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DISCLAIMER (1/2) 

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, CANADÁ, 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 ou pelo Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc. 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 setor 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 Milleniumbcp 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, exclusivamente 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 internacionais qualificados” (“QUIBs”) tal como definido na Regra 

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 (2/2) 

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, 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. 

Este documento não é para distribuição no, ou para o, Canadá, 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. 

As questões discutidas no presente documento poderão conter declarações prospetivas que se encontram sujeitas a riscos e incertezas. Pela sua natureza, as declarações prospetivas 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 prospetivas. 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, tais como as condições de mercado futuras, as flutuações 

cambiais, o comportamento de outros intervenientes no mercado, a atuação dos reguladores, bem como outros fatores como a capacidade do Millennium bcp continuar a obter o financiamento necessário 

à satisfação das suas necessidades de liquidez, as alterações no quadro político, social e regulamentar no qual o Millennium bcp opera ou nas tendências e condições económicas ou tecnológicas, incluindo 

a inflação e a confiança dos consumidores. Os participantes nesta apresentação são advertidos a não confiarem ou considerarem indevidamente tais declarações prospetivas, pois estas respeitam apenas à 

presente data. Mesmo que a situação financeira, estratégia de negócio, planos e objetivos de gestão para operações futuras do Millennium bcp sejam coerentes com as declarações prospetivas contidas na 

presente apresentação, tais resultados ou desenvolvimentos, bem como o desempenho passado do Millennium bcp, podem não ser indicativos de resultados ou de desenvolvimentos do Millennium bcp no 

futuro. O Millennium bcp e cada um dos Bancos nega expressamente qualquer obrigação ou compromisso de fazer quaisquer atualizações ou revisões destas declarações prospetivas, seja como resultado 

de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra alteração, exceto na medida do exigido pela lei aplicável. 

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 exato 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 transação 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. 

A KPMG efetuou uma revisão de acordo com os Padrões Internacionais dos Procedimentos de Revisão de Desempenho 2410 (International Standards on Review Performance Engagements 2410), “Revisão de 

Informação Financeira Intercalar feita pelo Auditor Independente da Entidade” (Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity) às demonstrações financeiras 

consolidadas não auditadas do Millennium bcp e das suas subsidiárias consolidadas. 

Nos termos dos requisitos do artigo 13º do Anexo I do Regulamento dos Prospetos da UE, os auditores externos reviram a adequação da compilação da informação financeira prospetiva com base nas 

premissas indicadas e selecionadas pela gestão, e a coerência das bases contabilísticas com as políticas contabilísticas do Millennium bcp, tal como divulgadas nas notas às demonstrações financeiras de 31 

de dezembro de 2013. Por favor, consulte o relatório da KPMG para mais informações. 
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ADVERTÊNCIA RELATIVAMENTE A INFORMAÇÃO PROSPETIVA 

As questões discutidas nesta apresentação podem incluir declarações prospetivas, incluindo o plano estratégico do Millennium bcp, o plano de recapitalização do Millennium bcp, o plano de 

reestruturação do Millennium bcp, a evolução do capital Core Tier 1 do Millennium bcp, a liquidez do Banco e o acesso a financiamento, o pagamento dos instrumentos híbridos detidos pela República 

Portuguesa, os empréstimos do Banco Central Europeu ao Millennium bcp, a implementação do plano de financiamento e de capital do Banco, o desenvolvimento das economias dos países onde o 

Millennium bcp opera, o crescimento internacional do Millennium bcp e o desempenho futuro do Millennium bcp. Pela sua natureza, as declarações prospetivas 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 prospetivas. Estes riscos e incertezas 

incluem, sem limitar: a capacidade do Millennium bcp 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 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 atuações 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. 

Todas as declarações prospetivas 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 prospetivas, seja em resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra alteração, exceto na medida do exigido pela lei aplicável. Todas as 

declarações prospetivas 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 prospetivas, 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 prospetivas 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 nega expressamente qualquer obrigação ou 

compromisso de fazer quaisquer atualizações ou revisões destas declarações prospetivas, 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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Resumo da operação: aumento de capital de cerca de €2.250M 

Montante e estrutura 

Termos e condições 

 Aumento de capital reservado a acionistas no montante de cerca de € 2.250M, com 
direitos de subscrição transmissíveis 

 Cerca de 34.488 milhões de novas ações emitidas  

 Rácio de subscrição: 7 novas ações por cada 4 ações atuais 

 Preço de subscrição de €0,065 por ação 

 34% de desconto para o TERP com base no preço de fecho de 24 de junho 

 Admissão à cotação: Euronext Lisbon 

 Sindicato bancário com underwriting a 100% da operação: Deutsche Bank e JP 

Morgan como Joint Global Coordinators, Goldman Sachs International e UBS 

Investment Bank como Joint Bookrunners, Credit Suisse e MEDIOBANCA como        

Co-Bookrunners e BBVA, Banco Santander, Nomura, e Société Générale Corporate & 

Investment Banking como Co-Lead Managers  

Racional 

Reembolso dos 

CoCos ao Estado 

Fortalecimento dos 

rácios de capital e 

manutenção da 

disciplina de capital 

Novo steady state 

 Antecipação total do calendário de pagamento: reembolso de €1.850M de CoCos 

agora (totalizando €2.250M em 2014) e os restantes €750 milhões até ao início de 

2016* 

 Impacto positivo superior a €300 milhões** no resultado líquido 

 Mitigação do risco de conversão atual 

 Melhoria da estrutura de capital 

 Aproximação ao novo benchmark de capital de rácio CET I de 10% (fully 

implemented) com melhoria dos rácios de capital em relação a março de 2014 

 Foco na eficiência de capital através da distribuição de eventual excesso de capital 

 Rácio CET I de 10% (fully implemented), ROE de 15% e um dividend pay-out ratio 

de 50% 

*     Sujeito a aprovação do  Banco de Portugal 

**    Calculado com base no menor custo de CoCos para o período 2014-17 devido ao seu reembolso antecipado, versus o anterior calendário de reembolso  
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Calendário do aumento de capital 

Período de negociação de direitos 

Período de subscrição  

Anúncio dos resultados da subscrição 

Anúncio dos termos do aumento de capital 

Aprovação do prospeto pela CMVM 

Início da transação sem direitos 1 julho 

4 – 18 julho 

27 junho 

22 julho 

24 junho 

4 – 14 julho 

Liquidação dos direitos exercidos 

Início da negociação das novas ações 

23 julho 

28 julho 
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8,4% 
8,2% 

9,0% 10% 

0,7% 1,0% 0,1% 

4,9% 4,1% 

Mar 14 
Rácio CET I* 

Venda seguros 
Não-Vida 

Reembolso dos 
CoCos (€400M) 

Securitização 
sintética 

CET1 antes da 
operação 

Aum.de cap. 
(€2,250M) 

Reemb. CoCos 
(€1,850M) 

Rácio CET1  
1T14 pro-forma 

Objetivo 

CoCos em carteira (€M) 

750 

 Rácio CET I fully implemented de 8,4% a março de 2014 pressupondo interpretação conservadora (apesar de 

não definitiva) da proposta de lei sobre os DTA’s 

 Na sequência do reembolso de €400M de CoCos em 27 de maio de 2014, a operação permitirá o reembolso 

adicional de €1.850M de CoCos, permanecendo em carteira €750M 

 Melhoria da margem financeira de c. €50M por trimestre, na sequência do reembolso dos CoCos e poupança 

de c. €500M na margem financeira e mais de €300M no resultado líquido entre 2014-17, em comparação com 

o anterior plano de reembolso 

 Rácio CET1 pro-forma de 9,0% em fully implemented, acima do mínimo regulatório e no sentido do nosso 

objetivo de 10%  

Impacto da operação no rácio CET1 (fully implemented) 

Remanescente dos CoCos a ser reembolsado até ao início de 2016** 

A operação fortalecerá a posição de capital e permitirá um reembolso 

de parte substancial dos CoCos 

0,0 

*    Calculado tendo por base a interpretação conservadora da proposta de lei tornada pública em 12 de junho de 2014 relativa à reforma sobre os DTA's  

**   Sujeito a aprovação pelo Banco de Portugal 

3.000 2.600 
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Destaques do investimento 

Posição de 

liderança em 

Portugal, 

beneficiando da 

recuperação 

económica 

 Continuação do processo de desalavancagem, atualmente a um ritmo mais lento, focado no crescimento dos recursos 

de balanço de clientes, com o objetivo de reduzir as necessidades de financiamento nos mercados wholesale e no BCE. 

Até 2017, aproximadamente 100% dos empréstimos do banco serão financiadas através dos recursos de clientes  

 Estabilização dos rácios de crédito em risco e redução significativa das novas entradas em NPL. Reforço dos rácios de 

cobertura 

 O aumento de capital permitirá o reembolso de €1.850M de CoCos e o reforço da posição de capital. Com a geração 

orgânica de capital de mais de €2,0mM até 2017, o Banco tem o objetivo de assegurar a eficiência de capital através 

da distribuição de eventual excesso de capital 

Reforço do 

balanço 

 Operação rentável e estável na Polónia: Bank Millennium aumentou o resultado líquido de €81M em 2010 para €127M 

em 2013, mantendo-se como o 5º maior Banco Polaco, em número de sucursais. Prevê-se que o banco continue a 

crescer impulsionado por uma  taxa média de crescimento nominal anual do PIB de 6% no período 2014-17 

 Elevado crescimento das operações em Moçambique e Angola: Millennium bim é o maior banco de Moçambique com 

uma quota de mercado superior a 30% e um ROE de 22%. Tendo entrado em Angola em 2006, o Banco Millenium Angola 

atingiu  um ROE de 18% e inaugurou recentemente a 82ª sucursal neste país. O resultado líquido das operações em 

África aumentou de €76M em 2010 para €126M em 2013 e é esperado crescer mais, considerando a taxa média de 

crescimento nominal anual do PIB esperada de 12-14% para o período 2014-17, de acordo com FMI 

Crescimento 

internacional 

rentável 

Cumprimento 

do plano de 

reestruturação 

em Portugal 

 BCP é líder no setor bancário de banca comercial privada em Portugal em crédito, depósitos, clientes e sucursais  

 BCP apresenta um modelo de banca universal, com um forte enfoque no Retalho e nos clientes PME, tendo a 

segunda maior rede de distribuição em Portugal e serve cerca de 2,3 milhões de clientes 

 Portugal continua a cumprir os seus compromissos e os investidores têm reconhecido que Portugal se encontra na 

direção certa, tal como refletido na queda das yields da dívida pública a 10 anos face ao seu valor máximo de 17,4% 

(janeiro 2012) para menos de 3,5% (junho 2014) 

 O Banco realizou progressos significativos para a implementação do seu Plano Estratégico. Estes contemplam: 

– Redução do gap comercial em €22mM de dez 2009 até mar 2014, enquanto o rácio de transformação diminuiu de 

162% em dez 09 para 116% em mar 14;  

– Redução dos RWA em €23mM (-34%) de dez 09 até mar 14; 

– Redução dos spreads dos depósitos a prazo em Portugal em 118pb, de 310pb em 2012 para 192pb no 1T14  

– Redução dos custos operacionais em Portugal em 30%* de 2008 a 2013, principalmente como resultado da redução 

da rede de sucursais em 16% e da redução de colaboradores em 19% 

– Custo do risco diminuiu do seu valor máximo de 186 pb em 2011 para 129 pb no 1T14 

*    Exclui items específicos 
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94 

108 

124 
129 130 129 126 

119 

91 
104 

117 
123 123 123 120 117 

148 

170 
157 

174 175 171 
163 

154 

2010 2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2017E 

Portugal Irlanda Grécia 

49,8 

51,5 

49,4 

47,4 

48,6 

47,1 

45,8 
44,8 

43,8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2017E 

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, %) 

 

(dívida pública, % do PIB) 

Yields têm vindo a reduzir-se significativamente 

…com um esforço significativo do lado da despesa 

Dívida deve atingir o máximo em 2014…  

Défice orçamental diminui… 

(em % do PIB) (despesa total, em % do PIB) 

Média: >10% 

Média: ~4% 

<4% 

10,2 9,8 

4,3 

6,4 

4,9 
4,0 

2,5 
2,0 

0,7 

9,2 8,8 6,5 

4,2 

2,8 2,1 
1,3 

0,8 0,5 

2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2017E 

Real 

Estrutural 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fonte: Ministério das Finanças (DEO, 30 abril 2013) Fonte: Ministério das Finanças  (DEO, 30 abril 2013) 

Fonte: Ministério das Finanças  (DEO, 30 abril 2013) e FMI Fonte: Thomson Reuters 
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Portugal está a submeter-se a profundas reformas estruturais, que 

apresentam já alguns resultados positivos 

 Estão a ser implementadas medidas 

estruturais de reforma da economia e do 

setor público para melhorar a 

competitividade externa do país e do setor 

privado 

 Um exemplo do impacto das medidas 

introduzidas é o novo código do trabalho 

O impacto positivo das mudanças estruturais já é visível com a melhoria do crescimento do PIB real, 

da balança externa e da taxa de desemprego 

Taxa de crescimento real do PIB (anual)

  

Fonte: Banco de Portugal e Comissão Europeia 

Balança corrente (em % do PIB) 

-2,9 

1,9 

-1,3 

-3,2 

-1,4 

1,1 

2009 2010 2011 2012 2013 2014E 

-10,8 -10,4 

-7,2 

-1,9 

0,5 1,0 

2009 2010 2011 2012 2013 2014E 

Fonte: Banco de Portugal 

Fonte: Banco de Portugal 

-1,1% -0,8% 
-1,7% 

-4,9% 

0,6% 

-8% 

-6% 

-4% 

-2% 

0% 

2% 

2009 2010 2011 2012 2013 

Taxa de desemprego (%) 

Fonte: INE 

12,4 12,4 

14,9 

15,8 

17,7 

15,6 
15,1 

1T11 3T11 1T12 3T12 1T13 3T13 1T14 

Ganhos de 

competitividade

superiores a 8% 

(2009-13) 

Diferença na variação anual dos custos unitários do 

trabalho, em termos nominais vs. Zona Euro  
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Investimento em maquinaria e equipamentos (FBCF) 

-58 -58 

-53 
-55 -54 -55 

-52 -51 

-44 
-41 

-44 
-41 

-37 

-32 

-29 
-31 -31 

D-12 F-13 A-13 J-13 A-13 O-13 D-13 F-14 A-14 

A recuperação em Portugal é sustentada por um crescimento 

equilibrado 

Índice de crescimento das exportações 

Taxa de crescimento trimestral do PIB real 

 (%, taxa de variação homóloga) 

 (real, índice 4T10=100) 

 

100 

107 

112 
109 

113 

119 119 

113 
115 

119 

126 

119 
123 

4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 2T13 4T13 

Índice de confiança dos Consumidores 

Fonte: INE 

-2,4 

-3,2 
-3,6 -3,8 

-4,0 

-2,0 

-0,9 

1,5 1,3 

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 

 (real, índice 1T12=100) 

100 
97 

103 

97 98 
100 

102 

113 

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 

A recuperação da procura interna deverá sustentar o crescimento económico no futuro 
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0 

100 

200 

300 

Dez-99 Jun-04 Dez-08 Jun-13 

53% 
68% 

 Dez 10  Mar 14 

-1% 

0% 

1% 

2% 

Dez 07 Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13 

Diferencial do custo dos depósitos (Portugal vs Alemanha) 

Estabilidade no preço dos imóveis e redução do 

desemprego… 

O BCP tem uma posição de liderança em Portugal e está posicionado 

para beneficiar da recuperação económica 

À medida que o custo dos depósitos normaliza… 

Posição em 

depósitos 

Posição em 

crédito 

Posição em 

qualidade de 

ativos 

…o BCP está preparado para beneficiar, dado 

o elevado peso dos depósitos na sua estrutura 

de financiamento 

-2,4 
-3,2 -3,6 -3,8 -4,0 

-2,0 
-0,9 

1,5 1,3 

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 

Fonte: Banco Central Europeu 

Fonte: INE 

Recuperação do crescimento do PIB… 

…a contribuir para a tendência positiva da 

qualidade dos ativos do BCP 

Índice do preço dos imóveis (Portugal) 

Indíce do preço dos imóveis (Espanha) 

Fonte: Bank of International Settlements 

Individuais 
47% 

PME 
27% 

Outras 
empresas 

26% 

Crédito (mar 14) 

* Depósitos totais 

Fonte: BdP 

19,3% 

Quota de 

mercado* 

17,2% 

quota  de 

mercado 
16,7% 

quota de 

mercado 

… que o BCP está em melhor posição para 
capturar 

Fonte: INE 

12,4 

14,9 

17,7 

15,1 

1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 

Taxa de desemprego (%) 

% dos depósitos  na estrutura de 

financiamento do Grupo BCP 

Retalho 

Outros 

62% 

38% 

Depósitos (mar 14) 

1,5 1,5 
1,5 1,5 

1,4 1,4 

12,2% 13,0% 13,9% 13,7% 13,1% 13,4% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

Dez-12 Mar-13 Jun-13 Set-13 Dez-13 Mar-14 

Ativos recebidos em dação Rácio NPL 
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Principais drivers e objetivos 

Recuperação da 

rendibilidade em Portugal 

Crescimento sustentado 

dos resultados, com maior 

equilíbrio no contributo da 

componente doméstica e 

internacional 

Criação de 

condições de 

crescimento e 

rendibilidade 

(2014-15) 

Crescimento 

sustentado 

(2016-17) 

Desenvolvimento 

continuado do negócio na 

Polónia, Moçambique e 

Angola 

Fases Prioridades  
Principais 

drivers 

Reforço do balanço 

Menor 

dependência de 

financiamento no 

mercado 

wholesale 

Recuperação dos 

proveitos 

operacionais 

Redução adicional 

de custos 

operacionais 

Adoção de limites 

rigorosos na 

tomada de risco 

Redução faseada 

ou alienação do 

portfolio não core 

1T14 2015 2017 

CET I 

 (phased-in) 

(fully implemented) 

11,9% * >10% 

 

>10% 

>10% 

LTD ** 106% <110% <100% 

C/I 55% ~50% ~40% 

Custos operacionais 

(€m) 
690 *** ~660 ~660 

Custo do risco (bp) 129 *** ~100 <100 

ROE (7)% *** ~7% ~15% 

*     Calculado tendo por base a interpretação conservadora da proposta de lei tornada pública em 12 de junho de 2014 relativa à reforma sobre os DTA's  

**    Rácio Loans to deposits calculado com base no crédito líquido e nos recursos de clientes de balanço 

***   Anualizados 

Envolvente 

económica 

exigente 

(2012-13) 

Principais objetivos 



16 

Agenda 

1. Atualização dos indicadores macroeconómicos de Portugal 

2. Plano Estratégico 

A. Principais drivers e objetivos 

B. Concretização da Fase I: reforço do balanço 

C. Posição de capital fortalecida 

D. Portugal: recuperação da rendibilidade 

E. Presença internacional focada em mercados de elevado crescimento 

F. Posição de liquidez mais confortável 

3. Investment case 



17 

29 28 
21 

13 
8 7 

 dez 09  dez 10  dez 11  dez 12 dez 13 mar 14 

66 
60 

55 53 

44 43 

 dez 09  dez 10  dez 11  dez 12 dez 13 Mar 14 

Concretização da Fase I: reforço do balanço 

Ativos ponderados pelo risco (RWA) – BdP * 

Rácio Core tier I – BdP * Gap comercial (crédito líquido – depósitos) 

 (Mil milhões de euros) 
-23 

6,4% 6,7% 

9,3% 

12,4% 
13,8% 13,9% 

 dez 09  dez 10  dez 11  dez 12 dez 13 mar 14 

€4mM €4mM €5mM €7mM €6mM €6mM 

 (%)  (Mil milhões de euros) 

-22 

162% Rácio crédito/depósitos 

147% Rácio crédito/recursos de balanço 

116% 

106% 

Estrutura de financiamento 

43% 47% 41% 37% 33% 32% 

57% 53% 59% 63% 67% 68% 

 dez 09  dez 10  dez 11  dez 12  dez 13  mar 14 

outro financiamento depósito de clientes 

Capital CT I 

 (%) 

Melhoria significativa dos rácios de capital 
Forte redução do gap comercial e reforço do 

financiamento baseado no depósitos 

* De acordo com a definição do BdP  
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O Banco cumpre as exigências regulatórias relativas a capital 

12,1% 

13,9% 14,2% 

10,0% 

 mar 13  mar 14  mar 14  
(pro forma  
transação) 

Exigido 

Rácio Core tier I (%) - BdP Rácio Common equity tier I (%) - CRD IV/CRR 

8,4% 
9,0% 

11,9% 12,2% 

8,0% 

 mar 14 *  mar 14 * 
(pro forma 
transação) 

 mar 14 *  mar 14 * 
(pro forma 
transação) 

Objetivo  
AQR ** 

Fully 

implemented 

Phased in 

 Rácio Core tier I (BdP) de 13,9% 

 Rácio common equity tier I (CRD IV/CRR, phase in) de 11,9% e 8,4% em fully implemented * 

*    Calculado tendo por base a interpretação conservadora da proposta de lei tornada pública em 12 de junho de 2014 relativa à reforma sobre os DTA's  

**   Cenário Base case  
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0,75 

3,0 
2,25 

2012 2014 2015/16 

Emissão Reembolso 

2,25 3,0 >2,0 >1,0 3,8 >4,2 

mar 14** Aumento de capital Reembolso dos 
CoCos 

Geração orgânica 
de capital *** 

 dez 17  Capital acima de 
10% 

Objetivo 

A operação deverá acelerar o plano estratégico, antecipando o 

reembolso de CoCos e aumentar a geração orgânica de capital 

Evolução do rácio CET I 

 Reembolso esperado da totalidade dos CoCos emitidos 

pelo Estado até ao início de 2016*, permitindo ganhos 

de aproximadamente € 500 milhões na margem 

financeira no período de 2014-17, em comparação 

com o anterior plano de reembolso 

 Espera-se que o BCP atinja um rácio CET I (CRDIV 

/CRR) fully implemented superior a 10% em 2017  

 Será possível por meio de resultados e redução dos 

RWA 

8,4% ~13% 

 (Mil milhões de euros) 

Novo plano de reembolso dos CoCos 

 (Mil milhões de euros) 

45,3 ~42 

*    Sujeito a aprovação do Banco de Portugal 

**   Calculado tendo por base a interpretação conservadora da proposta de lei tornada pública em 12 de junho de 2014 relativa à reforma sobre os DTA's  

***  Inclui alterações nas deduções de capital 

>10% 

11,9% >13% 

~42 

>10% 

CET I ratio (fully implemented) 

RWA 

CET I ratio (phased-in) 
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212,7 

292,6 

1T13 1T14 

185,4 172,6 

1T13 1T14 

Três drivers para recuperar e rendibilidade em Portugal: produto 

bancário, eficiência e gestão do risco 

Aumento do produto bancário 

Aumento da eficiência operacional 

Redução do custo do risco 

2 

3 

 Redução do incumprimento no crédito através do 

desinvestimento no portfolio não core e da estabilização 

macroeconómica  

 Eficiência operacional concretizada através da redução do 

número de sucursais e de colaboradores 

 Diminuição dos juros pagos devido à melhoria dos spreads 

nos depósitos, beneficiando da política de repricing proativa 

dos depósitos a prazo e do reembolso dos CoCos 

 Rebalanceamento da carteira de crédito entre 

PME/consumo e crédito à habitação 

 Eliminação das comissões com garantias do Estado (€60M 

em 2013) considerando o reembolso das emissões com 

garantia do Estado 

Principais drivers Primeiros sinais 

Produto Bancário em Portugal  

 (Milhões euros) 

Custos operacionais em Portugal   

 (Milhões euros) -6,9% 

Novas entradas em NPL em Portugal*   

 (Milhões euros) 

185 

1T13 1T14 

-52,3% 

+37,6% 

388 

1 
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1.170 

343 

462 

2008 2013 2015 * 2017 * 

CoCos e LM 2011 

Margem financeira (real) 

1 Melhoria da margem financeira através da redução dos itens extraordinários 

(CoCos e LM 2011), menor spread dos depósitos e alteração na estrutura 

do negócio… 

Margem financeira 

CoCos e "LM 2011" é esperado que tenha o maior 

impacto… 

…e rebalanceamento da carteira de crédito,  

assumindo um volume constante 
Spread da carteira de crédito (pontos base) 

vs. Euribor 3M 

…seguido da contínua melhoria do spread dos 

depósitos… 

Spread dos depósitos a prazo (pontos base) vs. Euribor 3M 

30 

(310) 
(239) 

~(175) ~(150) 
~(75) 

2008 2012 2013 2014 2015 2017 

35% 42% 39% 

65% 58% 61% 

 Dec 08 Dec 13  Dec 17 

Não hipotecário Hipotecário 

+ 

94 
131 128 

179 

430 415 <390 

2008 2013 1T14 2015 2017 

Empresas 

Crédito à habitação 

+164pb 

* Após aumento de capital 

(Milhões euros) 
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Sucesso dos objetivos anteriores: -150M e dois anos mais cedo do que o 

plano inicial 

686 603 525 433 424 

445 
372 

300 
263 234 

1.257 
1.041 

865 
734 690 ~660 ~660 

2000 2008 2012 2013 2014 ** 2015 2017 

Custos Operacionais* (milhões de euros) 

...reduzindo mais de 20% das sucursais e 

colaboradores 
Redução dos custos operacionais em mais de 

30% face aos níveis anteriores ao programa... 

Redução de custos entre os bancos periféricos*** 

*    Excluindo itens específicos 

**   Anualizados 1T14 

***  Bancos periféricos incluem bancos na Grécia, Irlanda, Itália, Portugal e Espanha. Alguns bancos foram excluídos devido à estrutura de custos ter sido afetada por aquisições 

-32% 

-22% -21% -20% 

-15% 
-12% 

-10% 

-6% -5% -4% -4% 

B1 B2 BCP B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

(2011-13, consolidado) 

Capacidade recorde na 

redução de custos 

1.383 

918 885 839 774 748 ~700 ~700 

2000 2008 2011 2012 2013  Mar 14 2015 2017 

Total de sucursais (#) 

16.099 

10.583 9.959 
8.982 8.584 8.504 <8,000 ~7,500 

2000 2008 2011 2012 2013  Mar 14 2015 2017 

Colaboradores (#) 

Outros bancos portugueses 

2 

Custos com pessoal  Administrativos Amortizações 

Fonte: Relatórios anuais dos bancos 
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1.181 1.202 1.155 1.135 1.025 1.016 

316 322 319 328 
370 363 

1.497 1.524 1.474 1463 1.395 1.379 

 dez 12 mar 13  jun 13  set 13  dez 13 mar 14 

Valor líquido Imparidades 

Forte cobertura no contexto de melhoria dos indicadores de 

qualidade dos ativos… 

3 

Forte cobertura dos rácios de crédito em risco 

Estabilização do crédito em risco Redução das novas entradas em NPL 

-25% 

17% 

56% 47% 

110% 105% 106% 

Crédito à 
Habitação 

Empresas e 
outros 

Total 

Imparidades de balanço Colateral 

Evolução e cobertura dos ativos recebidos em dação 

 (Milhões de euros) 

Cobertura 26% 

 (Milhões de euros) 

27% 22% 22% 21% 21% 

7,3% 

10,3% 

12,9% 13,6% 13,6% 

 Dez 10  Dez 11  Dez 12  Dez 13  Mar 14 

€4,3mM €5,6mM €6,4mM €6,4mM €6,3mM 
Crédito 
em risco 

514 

388 

185 

1T12 1T13 1T14 

-52% 

Março 2014 
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186 

157 
137 129 

2011 2012 2013 1T14 2015E 2017E 

...sustenta uma gradual normalização no custo do risco 

Custo do risco diminui assumindo cenário conservador de manutenção acima dos níveis pré-crise  

3 

 Estabilização macroeconómica contribuirá para a 

diminuição dos níveis de imparidade 

 Novo modelo de governação permitirá um reforço da 

gestão de risco 

 A criação de uma carteira de legacy, onde se espera 

que a sua equipa de gestão especializada também 

contribua para a redução do nível de crédito em 

incumprimento  através da diminuição da exposição a 

uma carteira de maior risco 

Três drivers para um menor esforço de provisionamento 
Custo do risco 

Consolidado, excluindo a Grécia 

~100 

média: 26 

Pré-crise 

<100 

20 19 

40 

0,8% 
1,4% 

2,4% 

2005 2006 2007 

94 

208 
179 

157 147 147 

1,9% 

-1,3% 

-3,2% 
-1,4% 

1,4% 1,7% 1,7% 

2010 2011 2012 2013 1T14 2015 2017 

Custo do risco (pbs) Cresc. PIB (%) 



27 

Agenda 

1. Atualização dos indicadores macroeconómicos de Portugal 

2. Plano Estratégico 

A. Principais drivers e objetivos 

B. Concretização da Fase I: reforço do balanço 

C. Posição de capital fortalecida 

D. Portugal: recuperação da rendibilidade 

E. Presença internacional focada em mercados de elevado crescimento 

F. Posição de liquidez mais confortável 

3. Investment case 



28 

Presença internacional única focada em mercados chave em 

crescimento… 

Dados a março de 2014 

* De acordo com as demonstrações  financeiras do Bank Millennium (Polónia) 

Marca única 

Millennium 
Quota de mercado: 4,8% em crédito a 

clientes e 5,2% em depósitos 

Crédito a clientes (bruto): 10.594M€* 

Recursos de clientes: 12.435M€* 

Colaboradores: 5.878 

Sucursais: 435 

Polónia 

Quota de mercado: 32,1% em crédito a 

clientes e 30,6% em depósitos 

Crédito a clientes (bruto): 1.254M€ 

Recursos de clientes: 1.535M€ 

Colaboradores: 2.455 

Sucursais: 159 

     Moçambique 

Quota de mercado: 3,5% em crédito a 

clientes e 3,4% em depósitos 

Crédito a clientes (bruto): 693M€ 

Recursos de clientes: 1.272M€ 

Colaboradores: 1.062 

Sucursais: 82 

Angola 

Três operações 

internacionais rentáveis, 

autofinanciadas e 

autossustentáveis (com 

capital para crescer) 
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3 
24 

41 39 

53 

86 77 

81 

127 

119 

158 

253 

2006 2010 2013 

…permitindo um forte crescimento dos resultados 

Resultado Líquido 

17,1% 
(TCAC) 

7,2% 
(TCAC) 

 (Milhões de euros) 

Divisão do produto bancário em bancos 

periféricos * 

(consolidado, 2013) 

Presença internacional do BCP 

Fonte:  Relatórios Anuais dos Bancos 

* Bancos periféricos em Grécia, Irlanda, Itália, Portugal e Espanha 

 

51% 

49% 

B1 B2 B3 B4 BCP B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 

Internacional 

Doméstico 

ROE *** 

(1T14) 

LTD 

(1T14) 

BV 

(1T14) 

Part. 

BCP 

Cresc. 

Nominal 

do PIB* 

Poland 12% 94% €2,4mM** 65,5% ~6% 

Mozambique 22% 78% €0,4mM 66,7% ~14% 

Angola 18% 52% €0,3mM 50,1% ~12% 

* Fonte: FMI (Taxa média esperada do PIB nominal 2014-17) 

**  Capitalização bolsista em 16 de junho de 2014 

*** Anualizado 
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Polónia: o contexto de mercado apresenta significativas oportunidades 

de valorização 

... sendo os bancos Polacos avaliados de acordo com 

as suas estimativas de rentabilidade 

Polónia é um dos países europeus com menor taxa 

de bancarização… 

* BV/PIB = (Depósitos + Crédito Bruto) / PIB Nominal 
Fonte: Base de dados do EIU 

 

Objetivos 

 Exploração de novas oportunidades de mercado no 

segmento de empresas e enfoque reforçado nas 

empresas de média dimensão 

 Aumento do crédito ao consumo 

 Enfoque nos produtos de poupança em detrimento 

dos depósitos a prazo 

Principais Iniciativas 

Rede bem distribuída 

Elevado reconhecimento da marca e qualidade de 
serviço de excelência 

Infra-estrutura multicanal moderna 

Gestão do risco e controlo dos custos 

1 

2 

3 

4 

Plano Estratégico 

Autofinanciado e autossustentável 5 

1T14 2015 

ROE 12% 14-15% 

C/I 51% <50% 

Core Tier I 13,3% >10% 

LTD * 94% <100% 

* Crédito líquido/depósitos 

Pontos Fortes  

P/TBV 13 

ROE 14E Fonte: FactSet (19 Junho 2014) 

1,2x  

1,4x  

1,6x  

1,8x  

2,0x  

2,2x  

2,4x  

2,6x  

2,8x  

3,0x  

8%  10%  12%  14%  16%  18%  20%  

ROE target: 14-15% 

Bank 

Millennium 

(Jun 14) 

Bank Millennium (Dez 10) 

474 460 459 

315 

261 257 246 233 
208 

154 152 
119 111 

69 

NL IR SW UK SP PT FR DE BEL GR IT CZR PL RO 

Volume de negócios / PIB * (%) 
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29% 26% 

14% 

62% 

41% 

25% 
30% 

25% 

Europa 
Emergente * 

Quénia Nigéria Moçambique Angola 

2003 2013 

Moçambique e Angola: elevado potencial de crescimento impulsionado por 

uma baixa taxa de bancarização e um elevado crescimento esperado do PIB 

Crédito / PIB Crescimento do PIB real (2014-2018) 

 Fonte: BMI; Angola: Banco de Angola, FMI 

* Inclui Bulgária, República Checa, Letónia, Polónia, Rússia e Ucrânia 
Fonte: FMI 

* Inclui Bulgária, República Checa, Letónia, Polónia e Rússia 

 

19% 17% 23% 
Crédito 

TCAC 

2003-13  

Mercados  com uma baixa taxa de bancarização 

devem convergir para níveis dos seus pares ... 

… sustentado por um crescimento estimado do 

PIB em níveis elevados, acima da maioria seus 

congéneres em mercados emergentes 

Avaliação dos bancos nos mercados emergentes 
  Moçambique e Angola são mercados com 

uma baixa taxa de bancarização que se 

espera venha a convergir para os níveis 

dos pares, tendo em conta os elevados 

níveis esperados de crescimento do PIB 

 Valorização dos bancos nos mercados 

emergentes baseadas na evolução do 

crescimento do EPS 

2% 

5% 

6% 

7% 

8% 

Europa Emergente * 

Angola 

Quénia 

Nigéria 

Moçambique 

Fonte:  FactSet (19 Junho 2014) 

Nota: Regressão inclui os principais bancos cotados da África do Sul, Polónia, Arábia Saudita, EAU, 

China, Indonésia, Tailândia 

0x  

2x  

4x  

6x  

8x  

10x  

12x  

14x  

16x  

18x  

20x  

2%  4%  6%  8%  10%  12%  14%  16%  18%  20%  22%  

P
/E

 2
0
1
4
E

 

TCAC dos resultados por ação '13-16E 
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Previsão de elevado crescimento do PIB 

baseado em indústrias extrativas, carvão e 

produção de gás natural (prevendo-se que se 

torne um dos 10 maiores exportadores de 

carvão do mundo e um dos maiores 

exportadores de gás natural para a Ásia*), no 

investimento em infraestruturas e na 

expansão do crédito 

Sistema bancário com baixa taxa de 

bancarização 

Moçambique: líder de mercado em rendibilidade num país de elevado 

crescimento 

Pontos Fortes 

Principais Iniciativas 

 Reforçar o posicionamento competitivo em Corporate e 

Investment Banking para consolidar a liderança de 

mercado  

 Criar o segmento Prestige para suportar o número 

crescente de clientes afluentes  

 Enfoque em inovação, mobile e produtos transacionais 

1T14 2015/17 

ROE 22% >20% 

C/I 45% <45% 

LTD 78% <90% 

Objetivos 

Pincipais destaques 

A 

B 

* Fonte: Mining Weekly (Moçambique 2T Mining Report Released) e Frost & Sullivan 

Mercado de afinidade com fortes laços 

históricos, culturais e económicos com 

Portugal 

C 

Estabilidade económica e política desde o 

fim da guerra civil em 1992 
D 

Líder de mercado 

Maior rede de sucursais 

Elevada rendibilidade 

Autofinanciado e autossustentável 

1 

2 

3 

4 

Estrutura Acionista 

Plano Estratégico 

67% 

22% 

11% 

BCP (Portugal) 

Estado Moçambicano / Segurança Social 

Outros 

* Crédito líquido/depósitos 
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Angola: manter um elevado crescimento, ganhando quota de mercado 

com aumento da rendibilidade 

 

Pontos Fortes 

Principais Iniciativas 

 Melhorar a qualidade do serviço nos segmentos afluentes 

para aumentar o cross-selling e a aquisição de clientes  

 Desenvolver uma rede de sucursais especializadas para 

servir os clientes com necessidades específicas: Centros de 

empresas e sucursais afluentes 

 Reavaliar e reforçar a expansão da rede  

 Continuação do enfoque em produtos inovadores 

1T14 2015/17 

ROE 18% >20% 

C/I 54% <45% 

LTD* 52% <75% 

Objetivos 

Principais destaques 

Infraestrutura moderna e inovadora 

Plano de expansão para aumentar a 
penetração 

Elevada eficiência e compliant 

Autofinanciado e autossustentável 

1 

2 

3 

5 

Estrutura Acionista 

Plano Estratégico 

50% 

30% 

20% 

BCP (Portugal) 

Sonangol 

Outros 
Forte reconhecimento da marca 4 

Previsão de elevado crescimento do PIB baseado 

na produção de petróleo (3 º maior produtor de 

petróleo em África**), no esforço do governo para 

diversificar a economia (o crescimento do PIB não 

petrolífero foi de 11,5% em 2013***) e na 

expansão do crédito 

Sistema bancário com baixa taxa de 

bancarização 
A 

C 

Mercado de Afinidade com fortes laços 

históricos, culturais e económicos com Portugal 
D 

Estabilidade económica e política desde o fim da 

guerra civil em 2002 
E 

Terceira maior economia da África Sub-

Sahariana (equivalente a 57% do PIB Português *) 
B 

* Crédito líquido/depósitos 

*    Fonte: FMI 

**   Fonte: Banco Nacional de Angola 

***  Fonte: Central Intelligence Agency 
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Agenda 

1. Atualização dos indicadores macroeconómicos de Portugal 

2. Plano Estratégico 

A. Principais drivers e objetivos 

B. Concretização da Fase I: reforço do balanço 

C. Posição de capital fortalecida 

D. Portugal: recuperação da rendibilidade 

E. Presença internacional focada em mercados de elevado crescimento 

F. Posição de liquidez mais confortável 

3. Investment case 
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BCE e mercados wholesale 
 Gap Comercial diminuirá atingindo um rácio de 

Crédito/Depósitos de ~100% como resultado de: 

 Aumento dos depósitos, através da conversão 

parcial dos produtos de capitalização em 

recursos de balanço 

 Crescimento controlado do crédito líquido a 

empresas 

 Menor dependência do financiamento junto do BCE e 

nos mercados de financiamento wholesale 

Gap Comercial (crédito líquido – depósitos) 

 (Mil milhões de euros) 

Crédito líquido 

Depósitos - 

-1% TCAC 

+3% TCAC 

116% ~100% 
Rácio crédito /  

depósitos 

106% <100% 
Rácio crédito /  

recursos de balanço 

Financiamento 

junto do BCE 

Mercados 

wholesale 

Financiamento do BCE situou-se em 

€9,2mM em março de 2014 (com um 

buffer de liquidez de €10,2mM), 

sendo projetado que diminua para 

cerca de zero em 2017 

Emissão de €500m de dívida sénior 

em fevereiro de 2014 

 Emissão de dívida planeada para 

2014-17 inferior a 2006-09 

Redução do gap comercial deverá continuar, contribuindo para a 

redução das necessidades de financiamento wholesale e do BCE ... 

56 

mar 14 dez 15 dez 17 

49 

mar 14 dez 15 dez 17 

7 

~0 

mar 14 dez 15 dez 17 

-7 
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20 

3 

15 

56 

9 

49 

Necessidades de refinanciamento de dívida 

de médio de longo prazo *** 

 Redução das necessidades de financiamento, beneficiando da contínua redução do gap 

comercial que prossegue a bom ritmo  

 Necessidades de refinanciamento de curto prazo mais baixas do que no passado 

Já 

amortizada 

 (Mil milhões de euros) 

…e resultando numa estrutura de financiamento sustentável 

Estrutura de Balanço 

17 E mar 14 

Outros ativos líquidos Crédito líquido 

Capital 

MM/WSF 

MM/WSF = Mercado Monetário e Financiamento  wholesale 

dez 09 

 (Mil milhões de euros) 

5,2 
4,9 

2,9 

5,5 

1,1 

0,1 

2,9 

0,3 
0,6 

1,8 

0,4 

2009 2010 2011 2012 2013 1T14 2014 2015 2016 2017 >2017 

8 7 

29 

75 

1 

46 

76 

83 

** 

* 

A amortizar: 

€6,0 mM 

~15 
~5 

~9 

~54 

~1 

~54 

~69 

Depósitos BCE 

*    Inclui recompra de dívida própria no montante de €0,5mM 

**   Inclui a amortização de  €1,6 mM relacionada com as operações de gestão do passivo 

*** Inclui  Covered Bonds, dívida sénior e subordinada 

Financiamento junto do BCE 

deverá reduzir-se para 

cerca de zero em 2017 
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Agenda 

1. Atualização dos indicadores macroeconómicos de Portugal 

2. Plano Estratégico 

A. Principais drivers e objetivos 

B. Concretização da Fase I: reforço do balanço 

C. Posição de capital fortalecida 

D. Portugal: recuperação da rendibilidade 

E. Presença internacional focada em mercados de elevado crescimento 

F. Posição de liquidez mais confortável 

3. Investment case 
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Fortalecimento da posição de capital acelera significativamente o 
processo de ajustamento para níveis sustentáveis de rentabilidade 
e de retorno para os acionistas 

 

Investment case 

Líder como banco privado no mercado em Portugal, 
beneficiando da recuperação económica doméstica 

Sucesso na execução do plano de reestruturação em 
curso em Portugal 

Operações em mercados de elevado crescimento 
(Polónia, Moçambique, Angola), que são rentáveis e 
autofinanciadas 

Reforço da posição de capital e liquidez 

1 

2 

3 

4 

Posição 

Única 

Operação 
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Anexos 
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Destaques – Resultados 1ºT2014 

Novas entradas líquidas em NPL em Portugal no 1T14 diminuem 52% face ao 1T13, permitindo manter 

o objetivo da redução sustentada do custo do risco, mas mantendo um elevado nível de 

provisionamento  

Rácio core tier I de 13,9% de acordo com critério BdP, acima dos 12,1% de março de 2013 

Rácio common equity tier I de 11,9%* de acordo com os critérios de transição CRDIV/CRR 

Capital 

reforçado e acima 

do exigido 

Contributo das operações internacionais (excluindo Grécia e Roménia) para o resultado líquido 

consolidado de 48 milhões de euros, uma subida de 18,1% face ao 1T13, o melhor contributo 

trimestral dos últimos dois anos 

Rendibilidade 

com  confirmação 

da tendência 

positiva 

Resultado líquido consolidado de -41 milhões de euros, face aos -152 milhões de euros no 1T13 

Redução dos custos operacionais em 4,3%  no consolidado e 6,9% em Portugal face ao 1T13 

Consistente manutenção da base de depósitos de clientes, com uma subida trimestral de 1,2% dos 

depósitos em Portugal 

Continuação da melhoria do gap comercial: redução de 3,0 mil milhões de euros do gap comercial face 

a março de 2013, com o rácio de crédito líquido sobre depósitos (BdP) em 116%, abaixo dos 120% 

recomendados, e o rácio de crédito líquido sobre recursos de balanço em 106% 

Liquidez 

fortalecimento 

Redução da utilização do Banco Central Europeu para 9,2 mil milhões de euros, com reembolso 

acumulado de 2 mil milhões de euros da operação de financiamento a 3 anos (LTRO) 

Progressiva melhoria do produto bancário em todas as geografias, com um crescimento de 23,0% face 

ao trimestre homólogo, impulsionados pela subida da margem financeira e comissões 

Cancelamento de 2 mil milhões de emissões emitidas com garantia do Estado 

Emissão de 500 milhões de euros de dívida sénior a 3 anos em mercado, sem recurso à ajuda do 

Estado 

* Calculado tendo por base a interpretação conservadora da proposta de lei tornada pública em 12 de junho de 2014 relativa à reforma sobre os DTA's  
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Depósitos 

Posição de Liquidez 

+3 

Crédito líquido 

-19 

-22 

Gap Comercial (crédito líquido – depósitos) 

- 

162% 116% 
Rácio crédito /  

depósitos 

147% 106% 
Rácio crédito /  

recursos de balanço 

 (Mil milhões de euros) 

29 28 

21 

13 

8 7 

 D 09  D 10  D 11  D 12 D 13 M 14 

75 74 68 63 57 56 

 D 09  D 10  D 11  D 12 D 13 M 14 

46 46 48 49 49 49 

 D 09  D 10  D 11  D 12 D 13 M 14 

Refletindo a venda da 

Grécia: –€4mM 

Refletindo a venda da 

Grécia: –€3mM 
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Detalhe da carteira de dívida pública em 31 março 2014 

 (Milhões de euros) 

Portugal Polónia Moçambique Angola Roménia Outros Total

Carteira de negociação 188 99 75 362

< 1 ano 0 11 11

> 1 ano e < 2 anos 14 6 20

> 2 ano e < 3 anos 0 65 11 76

> 3 anos 174 17 64 254

Carteira disponível para venda 4.316 934 396 423 51 5 6.125

< 1 ano 1.973 70 355 264 34 2.696

> 1 ano e < 2 anos 204 150 2 78 10 5 449

> 2 ano e < 3 anos 190 407 17 39 7 659

> 3 anos 1.949 307 22 42 0 2.321

Carteira detida até à maturidade 1.859 12 50 1.921

< 1 ano 72 72

> 1 ano e < 2 anos 7 7

> 2 ano e < 3 anos 137 5 142

> 3 anos 1.650 50 1.700

Total 6.363 1.033 396 423 63 130 8.407

< 1 ano 2.045 81 355 264 34 2.780

> 1 ano e < 2 anos 218 156 2 78 17 5 476

> 2 ano e < 3 anos 326 472 17 39 12 11 877

> 3 anos 3.773 324 22 42 114 4.275
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Base acionista diversificada e dispersa geograficamente 

Estrutura acionista 

Evolução do número de acionistas 

(milhares) 

Participações qualificadas (>2%) 

Distribuição geográfica 

Retalho 42% 

Institucional  
24% 

Participações 
qualificadas 

34% 

170,9 

182,3 

187,2 

174,2 

dez 10 dez 11 dez 12 dez 13 

Portugal 
51% 

Africa 
 20% 

US/UK  
6% 

Outros  
23% 

Sonangol 19,4% 

Grupo Sabadell 4,3% 

Grupo EDP 3,0% 

Interoceânico/ALLPAR (Grupo 

Camargo Corrêa) 
2,6% 

Grupo Berardo 2,5% 

Alken Fund 2,0% 

(A 31 março 2014) 
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1992: Fim de 16 anos de guerra civil entre o partido no poder 

(FRELIMO) e o Rhodesian & South African fundando a 

Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) 

2004: Após 18 anos de governação de Chissano, 

Guebuza (FRELIMO) é eleito como presidente 

com 64% dos votos (conquistando 160 dos 250 

lugares no Parlamento) 

Final de  2014: Realização das 

próximas eleições 

presidenciais, legislativas e 

regionais 

1999: Joaquim Chissano (FRELIMO) é 

reeleito com 52,3% dos votos 

(conquistando 133 dos 250 lugares do 

Parlamento) 

Moçambique: ficha técnica 

1975: Independência de Moçambique após 

quase cinco séculos como colónia 

portuguesa 

1975 2013/14… 1990 1995 2000 2005 

 

1994: Eleições multipartidárias realizado pela 

primeira vez, ganhas por Joaquim Chissano 

(FRELIMO) 

 

2006: Banco Mundial perdoa a maioria da dívida de 

Moçambique, ao abrigo de um planos promovido pelos 

países do G8 

2009: Guebuza (FRELIMO) é 

reeleito com75% dos 

votos(conquistando 191 dos 250 

lugares parlamentares) 

Maputo 

Matola 

Beira 

Nampula 
Tete 

Nacala 

Pemba 

Ficha Técnica do País Principais indicadores económicos 

Fonte: FMI e Banco Mundial  

Fonte: FMI e Banco Mundial 

2013E

População (milhões) 22,9

Área (km
2
) 800

Capital Maputo

Língua oficial Portuguesa

Outras línguas Suaíli, Maconde, Sena

Moeda Metical (MZN)

Índice de Gini 45,7 (Médio)

Regime Político República Presidencialista

Rating soberano - Dívida 

de LP

Moody's B1, Estável; 

Fitch B+, Estável; S&P B+, 

Negativo 

2013E 2018F

PIB (mil milhões de dólares) 14,7 25,0

Taxa de Crescimento do PIB real (%) 7,1 8,0

PIB per capita (em dólares, atual) 640,4 990,1

Inflação 5,5% 5,6%

Investimento (% PIB) 48,7 54,9

Dívida Pública (% PIB) 45,7 51,5
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Millennium BIM é líder de mercado em Moçambique com 33% 

de quota de mercado, mais de 1,2 milhões de Clientes, 2.455 

Colaboradores e 159 sucursais, com uma cobertura de âmbito 

nacional 

18+ anos 

1.236.400 Clientes 

159 Sucursais 

2.455 Colaboradores 
Quota de mercado dos depósitos (dez 13) Quota de mercado de crédito (dez 13) 

Sucursais 

Estrutura acionista 

FDC 1,1% 

EMOSE 4,2% 

Estado de Moçambique 17,1% 

Segurança Social 5,0% 

Other Colaboradores 6,0% 

BCP (Portugal) 66,7% 

Millennium bim: posição de liderança no mercado ao longo dos anos 

10 

5 

15 

8 

10 

16 

7 

12 

12 

15 
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Cabo Delgado 

Niassa 

Nampula 

Zambézia 

Tete 

Sofala 

Manica 

Inhambane 

Gaza 

Mpt província 

Mpt Cidade 

Banco 2 

Banco 3 

Banco 4 

Banco 2 

Banco 3 

Banco 4 6%

17%

29%

32%

Barcl ays

Standard bank

BCI

Mi l l enni um  bim

6%

12%

28%

33%

Barcl ays

Standard bank

BCI

Mi l l enni um  bim
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(milhões de euros) 

Millennium bim: principais destaques do 1T14 

ROE 

Recursos de clientes 

Crédito a clientes (bruto) 

Clientes 

Colaboradores * 

Resultado Líquido  

Sucursais 

22% 25% 

+14,1% 

+23,7% 

+2,2% 
(milhões de euros) (milhares) (milhões de euros) 

+1,2% 
+5,3% 

* Exclui os Colaboradores da SIM (Companhia de Seguros) 

Exclui efeito cambial: Taxas €/Metical utilizadas: Demonstração de Resultados 42,90416667; Balanço 42,9550 

 
1.209  

 
1.236  

 Mar 13  Mar 14 

 
2.280  

 
2.307  

 Mar 13  Mar 14 

151 

159 

 Mar 13  Mar 14 

 19,1   20,2  

1T13 1T14 

 
1.346  

 
1.535  

 Mar 13  Mar 14 

 
1.014  

 
1.254  

 Mar 13  Mar 14 
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Depois da independência, em Novembro de 1975, Angola 

enfrentou uma guerra civil devastadora que durou várias 

décadas e chacinou milhões de  vidas, produzindo muitos 

refugiados 

2002: Jonas Savimbi, líder da UNITA, foi 

morto em combate com as tropas do governo, 

fim da guerra civil 

2010: nova constituição  

Angola: ficha técnica 

1975: Independência de Angola após 

quase cinco séculos como colónia 

portuguesa 

 

1975 2013/14… 1990 1995 2000 2010 

AFNLA, MPLA e UNITA lutavam entre si, estando o 

país no caminho certo para ser dividido em zonas 

controladas por grupos políticos rivais armados 

2008: organização das primeiras eleições após os 

conflitos  

Fonte: FMI e Banco Mundial  

Ficha Técnica do País Principais indicadores económicos 

Fonte: FMI e Banco Mundial  

2013E

População (milhões) 20,8

Área (milhares de km) 1.246

Capital Luanda

Língua oficial Portuguesa

Outras línguas Kimbundo, Kikongo

Moeda Kwanza (AOA)

Índice de Gini 42,7 (Médio)

Regime Político República Presidencialista

Rating soberano - Dívida 

de LP

Moody's Ba3, Positivo; 

Fitch BB-, Estável; S&P 

BB-, Estável

2013E 2018F

PIB (mil milhões de dólares) 1115,3 167,8

Taxa de Crescimento do PIB real (%) 5,2 6,6

PIB per capita (em dólares, atual) 5.706 6.951

Inflação 9,2% 6,5%

Investimento (% PIB) 14,4 12,3

Dívida Pública (% PIB) 26,6 32,5



48 

Angola: cobertura nacional e em rápido crescimento 

 82    Sucursais Mass-market 

 7   Sucursais Prestige 

 6   Centros Empresas 

 1.062   Colaboradores 

 311.000  Clientes 

Março 2014 

Estrutura acionista 

Globalpactum 5,0% 

Sonangol 29,9% 

BPA 15,0% 

BCP (Portugal) 50,1% 

Quota de mercado do Millennium Angola 

2,9% 3,2% 3,5% 

 Dec 12  Dec 13  Mar 14 

Crédito 

2,8% 

3,4% 3,4% 

Depósitos 

http://www.google.pt/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7-zgQPXw9vwNoM&tbnid=wUjrloIQCyqi5M:&ved=0CAwQjRw&url=http://angola-luanda-pitigrili.com/who%E2%80%99s-who/s/sonangol/attachment/sonangol-logo-e2844f2df6-seeklogo-com&ei=lbiNU9DqGarQ7Abbv4DABQ&psig=AFQjCNG2WaNzOJpIkfDsZ1IN6WYHHl0nPw&ust=1401883157634628
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Pyk2stU9Nv_rWM&tbnid=bHa_-J_GJkBrCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meiosepublicidade.pt/2012/03/primeira-campanha-da-leo-para-o-banco-privado-atlantico/&ei=4biNU5X4GaiW0QXQ94CoBw&bvm=bv.68191837,d.d2k&psig=AFQjCNG5V6pPLLVFm_QvduGg1c_yqgRvgA&ust=1401883222061187
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Millennium Angola: principais destaques do 1T14 

Excluindo efeito cambial – Taxas €/Kwanza utilizadas: Demonstração de Resultados 133,29333333; Balanço 134,5900 

ROE 

Recursos de clientes 

Crédito a clientes (bruto) 

Clientes 

Colaboradores 

Resultado Líquido 

Sucursais 

18% 12% 

+65,9% 

+40,3% 

+25,0% 

(milhões de euros) 

(milhões de euros) 

(milhões) (milhões de euros) 

+3,2% 
+7,9% 

 249  

 311  

 Mar 13  Mar 14 

 
1.029  
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Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta com sede na Praça D. João I, 28, Porto, registada no Registo Comercial do Porto, com o número de 

identificação fiscal 501 525 882 e capital social de 1.465.000 euros 
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