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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 dos primeiros nove meses de 2021 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.

l Em virtude de alterações de políticas contabilísticas do Bank Millennium (Polónia), as 
demonstrações financeiras anteriormente publicadas foram reexpressas a partir de 1 de 
janeiro de 2020 por forma a garantir a comparabilidade da informação.
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Destaques: resiliência do modelo de negócio

Rendibilidade

Capital e 

liquidez

*Rácio fully implemented incluindo impacto da venda de operação em curso e resultados não auditados dos primeiros nove meses de 2021.

▪ Resultado líquido de 59,5 milhões, incluindo provisões de 313,5 milhões para riscos legais associados a

créditos CHF na Polónia e contribuições obrigatórias para o setor bancário em Portugal de 56,2 milhões

▪ Excluindo custos de ajustamento do quadro de pessoal em Portugal de 87,6 milhões, o resultado operacional

core do Grupo atingiu 938,7 milhões, correspondendo a um crescimento de 8,3%

▪ Proveitos core aumentam 3,1%, com crescimento de 1,3% da margem financeira e de 7,2% das comissões,

impulsionadas pelo crescimento de 9,3% das comissões relacionadas com mercados; custos operacionais

recorrentes reduzem-se 2,7%

▪ Imparidades e provisões totalizaram 726,1 milhões (+31,9%)

▪ Rácio de capital total de 15,2% (15,3% em base pro forma*) e rácio de capital CET1 de 11,8% (pro forma

de 12,0%*), acima dos requisitos regulamentares de 13,31% e 8,83%, respetivamente

▪ Níveis de liquidez elevados, muito acima dos requisitos regulamentares, e ativos disponíveis para

financiamento junto do BCE de 25,2 mil milhões
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Destaques: resiliência do modelo de negócio

Atividade 

comercial

Qualidade do 

crédito

NPE incluem apenas crédito a Clientes.

▪ Aumento do crédito performing do Grupo em 3,1 mil milhões, +5,8% face a setembro de 2020; crédito

performing em Portugal aumenta 2,2 mil milhões, +6,2% face a setembro de 2020 com destaque para as

empresas, que representaram 56% do crescimento do crédito performing

▪ Crescimento dos recursos totais de Clientes do Grupo em 7,3 mil milhões, +8,7% face a setembro de 2020

(+9,6% em Portugal) e em 6,1 mil milhões desde o início do ano

▪ Recursos fora de balanço do Grupo aumentam 10,1% para 20,7 mil milhões, refletindo crescimentos de 1,2

mil milhões em Portugal e de 0,7 mil milhões na atividade internacional

▪ Redução dos NPE, em contexto adverso: -831 milhões yoy e -463 milhões desde o início do ano, tendo a

redução em Portugal sido de -771 milhões yoy e -433 milhões desde o início do ano

▪ Custo do risco de 60pb no Grupo (69pb ajustado de reversões one-off) e de 68pb em Portugal (79pb

ajustado de reversões one-off); cobertura dos NPE por imparidades de 68% (+6pp face a setembro 2020),

com cobertura total de 120%, ao nível do Grupo
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Crescimento da base de Clientes, com destaque 
para os Clientes mobile

Conceito de Clientes utilizado no Plano Estratégico 2024.

918 1.114

Set 20 Set 21

Milhares de Clientes

+196 mil Clientes

45%+21%

Clientes digitais
+178 mil Clientes

1.289 1.467
+14%

59%

Clientes mobile

Clientes ativos 2.429 2.499

2.775
3.318

Set 20 Set 21

+543 mil Clientes

55%+20%

Clientes digitais
+428 mil Clientes

3.722 4.150
+12%

68%

Clientes mobile

Clientes ativos 5.896 6.070

Grupo

Em % dos 

Clientes ativos



(Número de operações, jan-set 2021 vs jan–set 2020)

+40% 
Transações

+109% 
Transferências 

P2P

+327%
Cartões

+57% 
Vendas

+118% 
Crédito Pessoal

% Clientes Mobile1 % Transações Digitais (#)3 %Vendas Digitais (#)4# Interações digitais (mio)2

1 Conceito de Clientes utilizado no Plano Estratégico 2024
2 Interações (site e App Millennium)  
3 Inclui mobile, online e ATMs, exclui sucursais
4 Vendas digitais (site e App Millennium) em número de operações 

> 1,7 milhões logins/dia38 45

Set 20 Set 21

64 70

Jan-Set
2020

Jan-Set
2021

249

289

Jan-Set
2020

Jan-Set
2021

6

67 77

33 23

Jan-Set
2020

Jan-Set
2021

 Digital  ATM

99,6 99,6

+44% 
Transferências 

Nacionais

+54% 
Poupanças

+39% 
Pagamentos

Forte crescimento Mobile Y/Y

Os crescimentos registados no mobile evidenciam capacidade 
de inovação e adaptação



A.

App Millennium 

lidera ratings

“Melhor Banco Digital” 
Nomeação espontânea de clientes2, 

Q3 2021 YtD

1 Maior índice de recomendação (NPS), canais digitais: BASEF 5 maiores Bancos Setembro 2021

2 Qual o banco que elege como o ‘Melhor Banco Digital’? (Resposta espontânea) | Base amostral: Sector da Banca, total de bancarizados, idades > 15 anos - 70 anos, Portugal (N 2021 = 2.000 /Trimestral; 8.000 /ano)

NPS1 Clientes Digitais 
2018 - 2021, 5 maiores 
Bancos

# 1

MILLENNIUM 
BCP

5 MAIORES 
BANCOS

MILLENNIUM 
BCP

2020 2021

+5 pp

5 MAIORES 
BANCOS

53%
70%

51%
65%

App Millennium 

lidera ratings

4.8

4.8

4.7

7

2018 2019 2020

Banco 2

Banco 3

Banco 4

Banco 5 33,0 42,0 38,8 41,8 
37,4 44,3 47,7 50,3 
28,8 

28,9 35,0 39,5 38,7 
40,1 41,0 

49,2 44,1 
45,6 49,0 

54,7 

2021
(YtD Set.)

Melhor Banco Digital e Líder na Satisfação dos 
Clientes em 2021
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A-

Leadership

A

69%

78%

Principais scores

77%

Emissão inicial ESG

E S G

500M€
social
bonds

Política de diversidade e 

Igualdade de Oportunidades

Política de igualdade de 

género

100% verde

Exclusão ou 

condicionamento de 

financiamento a projetos 

inseridos em categorias 

e/ou setores de atividade 

contrários aos princípios de 

financiamento responsável 

do Millennium bcp

Ação social da Fundação 

Millennium bcp

Consumo eletricidade em Portugal

Montagem e colocação de 

emissões de dívida green

no segmento corporate

Conselho Administração

Inclusão dos temas ESG no 

modelo de governo

Comissão Executiva

Comissão Governo Societário, 

Ética e Deontologia

Comité de Sustentabilidade

Direção de Sustentabilidade

Código Conduta e 

Políticas Corporativas
Anticorrupção e antissuborno

Critérios ESG na avaliação da 

Comissão Executiva
Execução do Plano Diretor de Sustentabilidade

Incorporação de dimensões ESG nas práticas e no modelo de negócio



Resultado líquido de 59,5 milhões nos primeiros nove meses de 2021

*Rendimentos de instrumentos de capital, outros proveitos de exploração líquidos, resultados em operações financeiras e resultados por equivalência patrimonial. | **Não inclui provisões relacionadas com a carteira do Euro Bank (garantida pela
Société Générale): 32,8 milhões nos 9M21. | ***Inclui efeitos das provisões para riscos legais em créditos hipotecários CHF na Polónia (montante considerado não dedutível fiscalmente nos primeiros nove meses de 2021: 300,8 milhões), bem como
das contribuições obrigatórias (montantes não dedutíveis fiscalmente nos primeiros nove meses de 2021: 39,3 milhões em Portugal e 72,9 milhões na Polónia).

9

(Milhões de euros) 9M20 9M21 D%
Impacto no 

resultado

Margem financeira 1.153,7 1.168,6 +1,3% +15,0

Comissões 498,2 534,2 +7,2% +36,1

Proveitos core 1.651,8 1.702,8 +3,1% +51,0

Custos operacionais -812,7 -851,7 +4,8% -39,0

Dos quais: recorrentes -785,2 -764,1 -2,7% +21,0

Resultado operacional core recorrente 866,7 938,7 +8,3% +72,1

Outros proveitos* 10,9 3,6 -67,3% -7,3

Resultados antes de imparidades e provisões 850,0 854,7 +0,6% +4,7

Imparidades e outras provisões -550,6 -726,1 +31,9% -175,4

Das quais: riscos legais em créditos hipotecários CHF (Polónia)** -67,2 -313,5 +366,2% -246,3

Resultado antes de impostos 299,4 128,6 -57,0% -170,8

Impostos***, interesses que não controlam e operações descontinuadas -153,1 -69,1 -54,8% +83,9

Resultado líquido 146,3 59,5 -59,3% -86,8

Resultado líquido excluindo provisões para riscos legais em créditos 

hipotecários CHF (Polónia)**
180,0 215,3 +19,6% +35,4
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1.153,7 1.168,6

9M20 9M21

562,5 549,1

9M20 9M21

591,2 619,5

9M20 9M21

+4,8%

-2,4%

Taxa de margem 

financeira

Taxa de margem 

financeira

Taxa de margem 

financeira

2,03% 1,91%

Margem Financeira Portugal

Operações internacionais

+1,3%

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

(Milhões de euros)

3,01% 2,99%

1,55% 1,45%

Margem financeira
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423,6
452,7

74,6

81,5

498,2

534,2

9M20 9M21

+9,3%

+7,2%

+6,9%

300,7 318,2

51,8 58,4

352,5 376,6

9M20 9M21

122,9 134,5

22,8 23,1

145,7 157,6

9M20 9M21

Comissões 

bancárias

Comissões 

relacionadas 

com mercados

+6,8%

+12,7%

+5,8%

+8,2%

+1,4%

+9,5%

Comissões Portugal

Operações internacionais

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

Comissões

(Milhões de euros)
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95,2
71,0

59,0

43,0

-143,3
-110,4

9M20 9M21

Resultados em 

operações financeiras

Equivalência patrimonial 

+instrumentos de capital

Outros proveitos de 

exploração líquidos

Outros proveitos Portugal

Operações internacionais

Contribuições 

obrigatórias
149,1 150,2

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

(Milhões de euros)

48,4 6,9
10,5

-0,9
-71,0 -41,9

9M20 9M21

Total 10,9 3,6

-12,1 -35,9

46,8 64,1
48,5 43,9

-72,2 -68,6

9M20 9M21

23,0 39,5

Contribuições obrigatórias

Das quais: Setor bancário 29,6 33,1

Fundo Resolução PT 15,1 50,6 17,0 56,2

Cont. solidariedade 5,9 6,2

70,1 77,2

Contribuições obrigatórias 79,0 73,0

Outros proveitos

9M20: os outros proveitos de exploração líquidos incluem resultados líquidos de comissões de intermediação de -4,3 milhões na venda de imóveis e de outros ativos; 9M21: os outros proveitos de exploração líquidos incluem resultados líquidos
de comissões de intermediação de +4,3 milhões na venda de imóveis e de outros ativos; +32,8 milhões de compensação de provisões para riscos legais relacionadas com a carteira de créditos hipotecários CHF do Euro Bank (garantida pela
Société Générale).
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447,1 430,7

236,2 230,6

101,9 102,8

27,6 87,6

812,7
851,7

9M20 9M21

Custos operacionais Portugal

Operações internacionais

Outros gastos 

administrativos

Amortizações

Custos com pessoal

-2,7%

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

(Milhões de euros)

459,7 453,5

15,8 87,6
475,5

541,1

9M20 9M21

-1,4%

325,4

11,8

337,2
310,6

9M20 9M21

785,2 764,1Recorrentes

-4,5%

Não recorrentes*

Não recorrentes*

Não recorrentes*

Recorrentes

Recorrentes

Custos operacionais

*9M20: Compensação pelo ajuste salarial temporário de 5,8 milhões em Portugal, custos de ajustamento do quadro de pessoal de 10,0 milhões em Portugal e custos de integração Euro Bank de 11,8 milhões (operações
internacionais); 9M21: custos de ajustamento do quadro de pessoal de 87,6 milhões.
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374,2

264,0

109,2

148,5

67,2

313,5
550,6

726,1

9M20 9M21

+31,9%
260,4 203,7

72,3
103,3

332,8 307,0

9M20 9M21

Custo do risco stated

Imparidades 

(balanço)

-7,7%

Custo do risco stated

Imparidades 

(balanço)

+92,4%
Custo do risco stated

Imparidades 

(balanço)

60pb

1.923

90pb

2.277

90pb 68pb*

88pb 44pb*

1.646 1.324

631 598

Outras

Crédito

Portugal

Operações internacionais

Custo do risco e provisões

(Milhões de euros)

(Milhões de euros)

-15,6%

-19,5%

Riscos legais em créditos 

hipotecários CHF (Polónia)**

113,8 60,3
36,8 45,2

67,2
313,5

217,9

419,1

9M20 9M21
-5,1%

Ajustado de one-offs 69pb-

Imparidades e provisões

(Consolidadas, milhões de euros)

*Custo do risco ajustado de reversões one-off de 79pb em Portugal e de 47pb nas operações internacionais. | **Não inclui provisões para riscos legais relacionadas com a carteira de créditos hipotecários CHF do Euro Bank
(garantida pela Société Générale): 32,8 milhões nos 9M21.
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Set 20 Dez 20 Set 21

Rácio NPL>90 dias 3,5% 3,2% 2,4%

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

Rácio NPE crédito 6,5% 5,9% 4,9%

0,96 0,90

Set 20 Set 21

-0,06 mil milhões

-6,3%

2,70
1,93

Set 20 Set 21

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

-0,77 mil milhões

-28,5%

Rácio NPE crédito 7,0% 4,8%

Rácio NPE crédito 5,5% 4,9%

Rácio NPE EBA 4,9% 3,3%

Rácio NPE EBA 3,5% 3,2%

-433M desde 

dezembro 2020

1,9
1,4

1,7

1,5

3,7

2,8

Set 20 Set 21

NPE

NPL>90d

Outros

-0,83 mil milhões

-22,7%

-463M desde 

dezembro 2020

Cobertura total* de 

NPE

Cobertura NPE por 

imparidades

120%112%

62% 68%

-31M desde 

dezembro 2020

*Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais.
NPE incluem apenas crédito a Clientes, exceto indicação em contrário.
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Recursos com forte dinâmica de crescimento

Customer funds keep growing

15,9 17,6

5,2 4,60,1 0,03,2 3,9

24,4 26,1

Set 20 Set 21

+6,7%

25,6 30,0

16,3 16,11,4 1,515,6 16,8

58,8
64,5

Set 20 Set 21

+9,6%

41,5
47,6

21,5

20,7

1,5

1,5
18,8

20,7

83,3

90,6

Set 20 Set 21

Depósitos à 

ordem

Depósitos a 

prazo

Outros recursos de 

balanço

Fora de balanço

Recursos totais de Clientes*

Recursos totais de Clientes* op. internacionais

(Consolidados, mil milhões de euros)

(Mil milhões de euros)

Recursos totais de Clientes* Portugal

(Mil milhões de euros)

+10,1%

+7,9%

+21,2%

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

+8,7%
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24,2 24,9

5,8 6,0

26,1
27,5

56,1
58,3

Set 20 Set 21

+4,0%

Empresas

Crédito pessoal e 

outros

Habitação

Crescimento continuado da carteira de crédito

Portugal

(Mil milhões de euros)

Crédito a Clientes (bruto)

(Consolidado, mil milhões de euros)

NPE: -22,7% (-0,8 mil milhões)

Performing: +5,8% (+3,1 mil milhões)

Operações internacionais

(Mil milhões de euros)

Continued increase of the loan portfolio

-0,77

+2,21
38,56

40,00

Set 20 NPE Performing Set 21

+3,7%

+1,44 mil milhões

-0,06

+0,8517,55
18,34

Set 20 NPE Performing Set 21

+4,5%

+0,79 mil milhões

NPE incluem apenas crédito a Clientes.
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Crescimento do crédito performing em Portugal

17,1 18,3

1,8 1,9

16,9 17,8

35,9 38,1

Set 20 Set 21

Empresas

Crédito pessoal e outros

Habitação

+6,2%

(Mil milhões de euros)

Carteira de crédito performing

Repartição do crescimento do crédito performing

+1,2 +0,9 +0,1
35,9

38,1

Set 20 Empresas Habitação Créd. pessoal
e outros

Set 21

(Mil milhões de euros)

56% do crescimento 

do crédito performing

+2,2 mil milhões

+5,5%

+7,2%

• Carteira de crédito performing em Portugal cresce 2,2 mil

milhões (+6,2%) face a setembro de 2020

• Forte apoio às empresas, representando 56% do

crescimento do crédito performing face a setembro de 2020

✓ Linhas de suporte à economia de 2,9 mil milhões de crédito

com garantias europeias, incluindo o reforço de 1,7 mil

milhões celebrado em outubro, para apoiar as pequenas e

médias empresas afetadas pela pandemia

✓ Banco principal das empresas (DataE 2020); produtos mais

adequados; mais eficiente; melhor; mais próximo

✓ 19% de quota de mercado (acumulada a agosto 2021) na

colocação de crédito com Garantia Mútua, em parceria

com o Banco Português de Fomento (BPF)

✓ Liderança no Factoring e Confirming, com 6,1 mil milhões

de faturação tomada nos primeiros nove meses de 2021 e

27% de quota de mercado*

✓ Liderança no Leasing, com 348 milhões de nova produção

nos primeiros nove meses de 2021 e 19% de quota de

mercado*

*Dados de fevereiro 2021.
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(Moratória privada; milhões de euros)

Moratórias a expirar a partir de setembro
Evolução das moratórias expiradas entre 

março e junho de 2021 

Moratórias

Montante %

Pessoal 291 46%

Habitação 339 54%

TOTAL 630

Distribuição por stagesDistribuição por stages
(Moratórias expiradas em setembro e após setembro)

67,4%

25,3%

7,3%

61,3%

29,2%

9,5%

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Mar 20 Set 21 Mar 20 Set 21 Mar 20 Set 21

74,2%

21,3%
4,6%

69,9%

23,2%
7,0%

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Mar 21 Set 21 Mar 21 Set 21 Mar 21 Set 21

• 90% do montante de moratórias em setembro corresponde a crédito performing

• Após setembro, existirão cerca de 730 milhões em moratórias ativas (106 milhões

a famílias, crédito hipotecário representa 98%; e 624 milhões a empresas)

• Comportamento da carteira de moratórias expiradas reflete abordagem prudente

• Distribuição por stages em linha com os níveis pré-expiração

Famílias 3.096 106

Empresas 3.115 624

TOTAL 6.211 730

Moratórias expiradas 

em setembro

Moratórias a expirar 

após setembro

Dados a setembro 2021.

(Milhões de euros)
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Capital acima dos requisitos regulamentares

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

11,8%

4,50%

1,27%

2,50%

12,4% 12,0%

8,83%

Set 20 Set 21 pro forma* Requisitos SREP**

15,2%

8,00%

2,25%

2,50%

15,7% 15,3%
13,3%

Set 20 Set 21 pro forma* Requisitos SREP

+2,0pp

+5,1pp**

+3,2pp

+6,2pp**

Impacto da venda de 

operação em curso

Impacto da venda de 

operação em curso

• Rácio de capital total pro forma de

15,3%* (fully implemented) em setembro

de 2021, acima dos requisitos SREP

• Buffer de 2,0pp entre o rácio de capital

total pro forma e os requisitos SREP não

considerando a utilização das reservas

de conservação e O-SII, e de 5,1pp

considerando a utilização das mesmas

• Rácio de capital CET1 pro forma de

12,0%* (fully implemented) em setembro

de 2021

• Buffer de 0,9 mil milhões acima do nível

em que existem restrições ao montante

máximo distribuível de resultados (MDA),

de acordo com a regulamentação bancária

*Incluindo impacto da venda de operação em curso e resultados não auditados dos primeiros nove meses de 2021.
**Requisitos prudenciais mínimos phased-in a partir de 12 de março de 2020.
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Posição de liquidez reforçada

147%

264%

NSFR (Net stable
funding ratio)

LCR (Liquidity
coverage ratio)

100%

-2,7 -4,4

7,6 8,2

4,9 3,8

Set 20 Set 21

Ativos elegíveis 22,5 25,2

85% 83%

Set 20 Set 21

Financiamento líquido BCE

Rácio de crédito líquido sobre depósitos

(Mil milhões de euros)

Rácios de liquidez (CRD/CRR)

-1,1 mil milhões

TLTRO

Depósitos e outros

Financiamento líquido
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9M20 9M21

Resultado líquido Portugal 91,9 115,2

Polónia 29,0 -181,2

Moçambique 59,3 61,3

Outros -0,2 -5,9

Resultado líquido op. internacionais 88,1 -125,7

Int. não controlam (Polónia e Moçambique) -34,2 70,0

Efeito cambial 0,5 --

Contributo das op. Internacionais 54,4 -55,7

Contributo das operações para os resultados líquidos

(Milhões de euros*)

Portugal

Operações internacionais

(Milhões de euros)

(Milhões de euros*)

91,9
115,2

9M20 9M21

54,4

-55,7

9M20 9M21

*Os resultados líquidos das subsidiárias refletem para 2020 a mesma taxa de câmbio considerada para 2021, de forma a permitir a comparabilidade da informação sem o efeito cambial.
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Resultado líquido influenciado por provisões para riscos legais CHF

Resultado líquido

(Milhões de euros*)

WIBOR 3meses

(valor médio) 0,21%0,81%

• Resultado líquido ajustado** sobe 51,5%, apesar da descida de 0,60pp da WIBOR 

a 3 meses

• Resultado líquido de -181,2 milhões, influenciado por provisões de 311,1 milhões 

para riscos legais associados a créditos CHF

• Continuação da implementação de medidas de otimização do quadro de pessoal 

e da cobertura geográfica: redução de 811 Colaboradores e de 61 sucursais

• Aumentos de 6,0% dos Recursos de Clientes e de 6,4% da carteira de crédito 

demonstram a robustez do franchise

• Rácio CET1 de 15,1% e rácio de capital total de 18,2%

(Milhões de euros*)

16.302 17.341

Set 20 Set 21

+6,4%

Recursos de Clientes

(Milhões de euros*)

20.459 21.695

Set 20 Set 21

Crédito a Clientes (bruto)

+6,0%

Resultado líquido 

ajustado**

Resultado líquido

*Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a setembro de 2021: Demonstração de Resultados 4,54; Balanço 4,60. | **Exclui provisões relacionadas com custos legais associados à carteira de crédito CHF, custo de
conversões, distribuição linear das contribuições para o BFG e custos de reestruturação do Euro Bank (9M20).

29,0

-181,2

116,6
176,7

9M20 9M21
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Crédito hipotecário em francos suíços

48,5 60,5 85,0 113,2 195,7
307,0

407,0
505,2

2019 1T20 1S20 9M20 2020 1T21 1S21 9M21

2.010 2.537
3.399

4.195
5.018

9.664

2019 1T20 1S20 9M20 2020 9M21

6,2

3,2 3,1 3,0 2,6

2008 2019 9M20 2020 9M21

17,0% 12,6%

-15,8%

54,6%

Taxa de redução 

(anualizada)

-10,8%-7,2%

19,1% 18,8%

Média dos pares**

Crédito hipotecário CHF

Processos individuais em tribunal

(Mil milhões de euros*) (Milhões de euros*)

Em % do crédito 

a Clientes

(Número de processos)

Em % carteira créd

hipotecário CHF

Provisões acumuladas para riscos legais

Exclui Euro Bank. | *Exclui efeito cambial. Taxas €/Franco suíço constantes a setembro de 2021: Balanço 1,08. Taxas €/Zloty constantes a setembro de 2021: Demonstração de Resultados 4,54; Balanço 4,60. | **Média dos 9 maiores
bancos cotados na Bolsa de Valores de Varsóvia, excluindo provisões para conversão do PKO no 4T’20.

1,6% 2,0% 2,8% 3,7% 6,7% 14,9%

1,9% 2,8% 3,8% 6,6% 10,5%

10,8%

8,4%

20,3%

TBD

Novos processos individuais e acordos extrajudiciais

Custo dos 

acordos 

extrajudiciais 
(milhões de euros)

3,7 12,1 32,1

# Novos processos em tribunal # Acordos extrajudiciais

1.240
1.644 1.762

898

2.261 2.583

1T21 2T21 3T21
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Resultado líquido reflete a resiliência do Banco em contextos desafiantes

Resultado líquido

(Milhões de euros*)

Taxa MIMO

(valor médio) 12,93%11,44%

• Resultado líquido de 61,3 milhões nos primeiros 

nove meses de 2021

• Recursos de Clientes crescem 7,5%; carteira de 

crédito reduz-se em 14,8%

• Rácio de capital de 48,7%

Crédito a Clientes (bruto)

(Milhões de euros*)

734
625

Set 20 Set 21

-14,8%

1.715 1.844

Set 20 Set 21

+7,5%

Recursos de Clientes

(Milhões de euros*)

59,3 61,3

9M20 9M21

+3,4%

*Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 81,42; Balanço 75,78.
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9M 2021 2024

Rácio C/I 50%
(45% sem custos não habituais)

≈40%

Custo do risco 60 pb
(69 pb ajustado de reversões one-off)

≈50 pb

RoE 1,4% ≈10%

Rácio CET1 
11,8%

(12,0% pro forma*)
>12,5%

Rácio NPE 4,9% ≈4%

Proporção de Clientes mobile 55% >65%

Crescimento em Clientes de 

elevado envolvimento** (vs 2020)
+3% +12%

Média de rating*** ESG 75% >80%

Plano Estratégico: Superação 24

*Incluindo impacto da venda de operação em curso e resultados não auditados dos primeiros nove meses de 2021. | **Clientes ativos que tenham transações efetuadas com cartões nos 90 dias anteriores ou recursos >EUR 100 (>MZM
1.000 em Moçambique) | ***Média dos 3 índices principais (DSJI, CDP e MSCI) | NPE incluem apenas crédito a Clientes.
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Estudo “Património Cultural em Portugal: Avaliação do Valor Económico e Social“

COMPROMISSO COM AS 
PESSOAS E A SOCIEDADE

PEOPLE AND SOCIETY

Fundação Millennium bcp SustentabilidadeSociedade

Igreja de Santa Clara: Construída na 1ª metade 

do século XV, dentro das muralhas da cidade do 

Porto, é um dos mais belos exemplos do barroco 

joanino. Após intervenção de recuperação e 

restauro, que decorre desde 2014, reabre em 

outubro de 2021.

Festival Tremor: Uma experiência musical no 

centro do atlântico (Açores – São Miguel), que 

faz o cruzamento entre a música, o território e 

as artes. A Fundação Millennium bcp é mecenas 

das residências artísticas. Realizou-se  de 7 a 11 
de setembro. 

Pédipédia: enciclopédia pediátrica médico-

cirúrgica online, de acesso gratuito. É 

apresentada em duas versões complementares, 

uma para profissionais de saúde, outra para pais 

e cuidadores de crianças e jovens.

Prémio Literário Fundação Eça de 

Queiroz/Fundação Millennium bcp: visa 

incentivar a produção de obras literárias em 

língua portuguesa. Frederico Pedreira foi o 

vencedor deste ano, com a obra "A Lição do 

Sonâmbulo”.

Millennium bcp lança Curso de 

Sustentabilidade dirigido a todos os 

Colaboradores do Banco em Portugal, 

ajustando competências internas a uma nova 

realidade decorrente do acelerado 

crescimento das Finanças Sustentáveis e do 

quadro regulamentar aplicável.

Millennium bcp realiza a sua primeira 
emissão de dívida sénior com função Social, 
no valor de 500 milhões, prosseguindo a sua 
estratégia de negócio ESG (Environmental, 
Social e Governance) e o seu Plano Diretor de 
Sustentabilidade (PDS) 2021.

Millennium bcp obtém a classificação “A-” no

Refinitiv ESG Combined Score, uma avaliação 

de desempenho de Sustentabilidade, num novo 

reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo 

Banco nestas matérias e que o coloca no top 3 

das empresas portuguesas.

Millennium bcp integra Steering Committee

do WEP (Women's Empowerment Principles) da  

Rede Portuguesa do Global Compact das 

Nações Unidas, integrando o esforço nacional 

para a promoção da igualdade de género e de 

oportunidades.

Millennium bcp conclui a participação na 

edição de 2021 da campanha nacional 

Portugal Chama e Raposa Chama (para os 

mais jovens), materializando o seu 

compromisso com a prevenção dos incêndios 

florestais e dos comportamentos de risco.

Millennium bcp subscreve manifesto "Rumo 

à COP26“ promovido pela BCSD Portugal, 

juntando-se a um apelo de mais de 80 

empresas nacionais para a aceleração do 

processo de descarbonização da economia e 

para o cumprimento do Acordo de Paris.

Millennium bcp integra Programa da APB de 

Literacia Digital para a população sénior. O 

objetivo é transmitir à população-alvo um 

conjunto de noções básicas que lhes permita 

efetuar um conjunto de operações bancárias 

essenciais, através de canais online.

Palácio Nacional da Ajuda: recuperação da 

Copa da Casa de Jantar da Família Real e da 

Cozinha da Rainha para musealização dos 

acervos mais representativos de objetos 

ligados às “artes da mesa”, onde se incluem 

artigos de cerâmica, de ourivesaria e têxteis.
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Reconhecimento externo em 2021

Millennium bcp: Prémios Book Runner Equity e

Local market in Equity

Millennium investment banking: Europe M&A

deal of the year, pela assessoria na aquisição de

uma participação na Brisa

Bank Millennium: Segundo lugar no ranking

Poland’s Best Employers, relativo a empresas de

serviços bancários e financeiros

Bank Millennium: Banco com melhor desempenho

no ranking Climate Leaders Poland 2021 e 2.º entre

todas as empresas na redução de emissões de gases

com efeito de estufa

Millennium bcp

Escolha do Consumidor 2021,

categoria “Grandes Bancos”

ActivoBank

Escolha do Consumidor 2021,

categoria “Banco digital” 

Bank Millennium: 1.º na categoria “Crédito

hipotecário”, 2.º na categoria “Responsabilidade

Social Corporativa” e 3.º na categoria “A Melhor

Qualidade de Serviço Multicanal”

Bank Millennium: um dos 10 bancos europeus

mais avançados digitalmente no ranking da Bain &

Company

Millennium bcp: Líder do programa PME Líder’20

em número de estatutos atribuídos (3.º ano

consecutivo)

Millennium bcp: Melhor Banco das Empresas em

Portugal e Melhor Banco Digital em Portugal

(Brand Score 3T21)

Millennium bim: Best Bank 2021 em Moçambique

Millennium bim: Prémio The Innovators 2021,

categoria outstanding innovations in payments,

pela solução Pay IZI

Millennium bcp

Empresa em Portugal mais bem 

classificada no ranking The World’s

Best Employers 2021

Bank Millennium: The Innovators 2021, categoria

outstanding innovations in retail banking, pela

solução Open Banking Services

Millennium bcp

No ranking Climate Leaders 2021 

na Europa

Bank Millennium: CSR golden leaf award

Millennium bim: Best Digital Bank, Best FX

Provider e Best trade finance provider 2021 em

Moçambique

Bank Millennium: Best Bank, Best Digital Bank e

Best FX Provider 2021 na Polónia

Bank Millennium: 3.º no ranking elaborado pela

revista Forbes das 200 Melhores Marcas polacas,

sendo o banco mais bem classificado

Millennium bcp

Best Consumer Digital Bank 

em Portugal

Millennium bcp: Líder da 1.ª edição do

programa Inovadora COTEC em número de

estatutos atribuídos

Millennium bcp: Best Consumer Social Media

Marketing and Services, Best in Consumer

lending, Best Corporate/Institutional

Information Security and Fraud Management na

Europa Ocidental, em 2021. Best FX Provider

2021 em Portugal

Barómetro Financeiro 2020

Millennium bcp: Banco principal das empresas;

produtos mais adequados; mais eficiente;

melhor; mais próximo
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