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l A informação constante neste documento foi preparada de acordo com as normas 
internacionais de relato financeiro (‘IFRS’) do Grupo BCP no âmbito da preparação das 
demonstrações financeiras consolidadas, de acordo com o Regulamento (CE) 1606/2002, 
observadas as suas sucessivas atualizações.

l Os valores de 2020 não foram objeto de auditoria.

l A informação contida neste documento tem caráter meramente informativo, devendo ser lida 
em harmonia com todas as outras informações que o Grupo BCP tornou públicas.

Disclaimer

l Os números apresentados não constituem qualquer tipo de compromisso por parte do BCP em 
relação a resultados futuros.
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• Súbita inflexão no percurso de 

crescimento económico, com 

contração inédita em 2020

• Ciclos de confinamento-

desconfinamento causaram 

súbitas variações na atividade 

económica ao longo do ano
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-3,7
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-0,6

0,7 0,5
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1.º trim 2.º trim 3.º trim 4.º trim

Portugal 2020

UEM 2020

Portugal 2019

Variação em cadeia ao longo do ano (%)

Medidas de apoio público, 

salvaguardando o 

equilíbrio das contas do 

Estado, e capacidade do 

sistema financeiro para 

apoiar a economia 

permitiram atenuar 

impacto social da crise

Variação homóloga 2011-2020 (%)

Evolução do PIB

132,9%

117,2%

133,7%

2011 2014 2017 2020

-7,7%

0,1%

-6,3%

2011 2014 2017 2020

16,2%

6,5%

6,8%

2011 2014 2017 2020

Dívida pública (% PIB) Saldo orçamental (% PIB) Taxa desemprego

*

* Estimativa do governo

2020: um ano atípico e muito exigente

-4,1

3,5

-7,6

2011 2014 2017 2020

Portugal

UEM
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Prioridades de atuação permitiram pronta adaptação. Apoiámos 
permanentemente a economia e as comunidades que servimos

Líder em estatutos 

atribuídos

(3.º ano consecutivo)

Best consumer

digital bank award

2020 em Portugal

99%
Sucursais operacionais

+74%
Transações na app

€2,3 mil milhões

Linhas Covid-19

>102 mil
Moratórias concedidas a famílias

Nº1

Reação imediata e adaptação a 

contexto incerto

• Plena capacidade operativa

• Promoção ativa dos canais 

remotos

Apoio às empresas e às famílias

• Disponibilização célere das linhas 

de crédito

• Operacionalização das moratórias

Superação no apoio e serviço aos 

Clientes

Prioridades de 

atuação em 2020

Proteger Colaboradores 

e Clientes

Defender a qualidade 

do balanço

Reforçar a componente 

de suporte social

Adaptar modelos e 

processos de negócio

Apoiar a economia

Barómetro Financeiro 2020

Banco principal das 

empresas; produtos 

mais adequados; mais 

eficiente; mais próximo

Atividade em Portugal.
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Destaques: resiliência e capacidade de adaptação

Rendibilidade

Capital e 

liquidez

*Rácio fully implemented incluindo resultados não auditados em 2020. Rácio de capital CET1 de 12,2% em 31 dezembro 2019 e de 12,4% em 30 setembro 2020.
Resultado core = margem financeira + comissões - custos operacionais excluindo custos não habituais.
Cost to core income excluindo custos não habituais. 

▪ Resultado líquido de 183 milhões, influenciado pelo contexto Covid-19 e por provisões

para riscos legais associados a créditos CHF na Polónia

▪ Resultado antes de imparidades e provisões aumentou 1,5% para 1.186,2 milhões em

2020; reforço expressivo das imparidades e provisões, que totalizaram 841,2 milhões

(+55,3%)

▪ Custos operacionais controlados. Um dos bancos mais eficientes da zona euro, com cost

to core income de 48%

▪ Rácio de capital total de 15,6%* e rácio de capital CET1 de 12,2%*, acima dos

requisitos regulamentares de 13,31% e 8,83%, respetivamente

▪ Níveis de liquidez elevados, muito acima dos requisitos regulamentares; rácio loans-to-

deposits de 85% e ativos disponíveis para financiamento junto do BCE de 22,5 mil

milhões
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Destaques: resiliência e capacidade de adaptação

▪ Aumento do crédito performing em Portugal em 2,6 mil milhões, +7,9% face ao final

de 2019, com crescimento de 16,4% do crédito performing a empresas; liderança nas

linhas de crédito Covid-19, com mais de 18.000 operações desembolsadas (quota de

mercado superior a 30%)

▪ Crescimento dos recursos totais de Clientes do Grupo em 2,8 mil milhões, +3,4% face

ao final de 2019 (+7,4% em Portugal) e em 1,2 mil milhões face a setembro de 2020

Atividade 

comercial

Qualidade do 

crédito

▪ Redução dos NPE em Portugal, em contexto adverso: -883 milhões desde o final de

2019 (-27,2%) e -338 milhões no trimestre

▪ Custo do risco de 91pb no Grupo e de 92pb em Portugal; níveis adequados de

cobertura dos NPE, com 63% de cobertura por imparidades (+5pp face a dezembro

2019) e 113% de cobertura total, ao nível do Grupo

NPE incluem apenas crédito a Clientes.
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Crescimento da base de Clientes, com destaque 
para os Clientes mobile

Conceito de Clientes utilizado no Plano Estratégico.

750
967

Dez 19 Dez 20

Milhares de Clientes

+216 mil Clientes
40%

Banco líder na satisfação com os canais digitais, em todos os atributos avaliados no Basef

(5 maiores bancos, 2020); Banco mais próximo dos Clientes e que informa com mais clareza; Banco mais 

recomendado pelos Clientes: líder na satisfação global, na qualidade do atendimento e na qualidade dos produtos

+29%

Clientes digitais
+197 mil Clientes

1.133 1.330
+17%

54%

Em % dos 

Clientes ativos

Clientes mobile

Clientes ativos 2.394 2.443

2.258
2.747

Dez 19 Dez 20

+489 mil Clientes
48%

+22%

Clientes digitais
+401 mil Clientes

3.259 3.660
+12%

64%

Clientes mobile

Clientes ativos 5.658 5.701

Grupo



As nossas capacidades digitais foram especialmente 
apreciadas pelos Clientes durante a pandemia

8

+68% 
Logins

+68% 
Pagamentos

+84% 
Transferências

+68% 
Vendas

Forte crescimento 

mobile Y/Y
(Jan-Dez 2020 vs. Jan–Dez 2019)

% Clientes Mobile 1

% Transações Digitais (#) 3 % Vendas Digitais (#) 4

Interações digitais #(mio) 2

1 Clientes Mobile ativos, com utilização da App pelo menos uma vez nos últimos 3 meses

2 Interações (site e App Millennium)  

3 Inclui mobile e online; exclui sucursais e ATMs

4 Vendas digitais (site e App Millennium) em número de operações 

48%
> 1,7 milhões logins/dia

dos clientes Digitais 
são APP Exclusivo

89%
Das interações 
digitais são Mobile

8

31
40

2019 2020

47

56

2019 2020

50
63

2019 2020

236
320

2019 2020



Melhor Banco Digital e Líder na Satisfação 
dos Clientes em 2020

Best Consumer Digital Bank

Award 2020 em Portugal4

Best Corporate/

Institutional Information

Security and Fraud Management

2020 na Europa Ocidental4

Melhor Banco 

Digital em 20203

4.8

4.8

App Millennium 

lidera ratings

# 1 NPS1 Clientes Digitais 2020,
5 maiores Bancos

Índice CSI Clientes Digitais2 

nas 1.ª e 2.ª vagas 2020# 1

1 Maior índice de recomendação (NPS), canais digitais: BASEF 5 maiores Bancos ano 2020

2 Banco líder Índice CSI Clientes Digitais 1ªe 2ª vagas 2020, 5 maiores Bancos
3 Estudo BrandScore, nomeação em ´Melhor Banco Digital´, 4º Trimestre 2020 - Banca 2020

4 Prémio atribuído pela Global Finance, agosto 2020

5 Prémio atribuído pela ConsumerChoice, janeiro 2021

49,0
47,7

41,0 38,8 35,0

Millennium 

bcp
Banco 2 Banco 3 Banco 4 Banco 5 Millennium 

bcp
Banca

39%

52%

Millennium 

bcp
Banca

50%

66%

2019 2020

+14%

9

ActivoBank: Escolha do 

Consumidor 2021, categoria 

“Banco digital” 5
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Digital: Mais Inovação ao 
Serviço dos Clientes

Gestão do Dia-a-dia 

ainda mais simplificada

80% dos produtos cobertos

Produtos inovadores exclusivos 

para o digital – seguro viagem 

on/off

Progressiva integração de dados e 

insights para aconselhamento 

integrado e personalizado(e.g.  

assistente na simulação de credito)

Jornadas de venda 

100% digitais e 24x7

> 30 interações/mês 
por cliente

1,3 milhões Clientes digitais

15
Novas versões 

em 2020

> 1,7 milhões logins/dia

Clientes acima de 65 anos 
crescem 56% desde março

Inovação Constante 

nos pagamentos

Apple Pay

Fitbit e Garmit

Todas as opções MBWay

Transferências internacionais 

instantâneas  

3D secure na autorização de 

transações e-commerce

10

Open Banking cobre 

Bancos Internacionais

Agora já é possível associar o 

Revolut, a Transferwise e 7 

Bancos franceses

Transferências a partir de 

contas de outros Bancos na 

App Millennium

Atualização de dados de Cliente –

já não é preciso ir à sucursal

Expandimos opções de gestão de 

cartões e de débitos diretos

Biometria nas autorizações de 

transferências e pagamentos

Pedido de Moratórias 100% digital

Adesão 100% remota aos canais 

digitais



Resultado líquido de 183,0 milhões em 2020

*Inclui rendimentos de instrumentos de capital, outros proveitos de exploração líquidos, resultados em operações financeiras e resultados por equivalência patrimonial. 11

(Milhões de euros) 2019 2020 D%
Impacto no 

resultado

Margem financeira 1.548,5 1.533,2 -1,0% -15,4

Comissões 703,5 702,7 -0,1% -0,8

Proveitos core 2.252,0 2.235,8 -0,7% -16,2

Custos operacionais excluindo itens não habituais -1.099,8 -1.072,9 -2,4% +26,9

Resultado core 1.152,3 1.162,9 +0,9% +10,7

Custos operacionais não habituais

Compensação por ajuste temporário, custos de reestruturação, integração Euro Bank
-66,4 -46,5 -30,0% +19,9

Outros proveitos* 83,0 69,8 -16,0% -13,2

Resultados antes de imparidades e provisões 1.168,9 1.186,2 +1,5% +17,3

Imparidades e outras provisões -541,6 -841,2 +55,3% -299,6

Resultado antes de impostos 627,3 345,0 -45,0% -282,3

Impostos, interesses que não controlam e operações descontinuadas -325,3 -162,0 -50,2% +163,3

Resultado líquido 302,0 183,0 -39,4% -119,0



12

Margem financeira resiliente

1.548,5 1.533,2

2019 2020

759,3 727,8

2019 2020

789,2 805,4

2019 2020

+2,1%

-4,2%

Taxa de margem 

financeira

Taxa de margem 

financeira

Taxa de margem 

financeira

2,18% 1,99%

Margem Financeira Portugal

Operações internacionais

-1,0%

(Consolidada, milhões de euros) (Milhões de euros)

(Milhões de euros)

3,21% 2,86%

1,67% 1,56%



13

586,1 569,0

117,4 133,6

703,5 702,7

2019 2020

+13,8%

-0,1%

-2,9%

423,6 405,7

59,6 75,9

483,2 481,5

2019 2020

162,6 163,4

57,8 57,7

220,3 221,1

2019 2020

Comissões 

bancárias

Comissões 

relacionadas 

com mercados

-0,3%

+27,3%

-4,2%

+0,4%

0,0%

+0,5%

Comissões estáveis, mesmo em contexto adverso

Comissões Portugal

Operações internacionais

(Consolidadas, milhões de euros) (Milhões de euros)

(Milhões de euros)
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143,3 152,8

43,8
72,5

-104,1
-155,5

2019 2020

Contribuições obrigatórias

Resultados em 

operações financeiras

Equivalência patrimonial 

+instrumentos de capital

Outros proveitos de 

exploração líquidos

Outros proveitos influenciados por itens específicos

Outros proveitos Portugal

86,7 100,2

Operações internacionais

Contribuições 

obrigatórias
153,3 170,2

Contribuições obrigatórias

Das quais: Setor bancário 31,8 29,6

Fundo Resolução PT 16,0 15,1

Cont. solidariedade -- 5,9

(Consolidados, milhões de euros) (Milhões de euros)

(Milhões de euros)

51,5 61,5
40,5 62,2

-33,6 -73,0

2019 2020

91,8 91,3

3,3 10,2

-70,5 -82,5

2019 2020
+11,1% +15,6%

+5,1%

2019: os outros proveitos de exploração líquidos incluem contribuições obrigatórias de 153,3 milhões, resultados líquidos de comissões de intermediação em vendas de imóveis em Portugal de +23,2 milhões, e +4,3 milhões 
maioritariamente na venda de títulos em Moçambique; 2020: os outros proveitos de exploração líquidos incluem contribuições obrigatórias de 170,2 milhões e resultados líquidos de comissões de intermediação em vendas de imóveis 
em Portugal de -3,5 milhões.

66,6 70,0

Total 83,0 69,8
-16,0%

58,4 50,8
-13,0%

24,6 19,0
-23,0%
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668,2 646,7

373,1
335,5

124,8
137,1

1.166,1
1.119,3

2019 2020

670,9 650,3

2019 2020

-3,1%

-1,9%

Custos operacionais

Recorrentes 630,9 618,7

Portugal

Operações internacionais

Outros gastos 

administrativos

Amortizações

Custos com pessoal

-4,0%

(Consolidados, milhões de euros) (Milhões de euros)

(Milhões de euros)

Redução dos custos operacionais

Recorrentes

495,2 469,1

2019 2020

-5,3%

-3,1%

468,9 454,2

Inclui efeito não habitual de 66,4 milhões:

• Compensação pelo ajuste temporário (PT): 12,4M

• Custos de reestruturação (PT): 27,7M

• Custos de integração Euro Bank (Int.): 26,3M

Inclui efeito não habitual de 46,5 milhões:

• Compensação pelo ajuste temporário (PT): 5,8M

• Custos de reestruturação (PT): 25,9M

• Custos de integração Euro Bank (Int.): 14,8M

Recorrentes 1.099,8 1.072,9

-2,4%
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73%

47%

2013 2020

-27pp

-12pp

-38pp

Banco 1

Banco 2

Banco 3

Banco 4

vs. concorrentes em 

Portugal 

vs. bancos

zona euro

-14pp
80% 66%

67% 55%

Millennium bcp: um dos bancos mais eficientes na zona euro

Cost to core income*

*Core income = margem financeira + comissões.

Cost to core income*

Cost to income

50% incluindo custos 

não habituais

49% incluindo custos 

não habituais

Última informação disponível

50% incluindo custos 

não habituais

50% incluindo custos 

não habituais

53%

65%

55%

53%

50%

48%

86%

48%

2013 2020

66%

93%

98%

65%

58%

48%
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+55,3%

279,2 354,0

91,9
118,8

371,1
472,8

2019 2020

Custo do risco

Imparidades 

(balanço)

+27,4%
Custo do risco

Imparidades 

(balanço)

+116,0%
Custo do risco

Imparidades 

(balanço)

91pb

2.073

72pb

2.449

76pb 92pb

63pb 90pb

1.877 1.488

572 585

(Consolidadas, milhões de euros)

Outras

Crédito

Portugal

Operações internacionais

Imparidades e provisões

Custo do risco e provisões

(Consolidadas, milhões de euros) (Milhões de euros)

(Milhões de euros)

-15,4%

-20,7%

+2,3%

Riscos legais em créditos 

hipotecários CHF (Polónia)

390,2
509,9

99,5

179,4

51,9

151,9

541,6

841,2

2019 2020

111,0 155,8
7,6

60,6
51,9

151,9170,5

368,4

2019 2020
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0,96 0,93

Dez 19 Dez 20

-0,03 mil milhões

-2,9%

3,25
2,36

Dez 19 Dez 20

2,3 1,8

1,9

1,5

4,2

3,3

Dez 19 Dez 20

NPE

NPE

(Consolidadas, milhões de euros) Portugal

Operações internacionais

Qualidade do crédito

(Consolidada, mil milhões de euros) (Mil milhões de euros)

(Mil milhões de euros)

Redução relevante dos NPE em contexto complexo

NPE

NPL>90d

Outros

-0,9 mil milhões

-21,7%

-0,88 mil milhões

-27,2%

Rácio NPE crédito 8,8% 6,0%

Rácio NPE crédito 5,3% 5,3%

Rácio NPE EBA 6,1% 4,2%

Rácio NPE EBA 3,4% 3,5%

-368M desde 

setembro 2020
-338M desde setembro 2020

Cobertura total* de 

NPE

Cobertura NPE por 

imparidades

113%116%

58% 63%

*Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais.
NPE incluem apenas crédito a Clientes, exceto indicação em contrário.

Dez 19 Jun 20 Dez 20

Rácio NPL>90 dias 4,1% 3,7% 3,1%

Rácio NPE inc. títulos e extra-patrimoniais (EBA) 5,3% 4,8% 4,0%

Rácio NPE crédito 7,7% 7,0% 5,9%
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Recursos com forte dinâmica de crescimento

14,3 15,9

7,1 4,1
0,1 0,1

3,3 3,4

24,9 23,5

Dez 19 Dez 20

-5,6%

22,7 27,2

16,7 16,1
1,6 1,4

15,8 16,3

56,8 61,0

Dez 19 Dez 20

+7,4%

37,1
43,1

23,8
20,2

1,8
1,5

19,1
19,7

81,7
84,5

Dez 19 Dez 20

+3,4%

Depósitos à 

ordem

Depósitos a 

prazo

Outros recursos de 

balanço

Fora de balanço

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

Recursos totais de Clientes*

Recursos totais de Clientes* op. internacionais

(Consolidados, mil milhões de euros)

(Mil milhões de euros)

Particulares: +7,1%

Recursos totais de Clientes* Portugal

(Mil milhões de euros)

Particulares: 

Polónia: +1,3% sem efeito cambial

Moçambique: +13,4% sem efeito cambial
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22,8 23,9

6,0 5,8

25,9 26,5

54,7 56,1

Dez 19 Dez 20

+2,6%

Empresas

Crédito pessoal e 

outros

Habitação

Crescimento continuado da carteira de crédito performing

Portugal

(Mil milhões de euros)

Crédito a Clientes (bruto)

(Consolidado, mil milhões de euros)

NPE: -21,7% (-0,9 mil milhões)

Performing: +4,6% (+2,3 mil milhões)

Operações internacionais

(Mil milhões de euros)

NPE incluem apenas crédito a Clientes.

-0,88
+2,64

36,71
38,47

Dez 19 NPE Performing Dez 20

+4,8%

+1,76 mil milhões

-0,03 -0,31
18,01 17,67

Dez 19 NPE Performing Dez 20

-1,9%

-0,34 mil milhões
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Crescimento do crédito em Portugal

14,8 17,2

1,9 1,8

16,8 17,1

33,5 36,1

Dez 19 Dez 20

Empresas

Crédito pessoal e outros

Habitação

+7,9%

(Mil milhões de euros)

Carteira de crédito performing

Repartição do crescimento do crédito performing

+2,4 +0,3

-0,133,5

36,1

Dez 19 Empresas Habitação Créd. pessoal
e outros

Dez 20

(Mil milhões de euros)

92% do crescimento 

do crédito performing

+2,6 mil milhões

+1,9%

+16,4%

*Dados de novembro 2020.

• Carteira de crédito performing em Portugal cresce 

2,6 mil milhões (+7,9%) face a dezembro de 2019

• Forte apoio às empresas, que foram responsáveis por 

92% do crescimento do crédito performing face a 

dezembro de 2019

✓ Liderança destacada no Sistema Nacional de 

Garantia Mútua, com €2.311 milhões de garantias 

emitidas e 32% de quota de mercado

✓ Banco #1 no crédito especializado: faturação tomada 

de factoring ascendeu a 8,0 mil milhões em 2020, 

com a nova produção de leasing a totalizar 520 

milhões no mesmo período

✓ Quota de mercado de 19,3%* no crédito a empresas

(+1,6pp que no final de 2019)

✓ DataE (barómetro financeiro 2020): Banco principal 

das empresas; produtos mais adequados; mais 

eficiente; mais próximo

✓ Programa PME Líder’20: liderança em número de 

estatutos atribuídos, pelo 3.º ano consecutivo
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61%

37%

2%

15%

71%

14%

Apoio às empresas e às famílias perante os desafios da pandemia

Linhas de crédito Covid-19 a empresas

(Montante em milhões de euros)

# operações Montante

Desembolsos 18.115 2.287

• Na linha da frente no apoio à economia: reforço da 

presença do Banco junto das empresas no período da 

pandemia 

• Liderança de mercado nas linhas Covid-19: mais de 

30% do montante aprovado pelas SGMs

Crédito por dimensão 
da empresa

Moratórias ativas

(Milhões de euros)

Informação a 4 de janeiro.

Moratórias 
(apoio privado)

Apoios públicos

Montante

# operações

* Inclui cancelamentos, liquidações e moratórias expiradas.

Informação a 31 de dezembro.

Apoios em % do PIB

Fonte: FMI e EBA (dados compilados pela APB).

23,5%

38,9%

42,3%

18,6%

11,2%

5,6%

0,2%

8,8%

7,3%

22,5%

Micro PMEs Mid Cap

• Do montante de moratórias ativas, 93% 

corresponde a crédito performing

• Crédito hipotecário representa 90% das 

moratórias às famílias (3,7 mil milhões)

• 68% do crédito com moratórias ativas coberto por 

hipotecas (47% por hipotecas residenciais e 21% por 

hipotecas comerciais)

Montante Redução*

Famílias

Moratória pública 3.361 -253

Moratória APB 725 -37

Total Famílias 4.085 -290

Empresas 4.483 -306

TOTAL 8.568 -596
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Desagregação por stages

NPE incluem apenas crédito a Clientes.

Crédito a Clientes

78,3%

15,7% 6,0%

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Moratórias vivas

66,3%

26,4%
7,4%

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Moratórias expiradas

85,4%

10,3% 4,3%

Stage 1 Stage 2 Stage 3

2,01

1,81 1,80 1,79

1,40

1,05

0,76

0,92

2017 2018 2019 2020

Sólida geração de result. antes imparidades e provisões

Custo do risco

Buffer de 

87pb

Resultado antes de Imparidades e Provisões/

Crédito Bruto

(%)

NPL>90d

6,2 6,1
5,6 5,0

4,1

2,7
1,7 1,3

12,8

10,9

9,8

8,5

6,8

4,8

3,2

2,4

Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Dez 18 Dez 19 Dez 20

-10,4 mil milhões

NPE

NPE

(Mil milhões de euros)

Análise das moratórias expiradas, resiliência do franchise e evolução da qualidade 
dos ativos evidenciam capacidade para enfrentar os efeitos da pandemia
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**Requisitos prudenciais mínimos phased-in a partir de 12 de março de 2020.

Capital acima dos requisitos regulamentares

• Rácio de capital total de 15,6%* (fully

implemented) em dezembro de 2020, 

confortavelmente acima dos requisitos SREP

• Buffer de 2,3pp entre o rácio de capital 

total e os requisitos SREP não 

considerando a utilização das reservas de 

conservação e O-SII, e de 5,3pp 

considerando a utilização das mesmas

• Rácio de capital CET1 de 12,2%* (fully

implemented) em dezembro de 2020

• Buffer de 1,0 mil milhões acima do nível 

em que existem restrições ao montante 

máximo distribuível de resultados (MDA), de 

acordo com a regulamentação bancária

Rácio de capital total

(Fully implemented)

Rácio common equity tier 1 (CET1)

(Fully implemented)

Pilar 1

Pilar 2 (P2R)

Reserva de 
conservação

Reserva O-SII

Pilar 1

Pilar 2 (P2R)

Reserva de 
conservação

Reserva O-SII

Fully implemented

vs requisito

Fully implemented vs requisito 

obrigatório em CET1

4,50%

1,27%

2,50%

12,2% 12,2%

8,83%

Dez 19 Dez 20* Requisitos SREP**

8,00%

2,25%

2,50%

15,6% 15,6%
13,3%

Dez 19 Dez 20* Requisitos SREP

+2,3pp

+5,3pp**

+3,4pp

+6,4pp**
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140%

230%

NSFR (Net stable
funding ratio)

LCR (Liquidity
coverage ratio)

100%

-3,7 -4,3

4,0
7,6

0,3

3,3

Dez 19 Dez 20

Ativos elegíveis 17,1 22,5

86% 85%

Dez 19 Dez 20

Financiamento líquido BCE

Rácios de liquidez (CRD/CRR)

(Mil milhões de euros)

Posição de liquidez reforçada

Rácio de crédito líquido sobre depósitos

+3,0 mil milhões

TLTRO

Depósitos e outros

Financiamento líquido
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Contributo das operações para os resultados líquidos

*Os resultados líquidos das subsidiárias refletem para 2019 a mesma taxa de câmbio considerada para 2020, de forma a permitir a comparabilidade da informação sem o efeito cambial.

(Milhões de euros*)

Portugal

Operações internacionais

(Milhões de euros)

(Milhões de euros*)

144,8 134,5

2019 2020

143,8

48,5

2019 2020

-7,2%

-66,2%

2019 2020
Δ %

moeda local

Δ %

 euros

Resultado líquido Portugal 144,8 134,5 -7,2%

Polónia 125,8 5,1 -95,9% -96,1%

Moçambique 87,7 66,8 -23,8% -32,8%

Contributo da operação em Angola 1,6 -7,2

Outros 9,6 8,6

Resultado líquido op. internacionais 224,6 73,3

Int. não controlam (Polónia e Moçambique) -92,0 -24,8

Efeito cambial 11,1 --

Contributo das op. Internacionais 143,8 48,5 -66,2%
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Resultado líquido muito influenciado por provisões para riscos legais CHF

125,8

5,1

2019 2020

Resultado líquido

(Milhões de euros*)

Impacto dos itens 

específicos**: -154,1 milhões

Impacto dos itens 

específicos**: -80,9 milhões

• Resultado líquido de 5,1 milhões, influenciado por provisões 

específicas (incluindo 151,9 milhões*** para riscos legais 

associados a créditos CHF) e pelo crescimento das contribuições 

obrigatórias

• Recursos de Clientes estáveis e aumento de 6,7% da carteira de 

crédito

• Rácio CET1 de 16,5% e rácio de capital total de 19,5%

-95,9%

(Milhões de euros)(Milhões de euros*)

15.745 16.792

Dez 19 Dez 20

+6,7%

Recursos de Clientes

(Milhões de euros*)

19.800 19.793

Dez 19 Dez 20

Crédito a Clientes (bruto)

0,0%

*Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a dezembro de 2020: Demonstração de Resultados 4,46; Balanço 4,56. | **Itens específicos em 2020: custos de integração Euro Bank, impacto da reavaliação das ações da Visa, provisões para riscos legais em 
créditos hipotecários CHF e provisões para devolução de comissões recebidas em créditos reembolsados antecipadamente; itens específicos em 2019: custos de integração Euro Bank, reversão de provisão para impostos, impacto da reavaliação das ações da 
PSP, imparidades associadas à fusão com o Euro Bank, provisões para riscos legais em créditos hipotecários CHF e provisões para devolução de comissões recebidas em créditos reembolsados antecipadamente. | ***Impacto antes de impostos.
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Integração do Euro Bank e medidas adicionais de racionalização

*Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a dezembro de 2020: Demonstração de Resultados 4,46; Balanço 4,56.

Impactos da integração do Euro Bank

(Milhões de euros*)

Sucursais

Em franchising

602 477

228
225

830
702

Dez 19 Dez 20

Próprias

Colaboradores

8.464
7.493

Dez 19 Dez 20

-971

• Euro Bank com impacto positivo líquido de 18,3 

milhões em 2020: sinergias totalizaram 37,6 milhões, 

superando custos de integração de 15,0 milhões

• Continuação da implementação de medidas de 

racionalização do quadro de pessoal e de otimização 

da presença geográfica: redução do quadro de pessoal 

em 971 Colaboradores e do número de sucursais em 

128 unidades

-128

5,3

26,1

37,6

15,0

Sinergias antes 

de impostos

Custos de 

integração

2019 2020

+18,3-16,9
Impacto líquido 

de impostos
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Crédito hipotecário em francos suíços

Crédito hipotecário CHF

Processos individuais em tribunal

Provisões acumuladas para riscos legais

(Mil milhões de euros*)

• Continuação da redução da carteira de crédito hipotecário em 

francos suíços, que se cifrou em 3,0 mil milhões (17,4% da 

carteira de crédito), menos 8,1% que no final de 2019

• Provisões acumuladas para riscos legais em crédito hipotecário 

CHF cifraram-se em 197,4 milhões, após o reforço de provisões 

no montante de 85,2 milhões no 4.º trimestre

• Novos processos em tribunal situaram-se, no 4.º trimestre de 

2020, sensivelmente ao mesmo nível do trimestre anterior 

(aproximadamente 800 por trimestre)

(Milhões de euros*)

Em % do crédito 

a Clientes

48,9 61,1
85,8

114,2

197,4

2019 1T20 1S20 9M20 2020

Exclui Euro Bank.

*Exclui efeito cambial. Taxas €/Franco suíço constantes a dezembro de 2020: Balanço 1,08.

2.010
2.537

3.399
4.195

5.018

2019 1T20 1S20 9M20 2020

(Número de processos)

Em % da carteira 

créd hipotecário CHF
1,6% 1,9% 2,8% 3,7% 6,7%

6,2

3,2 3,0

2008 2019 2020

19,2% 17,4%54,6%

-8,1%
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87,7
66,8

2019 2020

*Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a dezembro de 2020: Demonstração de Resultados 79,35; Balanço 91,23. 

Resultado líquido reflete impacto das provisões e da normalização das taxas de juro

Resultado líquido

(Milhões de euros*)

-23,8%
• Resultado líquido de 66,8 milhões, refletindo o 

impacto das provisões e da normalização das taxas de 

juro

• Recursos de Clientes crescem 17,7%; carteira de 

crédito reduz-se em 4,4%

• Rácio de capital de 43,9%

Crédito a Clientes (bruto)

(Milhões de euros*)

551 527

Dez 19 Dez 20

-4,4%

1.294
1.524

Dez 19 Dez 20

+17,7%

Recursos de Clientes

(Milhões de euros*)
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Plano Estratégico

2019 2020 Steady state*
(plano original)

Clientes ativos 5,6 milhões 5,7 milhões . . . >6 milhões

Clientes digitais 58% 64% . . . >60%

Clientes mobile 40% 48% . . . >45%

Cost to income 50%
(47% sem custos não habituais)

49%
(47% sem custos não habituais)

. . . ≈40%

RoE 5,1% 3,1% . . . ≈10%

CET1 12,2% 12,2% . . . ≈12%

Loans-to-deposits 86% 85% . . . <100%

Dividend payout -- -- . . . ≈40%

Stock de NPE €4,2 mil milhões €3,3 mil milhões
. . . ≈€3 mil milhões

Redução de ≈60% desde 2017

Custo do risco 72pb 91pb . . . <50pb

Criação de valor

Crescimento do negócio

Qualidade dos ativos

NPE incluem apenas crédito a Clientes.

*A atingir após impactos económicos da presente pandemia.
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Prioridade na incorporação de aspetos ESG no modelo de negócio

Percurso consequente de preparação e adaptação da organização nas três dimensões ESG

(Ambiental, Social e Governance)

DestaquesModelo de governance reforçado com 

estruturas dedicadas sob a Com. Executiva

Mobilização multidisciplinar com 

atuação transversal

Direção dedicada a ESG
(reporte direto ao CEO)

Comité de 

Sustentabilidade

Carbon Disclosure 

Project 2020

DJSI 2020

Bloomberg 

GEI 2021

▪ Plano Diretor de Sustentabilidade 2021 com 

objetivos e métricas que norteiam atuação nas 

três dimensões ESG

▪ Incorporados critérios ESG no Risk Appetite

Statement

▪ Reforço da inovação e desenvolvimento de 

soluções ESG para Clientes dos vários 

segmentos

▪ Ecoeficiência operacional com consumo de 

100% de eletricidade verde em 2021

▪ Aperfeiçoamento do plano para a Igualdade de 

Género

▪ Comissão Executiva e responsáveis das áreas de 

negócio e de suporte mais relevantes

▪ Definição das prioridades de atuação e 

monitorização do plano diretor sustentabilidade

▪ Apoio na formulação e implementação de estratégia 

de negócios e de estruturas de governance e de 

gestão de riscos em conformidade com as 

regulamentações e metas ESG

▪ Responsabilidade pela comunicação de informação 

relevante aos stakeholders
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Estudo “Património Cultural em Portugal: Avaliação do Valor Económico e Social“

COMPROMISSO COM AS 
PESSOAS E A SOCIEDADE

Fundação Millennium bcp SustentabilidadeSociedade

Programa GOS - Gestão de Organizações 
Sociais – Parceria entre a AESE/ 
ENTREAJUDA/CNIS, com apoio da 
Fundação Millennium bcp, que visa a 
formação em gestão de dirigentes de 
entidades do setor da economia social. Em 
2020, o programa contou com 68 
participantes de 58 entidades.

Estudo Património Cultural em 
Portugal: Avaliação do Valor 
Económico e Social – estudo pioneiro, 
feito pela Spira - Observatório do 
Património e Universidade Nova de 
Lisboa SBE, sobre o setor do 
património cultural, permitindo avaliar 
o seu potencial económico e de 
crescimento.

Restauro da Sala do Trono, no
Palácio Nacional da Ajuda e dos
Painéis de São Vicente, do Museu
Nacional de Arte Antiga.

Rede de Emergência Alimentar
do Banco Alimentar - apoio no
contexto da pandemia.

A 25ª edição dos Prémios APOM -
Associação Portuguesa de
Museologia, distinguiu a Fundação
Mbcp com o Prémio Mecenato.

Millennium bcp adere aos "Women’s
Empowerment Principles” do Global 
Compact das Nações Unidas, assumindo 
o seu compromisso com uma gestão 
ética, que promova a igualdade de  
género, a diversidade e a inclusão.

Millennium bcp aprova Política 
corporativa sobre “Diversidade e 
Igualdade de Oportunidades” e define 
as ações concretas a desenvolver em 
2021 no quadro do “Plano para a 
Igualdade de Género”.

Campanha de responsabilidade social 
“Millennium Solidário: Natal 2020”, 
integrada no movimento Giving Tuesday, 
apoia a Fundação do Gil, o C.A.S.A e a 
Associação Just a Change. 

Inclusão, pelo 2.º ano consecutivo, no 
Bloomberg Gender-Equality Index 
2021, integrando o grupo restrito das 
empresas a nível mundial que se 
destacam na  implementação de 
políticas de igualdade de  género.

Em 2021, toda a eletricidade 
consumida pelo Banco em Portugal 
será 100% verde, num mix de energia 
produzida pela central fotovoltaica do 
TagusPark e de energia adquirida com 
certificado de origem renovável.
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Millennium bcp: Processo mais rápido no crédito habitação 

(plataforma online “ComparaJá.pt”, barómetro do crédito 

habitação)

Reconhecimento externo em 2020
Millennium bcp: Banco mais próximo dos Clientes e que informa 

com mais clareza; líder na recomendação, na satisfação global, 

e na qualidade do atendimento e dos produtos e serviços; líder 

na satisfação com os canais digitais, em todos os atributos 

avaliados (Basef 5 maiores bancos, 2020); líder na satisfação dos 

Clientes (geral banca e digitais, CSI Marktest, 2.ª vaga 2020)

Millennium bim: Most innovative banking services em 

Moçambique

ActivoBank

Escolha do Consumidor 2021,

categoria “Banco digital” 

ActivoBank: Prémio 5 estrelas 2020, categoria “Banca digital”

Millennium bim: Best bank 2020 (11.º ano consecutivo), Best

digital bank 2020, Best trade finance provider 2020, Best

private bank 2020 e Best FX Provider 2021 em Moçambique

ActivoBank: Best commercial bank, Best consumer digital bank

e Best mobile banking app em Portugal

Bank Millennium: Best online banking, best mobile banking

e best remote account opening process na Polónia (ranking

“Institutions of the year 2020”)

Bank Millennium: CSR golden leaf award da revista 

“Polytika” pela implementação dos mais rigorosos standards

de responsabilidade social corporativa

Bank Millennium: 1.º em “Crescimento”, 2.º em 

“Relacionamento com o cliente” e 3.º no “Ranking global” e 

em “Inovação” (ranking “Stars of banking” Dziennik Gazetę 

Prawną/PwC)

Bank Millennium: vencedor nas categorias “Digital” e 

“Escolha do público” do prémio “TOP CDR Technologically 

Responsible Company”

Bank Millennium: 1.º na categoria “Fin-tech innovation” 

para a solução Autopay, e 2.º na categoria “Crédito 

habitação”

Bank Millennium: Banco mais recomendado e líder na 

satisfação (estudo “Customer satisfaction monitor of retail

banks ARC Rynek i Opinia”)
Millennium bcp: Prémio Marketeer na categoria “Banca”, pelo 

4.º ano consecutivo

Millennium bcp

Best consumer digital bank 2020

em Portugal; Best corporate/ 

Institutional information security 

and fraud management na Europa 

ocidental

Bank Millennium: Best digital bank 2020, Best trade finance

provider 2020 e Best FX provider 2021 na Polónia

Bank Millennium: European customer centricity award, 

categoria de “Reclamações”, pelo projeto “Abrace o 

Problema”

Millennium bim: Distinguido pela resposta à crise global 

provocada pela pandemia

Bank Millennium: incluído no Índice WIG-ESG da Bolsa de 

Valores de Varsóvia das empresas socialmente responsáveis, 

atingindo o 4.º lugar no ranking ESG

Millennium bim: Bank of the year 2020 em Moçambique, pela 

13.ª vez

Bank Millennium: Climate Leaders Poland 2021 (banco 

melhor classificado, 2.º entre todas as empresas analisadas)

Bank Millennium: vencedor na classificação geral “Banks as 

assessed by Clients 2020” do Polish Quality Research 

Institute

Bank Millennium: Service Quality Star pela qualidade de 

serviço (avaliação por inquérito aos consumidores)

Millennium bcp: Prémio Melhor Site de Homebanking, atribuído 

pelos leitores da revista PCGUIA. 

Millennium bcp

Escolha do Consumidor 2021,

categoria “Grandes Bancos”

Millennium bcp

Líder do programa PME Líder’20 

em número de estatutos atribuídos 

(3.º ano consecutivo)

Millennium investment banking: Europe M&A deal of the year, 

pela assessoria na aquisição de uma participação na Brisa

Barómetro Financeiro 2020

Millennium bcp

Banco principal das empresas; 

produtos mais adequados; mais 

eficiente; mais próximo

Millennium bcp: Best FX Provider 2021 em Portugal

Millennium bcp: Melhor Banco Digital e Melhor Banco das 

Empresas (3.º ano consecutivo). 
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Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta com sede na Praça D. João I, 28, Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número
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