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Disclaimer 

The information in this presentation has been prepared under the scope of 

the International Financial Reporting Standards (‘IFRS’) of BCP Group for the 

purposes of the preparation of the consolidated financial statements under 

Regulation (CE) 1606/2002, as amended. 

The figures presented do not constitute any form of commitment by BCP in 

regard to future earnings. 

Figures for 2018 not audited. 

The information in this presentation is for information purposes only, and 

should be read in conjunction with all other information made public by the 

BCP Group. 

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, observadas as suas sucessivas atualizações. 

Os números apresentados não constituem qualquer tipo de compromisso por 

parte do BCP em relação a resultados futuros. 

Os valores de 2018 não foram objeto de auditoria. 

A informação contida neste documento tem caráter meramente informativo, 

devendo ser lida em harmonia com todas as outras informações que o Grupo 

BCP tornou públicas. 
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Destaques 

• Improved profitability, with net earnings of €301.1 million in 2018 

• Capital ratio reinforced to 14.5%*, boosted by AT1 issue in January 2019, and 

comfortably above SREP requirements 

Board of Directors approved proposal for 

dividend payment (10% pay-out), to be 

submitted to the Annual General Meeting 

*Including AT1 issued in January 31, 2019 (€400 million). 

  Melhoria da rendibilidade 

186,4 

301,1 

2017 2018

(Resultado líquido consolidado, milhões de euros) 

+61,5% 

1   Reforço do capital 
(Rácio de capital fully implemented) 

2 

CET1 

Total 

*Incluindo resultados não auditados de 2018. 

**Incluindo resultados não auditados de 2018 e AT1 emitido em 31 de janeiro de 2019 (€400 milhões). 

Requisitos 

+557m 

11,9% 12,0% 12,0% 
9,6% 

13,7% 13,5% 
14,5% 

13,1% 

Dez 17 Dec 18* Dez 18
Pro forma**

SREP 2019

• Melhoria da rendibilidade, com resultado líquido de €301,1 milhões em 2018 

• Reforço do rácio de capital para 14,5%**, impulsionado por emissão de AT1 em 

janeiro de 2019, e confortavelmente acima dos requisitos SREP 

1 

2 

A Comissão Executiva propôs ao Conselho 

de Administração a aprovação de uma 

proposta de distribuição de dividendos 

correspondente a payout de 10%, a 

submeter à Assembleia Geral Anual 
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• Melhoria da qualidade dos ativos, com redução dos NPE de €2,1 mil milhões face ao final de 2017 

• Reforço da cobertura dos NPE por imparidades para 52% e da cobertura total* para 109% 

  Melhoria da qualidade dos ativos 

 

  Reforço da cobertura dos NPE 

(Non-performing exposures, mil milhões de euros) (% das non-performing exposures) 

3 4 

Destaques 

3 

4 

4,1 
2,7 

2,7 

2,1 

6,8 

4,8 

Dez 17 Dez 18

-2,0 

NPL>90d 

Outros NPE 

NPE Portugal 

7,7 5,5 NPE Grupo 
-2,1 

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

43% 

52% 

Dez 17 Dez 18

104% 109% 

Cobertura por 

imparidade 

Cobertura total* 

+9pp 

• Improved credit quality, with NPEs decreasing by €2.1 billion from December 31, 2017 

• NPE coverage by loan-loss reserves increases to 52%, total* coverage rises to 109% 

*By loan-loss reserves, expected loss gap and collaterals. 
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• Crescimento do negócio, com aumento do crédito performing em €2,2 mil milhões e dos recursos totais de Clientes em €3,7 

mil milhões face ao final do ano anterior 

• Mais 351 mil Clientes ativos face a 31 de dezembro de 2017 

  Crescimento dos volumes de negócio   Crescimento da base de Clientes 

(Consolidado, mil milhões de euros) (Milhões de Clientes) 

70,3 74,0 

51,0 51,0 

121,3 125,1 

Dez 17 Dez 18

+3,8 

Recursos totais 

de Clientes* 

Crédito a Clientes 
(bruto) 

*Depósitos, débitos titulados, ativos sob gestão, ativos distribuídos e seguros de poupança e de investimento. 

0,8 1,0 

2,1 
2,3 

Dez 17 Dez 18

+131 mil Clientes 

Clientes digitais 

Volume de 

negócios total 
Clientes ativos 

Portugal 

5 6 

Performing: +€2,2 mil milhões 

NPE: -€2,1 mil milhões 

+0,1 

+3,7 

4,5 4,9 Clientes ativos Grupo 
+351 mil Clientes 

Destaques 

5 

6 

• Increasing business volumes, with performing loans up by €2.2 billion and total Customers funds up €3.7 billion from end-

2017 

• +351,000 active Customers  from December 31, 2017 

*Deposits, debt securities, assets under management, assets placed with Customers and insurance products (savings and investments). 
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Melhoria da rendibilidade nas diferentes geografias 
 (Milhões de euros) 

Resultado líquido consolidado* 

Resultado líquido da atividade internacional 
• Resultado líquido de €301,1 milhões em 2018, um 

crescimento de 61,5% face aos €186,4 milhões registados 

em 2017 

• Resultado da atividade em Portugal triplica: contributo 

de €115,5 milhões em 2018, comparando com €39,0 

milhões em 2017 

• Resultado da atividade internacional aumenta 27,8%, 

de €146,2 milhões em 2017 para €186,9 milhões em 2018 

Resultado líquido da atividade em Portugal 

*Inclui resultado líquido da atividade em Portugal, da atividade internacional e de operações descontinuadas (€1,2 milhões em 2017 e -€1,3 milhões em 2018). 

186,4 

301,1 

2017 2018

+61,5% 

39,0 

115,5 

2017 2018

146,2 
186,9 

2017 2018

+27,8% 

• Net earnings of €301.1 million in 2018, a 61.5% increase 

from €133.3 million in 2017 

• Earnings from domestic activity tripled: €115.0 million in 

2018, compared to €39.0 million in 2017 

• Earnings from  international activity increased 27.8%, to 

€186.9 million in 2018 from €146.2 million in 2017 

*Includes earnings from domestic activity, from international operations and from discontinued operations (€1.2 million in 2017 and -€1.3 million in 2018). 

+196,1% 



7 

209|0|93 

253|217|226 

191|191|191 

217|217|217 

Lucro de €301,1 milhões em 2018 

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

*Includes dividends from equity instruments, other net operating income, net trading income and equity accounted earnings. 

(milhões de euros) 2017 2018 D%
Impacto no 

resultado

Margem financeira 1.391,3 1.423,6 +2,3% +32,4

Comissões 666,7 684,0 +2,6% +17,3

Proveitos core 2.058,0 2.107,7 +2,4% +49,7

Outros proveitos* 139,5 78,9 -43,5% -60,6

Custos operacionais -954,2 -1.027,2 +7,7% -73,0

Dos quais: recorrentes -968,4 -1.000,5 +3,3% -32,1

Dos quais: itens não habituais (custos com pessoal) 14,2 -26,7 -40,9

Resultados operacionais 1.243,3 1.159,3 -6,8% -84,0

Imparidades e provisões -924,8 -601,1 -35,0% +323,7

Resultado antes de impostos 318,5 558,2 +75,3% +239,7

Impostos, int. minoritários e operações descontinuadas -132,1 -257,1 +94,7% -125,0

Resultado líquido 186,4 301,1 +61,5% +114,7

• Venda de créditos: -€40,2 milhões (-€9,2 

milhões em 2017, -€49,4 milhões em 2018) 

• Reposição salarial em Portugal: -€7,5 milhões 

em 2018 

• Custos com pessoal não habituais: -€40,9 

milhões (proveito de €14,2 milhões em 2017, 

custos de €26,7 milhões em 2018) 

• Credit sales: -€40.2 million (-€9.2 million in 

2017, -€49.4 million in 2018) 

• Reversal of salary cuts in Portugal: -€7.5 

million in 2018 

• Non-usual staff costs: -€40.9 million (€14.2 

million income in 2017, €26.7 million expense 

in 2018) 



8 

209|0|93 

253|217|226 

191|191|191 

217|217|217 

Margem financeira com comportamento favorável 

+19,2% sem 

efeito cambial 

 (Milhões de euros) 

Margem financeira Portugal 

Taxa de margem 

financeira 2,2% 2,2% 

1.391,3 1.423,6 

2017 2018

+2,3% 

583,4 620,3 

2017 2018

Taxa de margem 

financeira 1,8% 1,8% 

807,8 803,3 

2017 2018

-0,6% 

Operações internacionais 

+6,3% 

Taxa de margem 

financeira 3,1% 3,1% 

Consolidado 
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Comissões impulsionadas pelo crescimento do negócio 

 (Milhões de euros) 

455,5 475,2 

2017 2018

Comissões 

211,2 208,8 

2017 2018

-1,1% 

Portugal 

Operações internacionais 

+4,3% 

Consolidado 

546,6 564,7 

120,1 119,3 

666,7 684,0 

2017 2018

Comissões 

bancárias 

Comissões 

relacionadas 

com mercados 

-0,7% 

+2,6% 

+3,3% 

Menores comissões em produtos de 

investimento e mercados de capitais 

Lower fees on investment products 

and capital markets 

Banking fees and 

commissions 

Market-related 

fees and 

commissions 
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148,4 

78,5 

93,4 

89,8 

-102,3 -89,5 

139,5 

78,9 

2017 2018

Outros proveitos* influenciados por vendas de crédito 

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

 (Milhões de euros) 

Outros proveitos* Portugal 

Operações internacionais 

51,3 
43,8 

2017 2018

Contribuições 

obrigatórias 67,8 71,5 

88,3 

35,1 

2017 2018

Consolidado 

-43,5% 
-60,2% 

Res. operações 

financeiras 

Equivalência 

patrimonial + inst. 

capital 

Outros proveitos 

de exploração 

Inclui -€49,4 milhões 

na venda de créditos 

Contribuições 

obrigatórias 125,6 137,9 

Contribuições 

obrigatórias 
57,9 66,5 

• Setor bancário PT:  33,1 

• FResolução europeu: 21,2 

• FResolução/FGD PT: 12,2 

-14,6% 

*Includes dividends from equity instruments, other net operating income, net trading income and equity accounted earnings. 

Net trading 

income 

Equity earnings + 

dividends 

Other operating 

income 

Mandatory 

contributions 

• Banking sector PT:  33.1 

• European Resol. Fund: 21.2 

• Resol. Fund/DGF PT: 12.1 



11 

209|0|93 

253|217|226 

191|191|191 

217|217|217 

Custos operacionais recorrentes controlados, apesar do impacto da 

reposição salarial 

*Core income = margem financeira + comissões. 

 (Milhões de euros) 

526,6 592,8 

374,0 
376,7 

53,6 
57,7 

954,2 
1.027,2 

2017 2018

+7,7% 

Custos com 

pessoal 

Outros gastos 

administrativos 

Amortizações 

587,6 641,2 

2017 2018

366,6 386,0 

2017 2018

+5,3% 

+9,1% 

Inclui efeito negativo não 

habitual de €26,7 milhões  

e impacto da reposição 

salarial PT (+€7,5 milhões) 

Recorrentes 968,4 1.000,5 
601,8 614,5 Recorrentes +3,3% +2,1% 

*Core income = net interest income + net fees and commission income. 

Custos operacionais Portugal 

Operações internacionais 

Consolidado 

Inclui efeito positivo não 

habitual de €14,2 milhões 

Impacto da reposição 

salarial: +€7,5 milhões 

2017 2018

Cost to income 43,4% 46,7%

Cost to income  sem itens não habituais 44,1% 45,5%

Cost to core income* 46,4% 48,7%

Cost to core income* sem itens não habituais 47,1% 47,5%

2017 2018

Cost to income 43,5% 48,4%

Cost to income  sem itens não habituais 44,5% 46,4%

Cost to core income* 46,5% 50,2%

Cost to core income* sem itens não habituais 47,6% 48,1%

2017 2018

Cost to income 43,3% 44,2%

Cost to core income* 46,1% 46,6%

Includes non-usual negative 

impact of €26.7 million and 

impact from reversal of 

salary cuts (+€7.5 million) 
Includes non-usual positive 

impact of €14.2 million 

Impact from reversal of 

salary cuts: +€7,5 million 

Staff costs 

Other 

administrative 

costs 

Depreciation 

Recurring 
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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 

Cost to core income* 

Cost to income 

*Core income = net interest income + net fees and commission income. 

CGD 

Santander 

BPI 

NB 

54% 

71% 

63% 

52% 

52% 

49% 

79% 

102% 

98% 

66% 

57% 

49% 

86% 

49% 

2013 2018

-37pp 

80% 79% -1pp 

73% 

47% 

2013 2018

-26pp 

67% 63% -4pp 

47% sem itens 

não habituais 

46% sem itens 

não habituais 

47% excluding 

non-usual items 

46% excluding 

non-usual items 
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92pb 

Custo do risco prossegue tendência favorável 

 (Milhões de euros) 

623,7 

465,9 

301,1 

135,2 

924,8 

601,1 

2017 2018

Imparidades e provisões Portugal 

Operações internacionais 

533,1 390,5 

253,8 
120,6 

786,9 

511,1 

2017 2018

-35,0% 

-35,0% 

122pb 

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

90,6 75,4 

47,3 
14,6 

137,9 
90,0 

2017 2018

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

140pb 105pb 

-34,8% 

Consolidado 

70pb 56pb 

Imparidades 

(balanço) 
3.322 2.909 

Imparidades (bal.) 2.864 2.383 

Imparidades (bal.) 458 525 

Loans 

Cost of risk 

Other 

Loan-loss 

reserves 
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Redução significativa dos NPE, com reforço da cobertura do crédito 

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

4.527 
3.105 

3.131 

2.442 

7.658 

5.547 

Dez 17 Dez 18

6.754 

4.797 

Dez 17 Dez 18

904 
750 

Dez 17 Dez 18

 (Milhões de euros) 

Portugal Qualidade do crédito 

Operações internacionais 

NPE 

NPE 

-29,0% 

Consolidado 

NPE 

NPL>90d 

Outros 

-27,6% 

Cobertura NPE por 

imparidades 
43% 52% 

*By loan-loss reserves, expected loss gap and collaterals. 

-2,1 mil milhões 

-2,0 mil milhões 

-17,0% 

-0,2 mil milhões 

Cobertura total* 

de NPE 
103% 109% 

Dez 17 Dez 18

Rácio NPL>90 dias 8,9% 6,1%

Rácio NPE inc. títulos e extra-patrimoniais (EBA) 11,1% 7,6%

Rácio NPE crédito 15,0% 10,9%

NPE 

NPL>90d 

Other 

NPE coverage by 

LLRs 

NPE total 

coverage* 
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Ritmo muito elevado de redução de NPE desde 2013 

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

 (Milhões de euros) 

Non-performing exposures (NPE) 

Cobertura de NPE 

6.213 6.134 5.572 5.029 4.058 2.651 

12.783 
10.921 

9.777 
8.538 

6.754 
4.797 

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

NPL>90d 

Outros NPE 

• NPE em Portugal descem para €4,8 mil milhões em 31 

de dezembro de 2018, uma redução de €2,0 mil 

milhões face ao final de 2017 

• Este decréscimo é atribuível a reduções de €1,4 mil 

milhões dos NPL>90d e de €0,6 mil milhões dos 

outros NPE 

• Cobertura total* dos NPE de 109%, desagregada em: 

– cobertura por imparidade de 50% 

– cobertura por colateral imobiliário de 44% 

– cobertura por colaterais financeiros de 15% 

– cobertura por expected loss gap de 1% 

• Redução de NPE líquidos de imparidades de €9,8 mil 

milhões no final de 2013 para €2,4 mil milhões em 31 

de dezembro de 2018 

23% 
28% 31% 

39% 42% 
50% 

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

Cobertura total* 

Cobertura por 

imparidade 

101% 104% 90% 92% 109% 86% 

• NPE in Portugal down to €4.8 billion as of December 

31, 2018, a €2.0 billion reduction from year-end 

2017 

• This decrease is attributable to a €1.4 billion NPL> 

90d reduction and to a €0.6 billion reduction of 

other NPE 

• NPE total coverage* of 109%, broken down as 

follows: 

– coverage by loan-loss reserves of 50% 

– coverage by real estate collateral of 44% 

– coverage by financial collateral of 15% 

– coverage by expected loss gap of 1% 

• NPE net from loan-loss reserves were down to €2.4 

billion as of December 31, 2018  from €9.8 billion 

at year-end 2013 

*By loan-loss reserves, expected loss gap and collaterals. 

-8,0 
mil milhões 

+27pp 
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Forte dinâmica comercial, com crescimento dos recursos de Clientes 

+3,6% sem 

efeito cambial 

*Depósitos, débitos titulados, ativos sob gestão, ativos distribuídos e seguros de poupança e de investimento. 

 (Mil milhões de euros) 

Recursos totais de Clientes* op. internacionais 

Recursos totais de Clientes* em Portugal 

25,4 
30,6 

25,7 
24,7 

1,5 
1,3 

17,7 
17,4 

70,3 
74,0 

Dez 17 Dez 18

Recursos totais de Clientes* 

Depósitos à 

ordem 

Depósitos a 

prazo 

Outros recursos 

de balanço 

Fora de 

balanço 

+5,2% 

Consolidado 

16,4 19,5 

18,9 18,2 

15,6 15,6 

50,9 53,3 

Dez 17 Dez 18

Depósitos à ordem 

Depósitos a prazo 

Outros 

+4,6% 

9,0 11,1 

6,9 
6,5 

3,5 3,2 

19,4 20,8 

Dez 17 Dez 18

Depósitos à ordem 

Depósitos a prazo 

Outros 

+6,8% 

*Deposits, debt securities, assets under management, assets placed with Customers and insurance products (savings and investments). 

Demand 

deposits 

Term deposits 

Other BS funds 

Off-BS funds 
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Forte dinâmica comercial, com crescimento da carteira de crédito performing 

0 0 

-1.784 

39.361 39.361 

37.996 

Dez 16 NPE Não NPE Dez 16 NPE Não NPE Dez 17

+2,0% sem 

efeito cambial 

 (Mil milhões de euros) 

Crédito a Clientes (bruto) 

23,8 
23,2 

3,8 4,0 

23,4 23,8 

51,0 51,0 

Dez 17 Dez 18

Empresas 

Consumo e 

outros 

Habitação 

Operações internacionais 

Portugal 

+0,2% 

13,0  13,8  

Dez 17 Dez 18

Consolidado 

NPE: -27,6% (-€2,1 mil milhões) 

Performing: +5,1% (+€2,2 mil milhões) 

-2,1% 

NPE: -29,0%  (-€2,0 mil milhões) 

Performing: +3,7% (+€1,1 mil milhões) 

+6,8% 

38,0 37,2 

Dez 17 Dez 18

Companies 

Consumer 

and other 

Mortgage 
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Crescimento do crédito em Portugal 

Carteira de crédito performing 

• Carteira de crédito performing em Portugal cresce €1,1 

mil milhões (+3,7%) face a 31 de dezembro de 2017 

• Forte desempenho do crédito a empresas, que aumentou 

€0,5 mil milhões, correspondentes a 45% do crescimento da 

carteira de crédito performing em Portugal face a 31 de 

dezembro de 2017, sendo de realçar a produção de leasing 

(+72,9% face a 2017) e de factoring (+21,8%) 

• Performing credit portfolio in Portugal expands by 

€1.1 billion (+3.7%) from December 31, 2017 

• Strong performance of loans to companies, was up by 

€0.5 million, equivalent to 45% of the increase of the 

performing credit portfolio in Portugal from December 

31, 2017, with new leasing  and factoring business, up 

by 72.9% and by 21.8%, respectively, being particularly 

outstanding 

13,9 14,4 

1,5 1,7 

15,8 16,3 

31,2 
32,4 

Dez 17 Dez 18

Empresas 

Consumo e 

outros 

Habitação 

+3,7% 

Repartição do crescimento do crédito performing 

Habitação 
42% 

Consumo e 
outros 13% 

Empresas 
45% 

 (Mil milhões de euros) 

+1,1 
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Posição de liquidez confortável 

Rácio de crédito líquido sobre depósitos 

93% 

87% 

Dez 17 Dez 18

-6pp 

Financiamento BCE 

(Mil milhões de euros) 

3,0 2,7 

Dez 17 Dez 18

16,9 12,8 Ativos 

elegíveis 

Rácios de liquidez (CRD IV/CRR) 

133% 

218% 

NSFR (Net stable
funding ratio)

LCR (Liquidity
coverage ratio)

100% 
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Capital reforçado 

 CET1 capital ratio of 12.0% (fully implemented) as of 

December 31, 2018 

 Increase from 11.9% as of December 31, 2017 due to 

earnings for the year, partially offset by the impact of the 

IFRS9 adoption, by negative FX effects and by increased risk-

weighted assets 

 Increase from 11.8% as of September 30 due to earnings for 

the quarter and to lower deductions on DTAs and on 

significant investments 

 Total capital ratio of 13.5% (fully implemented) as of 

December 31, 2018 

 AT1 issue, completed in January 31, 2019, to strengthen 

total capital to 14.5% 

 ECB decision on 2019 SREP requirements: minimum CET1 of 

8.8%, including Pillar 1 of 4.5% and Pillar 2 of 2.25% 

(unchanged from 2018), and buffers of 2.875% (capital 

conservation: 2.5%; other systemically important institutions: 

0.375%); minimum total capital requirement of 13.1% 

*Including AT1 issued in January 31, 2019 (€400 million). 

Fully implemented 

11,9% 12,0% 12,0% 
9,6% 

13,7% 13,5% 
14,5% 

13,1% 

Dez 17 Dez 18* Dez 18
Pro forma**

SREP
2019

 Rácio de capital CET1 de 12,0%* (fully implemented) em 

31 dezembro de 2018 

 Reforço face a 11,9% em 31 de dezembro de 2017 reflete 

os lucros do ano, parcialmente compensados pelo impacto 

da adoção da IFRS9, por impactos cambiais desfavoráveis e 

pelo crescimento dos ativos ponderados pelo risco 

 Reforço face a 11,8% em 30 de setembro devido aos 

lucros do trimestre e a menores deduções de ativos por 

impostos diferidos (DTAs) e de investimentos significativos 

 Rácio de capital total de 13,5%* (fully implemented) em 

31 de dezembro de 2018 

 Emissão de AT1, concluída em 31 de janeiro 2019, reforça 

capital total para 14,5%** 

 Decisão do BCE sobre requisitos de capital (SREP) para 

2019: CET1 mínimo de 9,6%, incluindo requisitos de Pilar 1 

de 4,5% e de Pilar 2 de 2,25% (manutenção face a 2018), 

bem como buffers de 2,875% (repartidos entre 2,5% para 

conservação de capital e 0,375% para outras instituições 

sistémicas); rácio de capital total mínimo de 13,1% 

Rácio de capital 

CET1 

Total 

+557 

milhões 

*Incluindo resultados não auditados de 2018. 

**Incluindo resultados não auditados de 2018 e AT1 emitido em 31 de janeiro de 2019 (€400 milhões). 
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Sucesso da emissão de AT1  

Emissão de AT1 

Desagregação geográfica 

Desagregação por tipo de investidor 

Emitente: Banco Comercial Português, S.A.  

Rating (M/S/F/D):  Caa1/CCC+/B-/B low 

Montante: €400 milhões 

Data de emissão: 31 janeiro 2019 

Possibilidade de 

reembolso antecipado: 

Por iniciativa do emitente a partir de 

31 janeiro 2024, sujeito a autorização 

regulamentar prévia 

Cupão: 9,25% por ano até 31 janeiro 2024, 

com pagamento trimestral de juros; 

taxa mid swap 5 anos + 941pb após 

essa data 

Admissão à cotação: Euronext Dublin 

Procura: 1,6x montante da emissão 

Gestoras de 
ativos 53% 

Hedge Funds 
27% 

Bancos 
11% 

Seguradoras
/ FPensões 

9% 

RU e Rep. 
Irlanda 51% 

Portugal 
16% 

Alemanha, 
Áustria e 
Suíça 12% 

Outros Sul da 
Europa 8% 

França e 
Benelux 7% 

Outros 7% 
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Contributo positivo das operações internacionais 

*Incluindo resultados do exercício. | **Contributo da operação em Angola. | ***Inclui reforço de imparidade para goodwill (-€12,6 milhões) e reavaliação do contributo 

(+€13,4 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) 

146,2 
186,9 

Contributo 2017 Contributo 2018

+27,8% 

*Including earnings for the year. 

**Contribution of the Angolan operation. 

***Includes goodwill impairment (-€12.6 million) and contribution revaluation (+€13.4 million). 

Subsidiaries’ net income presented for 2017 at the same exchange rate as of 2018 for comparison purposes. 

2017 2018
Δ %

moeda local

Δ %

 euros
ROE

Rácio de 

capital*

Polónia 159,8 178,4 +11,7% +11,3% 9,6% 23,8%

Moçambique 85,1 94,1 +10,5% +10,5% 22,2% 39,0%

Angola**

Antes do impacto da IAS 29 18,1 20,7

Impacto da IAS 29*** -18,1 0,8

Total Angola após impacto da IAS 29 0,1 21,4

Outros 8,8 13,3

Resultado líquido 253,8 307,2

Interesses minoritários (Polónia e Moçambique) -108,1 -120,4

Efeito cambial (Polónia e Moçambique) 0,5 --

Contributo das operações internacionais 146,2 186,9 +27,8%



23 

209|0|93 

253|217|226 

191|191|191 

217|217|217 

Crescimento do resultado líquido 
 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

ROE 9,3% 9,6% 

Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a dezembro de 2018: Demonstração de Resultados 4,26348333; Balanço 4,2966. 

*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 (€14,2 milhões em 2018 e €9,5 milhões em 2017) é apresentada em resultados em operações financeiras. 

159,8 178,4 

2017 2018

+11,7% 

FX effect excluded. €/Zloty constant at December 2018 levels: Income Statement 4.26348333; Balance Sheet 4.2966. | *Pro forma data. 

Margin from derivative products, including those from hedging FX denominated loan portfolio, is included in net interest income, whereas in 

accounting terms, part of this margin (€14.2 million in 2018 and €9.5 million in 2017) is presented in net trading income. 

 Net earnings of €178.4 million (+11.7%), with ROE of 9.6% 

 Increasing banking income, driven by net interest income 

 Customer funds up by 12.2%, while loans to Customers increased by 17.7%, 

excluding FX-denominated mortgage loans 

 CET1 ratio of 21.9%  as of December 31, 2018, with total capital of 23.8%, both 

including 2018 earnings 

 Tier 2 issue of 830 million zlotys, completed in January 30, 2019, to reinforce total 

capital by 230bp 

Eurobank acquisition (2Q19) strengthens geographic presence outside main 

cities, reinforces market share in non-mortgage retail loans and results in a 

26% earnings accretion after synergies are materialised 

 Maior resultado anual registado pelo Banco: €178,4 milhões (+11,7%), com ROE de 

9,6% 

 Aumento do produto bancário em 6,1%, impulsionado pela margem financeira 

 Recursos de Clientes crescem 12,2%; carteira de crédito aumenta 17,7% excluindo 

crédito habitação em moeda estrangeira 

 Rácio CET1 de 21,9% e rácio de capital total de 23,8%, incluindo resultados de 

2018 

 Emissão de Tier 2 no montante de 830 milhões de zlotys em 30 de janeiro de 2019 

reforça o rácio de capital total em 230pb 

Aquisição do eurobank (2T19) fortalece presença geográfica fora das grandes 

cidades, reforça quota no mercado de crédito de retalho não-hipotecário e 

incrementa resultados em 26% após materialização de sinergias 

15.499 
17.391 

2017 2018

Recursos de Clientes 

+12,2% 

11.383 
12.695 

2017 2018

Crédito a Clientes (bruto) 

+11,5% 

+17,7% excluindo 

crédito habitação em 

moeda estrangeira 
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Crescimento do resultado líquido 

85,1 94,2 

2017 2018

+10,6% 

 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

ROE 24,2% 22,2% 

Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a dezembro de 2018: Demonstração de Resultados 71,64625000; Balanço 70,5000.  

 Net earnings of €94.2 million (+10.6%), with ROE of 22.2% 

 Increasing banking income (+7.8%), driven by higher net interest 

income and other income 

 Customer funds grew 11.1%, loan portfolio down by 16.8% reflecting a 

conservative approach under a challenging environment 

 Capital ratio of 39.0% 

FX effect excluded. €/Metical constant at December 2018 levels: Income Statement 71.64625000; Balance Sheet 70.5000.  

 Resultado líquido de €94,2 milhões (+10,6%), com ROE de 

22,2% 

 Aumento do produto bancário em 7,8%, impulsionado pela 

subida da margem financeira e dos outros proveitos 

 Recursos de Clientes crescem 11,1%, com redução da carteira 

de crédito (-16,8%) a refletir uma abordagem conservadora, 

dado o contexto desafiante 

 Rácio de capital de 39,0% 

Recursos de Clientes 

1.413 
1.571 

2017 2018

+11,1% 

Crédito a Clientes (bruto) 

964 
802 

2017 2018

-16,8% 
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Barómetro Financeiro 2018 

Reconhecimento externo em 2018 

Millennium bcp 

Escolha do Consumidor 2019, 

Categoria “Grandes Bancos”  

Millennium bcp 

Melhor Banco Empresas; 

Produtos mais adequados; 

Mais Inovador; Mais Eficiente; 

Mais Próximo 

Millennium bcp: Best Consumer Digital Bank 

em Portugal; Best Online Deposit, Credit 

and Investment Product Offerings na Europa 

Ocidental; Best Information Security and 

Fraud Management na Europa Ocidental 

para os sites de Particulares e de Empresas 

Millennium bim: Best Digital Bank em 

Moçambique 

Millennium bcp: Uma das Melhores 

ATM/Experiência de Self-Service para a 

nova Millennium Teller Machine (MTM). 

Único banco europeu distinguido 

Millennium bcp 

Best investment bank em 

Portugal 

Bank Millennium: 1.º lugar em Mobile 

Banking, 2.º lugar em Bank for Mr. Kowalski 

(banca tradicional) e 3.º em Internet 

Banking e em Mortgage Banking 

(Newsweek’s Friendly Bank 2018) 

Millennium bcp: Prémio Marketeer na 

categoria “Banca” 

Millennium bim: Best Trade Finance 

Provider em Moçambique 

ActivoBank: Best Commercial Bank em 

Portugal 

ActivoBank: Marca mais reputada na 

categoria “Banca Online” (Marktest 

Reputation Index) 

ActivoBank: Escolha do Consumidor 2019, 

categoria “Bancos Digitais” 

Millennium bcp: Líder na satisfação dos  

Clientes com os canais digitais (CSI Banca, 

2.ª vaga); líder na satisfação global, na 

satisfação com o gestor e na satisfação com 

os canais digitais (Basef Banca, dezembro 

2018) 

Millennium bcp: Best Private Bank em 

Portugal 

Millennium bcp: Banco mais digital, com a 

melhor imagem global, com maior 

percentagem de Clientes fidelizados e com 

maior atratividade para não Clientes 

ActivoBank: Melhor site/app serviços 

financeiros 

Millennium bcp 

Consumer Choice 2019, 

“Large Banks” category 

Millennium bcp 

Best Bank for Companies; 

Most Appropriate Products; 

Most Innovating; Most 

Efficient; Closest to 

Customers 

Millennium bcp: Best Consumer Digital Bank 

in Portugal; Best Online Deposit, Credit and 

Investment Product Offerings in Western 

Europe; Best Information Security and Fraud 

Management in Western Europe for both 

individuals and companies banking sites 

Millennium bim: Best Digital Bank in 

Mozambique 

Millennium bcp: the new Millennium Teller 

Machine (MTM) was considered one of the 

Best ATM/Self-Service Experiences in the 

world. Only European bank distinguished 

Millennium bcp: Best investment bank in 

Portugal 

Millennium bim: Best bank in Mozambique 

Bank Millennium: #1 in Mobile Banking, #2 

in Bank for Mr. Kowalski (traditional 

banking) e #3 in Internet Banking na in  

Mortgage Banking (Newsweek’s Friendly 

Bank 2018) 

Millennium bcp: Marketeer award, 

“Banking” category 

Millennium bim: Best Trade Finance 

Provider in Mozambique 

ActivoBank: Best Commercial Bank in 

Portugal 

ActivoBank: brand with best reputation, 

“online banking” category (Marktest 

Reputation Index) 

ActivoBank: Consumer Choice 2019, “Digital 

Banks” category 

Millennium bcp: Most satisfied Customers 

with digital channels (CSI Banca, 2nd wave); 

highest satisfaction overall, most satisfied 

with account manager, most satisfied with 

digital channels (Basef Banca, December 

2018) 

Millennium bcp: Best Private Bank in 

Portugal 

Millennium bcp: Most digital bank, best 

overall image, highest loyal Customers 

percentage, most attractive to non-

Customers 

ActivoBank: Melhor financial services 

site/app 

Millennium bim: Best bank em Moçambique 
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Principais indicadores 

RoE 

Loans to Deposits 

Active Customers 

Digital Customers 

Cost to Income 

Mobile Customers 

CET1 

Dividend Payout 

NPE stock 

Asset quality 

Franchise 

growth 

Value 

creation 

Cost of risk 

Consolidado 

RoE 

Loans-to-Deposits 

Clientes ativos 

Clientes digitais 

Cost-to-Income 

Clientes mobile 

CET1 

Dividend Payout 

Stock de NPE Qualidade 

dos Ativos 

Crescimento 

do negócio 

Criação de 

valor 

Custo do risco 

5,2% 

87% 

4,9 milhões 

55% 

47% 
(46% sem itens não habituais) 

34% 

12,0%* 

€5,5 mil milhões 

92 pb 

2018 

≈10% 

<100% 

>6 milhões 

>60% 

≈40% 

>45% 

≈12% 

≈40% 

≈€3 mil milhões  
Redução de ≈60% desde 2017 

<50 pb 

2021 

3,3% 

93% 

4,5 milhões 

49% 

43% 
(44% sem itens não habituais) 

26% 

11,9% 

-- 

€7,7 mil milhões 

122 pb 

2017 

*Incluindo resultados não auditados de 2018. 

10% 
Proposta da Comissão Executiva 
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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 4.725.000.000,00 euros. 


