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ATIVIDADE E RESULTADOS DO GRUPO NOVO BANCO

EXERCÍCIO DE 2018

• O NOVO BANCO irá solicitar uma compensação de 1.149M€ ao abrigo do

Mecanismo de Capital Contingente (CCA).

• Este montante decorre em 69% das perdas assumidas sobre os ativos incluídos

no CCA e 31% devido a requisitos de capital regulatórios no quadro do

ajustamento do período transitório dos rácios de capital e devido ao impacto do

IFRS 9.
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2018
Por Requisitos 

Regulatórios *

Por Perdas nos 

Ativos CCA *

Montante a solicitar ao abrigo do

Mecanismo de Capital Contingente

1.149M€ 354M€ 795M€

* valores provisórios



Mecanismo de Capital Contingente (CCA)

 Como acordado durante o processo de venda do NOVO

BANCO, foi criado um Mecanismo de Capital Contingente

(“CCA”) entre o Fundo de Resolução e o NOVO BANCO.

 NOVO BANCO pode ser compensado até 3,89mM€ por

perdas que venham a ser reconhecidas numa carteira

predefinida de ativos (“Ativos CCA”) e outras perdas

cobertas pelo CCA (as “Perdas CCA”) no caso dos rácios

de capital descerem abaixo de um limite predefinido

(“Minimum Capital Condition”).

 A “Minimum Capital Condition“:

 CET1 ou Tier 1 < CET1 ou requisito SREP Tier 1 mais

um buffer para os primeiros 3 anos (2017 - 2019)

 CET1 < 12%

 Duração do mecanismo está definida em aproximadamente

8 anos, até 31 dezembro 2025 (a “CCA Maturity Date”),

data que pode ser prorrogada por um ano adicional caso o

valor líquido das CCA Assets não desça abaixo de um nível

acordado.
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Ativos líquidos CCA decresceram 49,1% desde junho de 2016

Ativos incluídos no CCA (mM€)

7.9

5.4
4.0

4.8

5.5

3.5

jun-16 dez-17 dez-18

12,7

10,9

7,5

Valor líquido contabilístico 1

-3,4 / -30,8%

1Deduzindo provisões para linhas não utilizadas

(undrawn exposures), os ativos CCA

totalizariam 7,8mM€, 5,3mM€ e 3,9mM€ em

jun-16, dez-17 e dez-18, respetivamente.

-5,2 / -40,8%

(A): -3,9 / -49,1%

(B): -1,4 / -25,3%

Provisões

37,6%
Rácio de

Cobertura por

provisões

50,4% 46,4%

(A)

(B)



Mecanismo de Capital Contingente (CCA)
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52%25
%

23
%

Composição dos ativos CCA * 

dez-18jun-16

Crédito Fundos de 

Reestruturação

Outros 

Ativos

74%

14%

12%

* Valor líquido contabilístico

7,9mM€
4,0mM€

M€

Evolução das perdas líquidas nos 

ativos CCA*

De jun-16 

a dez-17

De jan-18 

a dez-18
Total

Crédito (perdas líquidas de recuperações) 1.268 345 1.613

Titulos e outros ativos 558 61 620

Imóveis 7 70 78

Custos de financiamento 199 86 286

Outros 78 -13 65

Total 2.111 551 2.662

* valores provisórios



 Aumento de capital realizado em 2017 pelo acionista Lone Star*:

 Emissão de obrigações subordinadas Tier 2 em jun-18:

 Compensação pelo acordo do

Mecanismo de Capital Contingente:

 dez-17

 dez-18

Requisitos de capital (M€):

Incrementos de capital:
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* Participação detida através da Nani Holdings, SGPS, S.A..

** Em 2017, valor estimado teórico considerando que o CCA somente foi assinado em out-17.

 1.000M€

 400M€

 792M€

 1.149M€

354

795
491

301
Regulatórios **

Por perdas nos

ativos CCA

20182017



• Dadas as especificidades de contexto da criação do NOVO BANCO, o

Banco decidiu, seguindo outros exemplos internacionais, apresentar a

atividade do NOVO BANCO “Recorrente” separada da atividade NB

“Legado”.

• São incorporados no NB “Legado”:

• créditos sobre clientes: créditos incluídos no CCA (cerca de 92% do

total da carteira de crédito NB “Legado”), e outros créditos;

• títulos;

• imóveis (non-yielding);

• GNB Vida

e outras operações descontinuadas

NOVO BANCO “Recorrente” vs NB “Legado”
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78%

22%NOVO BANCO Recorrente

representa 78% do Ativo

Consolidado (2018)

21%

15%

16%

38%

9%

Crédito

Títulos

Imóveis

GNB Vida e outras operações
descontinuadas

Outros



Ativo (M€) 2017 2018 Var. %

Aplicações em Instituições de Crédito 4.285 1.102 (74,3%)

Crédito a clientes 21.940 22.465 2,4%

Títulos 7.043 9.380 33,2%

Imóveis 211 374 77,1%

Operações descontinuadas - - -

Outros Ativos 3.839 4.295 11,9%

Total 37.318 37.616 0,8%

 O ativo aumentou 298M€ (+0,8%), com o crédito a clientes (líquido) a apresentar um

crescimento de 2,4%.

 A sinistralidade do crédito não produtivo2 situou-se em 5,4% e a respetiva cobertura

em 46,8%.

 O custo do risco representa 17pb.

NOVO BANCO – “Recorrente”:

Crédito a clientes aumentou 2,4% em 2018
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 NOVO BANCO lidera a Linha

de Crédito Capitalizar 2018

com uma quota de mercado

de 21,7%.1

1 Fonte: dados divulgados pela PME Investimentos S.A.: quotas de mercado – operações contratadas até 31/01/2019.
2 inclui Disponibilidades e aplicações em Instituições de Crédito



NOVO BANCO – “Recorrente”:

Resultados antes de Impostos atingem 2,2M€

Conta de Exploração (M€) 2017 2018 Var. %

Resultado Financeiro 283,4 387,2 36,6%

+ Comissões 319,2 309,2 (3,1%)

= Produto Bancário Comercial 602,6 696,4 15,6%

+ Resultados de Operações Financeiras 35,5 30,4 (14,5%)

+ Outros Resultados de Exploração (33,5) (6,6) 80,2%

= Produto Bancário 604,6 720,1 19,1%

- Custos Operativos 515,3 464,3 (9,9%)

= Resultado Operacional 89,3 255,8 186,3%

- Imparidades e Provisões 400,8 253,6 (36,7%)

= Resultados antes de Impostos (311,4) 2,2 -

 Resultado positivo antes de impostos de

+2,2M€, que evidencia uma recuperação face

aos prejuízos de -311,4M€ em 2017.

 O Resultado Financeiro apresenta um

crescimento de +36,6% reflexo das medidas

de otimização, nomeadamente as relacionadas

com a redução do custo dos recursos.

 Produto Bancário Comercial atinge 696,4M€,

mais 15,6% que em 2017.

 Os Resultados de Operações Financeiras

foram positivos em +30,4M€, reflexo dos

ganhos na venda e reavaliação de títulos

(dívida pública) que mais que compensaram as

perdas com as ofertas de aquisição e troca de

obrigações efetuadas conjuntamente com a

emissão Tier 2.

 Os Custos Operativos apresentam uma

redução homóloga de 9,9%, reflexo das

medidas de reestruturação.

 Resultado Operacional cresce 186,3%.

8



NOVO BANCO – “Recorrente”:

Resultado Financeiro cresce 36,6% em termos homólogos
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 Em 2018 o RF aumentou 36,6% reflexo

das medidas de otimização concretizadas

em 2018, nomeadamente as relacionadas

com a redução do custo dos recursos.

Resultado Financeiro (RF, M€)

+ 36,6%
- 3,1%

Serviços a Clientes (M€)

 O Comissionamento decorrente da

prestação de serviços bancários a clientes

saldou-se por um contributo de 309M€

para o resultado (-3,1% que em 2017).

2017 2018

283

387

2017 2018

319 309



Produto Bancário Comercial (M€)
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Resultado 

Financeiro (RF)

NOVO BANCO – “Recorrente”:
Produto Bancário Comercial aumenta 15,6%

Custos Operativos decrescem 9,9% reflexo da reestruturação implementada

Serviços a 

Clientes

283
387

319

309

2017 2018

603

+ 15,6%

696

Custos Operativos (M€)

Custos com 

Pessoal
Amortizações

Gastos Gerais 

Administrativos

266 258

192 184

58
22

2017 2018

515

- 9,9%

464

 Produto Bancário Comercial aumentou

15,6% com o RF a aumentar 36,6% reflexo

das medidas de otimização concretizadas

em 2018, nomeadamente as relacionadas

com a redução do custo dos recursos.

 Os Custos Operativos com redução

homóloga de 9,9%, reflexo das medidas de

reestruturação associadas a um

redimensionamento da rede de distribuição.



NOVO BANCO – “Recorrente”:

Resultado Operacional Core* aumentou 166% face a 2017
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 O resultado operacional core (produto bancário comercial – custos operativos) aumenta

166% (145M€) face a 2017 com o crescimento do Produto Bancário Comercial (+15,6% face a

2017) e a descida dos Custos Operativos (-9,9% face ao período homólogo) a contribuírem para

esse crescimento.

2017 2018

87

+166%

232

* Produto Bancário Comercial – Custos Operativos

Resultado Operacional Core * (M€)



NOVO BANCO – “Recorrente”:

Provisões desceram 36,7% face a 2017

Custo do Risco de 17pb
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 Reforço de Provisões para crédito de 40M€

(-79,5% face a 2017).

 As Provisões para outros ativos e

contingências de 202M€ (-3,4% face a 2017),

incluem cerca de 155M€ para o programa de

reembolso antecipado de passivos com taxas

de juro elevadas.

 Custo do Risco em 2018 de 17pb.

Provisões (M€)

-36,7%

Crédito
Out. Ativos e 

Contingencias
Títulos

193

40
-1

12

209

202

2017 2018

401

254



NOVO BANCO – “Recorrente”:

Depósitos refletem as decisões estratégicas
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Depósitos 1 (mM€)

25,6
29,7 28,6 29,3 29,5 28,4

dez-16 dez-17 mar-18 jun-18 set-18 dez-18

-1,3

Rácio de Transformação 1 (%)

dez-16 dez-17 dez-18

89

110

- 21pp

88

5,1*7,7*

* Recursos de clientes considerados no NB Legado:

não há Passivos especificamente alocados ao NB Legado

pelo que os montantes indicados correspondem às

necessidades para suportar os Ativos respetivos.

1 Consolidado: considera a atividade “Recorrente” e o NB “Legado”.



 O ativo do NB “Legado” decresceu 27,7% (-4.079M€ em termos líquidos) em 2018, com

principal enfoque na redução de ativos não produtivos.

 A concretização da venda do BES Vénétie contribuiu para a redução do ativo em 974M€.

 A carteira de crédito líquida reduziu-se em 1.562M€ (-40,6%) face a 2017.

 A sinistralidade do crédito não produtivo* situou-se em 90,3% e a sua cobertura por

imparidades em 63,0%.

 O custo do risco em 2018 representa 397pb.

NB “Legado”:

Ativo decresce 27,7% em 2018
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Ativo (M€) 2017 2018 Var. %

Aplicações em Instituições de Crédito 466 299 (35,8%)

Crédito a Clientes 3.851 2.289 (40,6%)

Títulos 1.581 1.613 2,0%

Imóveis 2.279 1.661 (27,1%)

Operações Descontinuadas 5.131 4.090 (20,3%)

Outros Ativos 1.429 706 (50,6%)

Total 14.737 10.658 (27,7%)

* Inclui Disponibilidades e aplicações em Instituições de Crédito



No âmbito do processo de desinvestimento de ativos não estratégicos e foco no negócio bancário 

doméstico e ibérico (reorganização estratégica), em 2018 o Grupo NOVO BANCO concretizou as 

seguintes operações:

 Vendas:

 ativos e passivos da sucursal na Venezuela;

 Banco Internacional de Cabo Verde;

 BES Vénétie;

 Encerramento da atividade da sucursal de Londres;

 Assinatura do contrato de venda da totalidade do capital social da GNB Vida;

 Assinatura do contrato para a venda e consequente desreconhecimento de uma carteira de

ativos imobiliários (Projeto Viriato);

 Assinatura do contrato para a venda e consequente desreconhecimento de uma carteira de

crédito não produtivo (non-performing loans - NPLs) e ativos relacionados (Projeto Nata).

NB “Legado”:

Desinvestimento de ativos não estratégicos
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Conta de Exploração (M€) 2017 2018 Var. %

Resultado Financeiro 120,3 67,2 (44,2%)

+ Comissões 5,6 4,6 (16,7%)

= Produto Bancário Comercial 125,9 71,8 (42,9%)

+ Resultados Operações Financeiras 58,8 (70,7) -

+ Outros Resultados de Exploração (9,2) (237,0) -

= Produto Bancário 175,4 (235,9) -

- Custos Operativos 33,9 22,9 (32,4%)

= Resultado Operacional 141,5 (258,8) -

- Imparidades e Provisões 1.656,1 456,4 (72,4%)

= Resultados antes de Impostos (1.514,6) (715,2) 52,8%

 O resultado antes de impostos foi negativo em

715,2M€, influenciado pelo impacto:

 (i) das vendas de créditos não produtivos

(Projeto Nata) e de imóveis (Projeto Viriato),

com um prejuízo conjunto de cerca de -234M€,

 (ii) das imparidades adicionais reforçadas no

exercício para clientes legacy (224M€) e

 (iii) das provisões para o programa de

reembolso antecipado de passivos no valor de

27,6M€.

 O resultado obtido apresenta uma recuperação de

52,8% face a 2017 (-1.514,6M€). Para esta melhoria foi

determinante o menor nível de imparidades e provisões

que se reduziram em 1.199,7M€ face a 2017.

NB “Legado”:

Conta de Exploração reflete o processo de desalavancagem 

dos ativos não estratégicos
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Nota: dados consolidados do NOVO BANCO.

* Valores reexpressos de forma a refletir o registo em Outras reservas e resultados

transitados do Mecanismo de Capital Contingente e a alteração do registo inicial de

passivos relacionados com a operação de LME concretizada no último trimestre de 2017.

** Produto Bancário Comercial deduzido dos Custos Operativos

2017* 2018 Var. %

Produto Bancário Comercial 728,5 768,2 5,5%

+ Resultados Operações Financeiras e diversos 51,6 (284,0) -

= Produto Bancário 780,0 484,2 (37,9%)

- Custos Operativos 549,2 487,3 (11,3%)

= Resultado Operacional 230,8 (3,0) -

Resultado Operacional Core ** 179,3 280.9 56,7%

- Imparidades e Provisões 2.056,9 710,0 (65,5%)

= Resultados antes de Impostos (1.826,1) (713,0) 61,0%

- Impostos 445,1 667,7 50,0%

- Contribuição sobre o Setor Bancário e 

Interesses que não Controlam
26,8 32,0 -

= Resultado do Exercício (2.298,0) (1.412,6) 38,5%

Demonstração de Resultados (M€)

 Resultado negativo de 1.412,6M€, que compara com

prejuízo de 2.298,8M€ em 2017:

 Em 2017 a compensação recebida do CCA de

792M€, inicialmente registada como receita, foi

reclassificada para Reservas porque o CCA

passou a ser uma compensação ao Capital e não

ao Resultado;

 Resultado antes de impostos de -713,0M€ o que

representa uma melhoria de 61,0% face ao registado

no ano anterior:

 Os Impostos de 667,7M€ em 2018 são

justificados pela anulação de DTAs e pela

prossecução da estratégia de desinvestimento

em ativos não produtivos que conduz à anulação

de impostos diferidos pelo facto do Banco se

encontrar na situação de prejuízos fiscais.

NOVO BANCO combinado

Resultados Consolidados de 2018
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NOVO BANCO combinado

Evolução do Crédito a Clientes (Líquido) reflete as decisões 

estratégicas
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Crédito Líquido1 (mM€)

28,2
25,8 25,5 25,2 25,1 24,8

dez-16 dez-17 mar-18 jun-18 set-18 dez-18

- 1,0

3,9** 2,3**

** Crédito a Clientes (líquido) no NB “Legado”.

21,9* 22,5*

+2,4%

* Crédito a Clientes (líquido) no NOVO BANCO Recorrente

1 Dados consolidados do NOVO BANCO



NOVO BANCO combinado

Non-Performing Loans * considerando a atividade

NB Legado e NOVO BANCO “Recorrente”

19

 Os Non-Performing Loans (NPLs*) reduziram-se em 3,4mM€ face a 2017 para 6,7mM€ em

2018, com cobertura por imparidades dos NPLs* de 59,9% (+3,6pp que em 2017).

 O rácio de NPLs* melhorou 5,6pp desde 2017 para 22,4%.

28,1% 22,4%

Nota: dados consolidados do NOVO BANCO.

* Inclui Disponibilidades e aplicações em Instituições de Crédito. Conceito inclui saldo total de contratos identificados 

como: (i) estando em default (definição interna em linha com o art.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 Cobertura: cobertura dos NPLs (Bruto) por imparidades. Rácio de NPLs: NPLs (bruto) / Crédito a Clientes 

(bruto) + Disponibilidades e Aplicações em Instituições de Crédito (bruto)

Rácio de NPLs**

59,9%56,3%
Rácio de

Cobertura**

-3,4 / -33,5%

4,5
2,8

10,1

6,7

2017 2018

NPLs Líquido

de imparidades

(mM€)



NOVO BANCO combinado

Evolução dos Rácios de Capital
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 A 31 de dezembro de 2018, o NOVO BANCO cumpre todos os rácios de capital exigidos pelo Banco

Central Europeu (BCE) no âmbito do Processo de Revisão e Avaliação pelo Supervisor **.

 NOVO BANCO tem os seus rácios de CET1 e Tier 1 protegidos até aos montantes das perdas já

verificadas nos ativos incluídos no Mecanismo de Capital Contingente.

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

12,0%
12,8%12,8%

12,0%

CET 1 Capital TotalTier 1

12,8%
12,0%

12,8% 13,0%
14,5%

***

Nota: dados consolidados do NOVO BANCO.

* Dados provisórios.

** SREP - Supervisory Review and Evaluation Process



 Produto Bancário Comercial “Recorrente” aumenta 15,6% para 696M€;

 Custos Operacionais “Recorrentes” decrescem 9,9%;

 Resultado Operacional Core “Recorrente” aumenta 166% para 232M€;

 Resultado Líquido consolidado comparável melhorou 38,5%;

 Depósitos decrescem 4,5% reflexo do esforço de repricing e reembolso antecipado de passivos

com juro elevado;

 Emissão de 400M€ de obrigações subordinadas Tier 2;

 Rácio de sinistralidade de NPLs* NOVO BANCO “Recorrente” de 5,4%;

 Rácio de Capital Total de 14,5% face a 13,0% em 2017;

 402 balcões no final de 2018 (-71 que em 2017);

 5096 colaboradores no final de 2018 (-392 que no ano anterior).

Pontos a reter em 2018:
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Nota: dados consolidados do NOVO BANCO.

* inclui Disponibilidades e aplicações em Instituições de Crédito
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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 a 2017 e 2018.

Disclaimer

Nota adicional: Neste documento aplicam-se as seguintes definições:

M€: milhões de euros; mM€: mil milhões de euros; pp: pontos percentuais; pb: pontos base.
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