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Disclaimer

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.

O NOVO BANCO, à semelhança do exercício de 2019, apresenta os resultados relativos ao 1º semestre de 2020 (não auditados) divulgando a 

informação separada entre o “NOVO BANCO Recorrente”, que inclui toda a atividade bancária core, e o “NOVO BANCO Legacy”. O NOVO 

BANCO considera que a separação entre o NOVO BANCO Recorrente e NOVO BANCO Legacy permitirá aos clientes e outros stakeholders

uma melhor compreensão sobre o processo de reestruturação do Banco em curso.

Este documento contém informação financeira não auditada relativa ao 1º semestre de 2020.
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29 399 29 523

30 307

jun.19 dez.19 jun.20

• Recursos de clientes em balanço aumentaram 3,1% (+908M€) em termos homólogos

e 2,7% face a dez.19. O Banco continua a manter uma forte posição de liquidez 

através do crescimento dos recursos na atividade.

• Em jun.20, os Depósitos representam 82% dos recursos totais (jun.19: 80%).

23 790
24 380

25 036

jun.19 dez.19 jun.20

Crédito (bruto) Recorrente (M€)

Recursos de Clientes em Balanço (M€)

+2,7%+5,2%

+2,7%+3,1%

Destaques do 1º semestre 2020
“Novo Banco com contínuo apoio às empresas e famílias portuguesas…

151 162

jun.19 jun.20

• Resultado operacional core recorrente aumentou +7,6%, reflexo do foco na

otimização da estrutura de custos e de um produto bancário comercial estável.

• Produto bancário comercial permaneceu em 388M€ com o desempenho positivo da 

margem financeira (+6,5%) a compensar o decréscimo no comissionamento (-9,4%), 

evidenciando a capacidade de geração de receitas apesar do atual contexto de pandemia.

• Custos operacionais decrescem -4,4% em termos homólogos apesar do investimento na

transformação digital.

Resultado Operacional Core Recorrente (M€)

+7,6%

• Crédito a clientes recorrente cresce +5,2% em termos homólogos e 2,7% face a 

dez.19.

• O posicionamento do NOVO BANCO como especialista em soluções de crédito e eficiente 

capacidade de resposta permitiram confirmar a tendência positiva já alcançada em 2019           

(+5,6%), apesar do contexto adverso.

• O crescimento do crédito a empresas e crédito à habitação, comparativamente a jun.19, 

reflete o apoio contínuo a empresas e famílias, com um foco especial nas PMEs.



5

4 482
3 700

dez.19 jun.20

5,6%
3,6% 3,3%

20,7%

11,8% 10,2%

jun.19 dez.19 jun.20

• Redução do rácio de créditos não produtivos (NPL) para 10,2%, aproximando-se pela 

primeira vez na vida do Banco de um rácio de um só dígito (vs. rácio NPL 2016 de 33,4%).

• Rácio de NPL na atividade recorrente de 3,3% (vs 3,6% em dez.19).

• Impacto Covid-19 levou ao agravamento do custo do risco, tendo as imparidades para 

riscos de crédito sido reforçadas adicionalmente em 138,3M€;

• Os ativos Legacy decresceram -17,4% (-782M€ vs. dez.19), transversal a todas as 

categorias de ativos.

• Registo de desvalorização dos fundos de reestruturação (-260,6M€) em resposta à 

decisão constante na SREP letter do BCE.

• Resultado das perdas do Legacy (-493,7M€), que refletem a execução do processo de 

desalavancagem de créditos, imóveis e outras exposições legacy em balanço desde 2016, 

o NOVO BANCO estima um valor a receber de 176M€ no CCA1.

Evolução do crédito não produtivo (NPLs; %)

Evolução do Legacy (M€)

Recorrente

Consolidado

Destaques do 1º semestre 2020
…a par do processo de reestruturação do Banco e desinvestimento no Legacy”

-17,4%

-75,1

34,0

mar.20

jun.20

• Resultado recorrente de +34,0M€ demonstrativo da capacidade de geração de 

receita do Grupo e de sustentabilidade futura, representando uma inversão sobre 

os resultados negativos do 1T (-75,1M€).

• Resultados de Operações Financeiras foram de -6,5M€ decorrentes dos prejuízos 

relacionados com os swaps de taxa de juro utilizados em operações de cobertura de 

títulos de divida pública (-78,7M€).

Resultado Recorrente do Período (M€)

+109

(1) Mecanismo de Capital Contingente
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Colaboradores Sociedade

• >45% de colaboradores a trabalhar por 
canais remotos (média no 2T);

• ~100% dos balcões permaneceram abertos 
com acessos controlados para maior 
proteção dos clientes;

• Implementação das recomendações da DGS1

nos edifícios e instalações do Banco;

• Disponibilização de um pacote de Apoio
Financeiro e de Saúde para atender a 
necessidades específicas dos colaboradores
e familiares;

• Criação de um novo canal de Comunicação 
interna para aumentar a proximidade entre os 
nossos colaboradores;

• Programa de estágios desenvolvido e 
implementado por via de canais remotos.

Clientes

• Conta corrente para comerciantes e pequenos 
negócios com isenção de comissões nos 
primeiros 6 meses;

• Isenção de comissões nos canais digitais e de 
custos fixos nos TPAs;

• Simplificação de processos, nomeadamente via 
canais digitais, para agilizar tempo de resposta;

• >38 mil clientes com moratórias de crédito, com 
agilização de processos e utilização de 
robótica;

• Linhas de Apoio à Economia Covid-19 com 
mais de 1mM€ contratados;

• Adaptação dos seguros de saúde para incluir 
cobertura para situações no âmbito da Covid-
19;

• Produtos de Factoring: prorrogação do prazo 
de pagamento das faturas até 90 dias.

Covid-19: Proteção dos colaboradores e Clientes e apoio à sociedade.

(1) DGS: Direção Geral da Saúde; (2) APB: Associação Portuguesa de Bancos; (3) AEP: Associação Empresarial de Portugal; (4) Promovido pela União Europeia

• Donativos e adesão a diversas iniciativas: 

- APB2: para aquisição de 100 ventiladores

(230m€);

- AEP3: aquisição de material de proteção

(30m€),

- COVID Tools Access Accelerator4 (500m€);

• Pronto pagamento a fornecedores;

• Criação do NB Marketplace, uma plataforma 

que permite ao segmento de negócios um canal 

de vendas de âmbito regional;

• Comunicação multicanal (radio, publicações e 

vídeos) no reforço do dever de informação junto 

da sociedade, clientes, fornecedores, parceiros 

e colaboradores com a partilha de informação, 

previsões e cenários económicos (eg: GPS, 

TSF – Abertos à Informação, Os Nossos

Campeões).
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~15%

~85%

~30%

~70%

~20%

~80%

Covid-19: Apoio a >38.000 clientes com total de 6,8mM€ de Moratórias aprovadas

~70% ao abrigo 

da moratória legal

Crédito a Empresas Crédito Habitação Crédito ao Consumo e outros

~15,7mM€
NB portfolio 

empresas

% com Moratória % sem Moratória

c/ Moratória

~10,2mM€
NB portfolio 

habitação

c/ Moratória

~1,5mM€
NB portfolio 

consumo & outros

c/ Moratória

~100% ao abrigo 

da moratória legal

• Suspensão de pagamentos de capital/juros até 

mar.21;

• Por setor: 19% à Indústria; 15% Alojamento e 

restauração; 14% Atividades imobiliárias; 11% 

Comércio por Grosso e Retalho; 41% Outros;

• Exposição aos setores mais afectados pela 

Covid-19 representa ~7% da carteira total do NB.

• Suspensão de pagamentos de capital/juros até 

mar.21;

• Crédito à habitação ao abrigo de moratória tem 

um LTV2 médio de 54%.

• Suspensão de pagamentos de capital/juros até 

mar.21 (legal) ou por 12 meses até jun.21 

(privada);

• Crédito a particulares ao abrigo de moratória com 

uma maturidade residual média de 6 anos.

Moratórias de Crédito1

(%; mM€)

(1) Dados a 30 junho 2020; Composição exclui c. 11,5M€ (0,2%) para Organizações não governamentais e Outras Empresas Financeiras.; Moratórias de crédito concedidas ao abrigo do Decreto-Lei 10-J/2020, de 

26 de março, e alterada pelo do DL 26/2020, de 16 de junho (“moratória legal”) e moratórias de acordo com protocolos com a Associação Portuguesa de Bancos  (APB) e com a Associação de Leasing e 

Factoring (ALF); 

(2) LTV – Loan to value
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Covid-19: Linhas de Crédito Covid-19 com garantia do Estado para suporte a 
empresas e negócios

(1) Dados a 30 junho 2020

39%

25%

11%

7%

19%

69%
77%

73% 76%
71%

373

243

104
65

182

Indústria Comércio
(grosso+retalho)

Alojamento e
restauração

Construção Outros

Linhas de Crédito Covid-19 representam:

• ~6% do total de Crédito a Empresas;

• ~70% do montante aprovado foi utilizado pelos clientes.

Indústria

Comércio por 

grosso e retalho

Alojamento e 

restauração

Outros

Linhas de Crédito Covid-19: Usado & Contratado 
(%; M€)

Linhas de crédito Covid-19: contratado por 

sector1

(%; mM€)

€1,0mM€
>3.400 clientes

Construção

Contratado

~1,0mM€

% Usado

~0,7mM€
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Forte queda da atividade mitigada por 

medidas de apoio às empresas e emprego

O 1º semestre de 2020 ficou marcado pelo 
surto global da Covid-19. As medidas de 
confinamento traduziram-se num choque 
negativo simultâneo sobre a oferta e a procura, 
com os impactos mais acentuados sobre a 
atividade sentidos em março e abril. 

Em Portugal, o PIB recuou 3,8% no 1T20 
comparativamente ao 4T19 e acentuou esta 
queda no 2T, em linha com o observado na 
Zona Euro. O choque da Covid-19 foi ampliado 
pelos pesos acima da média do turismo, 
restauração e comércio na atividade 
económica. 

Medidas temporárias de apoio às empresas e 
ao mercado de trabalho - incluindo moratórias e 
garantias no crédito, alívio das obrigações 
fiscais e contributivas, e um regime de layoff
simplificado, que abrangeu 1,4 milhões de 
trabalhadores - mitigaram os impactos 
económicos da Covid-19. Ainda assim, o 
emprego reduziu-se em 4,6% de dezembro 
2019 até maio 2020.

Enquadramento Macroeconómico
Covid-19 com forte impacto negativo na atividade do 1S20

Fontes: INE, MTSS, Worldometer, NB DDAE-Research Económico.

Número de dormidas de não residentes em

alojamentos turísticos em Portugal (% anual)

Número de casos de Covid-19 em Portugal

Número de trabalhadores em regime de layoff
(milhões)

Produção industrial e volume de negócios 

nos serviços (% anual)

1,4

-98,4

-20,0

-28,3

Novos Casos (esq)

Mortalidade (dir) Produção Industrial 

(maio)

Vendas de serviços

(maio)
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Postura mais expansionista do BCE. 

Expetativa de juros baixos por mais tempo.

Não obstante uma recuperação da atividade a
partir de maio/junho, as projeções para o
crescimento anual do PIB da Zona Euro e de
Portugal foram substancialmente revistas em
baixa.

O BCE reforçou as compras de títulos de
dívida, criando novos programas (PEPP,
PELTRO), reforçando os já existentes (PSPP) e
aliviando as restrições à compra de dívida das
economias da periferia. O balanço do BCE
subiu de 4,7 biliões de euros para 6,3 biliões
(trillion) no 1º semestre. Ao nível da política
orçamental, a UE propôs a criação de um
Fundo de Recuperação.

Depois de um máximo de 1,4% em março, a
yield da OT portuguesa a 10 anos fechou o 2T
em 0,476% (0,442% no início do ano), com o
spread vs. Bund em 93pb (63pb no início do
ano e 134pb no final do 1T). Apesar de alguma
volatilidade, as expectativas de mercado para a
Euribor mantiveram-se negativas.

Enquadramento Macroeconómico
Revisão em baixa de expectativas para a atividade económica

(1) Projeções pelo Banco de Portugal. Fontes: Banco de Portugal; Bloomberg, NB DDAE-Research Económico

85

90

95

100

105

110

2019 2020 2021 2022

Yields do Bund e OT portuguesa a 10 anos (%)

Projecções de evolução do PIB em Portugal 

(2019=100 e %)(1)

Euribor a 3 meses – evolução e expectativas

de mercado (%)

Balanço do BCE (EUR trillion)

Pós-Covid

Reforço da aquisição de ativos
40,0%

-9,5%

1,6%

Pós-Covid

40,0%Pré-Covid

3,8%

5,2%

1,6%
1,7%
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31%

69% 91%

9%

95%

5%

78% 90% 92%

22% 10% 8%

48.274 45.296 45.169 

dez.18 dez.19 jun.20

NOVO BANCO - Evolução do Ativo Total (M€)

Sucesso na execução da reestruturação e na estratégia de desalavancagem, com 
foco no negócio recorrente

Crédito a Clientes (líquido) Imóveis Outros Ativos

LegacyRecorrente

25,7mM€

+1% 1
1,0mM€

-35% 1
18,6mM€

-17% 1

• Ativo Total de 45,2mM€ em jun.20, 92% do qual no 

Banco Recorrente que tem aumentado o respetivo

peso ao longo do tempo;

• Ativo total Recorrente de 41,6mM€, aumenta 10% desde

dez.18;

• O Legacy representa 8% do Ativo Total (-65% desde

dez.18) e integra o crédito incluído no CCA2 assim como

crédito considerado não estratégico, imóveis e outros 

ativos.

• O processo de reestruturação em curso tem permitido desinvestir dos ativos não 

estratégicos (Imóveis: -35%1; Outros Ativos -17%1) e concentrar-se na atividade 

recorrente;

• O ativo Recorrente é composto maioritariamente por Crédito a Clientes (24,4mM€), 

Outros Ativos (16,9mM€; incluindo Carteira de Títulos e empresas participadas) e 

Imóveis (311M€).

• Os ativos Legacy ascendem a 3,7mM€ na sequência da reavaliação e vendas de ativos 

incluindo venda da GNB Vida, projeto Nata II de venda de NPLs e ativos relacionados, 

projeto Albatros e venda de imóveis.

LegacyRecorrente

jun.2020

(1) Variação homóloga.

(2) CCA: Mecanismo de Capitalização Contingente.
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Destaques

• Margem Financeira cresceu +15M€ em termos homólogos

(+6,5%), dado o aumento nos volumes médios, mantendo o foco 

na disciplina de preços;

• Comissionamento impactado por isenções e menor atividade 

comercial, dada a repercussão da Covid-19 na economia; 

• Produto Bancário Comercial estável, a beneficiar da evolução da 

Margem Financeira;

• Prejuízos nos resultados de Operações Financeiras relacionados

com os swaps de taxa de juro utilizados em operações de 

cobertura de títulos de dívida pública;

• Produto Bancário ascendeu a 358M€ com a evolução homóloga

penalizada pela volatilidade nos mercados;

• Custos Operativos reduzem -10M€ (-4,4%) a refletir as 

continuadas medidas de otimização da estrutura de custos;

• Imparidades e provisões1 crescem 29,8M€, resultando num Custo

de Risco de 87pb;

• Impostos e Contribuição sobre o Setor Bancário de 1,8M€;

• Resultado do Período positivo em 34M€ demonstrativo da 

capacidade de geração de receita do Grupo.

NOVO BANCO Recorrente
Progresso contínuo com desenvolvimento positivo na atividade comercial

Conta de Exploração Recorrente (M€)

(1) Do reforço adicional de imparidade para riscos de crédito (138M€) relacionado com a pandemia COVID-19, 116M€ não foram considerados na atividade Recorrente, nem na atividade Legacy.

até até Variação anual

jun.19 jun.20 M€

Margem Financeira 236,0 251,2 15,2

+ Serviços a Clientes 150,7 136,6 -14,1

= Produto Bancário Comercial 386,7 387,8 1,1

+ Resultados de Operações 

Financeiras
47,9 -6,5 -54,4

+ Outros Resultados de Exploração -20,8 -23,3 -2,6

= Produto Bancário 413,9 358,0 -55,9

- Custos Operativos 235,9 225,6 -10,3

= Resultado Operacional 178,0 132,4 -45,6

- Imparidades e Provisões 68,2 98,0 29,8

- Impostos e Contribuição Setor 

Bancário
-5,5 1,8 7,3

- Interesses que não controlam 1,9 -1,4 -3,2

= Resultado do Período 113,4 34,0 -79,4
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NOVO BANCO Recorrente
Margem Financeira +6,5% vs 1S19 e Comissões penalizadas pelo abrandamento da economia

Desempenho positivo da margem financeira (+15M€ vs 1S19) a compensar o decréscimo no comissionamento (-14M€ vs 1S19).

• Evolução da margem financeira (+6,5% para 251M€), resultado do contributo positivo das medidas de otimização do custo dos recursos, do aumento do

volume de crédito, da evolução positiva da margem na carteira de títulos e outras aplicações e do continuado enfoque na política de preços.

• O Comissionamento apresentou um comportamento transversal a todo o tipo de produtos como consequência da pandemia da Covid-19 nomeadamente

pelo abrandamento da economia e, das medidas tomadas para apoiar os clientes e a economia como a isenção temporária de comissões em algumas

contas e num conjunto de operações.

58,2 53,2

49,0 45,7

33,5 28,8

10,0
8,8

150,7
136,6

1S2019 1S2020

Comissões (M€)

Margem Financeira (MF)
jun-19 jun-20

Capitais 

médios

Taxa 

média

Proveitos 

/Custos

Capitais 

médios

Taxa 

média

Proveitos 

/Custos

M€; %

Crédito a Clientes 23 439 2,29% 270 24 478 2,14% 265

Aplicações Monetárias 916 -0,02% 0 2 595 -0,03% 0

Titulos e outras Aplicações 9 841 1,15% 57 9 869 1,39% 69

Ativos Financeiros 34 197 1,90% 326 36 943 1,79% 333

Passivos Financeiros e Diferenciais 34 197 0,50% 87 36 943 0,42% 79

Margem Financeira1 1,37% 236 1,35% 251

-9%

(1) Margem Financeira considera -3M€ de ajustamento de imparidade “stage 3” no 1S2020 e de -4M€ no 1S2019.

Assessoria, Servicing e DiversosGestão de Ativos e Bancasseguros

Empréstimos, Garantias e SimilaresMeios de Pagamento
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NOVO BANCO Recorrente
Resultado Operacional Core +7,6%

+0,3%

4,4 4,1 3,5

3,7 3,8
3,5

2,7 2,9 3,6

1,6 1,3 1,0

12,5 12,0 11,5

jun.19 dez.19 jun.20

Carteira de Títulos1 (mM€)

• Produto Bancário Comercial Recorrente atingiu 387,7M€, face ao comportamento da

Margem Financeira e Comissionamento.

• Resultado Operacional Core aumentou +7,6%, com a redução dos Custos Operativos

(-4,4%) e estabilidade do Produto Bancário Comercial (+0,3%).

• Produto Bancário totalizou 358,0M€, principalmente pelo impacto da Covid-19 na

volatilidade do mercado no 1T20 e perdas subsequentes relacionadas a swaps de taxa de

juro (-78,7M€ no semestre) utilizados na cobertura de títulos de dívida pública.

• Em jun-20, a carteira de títulos ascende a

11,5mM€ e inclui 6,3mM€ de dívida pública

valorizada ao valor de mercado por

contrapartida de reservas. Como parte desta

carteira está protegida, 78,7M€ de perdas foram

reconhecidas em resultados. Em jun.20 os ganhos

não realizados nesta carteira totalizam 274M€

(dez.19: 331M€).

-225,6 +225,6

-6,5
-23,3

387,8

162,2

358,0

Prod. Bancário
Comercial

Custos
Operativos

Resultado
Operacional

Core

Custos
Operativos

Res.Operações
Financeiras

Out.Res.
Exploração

Produto
Bancário

Do Produto Bancário Comercial ao Resultado Operacional Core e Produto 

Bancário (M€; p homóloga)

+7,6% -13,5%

OutrosObrigações

Outra Dívida PúblicaDívida Pública Portuguesa

(1) NOVO BANCO Consolidado (inclui Recorrente e Legacy).
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235,9
225,6

1S2019 1S2020

NOVO BANCO Recorrente
Custos Operativos descem -4,4% (vs jun.19) devido a medidas de otimização de estrutura

-15 1

• Custos Operativos totalizam 225,6M€, um decréscimo de -4,4% em

termos homólogos, que refletem, para além do investimento no

negócio e na transformação digital, as continuadas medidas de

otimização da estrutura de custos.

• Reflete os compromissos de viabilidade assumidos a par com a 

otimização de processos e estrutura, em jun.20, o NOVO BANCO tem 

386 balcões (-15 vs jun.19) e 4 855 colaboradores (-138 vs jun.19).

Evolução dos Custos Operativos (M€) Balcões (#)

381 375 375
20 12 11

401 387 386

jun.19 dez.19 jun.20

Colaboradores (#)

4 728 4 648 4 646
265 221 209

4 993 4 869 4 855

jun.19 dez.19 jun.20

Doméstico Internacional

-1 2

-138 1

-14 2

-4,4%

(1) Variação homologa.

(2) Variação face a dez.19.
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NOVO BANCO Legacy
A executar a estratégia de resolução do Legacy dirigindo o foco para a atividade core

Redução dos ativos Legacy (-17,4% em 2020; -782M€), suportada pela diminuição do crédito (-158M€), imóveis (-129M€) e Outros 

ativos (-495M€), que incluem os fundos de reestruturação. 

Conta de Exploração (M€)
até 

jun.19

até

jun.20

Variação

absoluta

Margem Financeira 26,5 19,6 - 6,9

+ Serviços a Clientes 1,6 - 0,3 - 1,9

= Produto Bancário Comercial 28,1 19,3 - 8,9

+ Resultados de Operações Financeiras - 37,7 - 28,6 +9,1

+ Outros Resultados de Exploração - 82,5 - 31,6 +50,9

= Produto Bancário -92,1 - 41,0 +51,1

- Custos Operativos 7,2 4,5 -2,7

= Resultado Operacional -99,3 -45,4 +53,9

+ Fundos de reestruturação (Avaliação 

independente)
0,0 - 260,6 - 260,6

- Imparidades e Provisões 446,7 137,3 - 309,4

- Impostos e Contribuição Setor Bancário -16,6 50,6 +67,3

- Interesses que não controlam -15,9 -0,1 +15,7

Resultado do Período -513,5 -493,7 -19,8

Total do Ativo Legacy (M€)

-62,8%

-17,4%

Crédito a 

Clientes (liq.)

Outros 

Ativos

Imóveis

21% 33% 35%

12%
18% 19%

67%

49%
46%

9 955

4 482
3 700

jun.19 dez.19 jun.20

• Após uma avaliação independente dos Fundos de 

Reestruturação, em jun.20, o NB registou o justo valor dos ativos 

em 557,2M€, ou seja, uma desvalorização de -260,6M€. Tendo em 

consideração os impactos do atual contexto nos mercados, o NOVO 

BANCO irá manter esta área sob revisão.
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NOVO BANCO Consolidado
Resultado influenciado pelo Legacy apesar dos resultados positivos da atividade Recorrente

Destaques

• Margem Financeira +8M€ vs 1S19 (+3,2%), devido à atividade

recorrente com foco na disciplina de preço;

• Comissionamento impactado pela isenção de comissões e menor

atividade comercial reflexo dos efeitos da Covid-19;

• Produto Bancário Comercial -8M€ vs 1S19 (-1,9%), com o menor

comisionamento a anular o crescimento da Margem Financeira;

• Resultados de Operações Financeiras incluem perdas de 78,7M€

com swaps de taxa de juro de cobertura de títulos de dívida

pública;

• Variacão dos Outros Resultados de Exploração beneficia dos

custos de reavaliacão de imóveis registados no 1S19;

• Custos Operativos -13M€ vs 1S19 (-5,4%) resultado das medidas

de otimização na estrutura de custos;

• Fundos de Reestruturação registam -260,6M€ de desvalorização

em resultado de avaliação independente;

• Imparidades e Provisões incluem 138,3M€ de provisões adicionais

para crédito decorrentes da COVID-19 e 26,9M€ de reforço da

provisão para reestruturação;

• Resultado do Período -555,3M€ justificado em 91% pela

reavaliação dos Fundos de Reestruturação, reforço da

provisão Covid-19 e da provisão de reestruturação e, pelos

efeitos da volatilidade de mercado nos swaps.

Conta de Exploração Consolidada (M€)

até até
Variação 

anual

jun.19 jun.20 M€

Margem Financeira 262,5 270,8 8,3

+ Serviços a Clientes 152,3 136,3 -16,1

= Produto Bancário Comercial 414,8 407,1 -7,8

+ Resultados de Operações Financeiras 10,2 -35,1 -45,3

+ Outros Resultados de Exploração -103,3 -54,9 48,3

= Produto Bancário 321,8 317,0 -4,7

- Custos Operativos 243,1 230,1 -13,0

= Resultado Operacional 78,7 87,0 8,3

+ Fundos de reestruturação (Avaliação 

independente)
0,0 -260,6 -260,6

- Imparidades e Provisões 514,9 351,3 -163,7

- Impostos e Contribuição Setor Bancário -22,2 31,9 54,1

- Interesses que não controlam -14,0 -1,5 12,5

Resultado do Período -400,1 -555,3 -155,2
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• Crédito a Clientes (líquido) estável com o 
aumento de +2,6% na carteira Recorrente  
compensado por um decréscimo de 10,8% 
na carteira Legacy, a qual inclui uma 
redução de 310M€ no crédito não produtivo 
(NPLs).

• Recursos de Clientes aumentam 2,7% 
totalizando 29,2mM€ com os Depósitos a 
aumentar 959M€ face a dez.19 (+3,4%).

• Em jun.20, os Recursos Totais de clientes, 
incluindo recursos de Balanço (30,3mM€) e 
recursos extrapatrimoniais (4,7mM€), 
totalizaram 35.0mM€ (+1,7% face a dez.19).

NOVO BANCO Consolidado
NOVO BANCO mantém um Balanço robusto com uma sólida base de Depósitos (+3,4% vs dez.19)

Ativos Passivo & Capital Próprio

Recursos de 

Bancos

Depósitos

Dívida Emitida

Capital Próprio

Depósitos e 

Empréstimos a 

Bancos

Crédito 

a Clientes

Carteira de 

Títulos

Imóveis

Outros Ativos1

(1) Inclui Impostos Correntes e Impostos Diferidos.

Balanço Consolidado (M€)

Outros Passivos

Destaques

22%21%

63%65%

2%3%
4%5%

9%7%

45 29645 169

dez.19jun.20

5% 7%

56%
57%

27%
25%

3% 2%

10% 9%

45 296 45 169

dez.19 jun.20
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NOVO BANCO Consolidado
Melhoria contínua nos NPLs, com o reforço de provisões face ao impacto potencial da Covid-19 

• Melhoria no rácio de NPL para 10,2% (dez.19: 11,8%) a refletir a 

redução do crédito não produtivo. 

• A cobertura de NPLs por imparidades (incluindo disponibilidades e 

aplicações em bancos) atingiu os 62,8% (+6,6pp comparativamente 

a dez.19).

• Rácio de NPL da atividade Recorrente diminuiu para 3,3% 

(dez.19: 3,6%), com o rácio de cobertura de 73,3% (dez.19: 68,3%).

• Reflexo dos efeitos da pandemia da Covid-19, com o consequente

abrandamento económico e volatilidade no mercado, no 1S20 a

imparidade para riscos de crédito foi reforçada em 138,3M€. É

esperado que o nível de provisionamento se mantenha elevado nos

próximos trimestres.

• O Custo do Risco no NOVO BANCO consolidado foi de 211pb.

Excluindo o reforço de imparidade relacionado com o impacto

estimado da Covid-19, o custo do risco no 1S20 foi de 110pb.

2,5
1,6 1,2

6,3

3,4 3,1

5,6%

3,6% 3,3%

20,7%

11,8% 10,2%

jun.19 dez.19 jun.20

Evolução do NPLs (mM€; %)

Rácio NPLs…

Provisões (M€)

61,0% 56,2% 62,8%
Rácio de

Cobertura 1

NPLs

NPLs Líquido2

(1) Cobertura por imparidades. 

(2) Líquido de imparidades.

213 138

515

351

1S19

1S20

56 pb

Custo do Risco

Recorrente + Legacy Adicional Covid-19

115 pb

87 pb 211 pb

Recorrente Consolidado

110 pb ex-Covid

..Recorrente
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88% 89%

92%

-2,9 pp 0,6 pp 89%

dez.17 dez.18 dez.19 Recursos Créditos jun.20

NOVO BANCO Consolidado
Aumento dos Depósitos e manutenção de uma posição de Liquidez confortável

• A evolução face a dez.19 do Rácio de Transformação resulta:

• do crescimento dos depósitos e outros recursos de clientes em 
+776M€ para um total de cerca de 29,2mM€; e

• do aumento da carteira de crédito líquido +1,4%;

• O Banco continuou com a sua política de redução do preçário dos 

depósitos a par da diversificação da sua oferta.

Rácio de Transformação (%)

• Em jun.20, a carteira de ativos elegíveis para redesconto junto do 

Banco Central Europeu, totalizava 15,8mM€ (valor líquido de 

haircut), que compara com 15,3mM€ em dez.19 aos quais acrescem 

ainda ativos HQLA1 não elegíveis no BCE, pelo que no final do 

semestre manteve um buffer de liquidez acima de 11mM€, constituído 

na sua grande maioria por ativos de elevada liquidez (83%).

• Em jun.20, o NOVO BANCO manteve uma posição de liquidez 

confortável, traduzida no nível do rácio regulamentar de liquidez 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) de 155% e no rácio de Net Stable 

Funding Ratio (NSFR) de 114%.

Rácios de Liquidez (%)

108% 106% 101% 114%

124% 125%
143%

155%

dez.17 dez.18 dez.19 jun.20

NSFR2

LCR2

(1) HQLA – High Quality Liquid Assets; (2) Preliminar
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NOVO BANCO Consolidado
O Banco encontra-se adequadamente capitalizado

• O NOVO BANCO tem o seu rácio de Common Equity Tier 1 (CET1) protegido em níveis predeterminados até aos montantes das 

perdas já verificadas nos ativos protegidos pelo Mecanismo de Capitalização Contingente. O nível de proteção do CET1 foi fixado 

em 12% a partir de jan.20.

• Em resultado das perdas verificadas na atividade legacy no valor de -493,7M€, que refletem a prossecução do processo de deleverage de 

créditos, imóveis e outras exposições Legacy que estavam no balanço do Banco em 2016, o NOVO BANCO estima, a esta data e para este 

período de seis meses, um montante a receber de 176M€ ao abrigo do Mecanismo de Capitalização Contingente.

Rácios de Capital (CRD IV/CRR) jun-20 jun-20 dez-19

M€ (fully loaded) (phased-in) (phased-in)

Ativos ponderados pelo risco (A) 28.355 28.522 29.579

Fundos Próprios

Common Equity Tier 1 (B) 3.216 3.423 3.996

Tier 1 (C) 3.217 3.424 3.998

Fundos Próprios Totais (D) 3.629 3.852 4.475

Rácio Common Equity Tier 1 (B/A) 11,3% 12,0% 13,5%

Rácio Tier 1 (C/A) 11,3% 12,0% 13,5%

Rácio de Solvabilidade (D/A) 12,8% 13,5% 15,1%

Rácio de alavancagem 6,8% 7,3% 8,4%

Rácios de Capital (%)

11,3%

12,8%

6,8%

12,0%

13,5%

7,3%8,7%

13,5%

6,2%

11,0%

Rácio CET 1 Rácio de
Solvabilidade

Rácio de
Alavancagem

fully loaded phased-in requisito SREP requisito Covid relief
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• NB Smart App com novas funções: divisão de 

conta (MBWay) e pedido de cartão de crédito;

• Novo simulador de crédito à habitação de 

balcão que oferece uma experiência omnicanal;

• Conclusão da iniciativa Short-Term Finance

habilitando os gestores de empresas a dar 

resposta imediata às necessidades de tesouraria 

dos clientes PME.

NB Digital: inovando a experiência do cliente num ambiente disruptivo

Principais 

Desenvolvimentos

Resposta direta

às necessidades 

dos clientes

• Acesso ao pedido de moratórias de crédito 

habitação para particulares e outros créditos 

para empresas nos canais digitais;

• Introdução de mecanismos de formalização 

remota de operações por assinatura digital e 

por e-mail para produtos relevantes;

• Novas ferramentas de Comunicação na NB 

Smart App: mensagem de correio, marcação de 

reuniões e pedido de contacto;

• Agilização de circuito de aprovação de crédito 

pessoal solicitado através dos canais digitais;

• Lançamento da plataforma Marketplace 

contribuindo para o reforço de vendas a nível 

regional de pequenas empresas/negócios.

5% 4% 4% 3% 2% 1%

55% 51% 46% 41% 39% 31%

33%
32%

27%
22%

17%
15%

7% 13% 23%
34% 42%

52%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Balcões ATM Online Mobile

Perfil de contato do cliente

Taxa de penetração de clientes digitais ativos

Total40% 42% 44% 46% 47% 48%

19%
23%

26% 29%
32% 33%

Dez.17 Jun.18 Dez.18 Jun.19 Dez.19 Jun.20

Mobile
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Agenda

1. Destaques 1S20

2. Covid-19: “A economia somos todos nós”

3. Enquadramento Macroeconómico

4.  Resultados e Atividade do 1S20

5. Anexos
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NOVO BANCO Consolidado
Balanço

31 Dez.19 30 Jun.20

Passivos financeiros detidos para negociação 545 592

Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos 

resultados
102 91

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 39.674 40.006

Recursos de Bancos Centrais e de outras instituições de 

crédito
9.850 9.339

Recursos de clientes 28.400 29.176

Responsabilidades representadas por títulos, Passivos 

Subordinados e Passivos associados a ativos transferidos
1.065 1.084

Outros passivos financeiros 359 407

Derivados - Contabilidade de cobertura 59 77

Provisões 308 299

Passivos por impostos 18 21

Passivos por impostos correntes 12 16

Passivos por impostos diferidos 6 5

Outros passivos 586 584

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados 

como detidos para venda
2 5

Total do Passivo 41.293 41.675

(M€) 31 Dez.19 30 Jun.20

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos 

à ordem
1.854 2.937

Ativos financeiros detidos para negociação 749 745

Ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo 

valor através dos resultados
1.315 1.058

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento 

integral
8.850 7.984

Ativos financeiros pelo custo amortizado 27.141 28.085

Títulos 1.623 2.256

Aplicações em instituições de crédito 369 344

Crédito a clientes 25.150 25.485

Derivados - Contabilidade de cobertura 7 8

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela 

cobertura de carteira para o risco de taxa de juro
53 69

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e 

associadas
93 93

Ativos tangíveis 889 784

Ativos fixos tangíveis 188 176

Propriedades de investimento 701 608

Ativos intangíveis 26 36

Ativos por impostos 900 794

Ativos por impostos correntes 2 2

Ativos por impostos diferidos 898 792

Outros ativos 3.378 2.532

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados 

como detidos para venda
40 40

Total do Ativo 45.296 45.169

Capital 5.900 5.900

Outro rendimento integral acumulado (702) (827)

Resultados retidos (6.115) (7.203)

Outras reservas 5.943 6.140

Resultados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe (1.059) (555)

Interesses minoritários (interesses que não controlam) 37 36

Total do Capital Próprio 4.003 3.494

Total do Passivo e do Capital Próprio 45.296 45.169
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NOVO BANCO Consolidado
Demonstração de Resultados

(M€) 30.Jun.19 30.Jun.20

Margem financeira 262 271

Receitas de dividendos 6 10

Receitas de taxas e comissões 174 160

Despesas de taxas e comissões (27) (26)

Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados 67 85

Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros detidos para negociação (61) (72)

Ganhos ou perdas com ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados (16) (295)

Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados (0) 0

Ganhos ou perdas da contabilidade de cobertura (8) (11)

Diferenças cambiais 22 (16)

Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos não financeiros 5 0

Outras receitas operacionais 93 51

Outras despesas operacionais (190) (94)

Receitas operacionais totais 327 63

Despesas administrativas (226) (213)

Despesas de pessoal (133) (129)

Outras despesas administrativas (93) (84)

Contribuições para fundos de resolução e garantia de depósitos (35) (35)

Depreciação (17) (17)

Provisões ou reversão de provisões (515) (351)

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

da equivalência
1 0

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em continuação antes de impostos (465) (553)

Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação 49 (4)

Impostos correntes (11) 3

Impostos diferidos 60 (7)

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos (415) (558)

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais descontinuadas 1 1

Lucros ou prejuízos do período (414) (557)

Atribuíveis a interesses minoritários  (interesses que não controlam) (14) (1)

Atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe (400) (555)
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NOVO BANCO Individual
Métricas de Sustentabilidade

2019 1S 2020

Indicadores Sociais

Colaboradores (nº) 4.326 4.300

Formação (horas) 200 545 69 320

Taxa de rotatividade (total)1 4,7% 2,4%

Total de Mulheres (%) 52,5% 52,4%

Mulheres em quadros diretivos (%) 36,1% 37,2%

Mulheres na primeira linha (%) 31,3% 32,3%

Disparidade salarial (%) 9,6% 10,4%

Indicadores Ambientais

Nº depósitos estruturados ESG lançados 12 5

Nº subsrições de depósitos estruturados ESG (no período) 2 547 2 553

Nº subsrições de depósitos estruturados ESG (acumulado) 4 051 6 604

Nº de Clientes que subscreveram produtos Estruturados ESG (no período) 4 953 2 410

Nº de Clientes  que subscreveram produtos Estruturados ESG (acumulado) 4 953 7 363

Total subscrito em depósitos estruturados ESG no período (milhões de euros) 55 60

Total subscrito em depósitos estruturados ESG acumulado (milhões de €) 89 148

Emissões CO2 da eletricidade (tCO2e) 5 828 3 104

Nº de Clientes Digitais ativos (mil) 566 577

Indicadores de Governance

Alertas de movimentos em Contratos analisados 11 457 5 754

Participações às autoridades 1 035 457

Abertura de contas investigadas 3 705 1 567

Inserções de participação investigadas 574 321

Abertura de contas recusadas após investigação 48 57

Indicadores Económicos: Comunidade e Sociedade

Poupança programada (Nº clientes) 277 495 270 352

Poupança programada (milhões €) 1 090 1 149

Conta serviços mínimos (Nº) 8 491 9 401

Nº de fornecedores com scoring de sustentabilidade 496 584

Clientes Muito Satisfeitos com o atendimento Retalho 97,0% 96,6%

Clientes Muito Satisfeitos com o atendimento Médias Empresas 99,3% 98,3%

Donativos (milhões de euros) 0,58 0,31

Valor económico direto gerado 841 405

Valor económico distribuído (milhões de euros) 412 194

Valor económico acumulado (milhões de euros) 429 211

(1) Taxa de rotatividade de 2020 foi calculado com base na formula (Entradas+Saídas)/2/Total colaboradores.
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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 e 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 através de capital próprio e custo amortizado.

Depósitos de clientes

Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Conjunto dos montantes inscritos nas seguintes rubricas contabilísticas 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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Glossário (2/3)

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 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

QoQ Variação trimestral homóloga

BCE Banco Central Europeu

QE Quantitative Easing

CRD IV Capital Requirements Directive 2013

CRR Capital Requirements Regulation

MF Margem Financeira

€. EUR euro

m€ milhares de euro

M€ milhões de euro

mM€ mil milhões de euro

pb pontos base

p.p. pontos percentuais

tCO2e toneladas de equivalente dióxido de carbono
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