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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 2018 e de 2017 não foram objeto de 

auditoria 
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Síntese 

• Resultado líquido de €85,6 milhões (€50,1 milhões no 1.º trimestre de 

2017), com forte crescimento do contributo da atividade em Portugal e 

evolução positiva do negócio internacional, com contributo estável 

 Nova redução significativa dos NPEs: cerca de €500 milhões face ao final 

de 2017 para €6,3 mil milhões em Portugal, com reforço da cobertura 

por imparidades para 46% (48% para o Grupo), 105% incluindo garantias 

• Crescimento da carteira de crédito performing em Portugal em cerca 

de €500 milhões face ao final de 2017, com estabilização da carteira 

total 

• Evolução favorável do negócio, com especial destaque para a captação 

de Clientes e recursos. Clientes ativos do Grupo totalizam 5,6 milhões, 

um crescimento superior a 380 mil Clientes face a 31 de março de 2017; 

recursos totais de Clientes ascendem €72,7 mil milhões, um crescimento 

de 5,7% face a 31 de março de 2017 

1 

2 

3 

4 
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   Destaques: melhoria da rendibilidade 1 

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

**47,3% sem itens específicos. 

 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

Resultado core* 

43,2 

117,4 

205,8 213,2 
254,8 266,6 

1T13 1T14 1T15 1T16 1T17 1T18 

• Resultado líquido de €85,6 milhões no 

1.º trimestre de 2018, um crescimento 

de 70,8% face aos €50,1 milhões 

registados no mesmo período do ano 

anterior 

• Evolução muito favorável do resultado 

da atividade em Portugal: contributo de 

€44,5 milhões nos primeiros três meses 

de 2018, comparando com €9,0 milhões 

no mesmo período de 2017 

• Resultado core aumenta para €266,6 

milhões no 1.º trimestre de 2018, 

mantendo a melhoria contínua registada 

nos últimos anos 

• Um dos bancos mais eficientes da zona 

euro, com rácio cost to core income de 

48,0%** (cost to income de 45,7%) 

-45,2 

-152,0 

-40,7 

70,4 
46,7 50,1 

85,6 

1T13 1T14 1T15 1T16 1T17 1T18 

Não incluindo ganhos de 

€116 milhões em dívida 

pública portuguesa 
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   Destaques: melhoria da qualidade dos ativos 2 

*Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais. 

 (Milhões de euros) 

Non-performing exposures (NPEs) 

Cobertura de NPEs 

6.213 6.134 5.572 5.029 4.058 3.872 

12.783 
10.921 

9.777 
8.538 

6.754 6.282 

Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Mar 18 

NPL>90d 

Outros 

NPEs 

• NPEs em Portugal descem para €6,3 mil 

milhões em 31 de março de 2018, uma 

redução de cerca de €500 milhões face ao 

final de 2017 

• O decréscimo de NPEs face ao final de 2017 é 

atribuível a reduções de €0,2 mil milhões 

dos NPL>90d e de €0,3 mil milhões dos 

outros NPEs 

• Cobertura total* dos NPEs de 105%, 

desagregada em: 

– cobertura por imparidade de 46% 

– cobertura por colateral imobiliário de 44% 

– cobertura por colaterais financeiros de 13% 

– cobertura por expected loss gap de 2% 

• Redução dos NPEs líquidos de imparidades 

de €9,8 mil milhões no final de 2013 para 

€3,4 mil milhões em 31 de março de 2018 

23% 
28% 

31% 

39% 
42% 

46% 

Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Mar 18 

Cobertura 

total* 

Cobertura por 

imparidade 

101,4% 105,6% 90,3% 92,6% 105,2% 86,0% 
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   Destaques: crescimento do crédito em Portugal 3 

 (Mil milhões de euros) 

Carteira de crédito performing 

34,5 
32,9 

31,8 
30,8 31,2 31,7 

Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Mar 18 

Carteira de crédito a empresas 

• Crescimento da carteira de crédito 

performing em Portugal em cerca de €500 

milhões face ao final de 2017, com 

estabilização da carteira total 

• Alteração estrutural da carteira de crédito a 

empresas nos últimos anos, com descida dos 

pesos da construção e atividades imobiliárias 

e das SGPS não financeiras 

• Atividade de crédito com performance 

muito favorável nos primeiros três meses de 

2018: 

– Líder no “Portugal 2020”, com 31% de 

quota de mercado no financiamento 

– Líder de mercado no factoring, com quota 

de 24%  

– Líder de mercado no leasing com quota de 

17% 

– Banco líder das empresas exportadoras, 

com quota de mercado no crédito de 19% 

-5,5 -0,8 -0,1 

+0,1 

25,2 

18,9 18,9 

Dez 13 Construção, 
imobiliário, 

SGPS não fin. 

Outros 
setores 

Dez 17 Construção, 
imobiliário, 

SGPS não fin. 

Outros 
setores 

Mar 18 
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Destaques: crescimento do negócio, com destaque para 

Clientes 
4 

Número total de Clientes 

5,2 
5,6 

Mar 17 Mar 18 

+380 mil 

2,4 
2,5 

Mar 17 Mar 18 

+113 mil 

Grupo 

Portugal 

• Mais de 1 milhão de Clientes com soluções integradas de gestão do dia a dia 

• Líder nas operações de bolsa online, com quota de 22,6% 

• Banco mais próximo dos Clientes, mais inovador e com melhor índice de satisfação com a qualidade dos produtos (BASEF) 

• Lançamento do serviço de abertura de conta 100% digital (app Millennium bcp e ActivoBank) 

 (Milhões) 

 (Milhões) 

Clientes digitais 

2,2 
2,6 

Mar 17 Mar 18 

+362 mil 

0,8 0,9 

Mar 17 Mar 18 

+121 mil 

Grupo 

Portugal 

 (Milhões) 

 (Milhões) 
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Lucro de €85,6 milhões no 1.º trimestre de 2018 

*Inclui rendimentos de instrumentos de capital, outros proveitos de exploração líquidos, resultados em operações financeiras e resultados 

pela equivalência patrimonial. 

(milhões de euros) 1T17 1T18 D%
Impacto no 

resultado

Margem financeira 332,3 344,8 +3,8% +12,5

Comissões 160,8 167,8 +4,4% +7,0

Custos operacionais -238,3 -246,0 +3,2% -7,7

Dos quais: não recorrentes -7,7 -3,5

Resultado core 254,8 266,6 +4,6% +11,7

Outros proveitos* 40,9 25,2 -38,4% -15,7

Resultados operacionais 295,8 291,8 -1,3% -4,0

Imparidades e provisões -203,2 -129,9 -36,1% +73,3

Resultado antes de impostos 92,5 161,8 +74,9% +69,3

Impostos e int. minoritários -42,4 -76,2 +79,7% -33,8

Resultado líquido 50,1 85,6 +70,8% +35,5
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Crescimento da margem financeira 

 (Milhões de euros) 

Margem financeira Portugal 

Taxa  de margem 

financeira 
2,2% 2,2% 

332,3 
344,8 

1T17 1T18 

+3,8% 

138,2 152,8 

1T17 1T18 

Taxa de margem 

financeira 
1,8% 1,8% 

194,1 192,0 

1T17 1T18 

-1,1% 

Operações internacionais 

+10,6% 

Taxa de margem 

financeira 
3,0% 3,2% 

Consolidado 
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Crescimento das comissões 

 (Milhões de euros) 

108,2 113,0 

1T17 1T18 

Comissões 

52,6 54,8 

1T17 1T18 

+4,1% 

Portugal 

Operações internacionais 

+4,5% 

 

Consolidado 

1T17 1T18 Δ %

Comissões bancárias 135,1 139,4 +3,2%

Cartões e transferências de valores 37,6 40,0 +6,3%

Crédito e garantias 38,7 39,1 +1,1%

Bancassurance 23,2 24,7 +6,3%

Contas 26,0 26,2 +0,7%

Outras comissões 9,6 9,4 -1,3%

Comissões relacionadas com mercados 25,7 28,5 +10,6%

Operações sobre títulos 15,8 17,3 +9,8%

Gestão de ativos 10,0 11,2 +11,8%

Comissões totais 160,8 167,8 +4,4%



11 

36,4 34,4 

19,7 19,9 

-15,2 

-29,1 

40,9 25,2 

1T17 1T18 

Outros proveitos* 

*Inclui rendimentos de instrumentos de capital, outros proveitos de exploração líquidos, resultados em operações financeiras e resultados 

pela equivalência patrimonial. 

 (Milhões de euros) 

Outros proveitos* Portugal 

Operações internacionais 

2,5 

-3,1 

1T17 1T18 

Contribuições 

obrigatórias 
24,2 25,6 

38,4 
28,2 

1T17 1T18 

Consolidado 

-38,4% -26,4% 

Res. operações 

financeiras 

Equivalência 

patrimonial + 

inst. capital 

Outros proveitos 

de exploração 

Inclui €5,7 milhões de  

perdas relacionadas com 

imóveis 

Inclui ganho na alienação de 

imóvel e indemnização 

seguradora (€3,1 milhões) 
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Custos operacionais 

*Core income = margem financeira + comissões. 

 (Milhões de euros) 

Custos operacionais 

136,9 142,3 

88,7 89,5 

12,7 14,2 
238,3 

246,0 

1T17 1T18 

+3,2% 

Custos com 

pessoal 

Outros gastos 

administrativos 

Amortizações 

Cost to core 

income* 
48,3% 48,0% 

152,5 153,4 

1T17 1T18 

85,8 92,6 

1T17 1T18 

Portugal 

Operações internacionais 

Cost to core 

income* 
50,4% 50,3% 

Cost to core 

income* 
45,0% 44,6% 

+7,9% 

Cost to income 44,6% 45,7% 
Cost to income 44,8% 46,0% 

Cost to income 44,4% 45,3% 

Consolidado 

+0,6% 
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Millennium bcp: um dos bancos mais eficientes na zona euro 

*Core income = margem financeira + comissões. 

Cost to core income* 

Banco 1 

Banco 2 

Banco 3 

Banco 4 

Última informação disponível 

vs. concorrentes 

em Portugal  

vs. bancos 

zona euro 

58% 

85% 

65% 

49% 

51% 

48% 

75% 

84% 

105% 

82% 

55% 

48% 

86% 

48% 

2013 1T18 

-38pp 

Cost to core income* 

80% 75% -4pp 

73% 

46% 

2013 1T18 

-27pp 

Cost to income 

67% 63% -3pp 
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Reforço do balanço: custo do risco prossegue tendência para 

a normalização 
 (Milhões de euros) 

148,9 

106,1 

54,3 

23,9 

203,2 

129,9 

1T17 1T18 

Imparidades e provisões Portugal 

Operações internacionais 

125,9 
89,0 

56,8 

19,0 

182,7 

108,0 

1T17 1T18 

-40,9% 

-36,1% 

114pb 85pb 

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

22,9 17,1 
-2,4 

4,9 

20,5 22,0 

1T17 1T18 

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

128pb 96pb 

+7,1% 

Consolidado 

71pb 53pb 

Imparidades 

(balanço) 
3.709 3.447 

Imparidades 

(bal.) 
3.280 2.915 

Imparidades 

(bal.) 
429 532 

Inclui €4,6 milhões de 

efeito IAS29 Angola 

Inclui €10,2 milhões 

de imparidades para 

imóveis 
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Redução da sinistralidade e reforço da cobertura do crédito 

*Definição EBA. 

**Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais. 

5.212 4.323 

3.947 

2.834 

9.159 

7.157 

Mar 17 Mar 18 

8.320 

6.282 

Mar 17 Mar 18 

839 875 

Mar 17 Mar 18 

 (Milhões de euros) 

Portugal Qualidade do crédito 

Operações internacionais 

NPEs 

NPEs 

+4,3% 

-24,5% 

Consolidado 

Descida face a 

€944 milhões em 

30 junho 2017 

NPEs 

NPL>90d 

Outros 

-21,9% 

Mar 17 Mar 18

Rácio NPL>90 dias 10,0% 8,5%

Rácio NPE* 17,5% 14,0%

Rácio NPE inc. títulos e extra-patrimoniais* 13,9% 10,3%

Cobertura total** de NPEs 100% 103%

Cobertura NPEs 

por imparidades 
40,5% 48,2% 
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Forte dinâmica comercial, com crescimento dos recursos de 

Clientes em Portugal e nas operações internacionais 

*Depósitos, débitos titulados, ativos sob gestão, produtos de capitalização e fundos de investimento colocados em Clientes. 

 (Milhões de euros) 

Rec. totais de Clientes* op. internacionais 

Recursos totais de Clientes* em Portugal 

23.113 26.579 

27.025 
25.811 

1.536 
1.402 

17.096 
18.877 

68.769 
72.669 

Mar 17 Mar 18 

Recursos totais de Clientes* 

Depósitos 

à ordem 

Depósitos 

a prazo 

Outros rec 

balanço 

Fora de 

balanço 

+5,7% 

Consolidado 

14.605 16.992 

20.026 19.107 

15.504 16.720 

50.136 52.819 

Mar 17 Mar 18 

Dep. ordem 

Dep. prazo 

Outros 

+5,4% 

Crescimento de 6,0% 

incluindo OTRVs 

8.507 9.587 

6.999 6.704 

3.128 3.559 

18.633 19.849 

Mar 17 Mar 18 

Dep. ordem 

Dep. prazo 

Outros 

+6,5% 
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Crescimento da carteira performing, com estabilização da carteira 

total face ao final de 2017  

 (Milhões de euros) 

Crédito a Clientes (bruto) 

24.116 
23.750 

4.235 3.845 

23.892 23.365 

52.242 50.959 

Mar 17 Mar 18 

Empresas 

Consumo 

e outros 

Habitação 

Operações internacionais 

Portugal 

-2,5% 

12.856 12.976 

Mar 17 Mar 18 

Consolidado 

NPE: -21,6% (-€2,0 mil milhões) 

Performing: +1,6% (+€0,7 mil milhões) 

39.386 37.984 

Mar 17 Mar 18 

-3,6% 

NPE: -24,5%  (-€2,0 mil milhões) 

Performing: +2,0% (+€0,6 mil milhões) 

+0,9% 
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Posição de liquidez confortável 

Rácio de crédito líquido sobre depósitos 

97% 

91% 

Mar 17 Mar 18 

-6pp 

Financiamento BCE 

(Mil milhões de euros) 

3,7 3,2 

Mar 17 Mar 18 

14,2 13,1 
Ativos 

elegíveis 

Rácios de liquidez (CRD IV/CRR) 

126% 

180% 

NSFR (Net stable 
funding ratio) 

LCR (Liquidity 
coverage ratio)  
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Capital reforçado 

*Valores estimados incluindo os resultados do primeiro trimestre. 

Fully implemented 

11,2% 
11,8% 

Mar 17 Mar 18 

38,3 41,1 RWAs (€MM) 

12,3% 13,5% Rácio total 

 Rácios de capital CET1 de 11,8% (fully 

implemented) e de 11,9% (phased-in) 

 Evolução do rácio fully implemented  face a 

11,2% em 31 de março de 2017 decorre de 

registo dos resultados dos últimos 4 trimestres e 

da evolução favorável das reservas de justo valor, 

parcialmente compensados pelo impacto da 

adoção da IFRS9 e pela dedução de compromissos 

irrevogáveis FGD/FUR 

 Evolução do rácio de capital fully implemented  

face a 11,9% no final de 2017 reflete o impacto 

da adoção da IFRS9 e a dedução de compromissos 

irrevogáveis FGD/FUR, parcialmente compensados 

pelos resultados do trimestre 

 Rácios de capital total de 13,5% (fully 

implemented) e de 13,6% (phased-in), 

impulsionados pela emissão de €300 milhões em 

dívida subordinada (tier 2) em Dezembro de 2017 

Rácio Common Equity Tier 1* 

Requisito BCE (SREP) 

para CET1 em 2018: 

8,8% 
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Contributo estável das operações internacionais 

*Contributo da operação em Angola. 

**Inclui reforço de imparidade para goodwill (-€4,6 milhões) e reavaliação do contributo (+€3,5 milhões). 

Os resultados líquidos das subsidiárias refletem para 2017 a mesma taxa de câmbio considerada para 2018, de forma a permitir a 

comparabilidade da informação sem o efeito cambial. 

 (Milhões de euros) 

41,1 41,1 

Contributo 1T17 Contributo 1T18 

+0,1% 

1T17 1T18
Δ %

moeda local

Δ %

 euros
ROE

Polónia 33,7 37,2 +10,5% +14,1% 8,2%

Moçambique 20,7 24,7 +19,2% +18,9% 25,9%

Angola*

Antes do impacto da IAS 29 5,3 4,1

Impacto da IAS 29** -- -1,1

Total Angola após impacto da IAS 29 5,3 2,9

Outros 3,1 3,1 -1,2% -5,5%

Resultado líquido 62,8 67,9 +8,2% +5,7%

Interesses minoritários de Polónia e Moçambique -23,7 -26,8

Efeito cambial 2,0 --

Contributo das operações internacionais 41,1 41,1 +0,1%

Idem sem efeito cambial e IAS 29 (Angola) 39,1 42,3 +8,1%
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Crescimento do resultado líquido 

 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

ROE 8,1% 8,2% 

Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a março de 2018: Demonstração de Resultados 4,17110000; Balanço 4,2116. 

*Dados pro forma. A margem dos derivados, incluindo os de cobertura da carteira de crédito denominada em moeda estrangeira, é 

apresentada na margem financeira, enquanto que, em termos contabilísticos, parte dessa margem (€2,0 milhões em 2018 e €4,2 milhões em 

2017) é apresentada em resultados em operações financeiras. 

33,7 37,2 

1T17 1T18 

+10,5% 

 Resultado líquido de €37,2 milhões, com ROE de 8,2% 

 Aumento da margem financeira em 6,2%*, das 

comissões em 3,8% e dos custos operacionais em 5,0% 

 Recursos de Clientes crescem 7,6%, tendo a carteira 

de crédito aumentado 13,4% excluindo crédito 

habitação em moeda estrangeira 

 Rácio CET1 de 22,3% em 31 de março de 2018 

 1,7 milhões Clientes ativos, um crescimento de 10% 

face a 31 de março de 2017, com 1,2 milhões de 

Clientes digitais ativos (+17%) 

15.249 16.402 

Mar 17 Mar 18 

Recursos de Clientes 

+7,6% 

11.493 11.832 

Mar 17 Mar 18 

Crédito a Clientes (bruto) 

+3,0% 

+13,4% excluindo 

crédito habitação em 

moeda estrangeira 
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Crescimento do resultado líquido 

20,7 
24,7 

1T17 1T18 

+19,2% 

 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

ROE 26,3% 25,9% 

Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a março de 2018: Demonstração de Resultados 74,81583333; Balanço 75,6750.  

 Resultado líquido aumenta 19,2%, com ROE de 25,9% 

 Aumento do produto bancário em 3,6%, impulsionado 

pela subida da margem financeira (+8,6%), que mais 

que compensou o menor montante de comissões (-5,9%) 

 Recursos de Clientes crescem 0,9%, carteira de crédito 

reduz-se em 18,9% 

 Rácio de capital de 18,7% 

 463 mil Clientes mobile ativos, +18% que no final do 1.º 

trimestre de 2017 

1.366 1.379 

Mar 17 Mar 18 

+0,9% 

1.087 
882 

Mar 17 Mar 18 

-18,9% 

Recursos de Clientes Crédito a Clientes (bruto) 
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O caminho para 2018: objetivos 

1 Valores estimados incluindo os resultados do primeiro trimestre. 

2 Core income = margem financeira + comissões. 

3 Com base num rácio CET1 fully implemented de 11%. 

Consolidado 

Custo do risco 

Redução acumulada de NPEs 

desde 1 janeiro 2016 (Portugal) 

CET1 fully implemented1 

Loans to Deposits 

Cost-Core Income2 

Cost–Income 

1T17 1T18 2018 

114 pb 

-€1,5 mil milhões 

11,2% 

97% 

48,3% 

44,6% 

85 pb 

-€3,5 mil milhões 

11,8% 

91% 

48,0% 

45,7% 

<75 pb 

-€3,0 mil milhões 

≈11% 

<100% 

<50% 

≈43% 

4,7% 7,7% ≈10% RoE3 
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Millennium bcp: um banco preparado para o futuro 

Resultados e 

indicadores 

patrimoniais em 

linha com 

objetivos para 

2018 

• Maior banco privado com base em Portugal, com estrutura acionista 

equilibrada, e com situação patrimonial robusta (rácio CET1 fully 

implemented de 11,8% e loans to deposits de 91%) 

• Sucesso na implementação do plano de redução de NPEs em Portugal: 

cerca de -€500 milhões no 1.º trimestre de 2018, -€2,0 mil milhões face 

a 31 de março de 2017, para €6,3 mil milhões no final do 1.º trimestre 

de 2018 

• Operação lucrativa, com capacidade recorrente de gerar resultados 

operacionais de cerca de €1,2 mil milhões por ano (€0,3 mil milhões no 

1.º trimestre de 2018); forte crescimento do contributo da atividade 

em Portugal 

• Um dos bancos mais eficientes da zona euro, com rácios cost to core 

income de 48% (zona euro: 75%) e cost to income de 46% (zona euro: 

63%) 

• Banco bem posicionado num setor em mudança rápida, no seguimento 

do plano de reestruturação já implementado com sucesso nos últimos 

anos: crescimento de 7,3% do número de Clientes ativos para 5,6 

milhões, com aumento de 16,0% do número de Clientes digitais ativos 

para 2,6 milhões 

1 

2 

3 

4 

5 
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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, LEI JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 e capital social de 5.600.738.053,72 euros. 


