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NOVO BANCO, S.A. informa sobre  

Mecanismo de Capitalização Contingente 
 

 

O NOVO BANCO, SA (“NOVO BANCO” ou o “Banco”) informa que recebeu a 4 de junho 

de 2021 o montante total de 317,0 milhões de euros ao abrigo do Mecanismo de 

Capitalização Contingente (“CCA”), e em relação às contas de 2020. 

 

Adicionalmente, o NOVO BANCO faz notar a seguinte informação constante da resolução 

do Conselho de Ministros de 27 de maio de 2021: “Nos termos do Acordo de Capitalização 

Contingente, o Fundo de Resolução (“FdR”) apurou um montante de € 429 012 629,00. 

Sem prejuízo de, em sede própria, serem exercidas todas as prerrogativas de controlo e 

verificação do cumprimento das obrigações contratuais, um Estado de Direito honra os 

compromissos que assume, nomeadamente no que respeita aos contratos que celebra. 

Assim, pela presente resolução são criadas as condições para que o FdR proceda à 

operacionalização do empréstimo bancário por recurso ao seu orçamento, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 59.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua redação 

atual, e respetivo pagamento. Tal permite-lhe satisfazer as suas obrigações contratuais, 

assegurando deste modo o cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 44.º da 

referida lei.”. 

 

Atendendo à informação supramencionada, a 31 de maio de 2021, o NOVO BANCO 

apresentou, com referência ao 1º trimestre de 2021, rácios de capital considerando 429,0 

milhões de euros de CCA a receber, nomeadamente Rácio Common Equity Tier 1 (“CET1”) 

de 11,3% e Rácio de Solvabilidade de 13,3% (anexo 1). 

 

Existe uma diferença de 112,0 milhões de euros calculados entre 429,0 milhões de euros, 

que o FdR apurou como devido após conclusão do processo de verificação, e os 317,0 

milhões de euros recebidos pelo NOVO BANCO.  

 

Não obstante a resolução do Conselho de Ministros e a conclusão de um processo 

abrangente, independente e transparente, entre o NOVO BANCO e o FdR, o Banco foi 

informado que foram retidos 112,0 milhões de euros, e que estão condicionados a uma 

averiguação suplementar, em relação a uma matéria previamente considerada pelas partes 

e esclarecida. O NOVO BANCO esclarece que o montante não está relacionado com o 

exercício financeiro ou com as demonstrações financeiras de 2020. 

 

Dado que este facto constitui incumprimento de obrigações legais e do CCA, o Banco 

tomará todas as medidas, incluindo jurídicas, tal como a obtenção de uma providência 

cautelar para o pagamento imediato de 112,0 milhões de euros, de forma a proteger a 

integridade do CCA como instrumento de capital reconhecido por reguladores e pelo 

mercado. 
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O NOVO BANCO informa que incluindo 317,0 milhões de euros de CCA, com referência a 

31 de março de 2021, os rácios phased-in de CET 1 e de Solvabilidade são de 10,9% e 

12,8%, respetivamente. Deste modo, os rácios de capital de 2020 e do 1T 2021 encontram-

se reexpressos no anexo 1. 

Ao abrigo do CCA, a compensação máxima estabelecida é de 3,89 mil milhões de euros. 

O montante total de chamadas de capital recebidas pelo NOVO BANCO, incluindo os 317,0 

milhões recebidos a 4 de junho de 2021, foi de 3,29 mil milhões de euros. 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos 

do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários. 

 

Lisboa, 7 de junho de 2021 
NOVO BANCO, S.A. 
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ANEXO 1  

• Rácios de Capital: 2020 e 1T 2021 Reexpressos 

 

 

 
 

• Outra Informação relevante 

O NOVO BANCO informa que a diferença entre os 598,3 milhões de euros da chamada de 

CCA efetuada no inicio de abril de 2021, em relação às contas de 2020, e os 429,0 milhões 

de euros determinados pelo FdR, está relacionada com: i) 147,4 milhões de euros 

relacionados com a provisão para a descontinuação da operação em Espanha; ii) 18,0 

milhões de euros relacionados com o justo valor dos fundos de reestruturação; iii) 3,9 

milhões de euros relativos ao bónus do órgão de gestão.  

O NOVO BANCO nota ainda que estas divergências estão a ser analisadas, assim como 

as opções jurídicas disponíveis de acordo com o mecanismo do CCA, incluindo processos 

normais de arbitragem relacionados com itens que considera devidos e que deveriam ter 

sido pagos. 

Como instrumento do plano de reestruturação, o CCA tem atuado como um pilar 

fundamental para o NOVO BANCO cumprir os compromissos assumidos no plano de 

reestruturação acordado pelo Estado Português com a Comissão Europeia e a DG Comp. 

 

Com CCA 

429 M€

Com CCA 

429 M€

Com CCA 

317 M€

Com CCA 

317 M€

Requerimento

SREP2

COVID
temporary relief

RÁCIOS DE CAPITAL (CRD IV/CRR) 31-dez-20 31-mar-21 31-dez-20 31-mar-21

(Phased-in) (Phased-in) 1 (Phased-in) (Phased-in) 1

Ativos ponderados pelo risco (M€) (A) 26 719 26 660 26 719 26 660

Fundos Próprios (M€)

 Common Equity Tier 1 (B) 3 029 3 022 2 902 2 895

Tier 1 (C) 3 030 3 023 2 904 2 897

Fundos Próprios Totais (D) 3 541 3 536 3 415 3 409

Rácio Common Equity Tier 1 (B/A) 11,3% 11,3% 10,9% 10,9% 8,7% 6,2%

Rácio Tier 1 (C/A) 11,3% 11,3% 10,9% 10,9% 10,8% 8,3%

Rácio de Solvabilidade (D/A) 13,3% 13,3% 12,8% 12,8% 13,5% 11,0%

1
 preliminar

2
 exclui P2G

Publicado Reexpressos
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