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Recursos de Clientes

(M€)

Produto Bancário Comercial Recorrente

(M€)

Resultado Operacional Core 

(M€)

77

92

mar-19 mar-20

Resultado Operacional Core aumenta 20,1%

Carteira de Crédito Recorrente

(M€)

23 245
24 380 24 437

mar-19 dez-19 mar-20

+5,1%

27 780 27 835 28 494

29 233 29 523 29 957

mar-19 dez-19 mar-20

+1,5%

+2,4%

Depósitos
+0,2%

O Banco está bem capitalizado e apresenta sólida liquidez, estando

bem posicionado para dar suporte aos clientes de retalho e empresas

Custos Operativos Recorrentes

(M€)

+4,8%188 197

mar-19 mar-20 % YoY

-2,3%116 114

mar-19 mar-20 % YoY

+20,1%
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6,5

3,4 3,3

mar-19 dez-19 mar-20

Evolução do Ativo Total do Legacy

(mM€)

Evolução dos NPLs

(mM€)

21,8% 11,8%Rácio NPL

1T20 condicionado pela Covid-19 mantendo a

redução contínua dos NPLs e dos ativos Legacy

11,1%

-49,4%

5,6% 3,6%
Rácio NPL 

Recorrente
3,5%

10,6

4,5 4,3

mar-19 dez-19 mar-20

-59,6%

-4,1%

Impacto Covid-19 nos resultados e atividade do 1T20:

O consequente abrandamento da atividade bancária e volatilidade dos mercados, resultou em:

▪ 70M€ de reforço adicional de imparidades com o agravamento do custo do risco. O nível de

provisões deve-se manter elevado nos próximos trimestres;

▪ 59M€ de perdas em resultados devido a coberturas de taxa de juro na carteira de dívida

soberana e 61M€ redução de ganhos não realizados

Excluindo estes impactos, o NOVO BANCO recorrente apresenta uma rentabilidade positiva no

primeiro trimestre de 2020.
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Estamos Abertos ao futuro e à economia: 

a resposta do NOVO BANCO à Covid-19

Desde o início da pandemia de Covid-19, o NOVO

BANCO assumiu o papel fundamental de apoiar a

economia e a sociedade portuguesa, alavancando nos

eixos estratégicos:

. essencial

. conveniente

. próximo

. inovador

Com uma abordagem transversal na vida das

famílias, das empresas e nos negócios dos seus

clientes, "Estamos Abertos“, assegurando:

Prontidão e 

disponibilidade

em apresentar soluções concretas e

eficazes de resposta aos desafios do

atual contexto

Apoio na 

recuperação da 

economia

reconhecendo que cada indivíduo,

família, empresa e comunidade, é

parte da capacidade produtiva do país
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Medidas de apoio a clientes e à economia

Financiamento e adaptação da oferta bancária

Apoio 

financeiro

Adaptação 

da Oferta

1,2mM€ em Linhas 

Crédito COVID*
(18,3% de quota de mercado) 

56 mil moratórias 

concedidas*
(6,1mM€ valor nominal)

• Disponibilização de Moratórias de crédito e linhas 

de crédito protocoladas com o Estado;

• Conjunto de soluções de apoio à tesouraria e 

financiamento

• Moratórias de crédito setoriais (protocolo da APB)

• Soluções de antecipação de fundos para 

pagamento de salários dirigidas a empresas em 

regime de Lay-off Simplificado.

Lançamento de um pacote temporário de produtos e serviços, incluindo:

• isenção de custos nas transações TPA e nos pagamentos de baixo valor; 

• isenção de custos nos canais digitais 

(eg:  transferências interbancárias, pagamentos de serviços, cash-advance e 

transferências MBWay, isenções de 1ª anuidade).

* Dados a 2 junho 2020 7



Medidas de apoio a Clientes e à economia

Canais digitais e agilização de processos

Antecipando o aumento de recurso 

aos meios digitais e remotos:

▪ Reforço do suporte tecnológico 

às transações através de meios 

eletrónicos de pagamento;

▪ Disponibilização de novas 

formas de formalização remotas; 

▪ Fortalecimento da capacidade 

de atendimento de call center

com a inclusão de 20 balcões no 

atendimento 

Maior adesão dos clientes aos canais remotos e digitais:

Balcões, canais digitais e ATMs mantiveram-se operacionais desde o início da pandemia,

continuando a servir e a responder de forma rápida às necessidades dos clientes.

+52% 
vendas digitais 

até maio de 2020

4,7
App com melhor 

avaliação nas app 

stores*

Call center
reforço da equipa e 

criação de email 

dedicado

+45% 
de transferências online 

entre a 1ª e 2ª quinzena 

de março

* Média ponderada das avaliações Apple Store e Android (2 de junho 2020)
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Proteção a clientes,e colaboradores e apoio à 

comunidade

Clientes e 

Colaboradores Comunidade

• Donativos: 

- Iniciativa da APB* para compra de 100 ventiladores 

(230m€); 

- Iniciativa da AEP* para a aquisição de material de 

proteção em parceria com a Ordem dos Médicos 

(30m€), 

- Iniciativa Acelerador de Acesso a Ferramentas COVID 

promovida pela EU* (500m€);

• Implementação de política de pronto pagamento a 

fornecedores;

• Criação do NB Marketplace, plataforma gratuita que põe 

à disposição serviços digitais e remotos de pequenos 

negócios de uma região;

• Inovação na comunicação com a sociedade, partilhando 

informação útil, perspetivas e tendências da economia 

(eg: publicações, programas de rádio e vídeos digitais).

• Adoção das recomendações da DGS* e 

disponibilização de equipamentos de proteção 

individual;

• ~100% das sucursais abertas e com acesso 

condicionado para maior proteção de clientes;

• Implementação de novas formas de trabalhar que 

permitiram manter níveis de serviço sem disrupções, 

incluindo teletrabalho e a divisão de equipas com 

funções criticas entre várias localizações;

• Disponibilização de um pacote de apoios financeiros 

e de saúde para necessidades especificas dos 

Colaboradores/agregados familiares;

• Criação de novos canais de comunicação interna 

aumentando a proximidade entre colaboradores.

* DGS: Direção Geral da Saúde; APB: Associação Portuguesa de Bancos; AEP: Associação Empresarial de 

Portugal; UE: União Europeia.
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O Banco Recorrente continua a progredir, com desenvolvimentos 

positivos na atividade comercial

M€

NOVO BANCO Recorrente

▪Crescimento sustentável do Produto Bancário

Comercial (+4,8%), suportado por:

▪Evolução positiva da Margem Financeira

(+10M€ face ao 1T19; +8,8%);

▪Evolução estável das Comissões nos Serviços

a clientes (-1M€ face ao 1T19; -1.9%);

▪Refletindo os efeitos da pandemia Covid-19:

▪Resultados de operações financeiras

(variação homóloga de -111M€);

▪Imparidades e provisões (+32M€ face ao

1T19);

▪Resultado do Período totalizou -75M€ (-128M€

face ao 1T19)
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Recorrente

Variação

absoluta relativa

Margem Financeira  116,4  126,6  10,3 8,8%

+ Serviços a Clientes  71,4  70,1 - 1,3 -1,9%

= Produto Bancário Comercial  187,8  196,7  8,9 4,8%

+ Resultados de Operações Financeiras  31,3 - 79,6 - 111,0 ...

+ Outros Resultados de Exploração  3,9  3,0 - 0,9 -23,0%

= Produto Bancário 223,0 120,0 -103,0 -46,2%

- Custos Operativos  116,2  113,5 - 2,6 -2,3%

= Resultado Operacional 106,8 6,5 -100,3 -93,9%

- Imparidades e Provisões  21,6  53,5  32,0 ...

Crédito  22,3  51,1  28,9 ...

Títulos - 1,1  2,1  3,2 ...

Outros Ativos e Contingências  0,4  0,3 - 0,1 -25,2%

= Resultado antes de Impostos 85,3 -47,0 -132,3 ...

- Impostos e Contribuição para Setor Bancário 31,4 28,1 -3,4 -10,8%

- Interesses que não Controlam 1,2 0,1 -1,1 -92,2%

= Resultado do Período 52,7 -75,1 -127,8 ...

Conta de Exploração até 

31-mar-19

até 

31-mar-20



1T19 1T20

Margem Financeira cresce +8,8% e as Comissões totalizam €70M

Margem Financeira
(MF, M€)

1,36%1,38%

Taxa de

Margem

Financeira

M€

NOVO BANCO Recorrente

116
127

+8,8%

▪ Crescimento de 10M€ na Margem Financeira, para 127M€ (+8,8%), com MF de 1,36%, beneficiando da

contribuição positiva das medidas de otimização concretizadas e continuado enfoque na política de preços.

▪ Comissões totalizaram 70M€ (-1,9% face ao 1T19), com o trimestre a registar uma redução nas comissões de

gestão de meios de pagamento devido ao menor nível de transações, enquanto a gestão de ativos e

bancasseguros permaneceram estáveis.
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ATIVOS FINANCEIROS 33 681 1,90%  160 36 897 1,82%  170

Crédito a Clientes 23 505 2,27%  133 24 380 2,19%  135

Aplicações Monetárias  744 0,10%  0 2 491 0,00%  0

Títulos e Outras Aplicações 9 432 1,12%  26 10 025 1,38%  35

ATIVOS FINANCEIROS 33 681 1,90%  160 36 897 1,82%  170

PASSIVOS FINANCEIROS E DIFERENCIAIS 33 681 0,50%  42 36 897 0,44%  41

1,40%  118 1,38%  129

Imparidade stage  3 - 2 - 2

MARGEM FINANCEIRA 1,38%  116 1,36%  127

MARGEM FINANCEIRA
(sem ajustamento Imparidade stage 3 )

              MARGEM FINANCEIRA

até 31-mar-19 até 31-mar-20

Capitais 

Médios

Taxa   

Média      

Proveitos 

/ Custos

Capitais 

Médios

Taxa   

Média      

Proveitos 

/ Custos



Resultados de Operações Financeiras e Outros Resultados de 

Exploração

NOVO BANCO Recorrente

3,8 4,1 3,7

3,3
3,8 3,7

2,2
2,9 3,1

1,6

1,3 1,3

mar-19 dez-19 mar-20

Outros Obrigações

Outra Dívida Pública Dívida Pública Portuguesa

Carteira de Títulos (mM€)

▪A carteira de títulos ascende a 11,8mM€, incluindo

6,8mM€ de dívida soberana valorizada ao valor de

mercado por contrapartida de reservas. Como parte

desta carteira está coberta, 58,6M€ de perdas foram

reconhecidas em resultados. A mar.20 os ganhos não

realizados nesta carteira ascendem a 270M€ (dez.19:

331M€).

▪Resultados de operações financeiras de -79,6M€,

incluem adicionalmente perdas na venda e reavaliação

de títulos, em parte devido ao impacto da Covid-19 na

volatilidade do mercado.

10,9

12,0 11,8

M€
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Variação 

absoluta

Resultados de Operações Financeiras  31,3 - 79,6 - 111,0

Outros Resultados de Exploração  3,9  3,0 - 0,9

 até

 31-mar-19

até

31-mar-20



Custos Operativos com evolução estável no 1T20

Custos Operativos

(M€) Balcões

Internacional

Doméstico

Colaboradores

Internacional

Doméstico

NOVO BANCO Recorrente

381 375 375

21 12 11

2018 2019 1T20

- 1

- 16

402
387 386

4 804 4 648 4 635

292 221 219

2018 2019 1T20

- 242

- 15
5 096

4 869 4 854

-2,3%

▪ Foco contínuo na otimização da estrutura de custos, para além do investimento no negócio e na transformação 

digital

14
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Ativo de 41,3mM€, com aumento de +530M€ (+1,3%)

M€

NOVO BANCO Recorrente

▪No 1T20, o Ativo aumentou +530M€ (+1,3%)

com o crédito a clientes (líquido) a apresentar

um crescimento de +0,3% (+68M€) e um

crescimento de +5,3% (+1.208M€) face a

mar.19, confirmando a tendência positiva já

alcançada em 2019 (+5,7%; +1.270M€).

▪Crescimento dos volumes de crédito

recorrente (bruto) em +1.192M€ face a mar.19

e +57M€ face a dez.19:

Taxas de variação homólogas:

Empresas +4,1%; Habitação +7,3%;

Consumo e outros -1,0%;

▪Rácio de NPL Recorrente melhora 2,1pp face

a mar.19 para 3,5% com uma cobertura de

67,9% (mar.19: 48,7%).

* Inclui disponibilidades e aplicações em Instituições de Crédito e Crédito a Clientes.. 15

relativa

Crédito a clientes (bruto) 23 245 24 380 24 437  57 0,2%

Empresas 12 545 12 925 13 061  135 1,0%

Habitação 9 405 10 100 10 095 - 5 0,0%

Crédito ao consumo e outros 1 295 1 355 1 282 - 73 -5,4%

Imparidade  650  645  634 - 10 -1,6%

Crédito a Clientes (líquido) 22 595 23 735 23 803  68 0,3%

Imóveis  403  307  313  6 2,0%

Outros ativos 15 008 16 772 17 228  456 2,7%

Total do Ativo (líquido) 38 006 40 814 41 344  530 1,3%

Non-Performing Loans  (NPL)* 1 336  946  936 - 10 -1,1%

Rácio NPL * 5,6% 3,6% 3,5% -0,1 p.p. …

Cobertura NPL * 48,7% 68,3% 67,9% -0,4 p.p. …

Custo do Risco (p.b.)  38  91  84 - 8 …

Variação face a 

dez,19

absoluta

31-dez-19 31-mar-2031-mar-19



Redução do balanço Legacy (-4,1%), sustentada por reduções na

carteira de crédito líquida em -127M€ (-8,7%).

M€

NOVO BANCO Legacy
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relativa

Crédito a clientes (bruto) 5 316 2 675 2 486 - 188 -7,0%

Empresas 4 856 2 307 2 109 - 198 -8,6%

Habitação  215  165  161 - 3 -2,0%

Crédito ao consumo e outros  245  203  216  13 6,4%

Imparidade 4 856 1 208 1 146 - 61 -5,1%

Crédito a Clientes (líquido) 2 164 1 467 1 340 - 127 -8,7%

Imóveis 1 590  829  820 - 9 -1,1%

Outros ativos 6 874 2 186 2 139 - 47 -2,2%

Total do Ativo (líquido) 10 628 4 482 4 299 - 184 -4,1%

Variação face a 

dez,19

absoluta

31-mar-19 31-dez-19 31-mar-20

Legacy

Variação

absoluta relativa

Margem Financeira  8,4  10,8  2,4 28,5%

+ Serviços a Clientes  0,8  0,4 - 0,4 -49,2%

= Produto Bancário Comercial  9,2  11,2  2,0 21,6%

+ Resultados de Operações Financeiras - 3,4 - 13,9 - 10,5 ...

+ Outros Resultados de Exploração - 13,4 - 0,9  12,5 93,2%

= Produto Bancário -7,6 -3,6 3,9 51,9%

- Custos Operativos  4,1  2,3 -1,9 -44,7%

= Resultado Operacional -11,7 -5,9 5,8 49,3%

- Imparidades e Provisões  130,2  28,3 -101,9 -78,3%

- Impostos e Contribuição para Setor Bancário 3,9 0,0 - 3,9 ...

= Resultado do Período -145,8 -34,2  111,6 76,5%

até 

31-mar-19

até 

31-mar-20

Conta de Exploração



Resultados Consolidados do 1T20 demonstrando uma tendência 

subjacente positiva penalizada pela pandemia de Covid-19

M€

* Produto Bancário Comercial deduzido dos Custos Operativos

NOVO BANCO Consolidado

▪Evolução positiva do Produto Bancário

Comercial (+5,5% homólogo);

▪Redução de 3,7% nos Custos Operativos que

refletem as melhorias ao nível da simplificação

dos processos e da otimização de estruturas.

▪Resultado Operacional Core* aumenta 20,1%

face a mar.19.

▪A evolução positiva foi condicionada pela

influência dos efeitos da pandemia Covid-19:

▪ Impacto negativo dos Resultados de

operações financeiras (-94M€), a refletir

a volatilidade do mercado no 1T20,

▪ Reforço do provisionamento para

crédito incluindo 70M€ para potenciais

impactos decorrentes da pandemia.

▪ Resultado do período totalizou -179M€.

absoluta relativa

Margem Financeira  124,7  137,4  12,7 10,1%

+ Serviços a Clientes  72,2  70,5 - 1,7 -2,4%

= Produto Bancário Comercial  197,0  207,9  10,9 5,5%

+ Resultados de Operações Financeiras  28,0 - 93,6 - 121,5 ...

+ Outros Resultados de Exploração - 9,5  2,1  11,6 ...

= Produto Bancário  215,4  116,4 - 99,0 -46,0%

- Custos Operativos  120,3  115,8 - 4,5 -3,7%

= Resultado Operacional  95,1  0,6 - 94,5 -99,4%

Resultado Operacional Core*  76,7  92,1  15,4 20,1%

- Imparidades e Provisões  151,8  151,5 - 0,2 -0,2%

para Crédito  77,7  141,7  64,0 82,5%

para Títulos - 1,7  2,1  3,8 ...

para Outros Ativos e Contingências  75,8  7,7 - 68,1 -89,8%

= - 56,6 - 150,9 - 94,3 ...

 -  35,3  28,1 - 7,3 -20,6%

- Interesses que não Controlam 1,2  0,1 - 1,1 -92,2%

= Resultado do Período - 93,1 - 179,1 - 85,9 -92,3%

Resultado antes de Impostos 

DEMONSTRAÇÃO  DOS  

RESULTADOS 

até

31-mar-20

 até

 31-mar-19

Variação 

Impostos e Contribuição sobre o Setor 

Bancário
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Balanço consolidado

▪ Crédito a clientes (líquido) estável

com o crescimento de +0,3% do

crédito Recorrente (líquido) a ser

anulado por redução de -8,7% crédito

Legacy (líquido) que inclui redução de

-152M€ de crédito não produtivo.

▪ Os recursos totais de clientes de

balanço cresceram 1,5% para

30mM€, com os Depósitos a

aumentarem 659M€ (+2,4%).

▪ A mar.20, os recursos totais,

incluindo recursos de balanço

(30mM€) e os recursos de

desintermediação (extrapatrimoniais),

totalizavam 34,5mM€ (+0,2% vs

dez.19).

M€

NOVO BANCO Consolidado

18

absoluta %

Depósitos e empréstimos a bancos 2 223 2 612  389 17,5%

Crédito a clientes 25 202 25 073 - 129 -0,5%

Carteira de títulos 12 042 11 816 - 226 -1,9%

Imóveis 1 136 1 133 - 3 -0,3%

Ativos por impostos  900  939  39 4,3%

Outros ativos 3 793 4 000  207 5,5%

absoluta %

Recursos de bancos 9 850 9 797 - 52 -0,5%

Recursos de clientes 28 400 28 842  442 1,6%

Títulos emitidos 1 123 1 115 - 8 -0,7%

Outros passivos 1 920 2 086  166 8,6%

Total do Passivo 41 293 41 841  547 1,3%

Capital Próprio 4 003 3 732 - 271 -6,8%

Total do Passivo e Capital Próprio 45 296 45 572  276 0,6%

Passivo e Capital Próprio

Ativo

 276 0,6%

dez-19 mar-20
Variação

Total do Ativo 45 296 45 572

mar-20
Variação

dez-19



▪O abrandamento da atividade bancária em linha com o

evoluir da crise económica, levou inevitavelmente ao

agravamento do custo do risco. As imparidades para

riscos de crédito incluem um reforço de 70M€ como

reflexo da atualização da informação forward looking nos

modelos IFRS9.

▪Dado o atual contexto, é esperado que o nível de

provisionamento se mantenha elevado nos próximos

trimestres.

Provisões

Reforço de 152M€

21,8%

11,8% 11,1%

2,6
1,5 1,3

6,5

3,4
3,3

mar-19 dez-19 mar-20

Rácio 

NPLs

Líquido**

-4,7%

56,2%60,1%
Rácio de

Cobertura *
59,0%

Evolução dos NPLs

Contínua redução em linha com 

a estratégia definida

▪Redução dos créditos não produtivos 

resultando num decréscimo no rácio de 

NPL para 11,1% (mar.19: 21,8%).

▪O rácio de NPL da atividade recorrente 

situou-se nos 3,5%, com uma cobertura 

por imparidades de 67,9%.

* Cobertura por imparidade.    ** Líquido de imparidades.

(mM€)

NOVO BANCO Consolidado

(€mn) Credito Out.  Ativos e ContingênciasTítulos

152

22
55

75

22

130

Recorrente Legacy

152

51
21

2

7

54

28

70

Recorrente Legacy Covid

1T19 1T20

Total
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Posição de liquidez confortável

Estrutura de Financiamento

(mM€)

▪ Os depósitos de clientes crescem 2,4% face a dez.19 e são a principal fonte de financiamento do balanço

a representar 68,1% do total dos passivos e 62,5% do total do ativo.

Rácios de Transformação e de Liquidez

(%)

1 Inclui financiamento do Banco Central Europeu.
2 LCR: Liquidity Coverage Ratio; NSFR: Net Stable Funding Ratio.

3 Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities. Requisitos estabelecidos pelo Single Resolution

Board para o Novo BANCO com base na informação financeira e prudencial de 31 dezembro de 2018

88 89 92 89

124 125

143 137

108 106
101 104

dez-17 dez-18 dez-19 mar-20

Rácio de Transformação LCR NSFR
22

NOVO BANCO Consolidado

Requisitos para cumprimento do MREL3:

▪ 17,61% do Total de Passivos e Fundos Próprios

▪ 26,01% do total da exposição a riscos;

▪ Cumprimento até 31 dezembro 2023.

4,0 3,7

12,3 12,2

1,1 1,1

27,8 28,5

dec-19 mar-20

Capital Próprio Outros Passivos

Divida Titulada Depósitos

45,3 45,6

(62%)

(2%)

(27%)

(63%)

(2%)

(27%)

(1)
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O Banco está bem capitalizado

▪ O rácio de CET1 está protegido a um nível fixado em 12% a partir de jan.2020, até aos montantes das perdas

já verificadas nos ativos protegidos pelo Mecanismo de Capitalização Contingente.

▪ A 31 de março de 2020, o rácio provisório CET1 é de 12,3% e o rácio provisório de solvabilidade total de

13,8%, valores que representam uma redução face aos apurados no final de 2019 devido principalmente à

diminuição dos capitais próprios impactados no período pelos efeitos decorrentes da pandemia Covid-19.

▪ Neste contexto, importa destacar o facto do BCE ter divulgado em 12 março de 2020 diversas medidas que

permitem aos bancos operar temporariamente abaixo do nível de capital exigido.

Nota: Dados consolidados NOVO BANCO. * mar-20: dados provisórios.

NOVO BANCO Consolidado

(1) Engloba: Reserva de conservação de capital de 2,5%; Reserva contra-cíclica atualmente fixada em 0% em Portugal tem o valor de 0,01% no caso do GNB.

A reserva O-SII de 0,375% para 2020 aumentando para 0,50% em 2021 passa a partir de 2020 a ser cumprida apenas ao nível consolidado (LSF Nani Investments

S.à.r.l.).
(2) Na sequência das medidas de supervisão do BCE em reação à COVID-19 em março de 2020, o requisito de pilar 2 mandatório, estipulado em 3% para 2020,

passou a poder ser assegurado pelos vários elementos de fundos próprios nas seguintes proporções: CET1 56,25%, AT1 18,75% e T2 25%.

Pillar 1 Pillar 2 (2) Buffers (1)

CET1 12,3% 11,7% 8,70% 4,50% 1,69% 2,51%

T1 12,3% 11,7% 10,76% 6,00% 2,25% 2,51%

Rácio de solvabilidade 13,8% 13,5% 13,51% 8,00% 3,00% 2,51%

Capital requirements for 2020 (SREP)

Rácios

Ratios

phased-in

31-Mar-2020 *

Ratios

fully loaded

31-Mar-2020 *

Total

Of which:
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Balanço

31 mar.20 31 dez.19

Passivos financeiros detidos para negociação 619 545

Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor 

através dos resultados
91 102

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 40.154 39.674

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de 

crédito
9.797 9.850

Recursos de clientes 28.842 28.400

Responsabilidades representadas por títulos, passivos 

subordinados e passivos associadas a a ativos 

transferidos

1.068 1.065

Outros passivos financeiros 447 359

Derivados – Contabilidade de cobertura 68 59

Provisões 301 308

Passivos por impostos 17 18

Passivos por impostos correntes 13 12

Passivos por impostos diferidos 4 6

Outros passivos 588 586

Passivos incluídos em grupos para alienação 

classificados como detidos para venda
2 2

Total do Passivo 41.841 41.293

(M€) 31 mar.20 31 dez.19

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros 

depósitos à ordem
2.216 1.854

Ativos financeiros detidos para negociação 763 749

Ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo 

justo valor através dos resultados
1.311 1.315

Ativos financeiros pelo justo valor através de dos 

resultados ou de outro rendimento integral
8.416 8.850

Ativos financeiros pelo custo amortizado 27.306 27.141

Títulos 1.902 1.623

Aplicações em instituições de crédito 396 369

Crédito a clientes 25.009 25.150

Derivados – Contabilidade de cobertura 7 7

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela 

cobertura de carteira para o risco de taxa de juro
65 53

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos 

conjuntos e associadas
93 93

Ativos tangíveis 883 889

Ativos fixos tangíveis 183 188

Propriedades de investimento 700 701

Ativos intangíveis 28 26

Ativos por impostos 939 900

Ativos por impostos correntes 2 2

Ativos por impostos diferidos 937 898

Outros ativos 3.503 3.378

Ativos não correntes e grupos para alienação 

classificados como detidos para venda
44 40

Total do Ativo 45.572 45.296

Capital 5.900 5.900

Outro rendimento integral acumulado (793) (702)

Resultados retidos (7.203) (6.115)

Outras reservas 5.970 5.943

Resultados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe (179) (1.059)

Interesses minoritários (interesses que não controlam) 36 37

Total do Capital Próprio 3.732 4.003

Total do Passivo e do Capital Próprio 45.572 45.296

NOVO BANCO Consolidado
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(M€) 31 mar.20 31 mar.19

Margem financeira 137,4 124,7

Receitas de dividendos 5,2 0,5

Rendimentos de taxas e comissões 82,9 85,5

Despesas de taxas e comissões (13,6) (14,6)

Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor 

através dos resultados
4,1 46,7

Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros detidos para negociação (43,3) (35,0)

Ganhos ou perdas com ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados (42,3) 6,9

Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados - -

Ganhos ou perdas da contabilidade de cobertura (4,8) (2,0)

Diferenças cambiais 13,9 9,0

Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos não financeiros 0,6 1,0

Outras receitas operacionais 20,4 52,2

Outras despesas operacionais (44,3) (87,7)

Receitas operacionais totais 87,3 187,3

Despesas administrativas (107,2) (111,8)

Despesas de pessoal (65,4) (66,2)

Outras despesas administrativas (41,8) (45,6)

Depreciação (8,6) (8,5)

Provisões e imparidades (151,5) (151,8)

Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas 

contabilizadas pelo método da equivalência
0,6 1,2

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em continuação antes de impostos (179,5) (83,5)

Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação (0,5) (8,1)

Impostos correntes (1,1) (5,4)

Impostos diferidos 0,6 (2,7)

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos (180,0) (91,6)

Lucros ou prejuízos de operações descontinuadas 1,0 (0,4)

Lucros ou prejuízos do período (179,0) (92,0)

Atribuível a interesses minoritários (interesses que não controlam) 0,1 1,2

Resultado atribuível aos acionistas da empresa-mãe (179,1) (93,1)

Demonstração de Resultados

NOVO BANCO Consolidado
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Glossário (1/3)

Demonstração de Resultados

Serviços a clientes Receitas de taxas e comissões menos despesas de taxas e comissões

Produto bancário comercial Margem financeira e serviços a clientes

Resultados de operações financeiras

Receitas de dividendos, ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados

pelo justo valor através dos resultados, ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros detidos para negociação,

ganhos ou perdas com ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, ganhos

ou perdas com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, ganhos ou perdas da

contabilidade de cobertura e diferenças cambiais

Outros resultados de exploração

Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos não financeiros, outras receitas operacionais, outras despesas

operacionais, proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em subsidiárias e empreendimentos conjuntos e

associadas contabilizadas pelo método da equivalência

Produto bancário Margem financeira, serviços a clientes, resultados de operações financeiras e outros resultados de exploração

Custos operativos Custos com pessoal, gastos gerais administrativos e amortizações

Resultado operacional Produto bancário - custos operativos

Provisões e imparidades

Provisões ou reversão de provisões, imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo

justo valor através dos resultados, imparidades ou reversão de imparidades de investimentos em subsidiárias,

empreendimentos conjuntos e associadas e imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros

Balanço / Liquidez

Ativos elegíveis para operações de redesconto 

junto do BCE

O Eurosistema concede crédito apenas contra garantias adequadas. Estas garantias referem-se a títulos financeiros

negociáveis ou outros tipos de ativos, tais como ativos não transacionáveis ou dinheiro. O termo "ativo elegível" é

utilizado para os ativos que são aceites como garantia pelo Eurosistema.

Carteira de títulos

Títulos (obrigações, ações e outros títulos de rendimento variável) registados nas carteiras de negociação, ao justo valor 

através de resultados, ao justo valor através de resultados mandatório, ao justo valor atráves de capital próprio e custo 

amortizado.

Depósitos de clientes                                                      

Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal
Conjunto dos montantes inscritos nas seguintes rubricas contabilisticas de balanço: [#400 - #34120 + #52020 + #53100]

Financiamento líquido junto do BCE Diferença entre o montante de financiamento obtido junto do BCE e as aplicações no BCE

Recursos totais de clientes Depósitos, outros recursos de clientes, obrigações colocadas em clientes e recursos de desintermediação

Recursos de desintermediação
Recursos com registo fora de balanço, geridos por empresas do Grupo, que englobam fundos de investimento mobiliário

e imobiliário, fundos de pensões, bancasseguros, gestão de carteiras e gestão discricionária

Rácio de transformação                                               

Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal
Rácio entre [crédito total - (provisões/imparidade acumulada para crédito)] e depósitos de clientes
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Rácios de Sinistralidade e Cobertura

Rácio de crédito vencido Rácio entre o crédito vencido e o crédito total

Rácio crédito vencido há mais de 90 dias Rácio entre o crédito vencido há mais de 90 dias e o crédito total

Cobertura do crédito vencido Rácio entre as imparidades de balanço para crédito a clientes e o montante de crédito vencido

Cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias Rácio entre as imparidades de balanço para crédito a clientes e o crédito vencido há mais de 90 dias

Cobertura do crédito a clientes Rácio entre as imparidades de balanço para crédito e o crédito a clientes bruto

Custo do risco
Rácio entre as dotações para imparidades registadas no período para risco de crédito e o saldo do crédito a clientes

bruto

Non-performing loans (NPL)

Saldo total dos contratos identificados como: (i) estando em default (definição interna em linha com o artigo 178 da

Capital Requirements Regulation, ou seja, contratos com incumprimento material superior a 90 dias e contratos

identificados como unlikely to pay, de acordo com critérios qualitativos); e (ii) tendo imparidade específica.

Rácio de Non-performing loans Rácio entre os non-performing loans e a soma do crédito total e disponibilidades e aplicações em instituições de crédito

Cobertura de Non-performing loans
Rácio entre as imparidades de balanço para crédito a clientes e disponibilidades e aplicações em instituições de crédito e 

o montante de non-performing loans

Rácios de Eficiência e Rendibilidade

Eficiência  (Custos com pessoal / Produto 

bancário)  Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre os custos com pessoal e o produto bancário (margem financeira, rendimento de títulos, comissões líquidas,

resultados de operações financeiras, resultados em empresas associadas e filiais e outros resultados de exploração)

Eficiência  (Custos operativos / Produto bancário)  

Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre custos de funcionamento (custos com pessoal, gastos gerais administrativos e amortizações) e produto

bancário (margem financeira, rendimento de títulos, comissões líquidas, resultados de operações financeiras, resultados

em empresas associadas e filiais e outros resultados de exploração)

Rendibilidade                                                                                                                

Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre o produto bancário (margem financeira, rendimento de títulos, comissões líquidas, resultados de operações

financeiras, resultados em empresas associadas e filiais e outros resultados de exploração) e o ativo líquido médio

Rendibilidade do ativo líquido médio                                                                                         

Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal
Rácio entre o resultado antes de impostos e de interesses que não controlam e o ativo líquido médio

Rendibilidade dos capitais próprios médios                                                                                   

Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal
Rácio entre o resultado antes de impostos e de interesses que não controlam e os capitais próprios médios
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Designações e abreviaturas

NB NOVO BANCO

GNB Grupo NOVO BANCO

YTD Year-to-date -  variação desde o início do ano

YoY Year-on-Year - variação homóloga

BCE Banco Central Europeu

QE Quantitative Easing

MF Margem Financeira

€, EUR euro

M€ milhões de euros

mM€ mil milhões de euros

m€ milhares de euros

pb pontos base

pp pontos percentuais



Este documento poderá incluir algumas declarações relacionadas com o Grupo NOVO BANCO que não

constituam reporte de resultados financeiros nem outro tipo de informação histórica. Estas declarações, que

poderão incluir objetivos, previsões, projeções, poupanças de custo esperadas, declarações referentes a

possíveis desenvolvimentos ou resultados futuros de operações e qualquer declaração precedida, sucedida ou

que inclua expressões como “acredita”, “espera”, “tem como objetivo ou intenção”, “pode” ou expressões

similares, constituem ou podem constituir declarações prospetivas.

Pela sua natureza, declarações prospetivas são inerentemente previsionais, especulativas e envolvem risco e

incerteza. Existem inúmeros fatores que podem originar resultados e desenvolvimentos que difiram

materialmente dos expressados ou implícitos em declarações prospetivas. Estes fatores incluem, mas não estão

limitados a, mudanças nas condições económicas em países nos quais o Grupo NOVO BANCO tem operações,

políticas fiscais ou outras adotadas pelos vários governos ou entidades regulatórias em Portugal e noutras

jurisdições, níveis de concorrência de outros bancos ou empresas financeiras, e futuras taxas de câmbio e níveis

de taxas de juro.

O NOVO BANCO nega expressamente qualquer obrigação ou compromisso de fazer qualquer revisão de

informações prospetivas incluídas neste documento, de modo a refletir qualquer evento ou alteração de

circunstâncias futuras que ocorram após a data deste documento.

Este documento contém informação financeira não auditada relativa ao 1º trimestre de 2020.

Disclaimer
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Relação com Investidores

website:  www.novobanco.pt

telefone:  (+351) 213 597 390

email:  investor.relations@novobanco.pt

http://www.novobanco.pt/

