

suportada pela descida de 2,3pp da despesa em percentagem 

do PIB. 

 Orçamento do Estado para 2017 prevê um défice de 1,6% em 

percentagem do PIB: melhoria de 0,9pp face a 2016 motivada, 

tanto pelo aumento da receita (+0,5pp em percentagem do 

PIB), como pela redução da despesa (-0,4pp). 

 Orçamento do Estado para 2017 prevê também o crescimento 

do PIB em 1,5% (refletindo em larga medida o aumento da 

procura externa e do investimento), a redução do desemprego 

para 10,3% e o alargamento do superavit da balança de 

transações correntes para 1,0% do PIB. 

Taxa de crescimento real do PIB (yoy) Balança corrente (em % do PIB) 

Taxa de desemprego (%) 

+1,9 

-1,8 

-4,0 

-1,1 

+0,9 
+1,6 +1,2 +1,5 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 

10,8 
12,7 

15,5 16,2 

13,9 
12,4 

11,2 10,3 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 

-10,1 

-6,0 

-1,9 

+1,5 
+0,1 +0,5 +0,5 +1,0 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 

Fonte: INE; Ministério das Finanças. 

Fonte: INE; Ministério das Finanças. Fonte: INE; Ministério das Finanças. 
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Carteira de crédito diversificada e colateralizada 

Habitação 
46% 

Consumo/ 
outros 8% 

Empresas 
46% 

59% 33% 8% 

Garantias reais Outras garantias  Sem garantias  

14% 10% 13% 27% 10% 14% 12% 

0-40 40-50 50-60 60-75 75-80 80-90 >90 

Carteira de crédito 

Crédito por colateral 

Consolidado 

LTV da carteira de crédito à habitação em Portugal 

 Crédito a empresas representa 46% do total de crédito, com um peso dos setores da construção e imobiliário 

de 10% em 30 de setembro de 2016 

 Crédito à habitação tem um peso de 46% da carteira, com um nível de sinistralidade baixo e LTV médio de 67% 

 92% da carteira de crédito encontra-se colateralizada 

 Colaterais imobiliários representam 87% dos total de colaterais 

 82% dos colaterais imobiliários são imóveis residenciais 
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Reconciliação entre NPL>90d e NPEs (definição EBA) 

NPL>90d vs NPEs (definição EBA) 

(Mil milhões de euros, setembro 2016) 

* 9 meses após retoma do pagamento para créditos a empresas, 3 meses para créditos de retalho. 

5,5 

+0,7 
+0,5 

+1,6 
+0,3 

+0,7 
9,3 

NPL>90d Cross-default Quaren 
-tena* 

Imp./crédito 
bruto>20% ou 

imp.>€5 milhões 

Restrut. 
>45 dias 

Outros 
triggers 

NPE 

78% dos créditos restruturados 

estão incluídos nos NPEs 
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Plano de redução de NPEs, em implementação 

Os valores indicados representam objetivos e não estimativas. Não existe qualquer garantia de que tais objetivos podem ou vão ser 

atingidos, não podendo ser interpretados como previsões ou estimativas de lucros. 

-1,7 

-1,5 
-0,4 

12,8 

9,3 

Dez13 Novas 
entradas líq. 

Write 
offs 

Vendas Set16 

 Medidas implementadas nos últimos com 

impacto na redução dos NPEs: reforço do 

acompanhamento da qualidade do crédito, 

novos modelos de avaliação, nova 

regulamentação interna, novo modelo de 

recuperação, melhoria do modelo de 

governance de gestão do risco 

 Plano para redução dos NPEs para <€7,5 mil 

milhões até ao final de 2017 atualmente em 

implementação, incluindo as seguintes 

medidas chave: 

– Redução de novas entradas líquidas: ênfase 

nos créditos restruturados e em quarentena, 

evitar resolução judicial de crédito 

hipotecário, e redução do  tempo de 

recuperação dos casos entregues a 

escritórios de advogados 

– Write-offs: aceleração dos write-offs após 

sentença judicial que os permita 

– Vendas: em especial de créditos a empresas 

fortemente colateralizados e de particulares 

com baixa probabilidade de recuperação 

NPEs reduzem-se >€3 mil milhões  desde o 

final de 2013 

(Mil milhões de euros) 
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Resultados dos testes de stress 

Pressupostos, cenário adverso 

Resultados do Millennium bcp 

Fonte: EBA. 

Fonte: BCE. 

 O cenário adverso para os bancos portugueses 

consistiu numa recessão económica acompanhada 

de deflação, aumento do desemprego, aumento das 

yields da dívida pública e expressiva queda dos 

preços do imobiliário. 

 No BCP, o CET1 phased-in situou-se em 7,2% no 

cenário adverso (2,99% no teste de stress de 2014). 

 Mantém-se a referência do stress test de 2014 de 

observar um rácio de CET1 (phased-in) mínimo de 

5,5% no cenário adverso. 

 Teste envolveu um número significativo de bancos 

da União Europeia, tendo sido divulgados resultados 

para 51 bancos, 37 dos quais diretamente 

supervisionados pelo BCE (70% dos ativos bancários 

da zona euro). 

 Processo coordenado pela EBA e executado em 

articulação com o BCE. A EBA realizou os testes aos 

maiores bancos da área do euro, tendo o BCE 

examinado os restantes bancos significativos, 

incluindo o Millennium bcp. 

 Limiar mínimo de capital a cumprir não foi 

estabelecido, mas os resultados do stress test foram 

um input do SREP (Supervisory Review and 

Evaluation Processes) em 2016. 

Rácio CET1

2016 2017 2018

Phased-in 9,9% 8,6% 7,2%

Fully implemented 6,3% 6,3% 6,1%

Cenário Adverso

Cenário Adverso

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Crescimento real do PIB -1,0% -1,3% 0,6% -2,1% -2,6% -0,6%

Inflação -0,9% -0,1% 0,1% -1,3% -1,9% -1,0%

Desemprego 11,0% 11,7% 12,4% 12,4% 13,3% 15,2%

Preços imobiliário residencial -7,3% -2,3% 0,1% -7,3% -3,4% -1,2%

Preços imob. prime  não residencial -4,5% -5,7% -1,5% -4,9% -5,9% -2,0%

Yields  longo prazo da dívida pública 2,1% 2,4% 2,3% 3,8% 3,9% 3,8%

Área do Euro Portugal

8,8% ajusto. por coloc. 

privada, emiss. direitos 

e reemb. CoCos 

7,8% ajust. por coloc. 

privada, emiss. direitos 

e reemb. CoCos 
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Glossário (1/2) 

Carteira de títulos – ativos financeiros detidos para negociação, ativos financeiros disponíveis para venda, ativos com acordo de recompra, ativos financeiros detidos 
até à maturidade e outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor através de resultados. 

Cobertura do crédito vencido – rácio entre as imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito e o valor total em dívida do crédito com prestações de 
capital ou juros vencidos. 

Cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias – rácio entre as imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito e o valor total em dívida do crédito 
com prestações de capital ou juros vencidos por um período superior ou igual a 90 dias. 

Cobertura do crédito a clientes em risco por imparidades de balanço – rácio entre as imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito e o total de 
crédito a clientes em risco (bruto). 

Cobertura do crédito a clientes em risco por imparidades de balanço e garantias reais e financeiras – rácio entre as imparidades acumuladas (valor de balanço) para 
riscos de crédito e o montante de garantias reais e financeiras associadas, e o total de crédito a clientes em risco (bruto). 

Cobertura de non-performing exposures -  Imparidades de balanço adicionadas dos colaterais e do expected loss gap divididas pelas non-performing exposures. 

Cobertura de non-performing loans por imparidade de balanço – rácio entre as imparidades de balanço e NPL. 

Cobertura do crédito a clientes com incumprimento por imparidades de balanço – rácio entre as imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito e o 
total de crédito a clientes com incumprimento (bruto). 

Core income – margem financeira e comissões. 

Crédito a clientes com incumprimento – crédito vencido há mais de 90 dias e crédito de cobrança duvidosa reclassificado como vencido para efeitos de 
provisionamento. 

Crédito a clientes com incumprimento, líquido – Crédito a clientes com incumprimento deduzido das imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de 
crédito. 

Crédito a clientes em risco – conceito mais abrangente do que o conceito de NPL, incorporando também créditos reestruturados cujas alterações contratuais 
relativamente às condições iniciais resultaram no banco ter ficado com uma posição de risco mais elevada do que anteriormente; os créditos reestruturados que 
resultaram no banco ter ficado com uma posição de risco inferior (por exemplo através do reforço do colateral) não estão incluídos no crédito em risco. 

Crédito a clientes em risco, líquido – crédito a clientes em risco deduzido de imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito. 

Custo do risco, líquido (expresso em pb) – quociente entre as dotações para imparidades para riscos de crédito (líquidas de recuperações) contabilizadas no período e 
o saldo de crédito a clientes. 

Custo do risco, bruto (expresso em pb) – quociente entre as dotações para imparidades para riscos de crédito contabilizadas no período e o saldo de crédito a clientes. 

Custos operacionais – custos com o pessoal, outros gastos administrativos e amortizações do exercício. 

Débitos para com clientes titulados – emissões de títulos de dívida do Banco colocados junto de clientes. 

Gap comercial – diferença entre o total de crédito a clientes líquido de imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito e o total de recursos de 
clientes de balanço. 

Non-performing exposures (“NPE”, de acordo com a definição da EBA) – Crédito vencido a mais de 90 dias ou crédito com reduzida probabilidade de ser cobrado sem 
realização de colaterais, mesmo se reconhecido como crédito em incumprimento ou crédito com imparidade. Considera adicionalmente todas as exposições se o crédito 
vencido a mais de 90 dias representar mais de 20% da exposição total do devedor, mesmo se não estiver classificado como crédito com imparidade. Inclui ainda o 
crédito no período de quarentena, durante o qual o devedor tenha demonstrado capacidade para cumprir com as condições de reestruturação, mesmo se a 
reestruturação tenha conduzido à saída das classes de crédito em incumprimento ou crédito com imparidade. 

Non-performing loans (“NPL”)  - crédito vencido a mais de 90 dias e o crédito vincendo associado. 

Outras imparidades e provisões – imparidade de outros ativos financeiros, imparidade de outros ativos, nomeadamente os ativos recebidos em dação decorrentes da 
resolução de contratos de crédito com clientes, imparidade do goodwill e outras provisões. 

Outros proveitos de exploração líquidos – outros proveitos de exploração, outros resultados de atividades não bancárias e resultados de alienação de subsidiárias e 
outros ativos. 
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Glossário (2/2) 

Outros proveitos líquidos – comissões líquidas, resultados em operações financeiras, outros proveitos de exploração líquidos, rendimentos de instrumentos de capital e 
resultados por equivalência patrimonial. 

Produto bancário – margem financeira, rendimentos de instrumentos de capital, comissões líquidas, resultados em operações financeiras, resultados por equivalência 
patrimonial e outros resultados de exploração. 

Produtos de capitalização – contratos de operações de capitalização, seguros ligados a fundos de investimento (“unit linked”) e planos de poupança (“PPR”, “PPE” e 
“PPR/E”). 

Rácio de cost to core income – rácio entre custos operacionais e o core income. 

Rácio de crédito com incumprimento – rácio entre o valor de crédito com incumprimento e o total de crédito a clientes (bruto). 

Rácio de crédito com incumprimento, líquido – rácio entre o valor de crédito com incumprimento (líquido) e o total de crédito a clientes deduzido de imparidades 
acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito. 

Rácio de crédito em risco – rácio entre o valor de crédito em risco e o total de crédito a clientes (bruto). 

Rácio de crédito em risco, líquido – rácio entre o valor de crédito em risco (líquido) e o total de crédito a clientes deduzido de imparidades acumuladas (valor de 
balanço) para riscos de crédito. 

Rácio de eficiência – rácio entre os custos operacionais e o produto bancário. 

Rácio loan to value (“LTV”) – rácio entre o valor do empréstimo e o valor da avaliação do imóvel. 

Rácio de non-performing loans – quociente entre o crédito vencido a mais de 90 dias e o crédito vincendo associado, e o total de crédito a clientes (bruto). 

Rácio de transformação – rácio entre o total de crédito a clientes líquido de imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito e o total de depósitos de 
clientes. 

Recursos de clientes de balanço – débitos para com clientes titulados e não titulados (depósitos de clientes). 

Recursos totais de clientes – recursos de clientes de balanço, ativos sob gestão e produtos de capitalização. 

Rendimentos de instrumentos de capital – dividendos e rendimentos de unidades de participação recebidos de investimentos em ativos financeiros disponíveis para 
venda e rendimentos de ativos financeiros detidos para negociação. 

Rendibilidade do ativo médio (Instrução BdP n.º 16/2004) – relação entre o resultado antes de impostos e o total do ativo líquido médio. 

Rendibilidade do ativo médio (“ROA”) – relação entre o resultado após impostos e o total do ativo líquido médio. Em que: Resultado após impostos = [Resultado líquido 
do exercício atribuível a acionistas do Banco + Resultado líquido do exercício atribuível a Interesses que não controlam]. 

Rendibilidade dos capitais próprios médios (Instrução BdP n.º 16/2004) – relação entre o resultado antes de impostos e os capitais próprios médios. Em que: Capitais 
próprios = [Capitais próprios atribuíveis aos acionistas do Banco + Interesses que não controlam]. 

Rendibilidade dos capitais próprios médios (“ROE”) – relação entre o resultado líquido do exercício atribuível a acionistas do Banco e os capitais próprios médios. Em 
que: Capitais próprios = [Capitais próprios atribuíveis aos acionistas do Banco – Ações preferenciais e Outros instrumentos de capital, líquidos de Títulos próprios da 
mesma natureza]. 

Resultado Core (Core net income) – corresponde ao agregado da margem financeira e das comissões líquidas deduzidas dos custos operacionais. 

Resultados em operações financeiras – resultados em operações de negociação e de cobertura, resultados em ativos financeiros disponíveis para venda e resultados em 
ativos financeiros detidos até à maturidade. 

Resultados por equivalência patrimonial – resultados apropriados pelo Grupo associados à consolidação de entidades onde, apesar de exercer influência significativa, 
não exerce o controlo das políticas financeira e operacional. 

Spread - acréscimo (em pontos percentuais) ao indexante utilizado pelo Banco na concessão de financiamento ou na captação de fundos. 

Taxa de margem financeira (“NIM”) – relação entre a margem financeira relevada no período e o saldo médio do total de ativos geradores de juros. 

Tangible Equity – Situação líquida atribuível aos acionistas do banco menos goodwill e ativos intangíveis. 

Rácio Texas - Non performing exposures divididas pela soma da Tangible Equity e das imparidades de balanço. 
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