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Resultados e Balanço
As Demonstrações Financeiras consolidadas foram
elaboradas nos termos do Regulamento (CE) n.º
1606/2002, de 19 de julho (na versão vigente) e de
acordo com o modelo de reporte determinado pelo
Banco de Portugal (Aviso n.º 5/2015, na versão vigente), na sequência da transposição para a ordem jurídica portuguesa da Diretiva n.º 2003/51/CE, de 18
de junho, do Parlamento Europeu e do Conselho na
versão atualmente vigente.

Em 1 de janeiro de 2018, o Grupo adotou a IFRS 9 – Instrumentos financeiros, em substituição da IAS 39 –
Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração que esteve em vigor até 31 de dezembro de
2017. A IFRS 9 estabelece novas regras para o reconhecimento de instrumentos financeiros e introduz
alterações relevantes nomeadamente ao nível da sua
classificação e mensuração e também da metodologia
de cálculo da imparidade de ativos financeiros. Conforme permitido pelas disposições transitórias da IFRS
9, o Grupo optou por não proceder à reexpressão dos
saldos comparativos do período anterior. Neste sentido, todos os ajustamentos aos valores contabilísticos
dos ativos e passivos financeiros na data de transição
foram reconhecidos em capitais próprios com referência a 1 de janeiro de 2018 e os saldos apresentados
nas demonstrações financeiras relativos ao período
anterior correspondem à informação efetivamente divulgada em 31 de dezembro de 2017.

Os valores associados a operações descontinuadas ou
em descontinuação são apresentados separadamente, nos períodos relevantes, de acordo com a informação contida nas demonstrações financeiras em
base consolidada aprovadas pelos acionistas e publicadas pelo Banco. As operações descontinuadas ou
em descontinuação abrangidas pelo período de análise coberto neste documento dizem respeito principalmente ao Banco Millennium em Angola, que foi
considerado como operação em descontinuação no
primeiro trimestre de 2016 no âmbito do processo de
fusão com o Banco Privado Atlântico.

De forma a proporcionar uma melhor leitura da evolução da situação patrimonial do Grupo e a garantir a
comparabilidade com a informação de períodos anteriores, na presente análise são mencionados um conjunto de conceitos que refletem os critérios de gestão
adotados pelo Grupo no âmbito da preparação da informação financeira, cuja correspondência contabilística se encontra apresentada no glossário e ao longo
do documento, sempre que aplicável.

Em 2016, o Banco Comercial Português, S.A. acordou
a realização de uma fusão por incorporação do Banco
Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A no seguimento da qual essa entidade passou
a ser considerada como operação descontinuada
desde 31 de março de 2016. Em 31 de dezembro de
2016, os custos e proveitos do exercício estão apresentados numa só linha denominada “resultado de
operações descontinuadas ou em descontinuação”.
Após a concretização da fusão, que ocorreu em 30 de
abril de 2016, os ativos e passivos do Banco Millennium Angola foram desreconhecidos do balanço consolidado, passando a participação detida no Banco
Millennium Atlântico a ser registada como associada e
os respetivos resultados a serem relevados pelo método da equivalência patrimonial.

Em 2018, alguns valores registados pela subsidiária na
Polónia nas rubricas de comissões de “Crédito e garantias”, “Bancassurance”, “Outras comissões” e
“Gestão de ativos” foram reclassificados com vista a
melhorar a integração da informação reportada em
base consolidada. Os saldos destas rubricas reportados nesta análise para os anos de 2017 e 2016 estão
apresentados em base proforma com o objetivo de
assegurar a sua comparabilidade, não tendo o montante total das comissões líquidas sofrido qualquer
alteração.

Nos anos de 2018, 2017 e 2016 também foram reconhecidos na rubrica de resultados em operações descontinuadas ou em descontinuação ganhos relacionados com a venda da Millennium bcp Gestão de Ativos
na sequência de ajustamentos efetuados ao preço de
venda acordado para a alienação daquela sociedade.
A rubrica de resultados em operações descontinuadas
ou em descontinuação inclui também, no exercício de
2018, os resultados relacionados com a atividade do
grupo Planfipsa que foi considerada como operação
descontinuada ou em descontinuação com referência
ao 3.º trimestre de 2018 (após a comunicação de resultados efetuada ao mercado).

Em 30 de junho de 2018, os conceitos subjacentes ao
apuramento dos recursos de clientes fora de balanço
foram alterados no sentido de refletir o novo quadro
legal e regulamentar imposto pela Diretiva dos mercados de instrumentos financeiros II (DMIF II), bem como
alterações implementadas ao nível do perímetro considerado e dos critérios adotados, nomeadamente no
que respeita à inclusão dos montantes detidos por
clientes no âmbito da colocação de produtos de terceiros, que contribuem para o reconhecimento de
comissões (“ativos distribuídos”). A informação com
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referência a 31 de dezembro de 2016 e 2017 está
apresentada considerando o novo critério.

O passivo total do Grupo também cresceu, de 64.760
milhões de euros para 68.959 milhões de euros entre
31 de dezembro de 2017 e 2018, impulsionado pelo
aumento dos depósitos e outros recursos de clientes,
quer na atividade em Portugal, quer na atividade internacional.

Em 2018 não foram introduzidas alterações na apresentação da informação relativa a exercícios anteriores, pelo que as reapresentações efetuadas com o
objetivo de garantir a comparabilidade da informação
resultam exclusivamente das situações anteriormente
referidas.

O crédito a clientes (bruto) situou-se em 51.032 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, permanecendo praticamente em linha com os 50.955 milhões
de euros registados no final de 2017, devido aos impactos contrários da evolução da atividade em Portugal e da atividade internacional que se traduziram,
respetivamente, numa redução de 2,1% e num aumento de 6,8% face ao ano anterior. Importa salientar
que a redução da carteira de crédito a clientes na atividade em Portugal foi determinada pela evolução das
Non-performing exposures (NPE), que registaram um
decréscimo de 1.957 milhões de euros face a 31 de dezembro de 2017, prosseguindo a trajetória favorável
evidenciada nos últimos anos. De referir ainda o forte
desempenho do crédito performing, que na atividade
em Portugal aumentou 1.149 milhões de euros no
mesmo período, refletindo a prossecução da estratégia do Grupo de apoio às famílias e ao tecido empresarial. O aumento registado na atividade internacional
no que respeita ao crédito a clientes foi suportado essencialmente pelo desempenho da filial da Polónia.

A evolução da atividade do Millennium bcp em 2018
foi caracterizada por uma melhoria sustentada da rendibilidade e eficiência, alicerçada no desempenho positivo evidenciado pelo resultado líquido de todas as
geografias, com especial destaque para a atividade
em Portugal.
O resultado líquido do Millennium bcp apresentou
uma evolução muito favorável, ao alcançar 301 milhões de euros em 2018, evidenciando um aumento de
61,5% face aos 186 milhões de euros apurados no ano
anterior. Esta evolução beneficiou fortemente do
comportamento da atividade em Portugal, cujo resultado aumentou 77 milhões de euros, refletindo também o maior contributo da atividade internacional,
que beneficiou do bom desempenho de todas as subsidiárias, comparativamente com o ano anterior.
O ativo total do Grupo ascendeu a 75.923 milhões de
euros em 31 de dezembro de 2018, registando um aumento face aos 71.939 milhões de euros relevados em
31 de dezembro de 2017, impulsionado maioritariamente pelo aumento da carteira de títulos, mas também pelos aumentos da carteira de crédito a clientes e
das disponibilidades em Bancos centrais e outras instituições de crédito. Esta evolução foi mitigada pelos
decréscimos verificados sobretudo nos ativos não correntes detidos para venda, nomeadamente no que
respeita aos imóveis recebidos em dação, e também
pelos outros ativos.

Os recursos totais de clientes aumentaram 5,2% em
relação aos 70.344 milhões de euros registados em 31
de dezembro de 2017, ascendendo a 74.023 milhões
de euros no final de dezembro de 2018, suportados no
bom desempenho tanto da atividade em Portugal,
como da atividade internacional. Esta evolução foi determinada pelo comportamento dos recursos de balanço, designadamente pelo crescimento de 7,9%, em
termos consolidados, dos depósitos e outros recursos
de clientes, que se fixaram em 55.248 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018.
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Análise da rendibilidade
Resultado líquido
O resultado líquido consolidado do Millennium bcp
ascendeu a 301 milhões de euros em 2018, evidenciando um significativo aumento de 61,5% comparativamente com os 186 milhões de euros alcançados no
ano anterior. Para esta evolução foi determinante
quer a forte recuperação da atividade em Portugal,
quer o comportamento favorável revelado pela atividade internacional, que beneficiou de um maior contributo por parte de todas as subsidiárias face ao ano
anterior.

R ESU L TAD O L Í Q U I D O
Milhões de euros

301
186

O aumento do resultado líquido consolidado em 2018
ficou a dever-se em larga medida à acentuada diminuição das necessidades de provisionamento dos riscos decorrentes da atividade do Grupo, quer no que se
refere ao crédito, quer no que respeita a outras imparidades e provisões, e ainda à evolução favorável da
margem financeira, das comissões e dos outros proveitos de exploração líquidos. Inversamente, o menor
nível de resultados em operações financeiras, o crescimento dos custos com o pessoal e o aumento da
carga fiscal penalizaram a evolução do resultado líquido consolidado.
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A NÁ LISE TRIMESTRA L DOS RESULTA DOS
M ilhões de euros

2018

MARGEM FINANC EIRA

1.º
trim.

2.º
trim.

3.º
trim.

4.º
trim.

Tota l

2017

2016

345

343

365

371

1.424

1.391

1.230

O UTRO S PRO VEITO S LÍQ UIDO S
Rendimentos de instrumentos de capital

0

1

(0)

0

1

2

8

168

172

170

174

684

667

644

34

43

13

(11)

79

148

240

Outros proveitos de exploração líquidos

(29)

(61)

2

(1)

(89)

(102)

(106)

Resultados por equivalência patrimonial

20

22

30

17

89

92

81

TO TAL DE O UTRO S PRO VEITO S LÍQ UIDO S

193

176

215

179

763

806

867

PRO DUTO BANC ÁRIO

538

519

580

550

2.187

2.197

2.097

142

147

146

157

593

527

357

90

93

93

101

377

374

374

Comissões líquidas
Resultados em operações financeiras

C USTO S O PERAC IO NAIS
Custos com o pessoal
Outros gastos administrativos
Amortizações do exercício

14

14

15

15

58

54

50

TO TAL DE C USTO S O PERAC IO NAIS

246

255

253

273

1.027

954

780

RESULTADO DE EXPLO RAÇ ÃO

292

264

326

277

1.159

1.243

1.317

106

115

116

129

466

624

1.117

IMPARIDADE
Do crédito (líquida de recuperações)
De outros ativos e outras provisões

24

35

33

43

135

301

481

162

114

177

105

558

318

(281)

Correntes

23

27

28

28

106

102

113

Diferidos

26

(4)

10

1

32

(72)

(495)

113

92

139

76

420

288

101

RESULTADO ANTES DE IMPO STO S
IMPO STO S

RESULTADO APÓ S IMPO STO S DE O PERAÇ Õ ES EM
C O NTINUAÇ ÃO
Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação

0

2

(2)

(1)

(1)

1

45

113

94

137

76

419

290

146

Interesses que não controlam

27

28

30

32

118

103

122

RESULTADO LÍQ UIDO ATRIBUÍVEL AO S AC IO NISTAS DO
BANC O

86

65

107

44

301

186

24

RESULTADO APÓ S IMPO STO S
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Na atividade em Portugal1, o resultado líquido de 2018
cifrou-se em 116 milhões de euros e evidenciou um
aumento muito significativo face aos 39 milhões de
euros registados em 2017, merecendo particular destaque nesta evolução a diminuição expressiva das necessidades de provisionamento do crédito e de outros
ativos e responsabilidades que, em termos agregados,
caíram 276 milhões de euros em relação ao ano anterior. Este desempenho foi ainda potenciado pela evolução positiva das comissões e dos outros proveitos de
exploração líquidos, por um lado, tendo sido mitigado
pelo acréscimo dos custos com o pessoal, pela redução dos resultados em operações financeiras e pelo
agravamento dos impostos diferidos, por outro.

R ESU L TAD O L Í Q U I D O
A t iv id ad e em P o r t ug al
Milhões de euros

116
39

(157)
2016

O acréscimo dos custos com o pessoal foi condicionado quer pela decisão do Conselho de Administração
do Banco de terminar antecipadamente, com efeitos a
partir de 30 de junho de 2017, o período de ajustamento temporário de rendimento que vigorou desde
julho de 2014, na sequência do reembolso integral dos
CoCos, quer pelo maior nível dos custos de reestruturação reconhecidos em 2018. A redução dos resultados em operações financeiras reflete, principalmente,
o impacto negativo das vendas de crédito que ocorreram em 2018, enquanto que a evolução dos impostos
diferidos é explicada pelo efeito do reconhecimento
em 2017 do impacto positivo resultante do aumento
da taxa da Derrama Estadual em Portugal.

2017

2018

R ESU L TAD O L Í Q U I D O
A t iv id ad e I nt er nacio nal
Milhões de euros

173

Na atividade internacional, o resultado líquido totalizou 187 milhões de euros em 2018, comparando favoravelmente com os 146 milhões de euros apurados no
ano anterior. Esta evolução beneficiou dos desempenhos positivos de todas as subsidiárias, com especial
destaque para as operações na Polónia, em Moçambique e do Banco Millennium Atlântico (incluindo o impacto da aplicação da IAS 29, no âmbito do tratamento de Angola como uma economia com elevada
inflação).

2016

146

2017

187

2018

favorável do produto bancário, associado nomeadamente ao crescimento da margem financeira, não
obstante o incremento dos custos operacionais e da
imparidade do crédito.
O Millennium Banque Privée na Suíça apurou um resultado líquido de 7 milhões de euros em 2018, similar
ao obtido em 2017. Excluindo o efeito da depreciação
do franco suíço, o resultado líquido teria aumentado
3,7%, refletindo os aumentos da margem financeira e
dos resultados cambiais, embora mitigados pelo maior
nível de custos operacionais.

O Bank Millennium na Polónia atingiu um resultado líquido de 178 milhões de euros em 2018, evidenciando
um aumento de 18 milhões de euros face aos 160 milhões de euros registados em 2017, originado pelo aumento da margem financeira, associado maioritariamente ao crescimento do volume de negócios e pela
melhoria do custo do risco, apesar dos maiores custos
operacionais, influenciados pela incorporação da
União de Crédito Cooperativo Skok Piast e do aumento
do imposto sobre a banca e da contribuição para o
fundo de garantia de depósitos.

O Millennium bcp Bank & Trust nas Ilhas Caimão registou um resultado líquido de 5 milhões de euros em
2018, que compara com 2 milhões de euros apresentados em 2017 (excluindo os efeitos cambiais não relevantes em base consolidada que contabilizou neste
ano), devido à evolução favorável da imparidade do
crédito e dos resultados cambiais, apesar do impacto
negativo da redução da atividade comercial, principalmente na margem financeira.

O Millennium bim em Moçambique apresentou um resultado líquido de 94 milhões de euros, representando
um aumento de 10,5% face ao resultado de 85 milhões de euros obtido em 2017, suportado na evolução

1

Não considera o resultado de operações classificadas
contabilisticamente como descontinuadas ou em descontinuação.
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No que se refere a Angola, o contributo para o resultado líquido do ano 2018 da atividade internacional
ascendeu a 21 milhões de euros, que compara com 0,1
milhões de euros registados no ano anterior, refletindo, por um lado, o maior resultado individual do

Banco Millennium Atlântico em moeda local, que foi
contrariado pelo efeito adverso da depreciação do
Kwanza na conversão para Euros e, por outro lado, o
impacto favorável da aplicação da IAS 29.

RESULTA D O LÍQ UID O D A A TIVID A D E INTERNA CIONA L
M ilhõ es de euro s

2018

2017

2016

Va r. %
18/17

178

160

160

11,3%

94

85

71

10,5%

21

29

50

1

(28)

21

0

Bank Millennium na Polónia (1)
Millennium bim em Moçambique (1)
BANCO MILLENNIUM ATLÂNTICO (BMA) (2)
Antes do impacto da IAS 29
Impacto da IAS 29
TOTAL BMA APÓS IMPACTO DA IAS 29 (2)
Outros

(2)

50

>200%

13

9

13

47,3%

(120)

(108)

(122)

-11,1%

RE SULTADO DA ATIVIDADE INTE RNAC IO NAL

187

146

173

27,8%

RE SULTADO DA ATIVIDADE INTE RNAC IO NAL E XC LUINDO IAS 29

186

175

173

6,6%

Interesses que não controlam (2)

(1)

-27,5%
102,7%

Os valores apresentados não estão deduzidos dos interesses que não controlam.

(1) Os valores apresentados não estão deduzidos dos interesses que não controlam.
Na sequência da fusão do Banco Millennium Angola com o BPA, o Banco Millennium Angola deixou de ser consoli(2) Na sequência da fusão do Banco Millennium Angola com o BPA, o Banco Millennium Angola deixou de ser consolidado pelo método
dado pelo método integral, sendo contabilisticamente classificado como operação em descontinuação no primeiro
integral, sendo contabilisticamente classificada como operação em descontinuação no primeiro trimestre de 2016. Os montantes
trimestre de 2016. Os montantes relevados em 2016 correspondem à proporção de resultados do Banco Millennium
relevados em 2016 correspondem à proporção de resultados do Banco Millennium Angola apropriados pelo Grupo até à data da fusão
Angola apropriados pelo Grupo até à data da fusão (37 milhões de euros, dos quais 18 milhões de euros atribuíveis
(37 milhões de euros, dos quais 18 milhões de euros atribuíveis ao Banco) considerando o método da consolidação integral e à
ao Banco) considerando o método da consolidação integral e à proporção de resultados do Banco Millennium Atlânproporção de resultados do Banco Millennium Atlântico apropriados pelo Grupo após a data da fusão (13 milhões de euros),
tico apropriados pelo Grupo após a data da fusão (13 milhões de euros), considerando o método da equivalência
considerando o método da equivalência patrimonial.
patrimonial.
Nota: Em 2018, o lucro líquido (depois de impostos e interesses que não controlam) das operações internacionais totalizou 187 milhões
de euros. Para o mesmo período, o lucro líquido da atividade na Polónia ascendeu a 178 milhões de euros (dos quais 89 milhões de euros
Nota: Em 2018, o lucro líquido (depois de impostos e interesses que não controlam) das operações internacionais
atribuíveis ao Banco). O resultado líquido em Moçambique foi de 94 milhões de euros (dos quais 63 milhões de euros atribuíveis ao
totalizou 187 milhões de euros. Para o mesmo período, o lucro líquido da atividade na Polónia ascendeu a 178 miBanco). O resultado da atividade em Angola, associado ao contributo do Banco Millennium Atlântico para o consolidado, apurado pelo
lhões de euros (dos quais 89 milhões de euros atribuíveis ao Banco). O resultado líquido em Moçambique foi de 94
método de equivalência patrimonial, foi de 21 milhões de euros. O resultado das operações na Suíça e nas Ilhas Caimão incluídos na linha
milhões de euros (dos quais 63 milhões de euros atribuíveis ao Banco). O resultado da atividade em Angola, associado
Outros,
são atribuíveis
ao Banco
na sua totalidade.
ao contributo
do Banco
Millennium
Atlântico para o consolidado, apurado pelo método de equivalência patrimonial,

foi de 21 milhões de euros. O resultado das operações na Suíça e nas Ilhas Caimão incluídos na linha Outros, são
atribuíveis ao Banco na sua totalidade.

Margem Financeira
MAR G EM F I NANCEI R A

A margem financeira ascendeu a 1.424 milhões de euros em 2018, apresentando um crescimento de 2,3%
face aos 1.391 milhões de euros apurados no ano anterior, impulsionada pelo bom desempenho da atividade internacional, nomeadamente da operação Polaca e também, apesar de em menor escala, da operação em Moçambique, sendo que na atividade em Portugal a margem financeira permaneceu praticamente
em linha com o valor de 2017.

Milhões de euros
2,03%

1 296

2,22%

1 398

–
1 424

1 391

1 230

2016

1 424
6

66

Na atividade em Portugal, a margem financeira cifrou-se em 803 milhões de euros em 2018, comparando
com os 808 milhões de euros registados no ano anterior, tendo o impacto da redução do custo do funding
sido neutralizado pela diminuição do rendimento
gerado pelas carteiras de crédito e de títulos.

2,21%

2017

2018

Custo dos instrumentos financeiros híbridos
(CoCos)
Margem financeira
Taxa de margem financeira (excl. custo do s Co Co s)
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A evolução favorável do custo do funding na atividade
em Portugal decorreu quer da redução do custo da dívida emitida quer, embora com menor expressão, do
decréscimo continuado do custo suportado com os
depósitos a prazo de clientes, cujas taxas de juro médias prolongaram a tendência decrescente dos anos
anteriores.

MAR GEM F INANCEIR A
A t ivid ad e em P or t ug al
Milhões de euros
1,84%

1,74%

802

A diminuição do rendimento gerado pela carteira de
crédito doméstica em 2018 reflete, por um lado, o
contexto de redução das margens ditado pela evolução da situação macroeconómica e concorrencial e,
por outro, o menor volume médio de crédito comparativamente com o ano anterior como consequência
da redução das Non-Performing Exposures (NPE).
O menor rendimento gerado pela carteira de títulos na
atividade em Portugal, face ao ano anterior, foi condicionado pela redução das taxas de juro implícitas, refletindo a redução das yields dos títulos de dívida pública, pese embora se tenha verificado um aumento
dos volumes médios.

1,80%

814

803

66

6

736

808

2016
2017
Custo dos instrumentos financeiros híbridos
(CoCos)
Margem financeira

–
803

2018

Taxa de margem financeira (excl. custo do s Co Co s)

Na atividade internacional, a margem financeira apresentou uma subida de 6,3% face aos 583 milhões de
euros registados em 2017, fixando-se em 620 milhões
de euros em 2018, impulsionada maioritariamente
pelo desempenho da subsidiária Polaca, mas também,
embora em menor escala, pela subsidiária em Moçambique.

MAR GEM F INANCEIR A
A t ivid ad e I nt er nacional
Milhões de euros
3,11%

3,13%

494

583

620

2016

2017

2018

2,75%

O desempenho favorável revelado pela margem financeira da atividade internacional em 2018, face ao
ano anterior, foi determinado sobretudo pelo crescimento dos proveitos gerados pela carteira de títulos,
que mais do que compensou a redução registada pelos
juros do crédito.
A margem financeira da atividade internacional foi
também influenciada positivamente por uma ligeira
diminuição do custo de funding face a 2017, como
consequência do menor nível de custos suportados
com os depósitos de clientes, cujo impacto foi parcialmente absorvido pelo aumento do custo do wholesale
funding.

Taxa de margem financeira

A margem financeira na Polónia foi maioritariamente
influenciada pelo aumento dos proveitos associados à
carteira de crédito, originados quer pelo aumento dos
volumes, quer pela subida das taxas de juro, beneficiando também, embora em menor escala, do desempenho favorável verificado na carteira de títulos induzido
principalmente pelo reforço do investimento em títulos de dívida pública polaca. Esta evolução positiva foi,
no entanto, mitigada pelo aumento do custo de funding comparativamente com o ano anterior, associado designadamente ao crescimento do volume de
depósitos de clientes.

O bom desempenho da margem financeira na subsidiária em Moçambique ficou a dever-se sobretudo ao
aumento dos proveitos gerados pela carteira de títulos, concentrada em títulos de dívida emitidos pelo Estado Moçambicano, devido ao incremento dos volumes face a 2017. De salientar também o efeito positivo da diminuição do custo suportado com os depósitos decorrente da redução das taxas de juro. As diminuições do saldo do crédito a clientes e da respetiva
taxa de juro média atenuaram o crescimento da margem financeira.
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BA LA NÇO M ÉD IO CONSOLID A D O
M ilhõ es de euro s

2018
Ba l a nço
médi o

Ta xa

2017
Ba l a nço
médi o

Ta xa

2016
Ba l a nço
médi o

Ta xa

ATI VO S GE RADO RE S DE J URO S
Aplicações em instituições de crédito

2 702

0,97%

3 070

0,93%

3 085

0,62%

Ativos financeiros

13 250

2,17%

11 163

2,27%

10 396

2,08%

Crédito a clientes

47 620

3,19%

47 861

3,29%

49 428

3,25%

TO TAL DE ATI VO S GE RADO RE S DE J URO S

63 572

2,88%

62 094

2,99%

62 909

2,92%

Operações descontinuadas ou em descontinuação (1)
Ativos não geradores de juros
ATI VO TO TAL

-

-

731

9 847

10 575

10 045

73 419

72 669

73 685

PASSI VO S GE RADO RE S DE J URO S
Depósitos de instituições de crédito

7 397

0,13%

9 140

0,05%

10 497

0,28%

53 258

0,58%

50 560

0,65%

49 010

0,70%

Dívida emitida e passivos financeiros

2 787

1,61%

3 162

2,70%

4 123

3,25%

Passivos subordinados

1 116

5,55%

929

6,90%

1 649

7,33%

64 558

0,66%

63 791

0,76%

65 279

0,96%

Recursos de clientes e outros empréstimos

TO TAL DE PASSI VO S GE RADO RE S DE J URO S
Operações descontinuadas ou em descontinuação (1)

-

-

684

Passivos não geradores de juros

1 944

2 116

2 414

Capitais próprios e Interesses que não controlam

6 917

6 762

5 308

73 419

72 669

73 685

TO TAL DO PASSI VO , C API TAI S PRÓ PRI O S E
I NTE RE SSE S Q UE NÃO C O NTRO LAM

TAXA DE M ARGE M FI NANC E I RA (2)

2,21%

2,21%

1,92%

Excluindo custo dos instrumentos financeiros híbridos (CoCos)

2,21%

2,22%

2,03%

(1) Referente ao Banco Millennium em Angola, que no âmbito do processo de fusão do Banco Millennium em Angola com o Banco
Privado Atlântico, foi considerado contabilisticamente como operação em descontinuação no primeiro trimestre de 2016.
(2) Relação entre os valores da margem financeira e o saldo médio do total do ativo gerador de juros.
Nota: saldo médio determinado com base na média mensal dos valores de final do mês, acumulada no período. Os juros dos derivados
de cobertura foram alocados, em 2018, 2017 e 2016, à respetiva rubrica de balanço.
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O ativo líquido médio registou um aumento face aos
72.669 milhões de euros apurados em 2017, situando-se em 73.419 milhões de euros em 2018, impulsionado pela evolução do saldo dos ativos geradores
de juros, cujo aumento foi mitigado pelo impacto da
redução registada nos ativos não geradores de juros.
Para a evolução favorável dos ativos geradores de juros, que se situaram em 63.572 milhões de euros em
2018 face a 62.094 milhões de euros em 2017, contribuiu maioritariamente a subida do saldo médio dos
ativos financeiros, que evoluíram de 11.163 milhões
de euros em 2017 para 13.250 milhões de euros em
2018, não obstante as diminuições registadas nos saldos médios das aplicações em instituições de crédito e
do crédito a clientes.

Em contrapartida, a carteira de ativos financeiros viu
o seu peso relativo na estrutura do balanço aumentar
de 15,4% em 2017 para 18,0% em 2018.
Na estrutura dos passivos médios geradores de juros,
os depósitos de Clientes reforçaram a sua importância, representando 82,5% do saldo dos passivos geradores de juros em 2018, face a 79,3% no ano anterior,
mantendo-se como o principal instrumento de financiamento e de suporte da atividade de intermediação.
Inversamente, assistiu-se a uma redução do peso dos
depósitos de instituições de crédito e do agregado de
títulos de dívida emitida e passivos financeiros no
saldo médio dos passivos geradores de juros de 14,3%
e 5,0% em 2017 para 11,5% e 4,3% em 2018, respetivamente.

O total dos passivos médios geradores de juros ascendeu a 64.558 milhões de euros em 2018, evidenciando
um aumento face aos 63.791 milhões de euros relevados no ano anterior, determinado pelo crescimento
dos depósitos de clientes, que evoluíram de 50.560
milhões de euros em 2017 para 53.258 milhões de euros em 2018. Os passivos geradores de juros foram influenciados, inversamente, pelo saldo dos depósitos
de instituições de crédito, que, em termos médios,
apresentou uma redução face aos 9.140 milhões de
euros registados em 2017, situando-se em 7.397 milhões de euros em 2018.

A evolução do saldo médio dos capitais próprios reflete essencialmente os efeitos positivos do aumento
do capital social no valor de 1,3 mil milhões de euros
que teve lugar em fevereiro de 2017 e dos resultados
gerados em 2018, por um lado, e o impacto negativo
decorrente dos ajustamentos de transição do IFRS9,
por outro.
A taxa de margem financeira situou-se em 2,21% em
2018, mantendo-se em linha com a taxa obtida em
2017, que, excluindo o impacto do custo do financiamento dos CoCos, se fixou em 2,22%. Este alinhamento reflete um crescimento sensivelmente proporcional da margem financeira e dos ativos médios geradores de juros durante o ano de 2018.

Em termos de estrutura do balanço médio, o saldo dos
ativos geradores de juros representa 86,6% do ativo
líquido médio em 2018, que compara com 85,4% obtidos no ano anterior. A componente do crédito a clientes representa 64,9% do total do ativo líquido médio em 2018, diminuindo o seu peso relativo na estrutura do balanço face aos 65,9% registados em 2017,
mas mantendo-se como o principal agregado da carteira de ativos geradores de juros.

As taxas de juro médias das componentes diretamente
relacionadas com operações com Clientes, nomeadamente a taxa de juro média dos depósitos e a taxa de
juro média do crédito, registaram ambas uma descida
em 2018 face às taxas obtidas em 2017.
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Outros proveitos líquidos
Os outros proveitos líquidos, que agregam os rendimentos de instrumentos de capital, as comissões líquidas, os resultados em operações financeiras, os outros proveitos de exploração líquidos e os resultados
por equivalência patrimonial, situaram-se em 763 milhões de euros em 2018, diminuindo 43 milhões de euros face aos 806 milhões de euros relevados em 2017,
devido maioritariamente à evolução da atividade em
Portugal, mas também, embora em menor escala, ao
desempenho da atividade internacional.

em 2018. Importa, no entanto, referir que esta evolução foi atenuada pelo desempenho positivo das comissões líquidas e dos outros proveitos de exploração
líquidos que melhoraram 20 milhões de euros e 18 milhões de euros, respetivamente, face aos montantes
registados no ano anterior.
Na atividade internacional, a redução de 10 milhões de
euros registada nos outros proveitos líquidos em
2018, face ao montante contabilizado em 2017, reflete a diminuição de 13 milhões de euros verificada na
subsidiária Polaca, parcialmente compensada pelo
aumento de 7 milhões de euros evidenciado pela operação em Moçambique, em ambos os casos decorrentes, em larga medida, da evolução observada ao nível
dos outros proveitos de exploração líquidos.

Os outros proveitos líquidos na atividade em Portugal
diminuíram 33 milhões de euros face ao montante
contabilizado em 2017, largamente influenciados pelos resultados em operações financeiras que apresentaram um decréscimo de 73 milhões de euros, devido
ao impacto negativo das vendas de crédito ocorridas

OU TROS PROVEITOS LÍQ U ID OS
M ilhõ es de euro s

2018
Rendimentos de instrumentos de capital
Comissões líquidas
Resultados em operações financeiras
Outros proveitos de exploração líquidos
Resultados por equivalência patrimonial

2017

2016

Va r. %
18/17

1

2

8

-63,7%

684

667

644

2,6%

79

148

240

-47,1%

(89)

(102)

(106)

12,5%

89

92

81

-2,7%

763

806

867

-5,4%

Atividade em Portugal

510

544

590

-6,2%

Atividade internacional

253

262

277

-3,7%

TO TAL
dos quais:

Rendimentos de instrumentos de capital
Os rendimentos de instrumentos de capital, que incorporam os dividendos e os rendimentos de partes de capital
recebidos de investimentos classificados como ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
e como ativos financeiros detidos para negociação, cifraram-se em 1 milhão de euros em 2018, que compara com
2 milhões de euros registados no ano anterior, traduzindo a evolução dos rendimentos associados a investimentos
que integram a carteira de ações do Grupo.
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Comissões líquidas

COMI S S ÕES L Í Q U I D AS
Milhões de euros

Em 2018, alguns valores registados pela subsidiária na
Polónia nas rubricas de comissões de “Crédito e garantias”, “Bancassurance”, “Outras comissões” e
“Gestão de ativos” foram reclassificados com vista a
melhorar a integração da informação reportada em
base consolidada. O saldo destas rubricas reportados
nesta análise para os anos de 2017 e 2016 estão apresentados em base proforma com o objetivo de assegurar a sua comparabilidade, não tendo o montante
total das comissões líquidas sofrido qualquer
alteração.
As comissões líquidas incorporam as comissões relacionadas com o negócio bancário e as comissões mais
diretamente relacionadas com os mercados financeiros. Em 2018, as comissões líquidas evidenciaram um
aumento de 2,6% face aos 667 milhões de euros obtidos em 2017, cifrando-se em 684 milhões de euros.

684

667

644
112

121

119

532

546

565

2016
2017
Comissões relacionadas com mercados

2018

Comissões bancárias

COMI S S ÕES L Í Q U I D AS
A t iv id ad e em P o r t u g al

Esta evolução beneficiou do bom desempenho da atividade em Portugal, cujas comissões registaram um
aumento de 4,3% face aos 456 milhões de euros registados em 2017, atingindo os 475 milhões de euros em
2018, determinadas pelas comissões relacionadas
com o negócio bancário, que cresceram 4,8% em relação ao ano anterior, tendo as comissões mais diretamente relacionadas com os mercados financeiros
atingido um patamar superior em 1,3% face ao obtido
em 2017.

Milhões de euros

457

Na atividade internacional, as comissões líquidas situaram-se em 209 milhões de euros em 2018 apresentando uma redução de 1,1% face aos 211 milhões de
euros obtidos no ano anterior devido sobretudo ao desempenho das subsidiárias na Polónia e na Suíça.

475

456

60

63

64

397

392

411

2016
2017
Comissões relacionadas com mercados
Comissões bancárias

2018

COMI S S ÕES L Í Q U I D AS

Em termos consolidados, o desempenho favorável das
comissões líquidas em 2018, face aos montantes apurados no ano anterior, encontra-se alicerçado no crescimento de 3,5% das comissões relacionadas com o
negócio bancário, pese embora o decréscimo de 1,4%
evidenciado pelas comissões relacionadas com os
mercados financeiros no mesmo período, originado
pela atividade internacional.

A t iv id ad e int er nacio nal
Milhões de euros

As comissões relacionadas com o negócio bancário
evoluíram positivamente de 546 milhões de euros
contabilizados em 2017 para 565 milhões de euros registados em 2018, refletindo essencialmente os crescimentos das comissões relacionadas com cartões e
transferência de valores e com crédito e garantias,
em ambos os casos beneficiando tanto do desempenho da atividade em Portugal, como da atividade
internacional.

211

187

52
135

209
58

55
154

154

2016
2017
Comissões relacionadas com mercados
Comissões bancárias

2018

2018, suportadas nos crescimentos de 6,0% e 9,3%
que se verificaram, respetivamente, na atividade em
Portugal e na atividade internacional, neste caso justificado pelo desempenho das subsidiárias na Polónia
e em Moçambique.

As comissões associadas ao negócio de cartões e
transferências de valores evidenciaram um crescimento de 7,1% face aos 156 milhões de euros atingidos em 2017, fixando-se em 167 milhões de euros em
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As comissões relacionadas com as operações de crédito e garantias ascenderam a 164 milhões de euros
em 2018, registando um aumento de 4,9% face aos
156 milhões de euros alcançados em 2017, beneficiando dos maiores contributos tanto da atividade em
Portugal, que apresentou um crescimento de 4,2%,
como da atividade internacional, cujo aumento foi de
6,4% face ao ano anterior, devido essencialmente ao
bom desempenho da subsidiária Polaca, embora mitigado pela evolução da operação em Moçambique.

que compara com 121 milhões de euros alcançados
em 2017, influenciadas pela redução de 4,4% apresentada pela atividade internacional, decorrente maioritariamente do desempenho das comissões associadas a operações sobre títulos. Inversamente, na atividade em Portugal as comissões relacionadas com os
mercados financeiros evidenciaram um aumento de
1,3%, induzido pelo crescimento das comissões associadas a operações sobre títulos.
As comissões associadas a operações sobre títulos totalizaram 77 milhões de euros em 2018, situando-se ligeiramente abaixo (0,8%) do montante obtido no ano
anterior, condicionadas pelo desempenho da atividade
internacional cujas comissões diminuíram 8,7%, nomeadamente no que respeita às operações na Suíça e na
Polónia, sendo que na atividade em Portugal, este tipo
de comissões subiu 2,2% face ao ano anterior.

As comissões de bancassurance, que incorporam as comissões obtidas pela colocação de produtos de seguros
através das redes de distribuição do Banco em Portugal
e na Polónia, evidenciaram um aumento de 3,9% face
aos 101 milhões de euros apurados em 2017, ascendendo a 105 milhões de euros em 2018, induzidas pela
evolução favorável quer da atividade em Portugal, quer
da atividade internacional que, face ao ano anterior,
cresceram 3,9% e 3,7% respetivamente.

As comissões geradas pela gestão de ativos cifraramse em 42 milhões de euros em 2018, apresentando
uma redução de 2,6% ao comparar com o montante
contabilizado no ano anterior, decorrente dos desempenhos quer da atividade em Portugal, quer da atividade internacional, que apresentaram diminuições de
5,6% e de 2,0% respetivamente, face ao montante
apurado no ano anterior. A redução das comissões geradas pela gestão de ativos verificada na atividade internacional ficou a dever-se ao comportamento registado nas operações Polaca e Moçambicana, pese embora o desempenho positivo verificado pelas subsidiárias sediadas na Suíça e em Cayman.

As comissões associadas à abertura e à manutenção
de contas de Clientes cifraram-se em 106 milhões de
euros em 2018, apresentando um aumento de 1,9%
ao comparar com 104 milhões de euros relevados no
ano anterior induzido pela subida de 2,5% registada
na atividade em Portugal, sendo que na atividade internacional se verificou uma diminuição de 2,8% face
ao montante obtido em 2017, maioritariamente devido à operação na Polónia.
As comissões relacionadas com os mercados financeiros situaram-se em 119 milhões de euros em 2018,

COM ISSÕES LÍQ U ID A S
M ilhõ es de euro s

2018

2017

2016

Va r. %
18/17

Cartões e tansferências

167

156

144

7,1%

Crédito e garantias

164

156

149

4,9%

Bancassurance

105

101

92

3,9%

Contas

106

104

102

1,9%

23

29

45

-19,3%

565

546

532

3,5%

Operações sobre títulos

77

77

73

-0,8%

Gestão de ativos

42

44

39

-2,6%

SUBT O T A L

119

121

112

-1,4%

C O M I SSÕ ES LÍ Q UI DA S T O T A I S

684

667

644

2,6%

Atividade em Portugal

475

456

457

4,3%

Atividade internacional

209

211

187

-1,1%

C O M I SSÕ E S BANC ÁRI AS

Outras comissões
SUBT O T A L
C O M I SSÕ ES RELA C I O NA DA S C O M M ERC A DO S

das quais:
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Resultados em operações financeiras
Os resultados em operações financeiras incorporam
os resultados em operações financeiras ao justo valor
através de resultados, os resultados cambiais, os resultados de contabilidade de cobertura, os resultados
com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros ao custo amortizado, os resultados com o desreconhecimento de ativos financeiros ao justo valor
através de outro rendimento integral e os resultados
em ativos financeiros disponíveis para venda, neste
último caso, apenas até 2017. Em 2018, os resultados
em operações financeiras situaram-se em 79 milhões
de euros que comparam com 148 milhões de euros registados em 2017.

R ES U L TAD OS EM OPER ACÕES F I NANCEI R AS
Milhões de euros

240

148

2016

Esta evolução reflete essencialmente a redução de 73
milhões de euros na atividade em Portugal face ao ano
anterior, uma vez que os resultados em operações financeiras na atividade internacional evidenciaram um
aumento de 3 milhões de euros, beneficiando do bom
desempenho de todas as subsidiárias, com exceção da
operação em Moçambique, cujos resultados em operações financeiras foram inferiores aos relevados
em 2017.

79

2017

2018

O desempenho dos resultados em operações financeiras na atividade em Portugal foi condicionado, em
larga medida, pelo impacto negativo das cessões de
crédito que tiveram lugar em 2018, determinadas pelo
objetivo de redução dos NPE, cujas menos-valias reconhecidas ascenderam a 49 milhões de euros, bem
como pelos menores proveitos provenientes da alienação de títulos.

RESU LTA D OS EM OPERA ÇÕES FINA NCEIRA S
M ilhõ es de euro s

2018

2017

2016

Va r. %
18/17

Resultados em operações financeiras ao justo valor
através de resultados
Ganhos / (perdas) cambiais
Resultados de contabilidade de cobertura

1

14

12

-95,4%

75

72

85

4,0%

3

(33)

11

107,8%

(49)

(8)

(6)

<-200%

Ganhos / (perdas) com o desreconhecimento de ativos
e passivos financeiros ao custo amortizado
Ganhos / (perdas) com o desreconhecimento de ativos
financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Resultados em ativos financeiros disponíveis para venda
TOTAL

49

–

–

-

–

103

139

-100,0%

79

148

240

-47,1%

d o s q uais:
Atividade em Portugal

12

85

100

-85,6%

Atividade internacional

66

63

140

5,2%
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Outros proveitos de exploração
líquidos

2017, condicionados designadamente pelo aumento
das contribuições obrigatórias, que se situaram em 71
milhões de euros em 2018 face aos 68 milhões de euros no ano anterior.

Os outros proveitos de exploração líquidos, que incluem os outros proveitos de exploração, líquidos de
custos de exploração, os resultados da atividade seguradora e os resultados de alienação de subsidiárias e
outros ativos, cifraram-se em 89 milhões de euros negativos em 2018, evidenciando uma melhoria face aos
102 milhões de euros também negativos registados
em 2017, suportada no bom desempenho da atividade
em Portugal.

As contribuições obrigatórias evidenciadas na atividade
internacional foram suportadas quase na íntegra pela
subsidiária Polaca, cujo desempenho foi também influenciado pelos ganhos que haviam sido reconhecidos
em 2017 com a alienação de imóveis e indemnização
recebida. O impacto da evolução dos outros proveitos
de exploração líquidos na operação Polaca ao nível da
atividade internacional foi parcialmente compensado
pelo maior contributo proveniente da operação em Moçambique em 2018, face ao ano anterior.

Na atividade em Portugal, os outros proveitos de exploração líquidos evoluíram dos 50 milhões de euros
negativos reconhecidos em 2017 para 32 milhões de
euros também negativos em 2018, traduzindo maioritariamente o aumento dos proveitos gerados pela alienação de ativos não correntes detidos para venda,
apesar de mitigado pelo acréscimo dos custos suportados com as contribuições obrigatórias, que totalizaram 68 milhões de euros em 2018 face aos 59 milhões
de euros registados no ano anterior. O montante suportado com as contribuições obrigatórias em Portugal incorpora o custo com a contribuição para o fundo
europeu de resolução (FUR), no montante de 21 milhões de euros (18 milhões de euros em 2017), a contribuição de 12 milhões de euros exigida para o fundo
de resolução nacional (8 milhões de euros em 2017), a
contribuição sobre o setor bancário de 33 milhões de
euros (31 milhões de euros em 2017), o fee de supervisão do BCE, que se manteve nos 2 milhões de euros
em 2018 e em 2017, e a contribuição para o fundo
de garantia de depósitos, cujo valor é relativamente
imaterial.

Resultados por equivalência
patrimonial
Os resultados de empresas associadas reconhecidos
por equivalência patrimonial, incluem os resultados
apropriados pelo Grupo em entidades onde exerce
uma influência significativa, mas não detém o controlo das políticas financeira e operacional. Em 2018,
os resultados por equivalência patrimonial cifraramse em 89 milhões de euros, que comparam com 92 milhões de euros apurados em 2017.
A evolução dos resultados por equivalência patrimonial foi influenciada negativamente pelo menor contributo do Banco Millennium Atlântico que evidenciou
uma redução de 6 milhões de euros face ao ano anterior e pelo impacto resultante da alienação, em 2017,
de algumas participações financeiras, cujo contributo,
nesse ano, totalizou 3 milhões de euros. Por outro
lado, os resultados por equivalência patrimonial em
2018 beneficiaram da apropriação dos resultados gerados pela participação detida na SIBS SGPS, S.A. que
aumentou 5 milhões de euros em relação ao período
homólogo.

Na atividade internacional, os outros proveitos de
exploração líquidos situaram-se em 57 milhões
de euros negativos em 2018, que comparam com 52
milhões de euros também negativos registados em

RESULTADOS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Milhões de euros

2018

2017

2016

Var. % 18/17

35

35

26

-0,1%

7

7

27

5,6%

34

40

13

-14,5%

Banque BCP, S.A.S.

4

4

3

3,9%

SIBS, SGPS, S.A.

8

3

12

155,3%

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A.
UNICRE - Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Banco Millennium Atlântico, S.A.

Outros

1

3

(1)

-81,2%

TOTAL

89

92

81

-2,7%
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Custos operacionais

CU STOS OPER ACI ONAI S

Os custos operacionais agregam os custos com o pessoal, os outros gastos administrativos e as amortizações do exercício. Em 2018, excluindo o efeito dos
itens específicos2, os custos operacionais totalizaram
998 milhões de euros, situando-se 3,0% acima dos
968 milhões de euros registados no ano anterior,
impulsionados em larga medida pelo incremento
verificado na atividade internacional, mas também
pelo aumento de custos observado na atividade em
Portugal.

Milhões de euros

Na atividade em Portugal, os custos operacionais, não
considerando o efeito dos itens específicos anteriormente mencionados, ascenderam a 612 milhões de
euros em 2018, evidenciando uma subida de 1,7%
comparativamente com os 602 milhões de euros contabilizados no ano anterior. Este acréscimo de custos
ficou a dever-se, quase na íntegra, à evolução dos custos com o pessoal que, condicionados pelo impacto da
reposição salarial ocorrida a partir de julho de 2017, se
situaram em 359 milhões de euros em 2018, aumentando 3,7% face aos 346 milhões de euros reconhecidos em 2017. Simultaneamente, registou-se um aumento das amortizações do exercício, de 33 milhões
de euros em 2017 para 36 milhões de euros em 2018,
que contribuiu também, para o maior nível de custos
operacionais apurado em 2018. Por outro lado, importa salientar as poupanças obtidas ao nível dos outros gastos administrativos, que na sequência das medidas de racionalização e contenção de custos que
têm vindo a ser implementadas, evidenciaram uma redução de 2,7% face aos 222 milhões de euros obtidos
em 2017, cifrando-se em 216 milhões de euros em
2018.

51,5%

47,1%

47,3%

966

968

998

2016

2017

2018

Rácio
eficiência
(excluindo
específicos)
Rácio
dede
eficiência
corecore
(excluindo
itensitens
específicos)

CU STOS OPER ACI ONAI S
A t iv id ad e em P o r t ug al
Milhões de euros

52,3%

47,6%

47,9%

624

602

612

2016

2017

2018

Ráciode
deeficiência
eficiência
core
(excluindo
específicos)
Rácio
core
(excluindo
itensitens
específicos)

2

atividade em Portugal) e impacto positivo de 14,2
milhões de euros em 2017, relativos a custos de reestruturação e revisão do ACT contabilizados como
custos com o pessoal, na atividade em Portugal.

Impacto negativo de 29,4 milhões de euros em
2018 (dos quais, 26,7 milhões de euros referentes a
custos de reestruturação reconhecidos como custos
com o pessoal e 2,7 milhões de euros associados ao
projeto de transformação digital em curso, reconhecidos como outros gastos administrativos, ambos na
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Na atividade internacional, os custos operacionais
evidenciaram um crescimento de 5,3% face aos 367
milhões de euros contabilizados em 2017, ascendendo a 386 milhões de euros em 2018, refletindo o
desempenho dos custos com o pessoal, dos outros
gastos administrativos e das amortizações do exercício, que registaram aumentos de 6,4%, 3,9% e 4,7%,
respetivamente, face ao ano anterior. A evolução dos
custos operacionais na atividade internacional, em
2018, foi maioritariamente influenciada pelos aumentos registados nos custos das subsidiárias na Polónia e
em Moçambique.

CU S TOS OPER ACI ONAI S
A t iv id ad e int er nacio nal
Milhões de euros

O rácio de eficiência core do Grupo em 2018, excluindo os itens específicos, situou-se em 47,3%, mantendo-se relativamente em linha com os 47,1% observados em 2017, uma vez que o impacto negativo do
aumento dos custos operacionais, foi mitigado pela
evolução favorável verificada quer na margem financeira, quer nas comissões.

50,2%

46,1%

342

367

386

2016

2017

2018

46,6%

Rácio de eficiência core (excluindo itens específicos)
Rácio de eficiência core (excluindo itens específicos)

Na atividade internacional, o rácio de eficiência core,
situou-se em 46,6% em 2018 (46,1% em 2017), tendo
os impactos decorrentes do aumento dos custos operacionais e da redução das comissões sido
mitigados pela evolução favorável da margem
financeira.

Na atividade em Portugal, o rácio de eficiência core
atingiu 47,9% em 2018, face aos 47,6% relevados em
2017, refletindo os aumentos da base de proveitos
core, por um lado, e dos custos operacionais, por
outro.
CUSTOS OPERACIONAIS

Milhões de euros

2018

2017

2016

Var. % 18/17

Custos com o pessoal

359

346

362

3,7%

Outros gastos administrativos

216

222

233

-2,7%

36

33

29

9,7%

612

602

624

1,7%

Custos com o pessoal

207

194

181

6,4%

Outros gastos administrativos

158

152

141

3,9%

21

20

20

4,7%

386

367

342

5,3%

Custos com o pessoal

566

541

542

4,7%

Outros gastos administrativos

374

374

374

0,0%

58

54

50

7,8%

998

968

966

3,0%

29

(14)

(186)

>200%

1.027

954

780

7,7%

ATIVIDADE EM PORTUGAL (1)

Amortizações do exercício

ATIVIDADE INTERNACIONAL

Amortizações do exercício

CONSOLIDADO (1)

Amortizações do exercício

ITENS ESPECÍFICOS
TOTAL

(1) Exclui o impacto dos itens específicos apresentados na tabela, conforme detalhados na página anterior.

57
57

RELATÓRIO
& CONTAS
2018
RELATÓRIO
& CONTAS
2018

Custos com o pessoal
Os custos com o pessoal, não considerando o efeito
dos itens específicos, totalmente reconhecidos na atividade doméstica, ascenderam a 566 milhões de euros
em 2018, situando-se 4,7% acima dos 541 milhões de
euros apurados em 2017, devido à evolução a que se
assistiu tanto na atividade em Portugal, como na atividade internacional.

COL AB OR AD OR ES

15.807
8.474

Na atividade em Portugal, excluindo o impacto dos
itens específicos (no montante global de 27 milhões
de euros reconhecidos em 2018 referentes a custos de
restruturação que, entre outros, incluem a contabilização de custos relacionados com reformas antecipadas e 14 milhões de euros de proveitos reconhecidos
em 2017, relativos a custos de restruturação e revisão
do ACT), os custos com o pessoal situaram-se em 359
milhões de euros, evidenciando um aumento de 3,7%
face aos 346 milhões de euros registados em 2017.
Este aumento dos custos com o pessoal face ao ano
anterior encontra-se influenciado designadamente
pela decisão do Conselho de Administração do Banco
no sentido de terminar antecipadamente, com efeitos
a partir de 30 de junho de 2017, o período de ajustamento temporário de rendimento, que vigorou desde
julho de 2014, na sequência do reembolso integral dos
CoCos. Este aumento foi mitigado pelo impacto decorrente da redução do número de colaboradores, de
7.189 em 31 de dezembro de 2017 para 7.095 colaboradores no final de dezembro de 2018.

7.333

dez. 16
Portugal
Internacional

15.929

15.727

8.538

8.834

7.189

7.095

dez. 17

dez. 18

euros reconhecidos no ano transato, maioritariamente justificado pelo desempenho da subsidiária Polaca, mas também, embora em menor escala pelo incremento verificado em Moçambique.
O número de colaboradores afetos à atividade internacional aumentou de 8.538 em 31 de dezembro de
2017 para 8.834 colaboradores no final de 2018, devendo-se esta evolução, quase na integra, ao aumento
de 302 colaboradores verificado na filial da Polónia
para o qual contribuiu a aquisição pelo Bank Millennium, em novembro de 2018, de ativos e passivos da
União de Crédito Cooperativo Skok Piast, na sequência
da decisão tomada pela Autoridade de Supervisão
Polaca.

No que respeita à atividade internacional, os custos
com o pessoal cifraram-se em 207 milhões de euros
em 2018, situando-se 6,4% acima dos 194 milhões de

CU STOS COM O PESSOA L
M ilhõ es de euro s

2018

2017

2016

Va r. %
18/17

Remunerações

458

433

416

5,7%

Encargos sociais e outros custos

108

108

126

0,7%

TO TAL E XC LUI NDO I TE NS E SPE C Í FI C O S

566

541

542

4,7%

27

(14)

(186)

-288,4%

593

527

357

12,6%

I TE NS E SPE C Í FI C O S
TO TAL
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Outros gastos administrativos

S U CU R S AI S

Os outros gastos administrativos, excluindo o efeito
dos itens específicos anteriormente referidos,
fixaram-se em 374 milhões de euros em 2018,
mantendo-se estáveis face ao montante apurado no
ano anterior (374 milhões de euros). À semelhança do
que aconteceu no exercício de 2017, a estabilidade
revelada pelos outros gastos administrativos em base
consolidada resulta de evoluções em sentidos opostos
dos custos observados na atividade em Portugal e na
atividade internacional, que se compensaram entre si.
Assim, a poupança de 6 milhões de euros alcançada
pela atividade em Portugal foi absorvida na íntegra
por um crescimento dos custos do mesmo valor
verificado na atividade internacional.

1.163
545

618

dez. 16
Portugal
Internacional

Na atividade em Portugal, os outros gastos administrativos continuaram a evidenciar uma trajetória
decrescente, apresentando uma redução de 2,7% face
aos 222 milhões de euros contabilizados em 2017,
cifrando-se em 216 milhões de euros em 2018,
excluindo o efeito dos itens específicos. Esta evolução
continua a refletir os esforços de racionalização e
contenção de custos que têm vindo a ser
implementados em Portugal, nomeadamente o
impacto decorrente do redimensionamento da rede
de sucursais, que passaram de 578 em 31 de
dezembro de 2017 para 546 no final de 2018. O
redimensionamento de sucursais, conjuntamente
com outras medidas levadas a cabo, permitiu obter
poupanças em rubricas como rendas e alugueres,
estudos e consultas e conservação e reparação, pese
embora o acréscimo verificado nos custos suportados
com informática.

1.120

1.101

542

555

578

546

dez. 17

dez. 18

aumento de 6 sucursais na operação Polaca e, por
outro o alargamento da rede em Moçambique, onde se
registou um aumento de 7 sucursais face ao final do
ano anterior, em parte justificado pelo objetivo do
Banco moçambicano em estender a sua presença a
determinadas zonas do país de modo a acelerar o
processo de inclusão financeira das zonas rurais.

Amortizações do exercício
As amortizações do exercício totalizaram 58 milhões
de euros em 2018 refletindo um acréscimo de 7,8%
face aos 54 milhões de euros apurados no ano anterior, justificado na sua maioria pela atividade em Portugal, cujo aumento foi de 9,7%.
Na atividade em Portugal, as amortizações do exercício ascenderam a 36 milhões de euros em 2018, situando-se 3 milhões de euros acima do montante registado em 2017, impulsionadas pelo crescimento observado nas rubricas de equipamento informático e software, refletindo o esforço de investimento do Banco
com vista à inovação tecnológica e à transformação
digital em curso.

Na atividade internacional, os outros gastos
administrativos evoluíram de 152 milhões de euros
em 2017 para 158 milhões de euros em 2018,
refletindo um aumento de 3,9% justificado
maioritariamente pelo acréscimo de custos verificado
na subsidiária Polaca, embora a operação em
Moçambique também tenha registado um nível de
custos superior ao observado no ano anterior.

Na atividade internacional, as amortizações do exercício registaram um aumento de 4,7% em 2018 face aos
20 milhões de euros contabilizados no ano
anterior.

O número de sucursais na atividade internacional, que
evoluiu de 542 no final de 2017 para 555 sucursais em
31 de dezembro de 2018, reflete, por um lado o
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Imparidade do crédito
As dotações para imparidade do crédito (líquidas de
recuperações), situaram-se em 466 milhões de euros
em 2018, o que representa uma redução de 25,3%
face aos 624 milhões de euros contabilizados em
2017, aprofundando a trajetória de diminuição gradual do custo do risco de crédito do Grupo.

I MPAR I D AD E D O CR ÉD I TO (L Í Q U I D A)
A t iv id ad e em P o r t ug al
Milhões de euros

Para esta evolução tem sido determinante o contributo da atividade em Portugal, cuja imparidade do
crédito (líquida de recuperações) em 2018 apresentou
uma diminuição de 143 milhões de euros em relação
ao período homólogo. Em 2018 as imparidades para
crédito (líquidas de recuperações) fixaram-se em 391
milhões de euros, inferiores em 26,7% face aos 533
milhões de euros registados em 2017, traduzindo a
evolução da economia portuguesa e a tendência de
progressiva normalização do custo do risco da carteira
de crédito, não obstante a manutenção de um ritmo
elevado de redução dos NPE.

266 p.b.

140 p.b.

1 045

533

391

2016

2017

2018

105 p.b.

Em % crédito total (bruto)

I MPAR I D AD E D O CR ÉD I TO (L Í Q U I D A)

I MPAR I D AD E D O CR ÉD I TO (L Í Q U I D A)

Milhões de euros

A t iv id ad e int er nacional
Milhões de euros

58 p.b.

70 p.b.

56 p.b.

216 p.b.

122 p.b.

1 117

624

466

72

91

75

2016

2017

2018

2016

2017

2018

92 p.b.

Em % crédito total (bruto)

Em % crédito total (bruto)

A imparidade do crédito (líquida de recuperações) na
atividade internacional também apresentou um desempenho bastante favorável, ao diminuir 16,8% face
aos 91 milhões de euros contabilizados no ano anterior, cifrando-se em 75 milhões de euros em 2018,
sendo de destacar o menor nível de dotações reconhecido pela operação desenvolvida na Polónia, que caiu
15 milhões de euros face a 2017.

Esta evolução beneficiou da melhoria verificada quer
na atividade em Portugal, cujo custo do risco (líquido
de recuperações) caiu de 140 pontos base em 2017
para 105 pontos base em 2018, quer na atividade internacional, onde o custo do risco diminuiu de 70 pontos base no final de 2017 para os 56 pontos base alcançados em 2018, neste último caso devido ao desempenho da subsidiária Polaca, uma vez que em Moçambique verificou-se um agravamento do custo do
risco em 2018.

O custo do risco (líquido de recuperações) do Grupo
apresentou uma evolução positiva pelo segundo ano
consecutivo, situando-se em 92 pontos base em 2018,
face aos 122 pontos base observados no ano anterior.
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IM PA RID A D E D O CRÉD ITO (LÍQ U ID A D E RECU PERA ÇÕES)
M ilhõ es de euro s

Dotações para imparidade do crédito (líquidas de reversões)
Recuperações de crédito
TO TA L

2018

2017

2016

Va r. %
18/17

479

641

1.151

-25,2%

13

17

34

-22,1%

466

624

1.117

-25,3%

92 p.b.

122 p.b.

216 p.b.

-30 p.b.

C USTO DO RI SC O :
Dotações líquidas de recuperações em % do crédito (bruto)

Nota: custo do risco ajustado de operações descontinuadas ou em descontinuação.

Outras imparidades e provisões
As outras imparidades e provisões incluem as rubricas
de dotações para imparidade de ativos financeiros
(classificados ao justo valor através de outro rendimento integral, ao custo amortizado não associados a
operações de crédito e disponíveis para venda, neste
último caso até 2017) e as dotações para imparidade
de outros ativos, nomeadamente de ativos recebidos
em dação decorrentes da resolução de contratos de
crédito com Clientes, de investimentos em associadas
e de goodwill de subsidiárias e outras provisões.

que compara com 30 milhões de euros apurados
em 2017.
Os impostos reconhecidos incluem, em 2018, impostos correntes de 106 milhões de euros (102 milhões de
euros em 2017) e impostos diferidos no montante de
32 milhões de euros (proveito de 72 milhões de euros
em 2017). O proveito por impostos diferidos registado
em 2017 decorreu do efeito do aumento da taxa da
Derrama Estadual em vigor em Portugal aplicável à
parcela do lucro tributável superior a 35 milhões de
euros, de 7% para 9%, para os períodos de tributação
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018.

As outras imparidades e provisões apresentaram uma
evolução favorável relevante nos dois últimos anos. Em
2018, as dotações para outras imparidades e provisões
diminuíram 55,1% face aos 301 milhões de euros reconhecidos em 2017, totalizando 135 milhões de euros,
maioritariamente devido ao desempenho da atividade
em Portugal, embora também tenha beneficiado do
comportamento registado na atividade internacional.

Interesses que não controlam
Os interesses que não controlam incorporam a parte
atribuível a terceiros dos resultados de empresas subsidiárias consolidadas pelo método integral nas quais
o Grupo Banco Comercial Português não detém, direta
ou indiretamente, a totalidade do capital social.

Na atividade em Portugal, as outras imparidades e
provisões diminuíram 133 milhões de euros comparativamente com os 254 milhões de euros contabilizados no ano anterior, cifrando-se em 121 milhões de
euros em 2018. Esta evolução traduz a menor necessidade de provisionamento requerido pela carteira de
imóveis e de ativos financeiros e pelo goodwill, pese
embora o reforço das provisões para garantias e outros compromissos.

Os interesses que não controlam registam, no essencial, os resultados do exercício atribuíveis a terceiros
relacionados com as participações detidas no capital
social do Bank Millennium na Polónia (49,9%), do
Millennium bim em Moçambique (33,3%) e, em 2016,
também do ex-Banco Millennium Angola (49,9%),
sendo que, neste último caso, apenas inclui os resultados dos quatro primeiros meses do ano, nomeadamente até à conclusão da fusão com o Banco Privado
Atlântico que deu origem ao Banco Millennium Atlântico, a nova entidade resultante da fusão, cujo contributo passou a ser registado pelo método de equivalência patrimonial a partir do mês de maio de 2016.

Na atividade internacional assistiu-se a uma diminuição de 33 milhões de euros das outras imparidades e
provisões comparativamente com o ano anterior,
de 47 milhões de euros em 2017 para 15 milhões de
euros em 2018, beneficiando maioritariamente da redução da imparidade para o investimento no Banco
Millennium Atlântico reconhecida na sequência da
aplicação da IAS29.

Os interesses que não controlam cifraram-se em 118
milhões de euros em 2018, aumentando 14,2% face
aos 103 milhões de euros contabilizados em 2017 devido fundamentalmente ao aumento dos resultados
da subsidiária na Polónia e também, embora em menor escala, da subsidiária em Moçambique.

Impostos sobre lucros
Os impostos (correntes e diferidos) sobre lucros ascenderam a 138 milhões de euros em 2018, montante
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Análise do balanço
Considerando, por um lado que, na sequência da entrada em vigor da IFRS 9 – Instrumentos financeiros, o Grupo
optou por não proceder à reexpressão dos saldos comparativos do período anterior, e que, por outro, a adoção da
IFRS 9 também produziu impactos na estrutura das demonstrações financeiras do Millennium bcp face a 31 de dezembro de 2017, alguns indicadores foram definidos com base em critérios de gestão destinados a favorecer a comparabilidade com a informação financeira apresentada em períodos anteriores, salientando-se os relacionados com
o crédito a clientes, os recursos de clientes de balanço e a carteira de títulos.
BALANÇO CONTABILISTICO AGREGADO EM 31 DE DEZEMBRO
Milhões de euros

ATIVO
Disponibilidades e aplicações em Bancos Centrais e instituições
de crédito (2)
Ativos financeiros ao custo amortizado
Aplicações em instituições de crédito
Créditos a clientes
Títulos de dívida
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros obrigatoriamente ao justo valor através de
resultados
Ativos financeiros designados ao justo valor através de resultados
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros detidos até à maturidade
Investimentos em associadas
Ativos não correntes detidos para venda
Outros ativos tangíveis, goodwill e ativos intangíveis
Ativos por impostos correntes e diferidos
Outros (3)
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
Passivos financeiros ao custo amortizado
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes e outros empréstimos
Títulos de dívida não subordinada emitidos
Passivos subordinados
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados
Passivos financeiros detidos para negociação
Passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados
Outros (4)
TOTAL DO PASSIVO
CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital
Prémio de emissão
Ações preferenciais
Outros instrumentos de capital
Títulos próprios
Reservas e resultados acumulados (5)
Resultado líquido do período atribuível aos acionistas do Banco
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS ATRIBUÍVEIS AOS ACIONISTAS DO
BANCO
Interesses que não controlam
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS

2018

2017 (1)

2016 (1)

3.081

2.463

2.022

890
45.561
3.375

1.066
45.626
2.008

1.057
45.914
2.104

-16,5%
-0,1%
68,1%

870

898

1.049

-3,0%

1.405

Var. % 18/17

25,0%

33
13.846
–
–
405
1.868
636
2.949
1.004
75.923

–
142

–
147

-76,8%

–
11.472
412
571
2.165
655
3.164
1.299
71.939

–
10.596
511
599
2.250
636
3.202
1.178
71.265

-100,0%
-100,0%
-29,1%
-13,7%
-2,9%
-6,8%
-22,7%
5,5%

7.753
52.665
1.686
1.072

7.487
48.285
2.067
1.169

9.938
45.812
2.727
1.545

3,5%
9,1%
-18,4%
-8,3%

327
3.604
1.853
68.959

399
3.844
1.509
64.760

548
3.771
1.659
66.000

-18,1%
-6,2%
22,8%
6,5%

4.725
16
–
3
(0)
735
301

5.601
16
60
3

-15,6%

(0)
215
186

4.269
16
60
3
-3
13
24

5.780

6.081

4.382

1.183
6.964
75.923

1.099
7.180
71.939

883
5.265
71.265

-100,0%
74,7%
242,4%
61,5%
-4,9%
7,7%
-3,0%
5,5%

(1) Os saldos de 2017 correspondem às contas estatuárias nessa data. Estes saldos são apresentados exclusivamente para efeitos comparativos, não tendo sido
efetuada a respetiva reexpressão na sequência da adoção da IFRS 9, com referência a 1 de janeiro de 2018, tal como permitido na IFRS 9. Os saldos de 2016
também são apresentados para fins comparativos.
(2) Inclui Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais e Disponibilidades em outras instituições de
crédito.
(3) Inclui Ativos com acordo de recompra, Derivados de cobertura, Propriedades de investimento e Outros ativos.
(4) Inclui Derivados de cobertura, Provisões, Passivos por impostos correntes e diferidos e Outros
passivos.
(5) Inclui Reservas legais e estatutárias e Reservas e resultados acumulados.
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Seguidamente, são apresentadas as reconciliações entre os critérios de gestão definidos e os valores contabilísticos
publicados nas demonstrações financeiras consolidadas.
O crédito a clientes (bruto) inclui o crédito ao custo amortizado antes de imparidade, os títulos de dívida ao custo
amortizado associados a operações de crédito antes de imparidade e o crédito a clientes ao justo valor através de
resultados antes dos ajustamentos de justo valor. O montante de imparidade de balanço considerado para efeitos
de apuramento do crédito a clientes (líquido) e dos graus de cobertura da carteira de crédito inclui a imparidade de
balanço associada ao crédito ao custo amortizado, a imparidade de balanço relacionada com os títulos de dívida ao
custo amortizado associados a operações de crédito e os ajustamentos de justo valor associados ao crédito a clientes
ao justo valor através de resultados.
C rédito a clientes
Milhões de euros

2018

2017

2016

45.561

45.626

45.914

2.271

2.008

2.104

291

0

0

4 8.123

4 7.633

4 8.018

2.852

3.279

3.706

Imparidade de balanço relacionada com os títulos de dívida ao custo
amortizado associados a operações de crédito

40

43

35

Ajustamentos de justo valor associados ao crédito a clientes ao
justo valor através de resultados

17

0

0

51.032

50.955

51.758

Crédito a clientes ao custo amortizado (Balanço contabilistico)
Títulos de dívida ao custo amortizado associados a operações de crédito
Valor de balanço do crédito ao justo valor através de resultados
C rédito a clientes (líquido) considerando os critérios de
gestão
Imparidade de balanço associada ao crédito ao custo amortizado

C rédito a clientes (bruto) considerando os critérios de gestão

No que respeita aos depósitos e outros recursos de clientes, manteve-se o critério anteriormente utilizado para a
rúbrica “Recursos de clientes e outros empréstimos”, reunindo os recursos de clientes e outros empréstimos ao custo
amortizado e os depósitos de clientes ao justo valor através de resultados. Os recursos de clientes de balanço incluem, para além dos depósitos e outros recursos de clientes, os débitos para com clientes titulados, quer estejam
classificados ao custo amortizado, quer tenham sido designados ao justo valor através de resultados.
Recursos de balanço de clientes
Milhões de euros

2018

2017

2016

Passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados
(Balanço contabilistico)

3.604

3.844

3.771

Empréstimos obrigacionistas e certificados ao justo valor através de
resultados

-1.020

-941

-786

2.584

2.902

2.986

52.665

48.285

45.812

55.24 8

51.188

4 8.798

Titulos de dívida não subordinada emitidos ao custo amortizado (Balanço
contabilistico)

1.686

2.067

2.727

Empréstimos obrigacionistas e certificados ao justo valor através de
resultados

1.020

941

786

Titulos de dívida não subordinada colocados em clientes institucionais

-1.369

-1.507

-1.877

Débitos para com clientes titulados considerando os critérios
de gestão (2)

1.337

1.501

1.636

Recursos de clientes de balanço considerando os critérios de
gestão (1)+(2)

56.585

52.688

50.4 34

Depósitos de clientes ao justo valor através de resultados
considerando os critérios de gestão
Recursos de clientes e outros empréstimos ao custo amortizado (Balanço
contabilistico)
Depósitos e outros recursos de clientes considerando os
critérios de gestão (1)
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A carteira de títulos inclui (i) os títulos de dívida ao custo amortizado não associados a operações de crédito (líquidos
de imparidade), (ii) os ativos financeiros ao justo valor através de resultados (excluindo os montantes relacionados
com operações de crédito e incluindo derivados de negociação), (iii) os ativos financeiros ao justo valor através de
outro rendimento integral, (iv) os ativos com acordo de recompra, (v) os ativos financeiros disponíveis para venda e
(vi) os ativos financeiros detidos até à maturidade, nos dois últimos casos apenas até 2017.
Carteira de títulos
Milhões de euros

2018

2017

2016

3 375

2 008

2 104

-2 271

-2 008

-2 104

1 104

0

0

1 405

0

0

Valor de balanço do crédito ao justo valor através de resultados

-291

0

0

Ativos financeiros não detidos para negociação
obrigatoriam ente ao justo valor através de resultados
considerando os critérios de gestão (2)

1 114

0

0

870

898

1 049

33

142

147

13 846

0

0

Títulos de dívida ao custo amortizado (Balanço contabilistico)
Títulos de dívida ao custo amortizado associados a operações de crédito
líquidos de imparidade
Títulos de dívida ao custo am ortizado considerando os
critérios de gestão (1)
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente ao justo
valor através de resultados (Balanço contabilistico)

Ativos financeiros detidos para negociação (Balanço contabilistico) (3) *
Ativos financeiros designados ao justo valor através de resultados
(Balanço contabilistico) (4)
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
(Balanço contabilistico) (5)
Ativos com acordo de recompra (Balanço contabilistico) (6)

58

0

21

Ativos financeiros disponíveis para venda (Balanço contabilistico) (7)

0

11 472

10 596

Ativos financeiros detidos até à maturidade (Balanço contabilistico) (8)

0

412

511

17 025

12 924

12 323

Carteira de títulos considerando os critérios de gestão
(1)+(2)+(3)+(4 )+(5)+(6)+(7)+(8)
* Inclui derivados de negociação.

Durante o ano de 2018 verificou-se um aumento do
balanço consolidado do Millennium bcp, traduzindo
principalmente o crescimento da carteira de títulos ao
nível do ativo e o crescimento dos depósitos e outros
recursos de clientes, ao nível do passivo. A situação líquida diminuiu, influenciada em grande medida pelo
ajustamento de transição para o IFRS 9, não obstante
os resultados positivos apurados em 2018.

ATI V O TOTAL
Milhões de euros

71.939

71.265

O ativo total situou-se em 75.923 milhões de euros em
31 de dezembro de 2018, que compara com 71.939
milhões de euros relevados em 31 de dezembro de
2017, tendo sido impulsionado maioritariamente pelo
aumento da carteira de títulos, mas também pelo aumento da carteira de crédito a clientes e das disponibilidades em Bancos Centrais e outras instituições de
crédito. Esta evolução foi, no entanto, mitigada pelos
decréscimos verificados essencialmente nos ativos
não correntes detidos para venda, nomeadamente
pela carteira de imóveis recebidos em dação e também pelos outros ativos.

18.839

20.063

21.994

52.426

51.877

53.929

dez.16

dez. 17
Portugal
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Crédito a clientes

A carteira de títulos ascendeu a 17.025 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, representando
22,4% do ativo total na mesma data. Em 31 de dezembro de 2017, a carteira de títulos representava 18,0%
do ativo total, situando-se nos 12.924 milhões de euros. A evolução da carteira de títulos em 2018, face ao
final do ano anterior, foi determinada principalmente
pelo desempenho da atividade em Portugal, nomeadamente pelo aumento da carteira de dívida pública,
sendo também de salientar o crescimento da carteira
de títulos afeta à atividade internacional relevada no
Balanço das operações na Polónia e em Moçambique.

A carteira de crédito (bruto) consolidada do Millennium bcp situou-se em 51.032 milhões de euros em 31
de dezembro de 2018, permanecendo praticamente
em linha com os 50.955 milhões de euros registados
no final do ano anterior. Esta evolução incorpora dois
impactos contrários, uma vez que o aumento de 6,8%
registado na atividade internacional, face ao montante apurado em 31 de dezembro de 2017, foi absorvido quase na íntegra pela redução de 2,1% verificada
na carteira de crédito da atividade em Portugal no
mesmo período.

A carteira de crédito a clientes (bruto) consolidada cifrou-se em 51.032 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, situando-se ligeiramente acima dos
50.955 milhões de euros registados na mesma data do
ano anterior, traduzindo, por um lado, o aumento de
6,8% verificado na atividade internacional e, por outro, a diminuição de 2,1% a que se assistiu em Portugal, explicada pela redução dos NPE.

Esta evolução da carteira de crédito a clientes, face a
31 de dezembro de 2017, foi influenciada por um lado,
pelo crescimento do crédito a particulares, impulsionado pelo desempenho da atividade internacional e,
por outro, pela diminuição do crédito a empresas, cujo
aumento na atividade internacional foi insuficiente
para compensar a redução deste tipo de crédito na atividade em Portugal comparativamente com o ano
anterior.

O passivo total apresentou um crescimento de 6,5%
face aos 64.760 milhões de euros relevados em 31 de
dezembro de 2017, situando-se em 68.959 milhões de
euros no final de dezembro de 2018, beneficiando do
forte incremento verificado nos depósitos e outros recursos de clientes, que evoluíram de 51.188 milhões
de euros em 31 de dezembro de 2017 para 55.248 milhões de euros em igual data de 2018. O aumento dos
depósitos e outros recursos de clientes reflete o desempenho positivo quer da atividade em Portugal,
quer da atividade internacional, que apresentaram
crescimentos de 6,8% e de 10,5%, respetivamente.

CR ÉD I TO A CL I ENTES (* )
Milhões de euros

51.758

O aumento dos depósitos e outros recursos de clientes
e a evolução do crédito face ao ano anterior, originaram uma redução do gap comercial e, consequentemente, do rácio de transformação (medido pelo quociente entre o crédito líquido e os depósitos e outros
recursos de clientes), que se situou em 87,1% em 31
de dezembro de 2018, face a 93,1% em 31 de dezembro do ano anterior.

50.955

51.032

12.398

12.960

13.845

39.361

37.996

37.187

dez.16

dez. 17
Portugal

dez. 18

Internacional

(*) A ntes de imparidade e de ajustamento s de justo valo r.

Na atividade em Portugal, o crédito a clientes (bruto)
fixou-se em 37.187 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, situando-se 2,1% abaixo dos 37.996 milhões de euros contabilizados no final do ano anterior.
Importa referir que para esta evolução foi decisiva a
redução de 1.957 milhões de euros dos NPE face a 31
de dezembro de 2017, mantendo assim a tendência
evidenciada nos últimos anos. Por outro lado, salienta-se o desempenho da carteira de crédito performing que, no mesmo período aumentou 1.149 milhões
de euros, beneficiando do forte desempenho do crédito a empresas, nomeadamente no que respeita à
produção de leasing e factoring. Paralelamente, a evolução do crédito a empresas tem revelado uma transformação estrutural, refletida na continuada diminuição do peso das atividades de construção e imobiliárias e SGPS não financeiras.

Os capitais próprios, incluindo interesses que não controlam, totalizaram 6.964 milhões de euros no final do
exercício de 2018, que comparam com 7.180 milhões
de euros relevados no final do ano anterior. Para esta
evolução contribuíram de forma mais relevante os resultados líquidos positivos de 2018 (301 milhões de
euros), por um lado, e os efeitos desfavoráveis decorrentes do ajustamento de transição para o IFRS 9, após
imposto (374 milhões de euros) e da variação negativa
das reservas cambiais (105 milhões de euros), associada maioritariamente ao investimento no Banco
Millennium Atlântico em Angola, por outro.
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Na atividade internacional, o crédito a clientes (bruto) aumentou 6,8% face aos 12.960 milhões de euros apurados
em 31 de dezembro de 2017, ascendendo a 13.845 milhões de euros no final de 2018, devido essencialmente ao
desempenho verificado na operação Polaca.

CRÉD ITO A CLIENTES BRU TO
M ilhõ es de euro s

2018

2017

2016

Va r. %
18/17

23.781

23.408

24.018

1,6%

PARTI C ULARE S
Hipotecário
Consumo

4.017

3.795

4.058

5,9%

27.798

27.203

28.076

2,2%

Serviços

8.762

9.244

9.104

-5,2%

Comércio

3.504

3.472

3.190

0,9%

Construção

1.961

2.405

2.859

-18,5%

Outros

9.008

8.632

8.529

4,4%

23.234

23.753

23.682

-2,2%

Particulares

27.798

27.203

28.076

2,2%

Empresas

23.234

23.753

23.682

-2,2%

51.032

50.955

51.758

0,2%

E M RE SAS

C RÉ DI TO A C LI E NTE S

A estrutura da carteira de crédito a clientes (bruto)
consolidada antes de imparidade manteve padrões
semelhantes e equilibrados de diversificação, entre 31
de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, com
o crédito a particulares a representar 54,5% (53,4%
em 2017) e o crédito a empresas 45,5% (46,6%
em 2017) do montante total da carteira de crédito a
clientes.

CR É D I TO A CL I E NTE S (* )
Milhões de euros

51.758

Em 31 de dezembro de 2018, o crédito a particulares
fixou-se em 27.798 milhões de euros, evidenciando
um crescimento de 2,2% face aos 27.203 milhões de
euros registados em 31 de dezembro de 2017.
O acréscimo do crédito a particulares ficou a dever-se
à evolução apresentada quer pelo crédito hipotecário,
quer pelo crédito ao consumo, que atingiram 23.781
milhões de euros e 4.017 milhões de euros, respetivamente, em 31 de dezembro de 2018, representando
crescimentos de 1,6% e 5,9% face ao final de dezembro de 2017, ambos impulsionados pelo desempenho
da atividade internacional, uma vez que na atividade
em Portugal tanto o crédito hipotecário como o crédito ao consumo permaneceram praticamente em linha com os montantes registados em 31 de dezembro
de 2017. Em 31 de dezembro de 2018, em termos consolidados, o crédito hipotecário representava 85,5%
do crédito a particulares, sendo que o crédito ao consumo representava 14,5%.

51.032

50.955

24.018

23.408

23.781

4.058
23.682

3.795
23.753

4.017
23.234

dez.16

Empresas

dez. 17

Consumo

dez. 18

Hipotecário

(*) A ntes de imparidade e de ajustamento s de justo valo r.

O crédito a empresas cifrou-se em 23.234 milhões de
euros em 31 de dezembro de 2018, diminuindo 2,2%
face aos 23.753 milhões de euros relevados no final de
dezembro de 2017, uma vez que o aumento de 6,7%
observado na atividade internacional não foi suficiente para compensar o decréscimo de 4,5% a que se
assistiu na atividade em Portugal.
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CRÉD ITO A CLIENTES BRU TO
M ilhõ es de euro s

2018

2017

2016

Va r. %
18/17

Atividade em Portugal

17.179

17.145

17.698

0,2%

Atividade Internacional

6.602

6.263

6.320

5,4%

23.781

23.408

24.018

1,6%

Atividade em Portugal

1.992

1.988

2.435

0,2%

Atividade Internacional

2.026

1.807

1.623

12,1%

4.017

3.795

4.058

5,9%

Atividade em Portugal

18.017

18.863

19.227

-4,5%

Atividade Internacional

5.217

4.890

4.455

6,7%

23.234

23.753

23.682

-2,2%

Atividade em Portugal

37.187

37.996

39.361

-2,1%

Atividade Internacional

13.845

12.960

12.398

6,8%

TOTAL

51.032

50.955

51.758

0,2%

HI PO TE C ÁRI O

C O NSUM O

E M PRE SAS

C RÉ DI TO A C LI E NTE S

Na atividade em Portugal, o crédito a empresas registou uma diminuição de 4,5% face aos 18.863 milhões
de euros registados em 31 de dezembro de 2017, cifrando-se em 18.017 milhões de euros no final de
2018. De salientar que esta evolução resulta em
grande parte do esforço continuado de redução dos
NPE que tem vindo a ser levado a cabo. No que respeita
ao crédito a empresas, importa ainda referir a redução
de 19,0% em 2018 no crédito à construção, que se traduziu numa redução do peso relativo deste tipo de
crédito no total de crédito a empresas, que passou de
11,0% no final de 2017 para 9,3% em 31 de dezembro
de 2018.

Q U AL I D AD E D O CR ÉD I TO

148,1%

Milhões de euros
113,2%
107,0%
6,8%

3.496

5,8%

3,8%

2.933

1.964

Em 2018, o crédito a empresas na atividade internacional evidenciou um crescimento de 6,7% face ao
montante registado em 31 de dezembro de 2017, situando-se em 5.217 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, como resultado do desempenho positivo da subsidiária Polaca, o qual foi mitigado pela
redução, face ao ano anterior, verificada na operação
em Moçambique.

dez.16
dez. 17
dez. 18
Crédito vencido há mais de 90 dias
Crédito vencido há mais de 90 dias / Crédito total
Rácio de cobertura do crédito vencido há mais de 90
dias por imparidade
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INDICADORES DE QUALIDADE DO CRÉDITO
Grupo

Atividade em Portugal

dez.18

dez.17

dez.16

dez.18

dez.17

dez.16

Crédito a clientes (bruto)

51.032

50.955

51.758

37.187

37.996

39.361

Crédito vencido > 90 dias

1.964

2.933

3.496

1.681

2.641

3.241

Crédito vencido

2.084

3.022

3.631

1.733

2.689

3.328

Crédito reestruturado

3.507

4.184

5.046

2.970

3.643

4.711

Non-performing loans (NPL) > 90 dias

3.105

4.527

5.385

2.651

4.058

5.029

Non-performing exposures (NPE)

5.547

4.797

6.754

8.538

2.909

7.658
3.322

9.374

Imparidade do crédito (balanço)

3.741

2.383

2.864

3.346

Crédito vencido > 90 dias / Crédito a clientes (bruto)

3,8%

5,8%

6,8%

4,5%

7,0%

8,2%

Crédito vencido / Crédito a clientes (bruto)

4,1%

5,9%

7,0%

4,7%

7,1%

8,5%

Crédito reestruturado / Crédito a clientes (bruto)

6,9%

8,2%

9,7%

8,0%

9,6%

12,0%

STOCK

RÁCIOS EM PERCENTAGEM DO CRÉDITO A CLIENTES

Non-performing loans (NPL) > 90 dias / Crédito a clientes (bruto)

6,1%

8,9%

10,4%

7,1%

10,7%

12,8%

10,9%

15,0%

18,1%

12,9%

17,8%

21,7%

Cobertura do Crédito vencido > 90 dias

148,1%

113,2%

107,0%

141,8%

108,4%

103,2%

Cobertura do Crédito vencido

139,6%

109,9%

103,0%

137,6%

106,5%

100,5%

Cobertura de Non-performing loans (NPL) > 90 dias

93,7%

73,4%

69,5%

89,9%

70,6%

66,5%

Cobertura de Non-performing exposures (NPE)

52,4%

43,4%

39,9%

49,7%

42,4%

39,2%

Non-performing exposures (NPE) / Crédito a clientes (bruto)
GRAU DE COBERTURA POR IMPARIDADES

A qualidade da carteira de crédito continuou a melhorar, beneficiando do enfoque na seletividade e monitorização dos processos de controlo do risco de crédito e das iniciativas encetadas pelas áreas comerciais
e pelas áreas de recuperação de crédito, no sentido de
reduzir o valor do crédito em incumprimento.

90 dias evoluiu muito favoravelmente em 2018, tendo
aumentado cerca de 20 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O rácio de cobertura do crédito
vencido há mais de 90 dias por imparidades também
merece destaque, tendo passado de 113,2% em 31 de
dezembro de 2017, para 148,1% em igual data de
2018 (de 108,4% para 141,8% em Portugal, no mesmo
período).

Esta melhoria pode ser constatada na evolução favorável dos respetivos indicadores, nomeadamente do
rácio de crédito vencido há mais de 90 dias em função
do crédito total, que passou de 5,8% em 31 de dezembro de 2017 para 3,8% em 31 de dezembro de 2018 e
dos rácios de NPL há mais de 90 dias e de NPE em percentagem da carteira de crédito total que evoluíram
de 8,9% e 15,0% no final de 2017 para 6,1% e 10,9%
em 31 de dezembro de 2018 respetivamente, refletindo essencialmente o desempenho da carteira de
crédito doméstica.

O crédito vencido há mais de 90 dias cifrou-se em
1.964 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018,
evidenciando um decréscimo de 33,0% face aos 2.933
milhões de euros relevados no final do ano anterior,
tendo o volume de crédito vencido total registado
uma redução de 31,0% em relação aos 3.022 milhões
de euros apurados em 31 de dezembro de 2017, situando-se em 2.084 milhões de euros no final de dezembro de 2018. A evolução do crédito vencido ficou a dever-se ao desempenho positivo verificado na atividade em Portugal, onde se assistiu a uma redução de
957 milhões de euros do crédito vencido total face aos
2.689 milhões de euros registados no final de 2017.

Paralelamente, verificou-se um aumento dos graus de
cobertura por imparidades no que respeita aos vários
indicadores apresentados, sendo de destacar o reforço da cobertura de NPE por imparidades, de 43,4%
em 31 de dezembro de 2017 para 52,4% em 31 de dezembro de 2018. Na atividade em Portugal, a cobertura de NPE por imparidades situou-se em 49,7% em
31 de dezembro de 2018, face a 42,4% relevados no
final do ano anterior. A cobertura dos NPL há mais de

Os NPE diminuíram para 5.547 milhões de euros em 31
de dezembro de 2018, apresentando uma redução de
2.110 milhões de euros face ao final de 2017, dos
quais 1.957 milhões de euros com origem na atividade
em Portugal.
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Recursos dos clientes
Em 30 de junho de 2018, os conceitos subjacentes ao
apuramento dos recursos de clientes fora de balanço
foram alterados no sentido de refletir o novo quadro
legal e regulamentar imposto pela Diretiva dos mercados de instrumentos financeiros II (DMIF II), bem como
alterações implementadas ao nível do perímetro considerado e dos critérios adotados, nomeadamente no
que respeita à inclusão dos montantes detidos por clientes no âmbito da colocação de produtos de terceiros, que contribuem para o reconhecimento de comissões (“ativos distribuídos”). A informação com referência a 31 de dezembro de 2016 e 2017 está apresentada considerando o novo critério.

R ECU R SOS TOTAI S D E CL I ENTES (* )
Milhões de euros

17.704
47.819

Os recursos totais de clientes aumentaram 5,2% comparativamente com os 70.344 milhões de euros registados em 31 de dezembro de 2017, ascendendo a
74.023 milhões de euros no final de dezembro de
2018, ao beneficiar do bom desempenho quer da atividade em Portugal, quer da atividade internacional.
Para esta evolução foi decisivo o comportamento dos
recursos de balanço, cujo crescimento foi determinado pelos depósitos e outros recursos de clientes
que, em termos consolidados, evidenciaram uma subida de 7,9%, correspondente a 4.060 milhões de euros face ao montante apurado em 31 de dezembro de
2017.

74.023

70.344

65.522

dez.16

19.437

20.763

50.907

53.261

dez. 17
Portugal

dez. 18

Internacional

de 2.391 milhões de euros (6,8%) dos depósitos e outros recursos de clientes face ao final do ano anterior
e confirma a tendência de reforço do peso dos depósitos de clientes na estrutura de financiamento do ativo
evidenciada nos últimos anos.
Na atividade internacional, os recursos totais de clientes evidenciaram um aumento de 6,8% em relação aos
19.437 milhões de euros registados em 31 de dezembro de 2017, ascendendo a 20.763 milhões de euros
no final de dezembro de 2018, alicerçados na evolução
dos depósitos e outros recursos de clientes, cujo crescimento de 10,5% foi determinado pelo desempenho
da subsidiária Polaca.

Na atividade em Portugal, os recursos totais de clientes cresceram 4,6% face aos 50.907 milhões de euros
relevados no final de dezembro de 2017, situando-se
em 53.261 milhões de euros em 31 de dezembro de
2018. Esta evolução reflete sobretudo o crescimento

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES
Milhões de euros

2018

2017

2016

Var. % 18/17

55.248

51.188

48.798

7,9%

1.337

1.501

1.636

-10,9%

56.585

52.688

50.434

7,4%

Ativos sob gestão

5.018

5.130

4.091

-2,2%

Ativos distribuídos*

3.793

4.151

3.070

-8,6%

Seguros de poupança e de investimento

8.627

8.374

7.928

3,0%

17.438

17.656

15.089

-1,2%

74.023

70.344

65.522

5,2%

RECURSOS DE CLIENTES DE BALANÇO
Depósitos e outros recursos de clientes
Débitos para com clientes titulados
RECURSOS DE CLIENTES FORA DE BALANÇO

TOTAL
(*) Exclui os ativos sob gestão.
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Os recursos de clientes de balanço do Grupo, que compreendem os depósitos e outros recursos de clientes e
os débitos para com clientes titulados, ascenderam a
56.585 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018,
apresentando um acréscimo de 7,4% face aos 52.688
milhões de euros registados no final de dezembro de
2017, resultante do aumento de 4.060 milhões de euros verificado nos depósitos e outros recursos de clientes, pese embora a redução de 164 milhões de euros
dos débitos titulados face ao final do ano anterior.

R ECU R S OS D E CL I ENTES D E B AL ANÇO (* )
Milhões de euros

Em 31 de dezembro de 2018, os recursos de clientes
de balanço representavam 76% dos recursos totais de
clientes, com os depósitos e outros recursos de clientes a representarem 75% dos recursos totais de clientes.

56.585

52.688

50.434

1.337

1.636

1.501

48.798

51.188

dez.16

dez. 17

55.248

dez. 18

Depósitos de clientes
Débitos para com clientes titulados

Os depósitos e outros recursos de clientes, que totalizaram 55.248 milhões de euros em 31 de dezembro de
2018, apresentaram uma subida de 7,9% face aos
51.188 milhões de euros observados no final de 2017
potenciada pelos desempenhos quer da atividade em
Portugal, quer da atividade internacional, designadamente da subsidiária na Polónia.

R ECU R S OS D E CL I ENTES F OR A D E B AL ANÇO (* )
Milhões de euros

17.656

Os débitos para com clientes titulados, que correspondem às emissões de títulos de dívida do Grupo
subscritas pelos clientes, situaram-se em 1.337 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, apresentando uma redução de 164 milhões de euros face aos
1.501 milhões de euros apurados no final do exercício
anterior, devido à atividade em Portugal.

15.089

17.656

17.438
17.438

15.089

8.627

7.928
7.928
3.070
3.070
4.091

8.374
8.374
4.151
4.151
5.130

5.130

8.627

3.793
3.793
5.018

5.018

4.091

dez.16
dez. 17
dez. 18
dez.16
17
dez. 18
Seguros
de poupança e dez.
de investimento
AtivosSeguros
distribuídos
de poupança e de investimento
Ativos sob gestão

Os recursos de clientes fora de balanço, que incorporam os ativos sob gestão, os ativos distribuídos e os
seguros de poupança e investimento situaram-se em
17.438 milhões de euros no final de dezembro de
2018, registando uma diminuição de 1,2% face aos
17.656 milhões de euros obtidos em 31 de dezembro
de 2017, não tendo o aumento de 252 milhões de euros dos seguros de poupança e investimento sido suficiente para compensar as diminuições de 112 milhões
de euros e de 358 milhões de euros verificadas nos ativos sob gestão e nos ativos distribuídos, respetivamente.

Ativos distribuídos
Ativos sob gestão

Os ativos distribuídos, que correspondem aos montantes detidos por clientes no âmbito da colocação de
produtos de terceiros que contribuem para o reconhecimento de comissões, situaram-se em 3.793 milhões
de euros em 31 de dezembro de 2018, representando
uma redução de 8,6% face ao montante registado em
31 de dezembro de 2017, com origem principalmente
no desempenho da atividade em Portugal, cuja diminuição face ao final de 2017 atingiu 10%. Esta redução
durante o ano de 2018 é explicada pelo facto de se ter
assistido à transferência de fundos de clientes aplicados em produtos fora de balanço para produtos de
balanço.

Os ativos sob gestão, que resultam da prestação do
serviço de gestão de carteiras de ativos de clientes no
âmbito de acordos existentes para a sua colocação e
administração, cifraram-se em 5.018 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, 2,2% abaixo dos
5.130 milhões de euros no final de 2017, condicionados pela diminuição de 13,0% na atividade internacional, pese embora o bom desempenho da atividade
em Portugal, cujos ativos sob gestão aumentaram
7,6% face ao final de 2017 suportados no aumento do
volume das carteiras de gestão de patrimónios captadas fundamentalmente pelo segmento de Private

Os seguros de poupança e investimento registaram
uma subida de 3,0% face aos 8.374 milhões de euros
contabilizados em 31 de dezembro de 2017, situandose em 8.627 milhões de euros no final de 2018, influenciados pela atividade em Portugal que evidenciou
um crescimento de 3,8% face ao montante registado
no ano anterior.

Banking.
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RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES
Milhões de euros

2018

2017

2016

Var. % 18/17

Atividade em Portugal

38.900

36.681

35.567

6,0%

Atividade Internacional

17.685

16.007

14.867

10,5%

56.585

52.688

50.434

7,4%

Atividade em Portugal

14.361

14.226

12.252

0,9%

Atividade Internacional

3.077

3.430

2.837

-10,3%

17.438

17.656

15.089

-1,2%

Atividade em Portugal

53.261

50.907

47.819

4,6%

Atividade Internacional

20.763

19.437

17.704

6,8%

TOTAL

74.023

70.344

65.522

5,2%

RECURSOS DE CLIENTES DE BALANÇO

RECURSOS DE CLIENTES FORA DE BALANÇO

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES

Aplicações e recursos de instituições
de crédito
Os depósitos de Bancos Centrais e outras instituições
de crédito, líquidos das disponibilidades e aplicações
em outras instituições de crédito, totalizaram 6.536
milhões de euros em 31 de dezembro de 2018 que
comparam com 6.126 milhões de euros no final do ano
anterior, traduzindo um ligeiro aumento das necessidades de financiamento wholesale, pois o reforço dos
buffers de ativos elegíveis com o aumento das carteiras de dívida soberana em Portugal e na Polónia decorreu, sobretudo, de nova redução do gap comercial
em Portugal e de meios libertos pela atividade.

líquido junto do BCE, que deduz ao valor das tomadas
a liquidez depositada junto do Banco de Portugal e outra liquidez denominada em euros em excesso sobre as
reservas mínimas de caixa, prosseguiu a sua trajetória
de redução progressiva em 2018, cifrada em 397 milhões de euros, para um saldo de 2,7 mil milhões de euros.
Na secção sobre “Funding e Liquidez” são analisadas
as principais linhas de atuação e os objetivos do
Millennium bcp no quadro das prioridades de gestão
de liquidez definidas no Plano de Liquidez para o exercício em análise, nomeadamente a gestão da carteira
de ativos elegíveis para eventuais operações de refinanciamento, de modo a garantir o adequado financiamento da atividade no curto e no médio e longo
prazo.

O valor das tomadas colateralizadas junto do BCE
manteve-se em 4,0 mil milhões de euros, correspondente ao saldo das operações de refinanciamento de
prazo alargado direcionadas, denominadas TLTRO,
que atingirão a maturidade em 2020. O endividmento
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Carteira de títulos
A carteira de títulos, tal como definida anteriormente, ascendeu a 17.025 milhões de euros em 31 de dezembro de
2018, representando 22,4% do ativo total na mesma data. Em 31 de dezembro de 2017, a carteira de títulos, representava 18,0% do ativo total, situando-se em 12.924 milhões de euros. A evolução da carteira de títulos, face ao
final do ano anterior, foi determinada principalmente pelo desempenho da atividade em Portugal, sendo também de
salientar o crescimento da carteira de títulos afeta à atividade internacional relevada no Balanço das operações na
Polónia e em Moçambique.
Nesta evolução, assumiu particular relevância o aumento de 5.249 milhões de euros da carteira de títulos de dívida
pública detida pelo Grupo, que ascendeu a 13.089 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018 face aos 7.841
milhões de euros registados no final do ano anterior, passando a representar 76,9% do montante total da carteira
de títulos (60,7% em 31 de dezembro de 2017).
O aumento desta carteira foi impulsionado sobretudo pela evolução registada em Portugal, cuja carteira atingiu
7.466 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018 face a 4.189 milhões de euros em igual data de 2017, devido
maioritariamente ao investimento em dívida soberana portuguesa.
Na atividade internacional, também se registou um aumento da carteira de dívida pública, de 3.652 milhões de euros
em 31 de dezembro de 2017 para 5.623 milhões de euros no final de 2018, decorrente essencialmente da carteira
detida pela subsidiária Polaca, mas também, embora em menor escala, da carteira detida pela subsidiária em
Moçambique.

CA RTEIRA D E TÍTULOS
M ilhõ es de euro s

Ativos financeiros ao custo amortizado (1)
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados (2)
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros detidos até à maturidade
Ativos com acordo de recompra
TOTAL
dos quais:
Atividade em Portugal
Atividade internacional

2018

2017

1 104
2 017
13 846
--58
17 025

-1 040
-11 472
412
-12 924

-1 195
-10 596
511
21
12 323

93,9%
-100,0%
-100,0%
31,7%

10 904
6 121

7 742
5 182

8 061
4 262

40,8%
18,1%

(1) Corresponde a títulos de divida não associados a operações de crédito.
(2) Excluindo os montantes relacionados com crédito a clientes e incluindo derivados de negociação.
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Outros elementos patrimoniais
Os outros elementos patrimoniais, que integram os derivados de cobertura, os investimentos em associadas, os ativos não correntes detidos para venda, as propriedades de investimento, os outros ativos tangíveis, o goodwill e ativos
intangíveis, os ativos por impostos correntes e diferidos e os outros ativos, representavam 9,0% do total do ativo
consolidado em 31 de dezembro de 2018 (10,9% no final de 2017), situando-se em 6.804 milhões de euros que
comparam com 7.853 milhões de euros registados em 31 de dezembro de 2017.

Capitais próprios
Em 31 de dezembro de 2018, os capitais próprios totais (incluindo os interesses que não controlam) ascenderam a
6.964 milhões de euros, evidenciando uma quebra de 3,0% face ao ano anterior, no qual tinham atingido 7.180 milhões de euros.
A redução observada ao nível do total da situação líquida incorpora, por um lado, o decréscimo dos capitais próprios
atribuíveis aos acionistas do Banco, que caíram 4,9%, de 6.081 milhões de euros em 31 de dezembro de 2017 para
5.780 milhões de euros no final de 2018 e, por outro, o aumento dos interesses que não controlam, que evoluíram
para 1.183 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, face aos 1.099 milhões de euros apurados no ano anterior.
Os capitais próprios atribuíveis aos acionistas do Banco reduziram-se 300 milhões de euros, destacando-se como
principais impactos negativos, o ajustamento de transição para o IFRS 9 que totalizou 374 milhões de euros, incluindo o respetivo efeito fiscal, a evolução das reservas cambiais de consolidação que diminuíram 105 milhões de euros, devido, em grande parte, à participação no Banco Millennium Angola, na sequência da desvalorização do Kwanza
verificada em 2018, os desvios atuariais negativos associados ao Fundo de Pensões do Grupo que totalizaram 94
milhões de euros, líquidos de impostos, e o reembolso antecipado das ações preferenciais emitidas pela BCP Finance
Company, Ltd. que teve um efeito desfavorável de 60 milhões de euros na situação líquida. Estes impactos negativos
foram parcialmente compensados pela geração de capital associada à materialização de um conjunto de efeitos positivos para a situação patrimonial do Grupo, com especial destaque para o resultado líquido do exercício, que totalizou 301 milhões de euros.
De salientar neste contexto que, na sequência da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas realizada em 5 de
novembro de 2018, foi aprovada a reformulação das rúbricas do capital próprio tendo como objetivo o reforço das
condições futuras de existência de fundos suscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis. Neste sentido,
o capital social foi reduzido em 876 milhões de euros, tendo passado de 5.601 milhões de euros para 4.725 milhões
de euros. Esta redução foi efetuada por contrapartida do aumento da rubrica de reservas e resultados acumulados,
não tendo alterado, dessa forma, o valor da situação líquida.
O aumento de 85 milhões de euros observado ao nível dos interesses que não controlam reflete sobretudo a componente dos resultados líquidos gerados no ano atribuível a terceiros, no montante de 118 milhões de euros, tendo
sido mitigado principalmente pelo impacto de 26 milhões de euros associados à evolução negativa da reserva cambial de consolidação.
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Áreas de negócio
Atividade por segmentos
O Millennium bcp desenvolve um conjunto de atividades bancárias e de serviços financeiros em Portugal e
no estrangeiro, com especial ênfase nos negócios de
Banca de Retalho, de Banca de Empresas e de Private
Banking.

referida. O balanceamento das várias operações é assegurado por transferências internas de fundos, com
impacto ao nível da margem financeira e do valor dos
impostos de cada segmento, não determinando, contudo, alterações ao nível consolidado.

Os valores reportados para cada segmento resultaram
da agregação das subsidiárias e das unidades de negócio definidas no perímetro de cada um desses segmentos, refletindo também o impacto, quer ao nível
do balanço, quer da demonstração de resultados do
processo de afetação de capital e de balanceamento
de cada entidade com base em valores médios. As rubricas do balanço de cada subsidiária e de cada unidade de negócio foram recalculadas tendo em conta a
substituição dos capitais próprios contabilísticos pelos montantes afetos através do processo de alocação
de capital com base nos critérios regulamentares de
solvabilidade.

Os resultados de cada segmento não estão deduzidos,
quando aplicável, dos interesses que não controlam.
Assim, os valores dos resultados líquidos apresentados incorporam os resultados individuais das unidades
de negócio, independentemente da percentagem de
participação detida pelo Grupo, e os impactos dos movimentos de fundos anteriormente descritos.
Na sequência do término do compromisso com a Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia (DG
Comp) em 31 de dezembro de 2017, o “Portfolio de
negócios não core (PNNC)” deixou de ser identificado
como um segmento autónomo. Não obstante não
constituir um segmento de negócio e, portanto, não
ser relatado no âmbito desta análise, o facto de ter
deixado de ser autonomizado determinou a realocação das operações enquadradas no seu perímetro aos
segmentos de negócio originais, determinando a reavaliação de critérios de alocação e a reapresentação
da conta de exploração e dos principais indicadores de
negócio dos respetivos segmentos com referência a
31 de dezembro de 2017 numa base comparável com
a posição reportada para o ano de 2018.

Assim, tendo em consideração que o processo de alocação de capital obedece a critérios regulamentares
de solvabilidade em vigor, os riscos ponderados, e
consequentemente o capital afeto aos segmentos,
baseiam-se na metodologia de Basileia III, tal como
definida na CRD IV/CRR. A afetação de capital a cada
segmento resultou da aplicação de um rácio de capital
target aos riscos geridos por cada um dos segmentos,
refletindo a aplicação da metodologia de Basileia III

SEGMENTOS DE NEGÓCIO
Retalho

Empresas, Corporate & Banca de Investimento

Private Banking

Negócios no Exterior

Outros

PERÍMETRO
Rede de Retalho do Millennium bcp (Portugal)
Direção de Recuperação de Retalho
Banco ActivoBank
Rede de Empresas e Corporate do Millennium bcp (Portugal)
Direção de Recuperação Especializada
Direção de Crédito Especializado e Imobiliário
Interfundos
Rede de Large Corporate do Millennium bcp (Portugal)
Direção de Acompanhamento Especializado
Banca de Investimento
Departamento de Trade Finance (*)
Rede de Private Banking do Millennium bcp (Portugal)
Millennium Banque Privée (Suíça) (**)
Millennium bcp Bank & Trust (Ilhas Caimão) (**)
Bank Millennium (Polónia)
BIM - Banco Internacional de Moçambique
Banco Millennium Atlântico (***)
Millennium Banque Privée (Suíça) (**)
Millennium bcp Bank & Trust (Ilhas Caimão) (**)
Inclui todos os outros negócios e valores não alocados, nomeadamente a gestão centralizada de participações financeiras, as atividades e operações de caráter corporativo e a atividade seguradora.

(*) Incluído na Direção de Tesouraria Mercados e Internacional.
(**) Para efeitos de segmentos de negócios o Millennium Banque Privée (Suíça) e o Millennium bcp Bank & Trust
(Ilhas Caimão) estão incluídos no segmento Private Banking, enquanto em termos de segmentos geográficos ambas as operações são consideradas como Negócios no Exterior.
(***) Consolidado pelo método da equivalência patrimonial.
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Atividade

Os custos operacionais afetos aos segmentos de negócio não incluem o proveito relacionado com os impactos decorrentes da revisão do ACT reconhecidos
em 2017 e os custos de reestruturação reconhecidos
em 2018 e 2017.

Mass Market
 Enfoque em campanhas de captação dirigidas
aos segmentos de Clientes em “início de
carreira” e segmento jovem através de ações
como a oferta de 10% do valor do ordenado
domiciliado em PPR e oferta de bilhetes para os
principais festivais de verão mediante abertura
de conta.
 Reforço das ações de melhoria da experiência
de Cliente com enfoque nas ações de formação
contínuas executadas numa lógica semanal
pela Rede de Retalho, o que permitiu alcançar
níveis superiores de NPS de Colaborador e NPS
do Banco;
 Implementação de um programa de melhoria
da eficiência nas sucursais Mass Market da rede
de Retalho com especial enfoque na redução da
transacionalidade através da implementação
de outsourcing da função de tesouraria
empresa
nas
sucursais
de
maior
transacionalidade, digitalização inteligente de
processos de negócio, implementação de
melhorias de utilização no sistema de
atendimento a Clientes;
 Ações de migração digital através do
lançamento de sorteios digitais com prémios na
área dos gadgets e tecnologia, tendo sido
obtido um crescimento de 15% nos utilizadores
do site e app.

A informação seguidamente apresentada foi preparada tendo por base as demonstrações financeiras
elaboradas de acordo com as IFRS e a organização das
áreas de negócio do Grupo em vigor em 31 de dezembro de 2018.

Retalho
Destaques















Crescimento de 4% da base de Clientes,
equivalente a um aumento líquido de 96 mil
Clientes.
Mais de 1 milhão de soluções integradas em
carteira, com forte aumento das vendas em
2018.
Cerca de 2/3 das contas ativas com adesão ao
extrato digital.
Lançamento do seguro "Gestor Chave" - seguro
de vida risco que permite a empresas e ENI uma
proteção adicional face ao crédito bancário.
Lançamento do Médis Dental.
Lançamento da 1.ª abertura de conta 100%
digital entre os grandes bancos a operar em
Portugal.
Aumento de 38% na produção de crédito a
particulares face ao período homólogo.
Crescimento de recursos em mais de 2,1 mil
milhões de euros face ao período homólogo.
Participação expressiva na 7.ª Oferta de OTRV,
com mais de 20.000 investidores.
Manutenção da liderança no negócio de bolsa,
correlacionada com a disponibilização de
ferramentas como a APP bolsa e a plataforma
MTRADER que conquistou em 2018 o prémio
“Best Capital Market Promotion Iniciative” na
Euronext Lisbon.
ActivoBank fecha 2018 com cerca de 229 mil
Clientes (+40%), mais de 145 mil fãs no
Facebook, e ultrapassando os 1.600 milhões de
euros de património sob gestão.
Financiamento de 123 novas operações de
microcrédito, que se traduziram num total de
1,497 milhões de euros de crédito aprovado e
na criação de 233 novos postos de trabalho.

Prestige
 Forte captação de Clientes Prestige, por via da
melhoria da sistemática comercial, da
intensificação de ações de referenciação
cruzada (cross-networking) e de referenciação
por Clientes (member get member), da
formalização de protocolos com empresas e do
suporte de campanhas, como a Campanha
“Família
Millennium”
com
vantagens
extensíveis aos familiares dos nossos Clientes, a
Campanha “Conseguimos Mais 10% do seu
ordenado” e a Campanha Médis & Móbis.
 Lançamento do Programa #1 Experiência de
Cliente, com formação em técnicas comerciais
e serviço a toda a rede de Gestão Personalizada.
No âmbito deste Programa, certificaram-se os
Gestores de Clientes, tendo-se atingido novos
patamares de NPS.
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Crescimento na concessão de Crédito a
Clientes do Segmento Prestige, quer em crédito
habitação, como em crédito pessoal (online e
pré-aprovados), e disponibilização de produtos
e serviços mais convenientes para o Cliente –
serviço chave na mão – e mais adaptados às
tendências
de
mercado
–
crédito
arrendamento.
Na Gestão Remota Personalizada melhorou-se
o serviço aos Clientes Prestige Digitais, com um
incremento no NPS medido neste serviço.
Promoção de ações de marketing relacional
com os Clientes Prestige em eventos
desportivos, como o Millennium Estoril Open e
o Padel Masters 2018, e em eventos
dinamização cultural, como o Festival ao Largo
e a disponibilização de bilhetes para a ante-estreia do filme ALPHA, e ainda o test-drive
em parceria com a Jaguar Land Rover, com vista
à promoção do produto renting como solução
de financiamento automóvel junto destes
Clientes.

pessoas, entre Clientes e Colaboradores, fortalecendo a imagem do Millennium bcp como
Banco de referência do Segmento.
Negócios
 Consolidação das principais rubricas de
negócio quer ao nível do crédito com forte
incremento face a 2017, quer ao nível da
captação de novos Clientes com um acréscimo
significativo face ao ano anterior.
 Dinamização do Crédito Protocolado com
enfoque na Linha Capitalizar apoiando todos os
setores de atividade nas vertentes de
investimento, tesouraria e fundo de maneio.
Com o Crédito Avançar foi disponibilizado
financiamento para pequenos montantes com
condições preferenciais nos pedidos efetuados
via site de empresas.
 No apoio à atividade comercial das Empresas
através de linhas de Factoring e Confirming e
no negócio além-fronteiras (Trade Finance),
registaram-se, em 2018, crescimentos
expressivos da carteira.
 A proposta de valor para os Clientes
Microempresas foi também reforçada com um
Plano de Negócios e o acesso à Linha de Apoio
a Empresas alargado a números de telemóvel.
 Reforço do apoio às marcas a operar em
Portugal em modelo de franchising e
aprofundamento da relação com as principais
organizações, a Associação Portuguesa de
Franchising e o International Faculty for
Executives, by Abilways e presença nos
principais eventos - CEO Franchising
Conference, a Feira de Empreendorismo e
Franchising, a Expofranchise e Portofranchise.
 No Portugal 2020, o Banco consolidou a sua
posição como banco líder atingindo os 1.000
milhões de euros de financiamento acumulado.

Residentes no Exterior
 Forte crescimento da base de Clientes
residentes no exterior face a 2017,
correspondendo a um aumento do ritmo de
captação de Clientes para o segmento,
suportado por ações de captação por
referenciação e reforço de relação com os
Clientes em países onde se concentram as
maiores comunidades de emigrantes e por via
de protocolos para a captação de Clientes com
estatuto de residentes não habituais e Golden
Residence Permit.
 Robustecimento da atuação para o segmento
de estrangeiros de maior valor, começando a
personalizar a comunicação através da
tradução de monofolhas, newsletters e
lançando conteúdos em francês em
millenniumbcp.pt.
 Lançamento da nova imagem do Segmento,
com vista a uma comunicação mais dirigida e
focada
em
elementos
característicos
Portugueses, fomentando a proximidade à
marca Millennium.
 Crescimento significativo no volume de
transferências recebidas para Clientes
segmentados como Residentes no Exterior,
facto que contribuiu para que 2018 fosse o ano
com melhor resultado dos últimos 5 anos em
termos de variação líquida de recursos.
 Reforço da proximidade com ações de contacto
no período da Páscoa, celebração do Dia de
Portugal e das Comunidades Portuguesas e
campanha de Natal, promovendo a vinculação
e a migração para o Digital, com benefícios para
os Clientes.
 Realização de 4 Arraiais Millennium em diversas
regiões do país, que envolveram cerca de 10.000

Produtos
 Lançamento da campanha Vantagem Família
com vantagens exclusivas em crédito,
poupanças e seguros para familiares de
Clientes com soluções integradas de forma a
fidelizar “toda a família”.
 Lançamento de vantagens Vodafone exclusivas
para detentores de Soluções Integradas.
 Lançamento do pack bicicletas no Seguro
Acidentes Pessoais.
 Reforço do Programa de Retenção Proativa de
soluções integradas com o envio sistemático de
comunicação multicanal relembrando os
benefícios já usufruídos e outros à disposição, o
que permitiu atingir resultados importantes.
 Lançamento de abertura de conta 100% digital,
via smartphone, também disponível aos fins de
semana e feriados.
 Ações de venda de seguros, por via digital, com
várias ações promocionais.
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relationship management, destacando-se as

Alargamento do processo integrado de venda
telefónica a mais seguros de risco.
Tendo presente o cenário de taxas de juro
historicamente baixas, a Rede de Retalho
manteve a dinâmica na apresentação de
soluções de investimento como veículo de
diversificação do património financeiro dos
Clientes, onde se incluem produtos como
Certificados, Depósitos Indexados, Obrigações
Estruturadas, Fundos de Investimento e
Seguros Financeiros.
Destaque ainda para a temática da Reforma,
onde se manteve a preocupação em ajudar os
Clientes a planear o seu futuro.
No âmbito da DMIF II, foram reforçadas as
condições que permitiram consolidar a
"Prestação de Informação" em soluções de
investimento, apostando na formação contínua
das equipas comerciais e no desenvolvimento
de ferramentas que permitem assegurar uma
rigorosa e informada tomada de decisão por
parte dos Clientes.
No Crédito Pessoal foram desenvolvidas várias
ações, nomeadamente condições especiais de
preço e ações de venda dirigida.
No Crédito Imobiliário, continuou-se a apostar
na campanha de 3 meses de prestações sem
juros, uma oferta atrativa e única no mercado,
muito valorizada pelos Clientes. Manteve-se o
enfoque nas Soluções de Taxa Fixa, solução que
tem já grande adesão por parte dos Clientes
que privilegiam a estabilidade da prestação.
Houve também uma dinamização e ajustamentos nas nossas Soluções de Crédito Habitação, designadamente condições especiais
para Transferências de Crédito.
Com a conquista do prémio “Best Capital Market
Promotion Iniciative” na Euronext Lisbon Awards
2018, promoveu-se a adesão e utilização da
estação de negociação em Bolsa, MTrader,
através de campanhas para a captação de contas
títulos e atribuição de isenções e descontos de
preçário de transações.










ações efetuadas baseadas em limites de crédito
previamente aprovados.
Elaboração de landing pages de abertura de
conta e para campanhas especiais de produtos.
Autenticação no site de Internet com recurso a
cartão de cidadão.
Implementação de uma wallet de pagamentos
denominada ActivoPay e que se baseia nos
serviços MB Way.
Realização de três campanhas de comunicação
institucional e de produto: i) Em fevereiro, de
Crédito Pessoal, com destaque para o preço do
crédito; ii) Em agosto, promoção da abertura de
conta através da app (sem necessidade de
deslocação ao um Ponto Activo); e iii) Em
outubro, de Crédito à Habitação. Realça-se
ainda a presença permanente nas redes sociais
e no digital (motores de busca).
Durante o verão foram efetuadas várias ações
de ativação de marca, baseadas em desporto e
estilo de vida, com destaque para o apoio ao
andebol e ao voleibol de praia. Estas ações
decorrem sempre num ambiente que
representa o ActivoBank e é dirigida a um
público jovem (18-35 anos), dentro do nosso
segmento alvo de mercado.
De realçar ainda o reconhecimento do Banco
pela comunidade financeira nacional e
internacional, expresso na atribuição dos
prémios "Best Commercial Bank” em Portugal,
atribuído pela revista World Finance, Prémio
Navegantes XXI na categoria “Melhor site/app
de Serviços Financeiros”, “Marca Mais
Reputada” da banca online em 2018 pela
Marktest e “Escolha Acertada DECO” para
crédito pessoal e conta à ordem Internet (com e
sem Ordenado).

Microcrédito
 Foram realizadas reuniões com Câmaras
Municipais, Juntas de Freguesia, Instituições de
Ensino, Associações Empresariais e Entidades
da economia social, a que acresce a
participação regular em eventos de divulgação
e promoção do emprego e empreendedorismo.
 Foram celebrados 19 novos protocolos de
cooperação pelo empreendedorismo e de
dinamização do acesso ao microcrédito, dos
quais 3 com entidades públicas.
 Alteração da estrutura organizativa do
Microcrédito, procedendo-se à disponibilização deste instrumento em toda a rede
comercial do Banco, o que, garante uma maior
proximidade aos Clientes e reforça o compromisso com a atividade de Microcrédito.

ActivoBank
 Reforço da proposta de valor, juntamente com
o lançamento de novos produtos e serviços
diferenciadores, sendo de salientar a implementação do serviço de abertura de conta
digital na app do Banco recorrendo a vídeo
conferência.
 Aperfeiçoamento contínuo do modelo de
reforço de vinculação e segmentação, direcionado para a identificação e satisfação das
necessidades financeiras dos Clientes.
 Desenvolvimento de novas e mais apelativas
peças de suporte aos processos de customer
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Resultados
M ilhõ es de euro s

RE TALHO
DE M O NSTRAÇ ÃO DE RE SULTADO S
Margem financeira
Outros proveitos líquidos
Custos operacionais
Imparidade
Res ulta do a ntes de impos tos
Impostos
Res ulta do a pós impos tos
SÍNTE SE DE INDIC ADO RE S
Capital afeto
Rendibilidade do capital afeto
Riscos ponderados
Rácio de eficiência
Crédito a Clientes (líquido de imparidades)
Recursos de Clientes de balanço

31 dez. 18

31 dez. 17

Var. 18/17

422
387
809
467
12
330
103
227

410
360
770
470
58
242
71
171

2,9%
7,6%
5,1%
-0,5%
-79,5%
36,3%
44,7%
32,9%

975
23,3%
8 794
57,8%

804
21,3%
7 628
61,0%

21,3%

21 258
28 187

20 777
25 911

2,3%
8,8%

15,3%

No tas:
Capital afeto , Crédito a Clientes (líquido de imparidades) e Recurso s de Clientes de balanço co m base em saldo s médio s.

Em 31 de dezembro de 2018, o resultado após impostos do segmento de Retalho do Millennium bcp em
Portugal ascendeu a 227 milhões de euros, evidenciando um crescimento de 32,9% face aos 171 milhões
de euros alcançados no mesmo período de 2017 que
reflete o desempenho extremamente favorável desta
área de negócio no ano de 2018. No que respeita à
evolução das principais rúbricas da Demonstração de
Resultados, são de salientar os seguintes aspetos:
 A margem financeira situou-se em 422 milhões
de euros em 31 de dezembro de 2018 e registou
um crescimento de 2,9% face ao período
homólogo de 2017 (410 milhões de euros),
influenciado principalmente pela redução
continuada dos custos suportados com os
depósitos a prazo;
 Os outros proveitos líquidos aumentaram de
360 milhões de euros em 31 de dezembro de
2017 para 387 milhões de euros em 31 de
dezembro de 2018, evidenciando um
crescimento de 7,6%;
 Os custos operacionais diminuíram 0,5% face
ao período homólogo do ano anterior,
refletindo, por um lado, o aumento dos custos





com o pessoal na sequência da reposição
salarial ocorrida a partir de julho de 2017 e, por
outro, a redução dos outros gastos
administrativos, cuja evolução continua a
refletir a implementação das iniciativas
realizadas com vista à otimização de recursos e
simplificação de estruturas;
A imparidade situou-se em 12 milhões de euros
em dezembro de 2018, comparando muito
favoravelmente com os 58 milhões de euros
observados no mesmo período de 2017,
acentuando a tendência de progressiva
normalização do custo do risco;
O crédito a clientes (líquido) situou-se em
21.258 milhões de euros em 31 de dezembro de
2018, refletindo um aumento de 2,3% face à
posição existente no final de dezembro de 2017
(20.777 milhões de euros), enquanto os
recursos de clientes de balanço aumentaram
8,8% no mesmo período, totalizando 28.187
milhões de euros em 31 de dezembro de 2018
(25.911 milhões de euros em dezembro de
2017), explicado sobretudo por uma maior
captação de depósitos de clientes.
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Empresas, corporate e banca
de investimento



Destaques








O ano de 2018 foi um ano de reforço de
algumas lideranças e conquistas, posicionando
o Millennium bcp como o Melhor Banco para as
Empresas em Portugal (BFin Data-E 20183).
Premiado
ao nível de
imagem e
posicionamento, foram atingidos em 2018
resultados notáveis nos principais produtos
estratégicos.
Os índices de satisfação, recompra e
continuidades dos Clientes das Redes
Empresas, Corporate e Large Corporates
apresentaram os melhores resultados desde
2001.
Como Banco Parceiro do investimento das
Empresas, o Millennium bcp apostou na
disponibilização de ofertas de financiamento
no quadro das linhas de crédito protocoladas
com o Estado Português (nomeadamente em
parceria com as Sociedades de Garantia Mútua)
e na estrita articulação com o Banco Europeu de
Investimento e o Fundo Europeu de Inovação,
disponibilizando uma ampla estratégia de
Soluções para toda a tipologia de Empresa,
Prazo, e Setores.

Banco #1 do Crédito:




Atividade



Empresas e Corporate
Nas principais iniciativas implementadas em 2018,
destaca-se o posicionamento de liderança empresarial do Millennium bcp, assente em 6 dimensões críticas de negócio:



Banco #1 do Investimento:




Instrumento Financeiro para a Reabilitação e
Revitalização Urbanas (IFRRU): Sendo um dos
três Bancos selecionados para comercialização
do IFRRU 2020 o Millennium bcp tem assegurado continuamente ações de divulgação,
promoção e dinamização deste instrumento
que permite a concessão de empréstimos em
condições mais vantajosas, para apoiar a
reabilitação urbana, em todo o território
nacional. O Millennium bcp tem assegurado
continuamente ações de divulgação, promoção
e dinamização desta solução.

BFin Data-E 2018: O BCP é o Banco#1 no apoio
ao investimento e o Banco principal da
atividade das Empresas Portuguesas com
20,2% de quota de mercado;
Portugal 2020: No quadro do apoio às empresas
com candidaturas e projetos de investimento
aprovados no âmbito do Programa Portugal
2020, o Banco concedeu novos financiamentos
no valor global superior a 539 milhões de euros.
De destacar a meta atingida de 1000 milhões de
euros de financiamento acumulado em 2250
operações que fizeram do Millennium o Banco
Líder do Portugal 2020.





3
Reconhecimento do Banco Millennium bcp como o Melhor Banco para as Empresas através da liderança nos resultados do Estudo realizado pela DATA E “Barómetro de
Serviços Financeiros 2018”, como: Melhor Banco para as
empresas; Banco Mais Próximo; Banco mais Inovador;
Banco Mais Eficiente; Banco com os produtos mais adequados às necessidades dos Clientes; Banco n.1 em quota:

BFin Data-E 2018: O BCP é o Banco#1 na
utilização de linhas de crédito em Portugal (com
23,8% de quota de mercado) e reforça essa
liderança como Banco#1 do Crédito na
estimativa de intenção de utilização nos
próximos 12 meses (com uma quota de 25,5%);
Linha Capitalizar: Linha de Crédito com
garantia mútua que apoiou até ao final do
terceiro trimestre 2018 mais de 2.700
empresas, num montante global de
aproximadamente 275 Milhões de euros,
entretanto substituída pela Linha Capitalizar
2018 que apoiou até final de 2018 mais de 800
empresas, num montante global de
aproximadamente 55 milhões de euros;
Linha Millennium FEI Inovação II: Concessão de
novos financiamentos no valor de cerca de 147
milhões de euros (acumulado) no quadro da
linha Millennium FEI Inovação, contratada com
o Fundo Europeu de Investimentos visando
apoiar as empresas inovadoras;
Dinamização das soluções de factoring e
confirming para apoio às necessidades de
tesouraria das Empresas registando-se no final
de 2018, um crescimento homólogo de 22% e
15%, respetivamente, em termos de Faturação
Tomada e de Saldo de Crédito;
Liderança do mercado em Factoring e Leasing,
de acordo com a ALF – Associação de Leasing e
Factoring, com uma quota de mercado de
28,9% em factoring total e de 15,5% em
Leasing total (dados relativos a junho de 2018);
Contratação de nova produção de leasing, no
valor aproximado de 785 milhões de euros,
comaumento de 46% na solução automóvel e
32% em leasing equipamento (dados a

como Banco Principal de Atividade; no Crédito; no Apoio ao
Investimento; nas Empresas Exportadoras; no Portugal
2020; nos setores do Comércio, Serviços e Indústria; na Utilização do Mobile Banking; Banco e na satisfação dos Clientes netmobile.
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a base de Clientes, através de ações específicas
de captação e reativação de Clientes em todas
as redes comerciais, da realização e participação em eventos com Clientes, da identificação de oportunidades de negócio nas
principais geografias e da realização de
reuniões com os Clientes nelas assinalados.
Na vertente do Crédito Colaborativo, foi
desenvolvida uma solução para apoio as
empresas portuguesas que exportam para
Moçambique e foram desenvolvidas novas
soluções de Credito Colaborativo, com vista à
estruturação e implementação de Ecossistemas para os Clientes do Millennium bcp que
fazem negócio internacional.

31/dezembro) e Banco#1 no grau utilização do
Leasing com quota de mercado de 15% (BFin
Data-E 2018);
Subscrição das novas Linhas de Apoio ao
Desenvolvimento de Negócio 2018 – nova
parceria com as Sociedades de Garantia Mútua
contando com um plafond global de 112
milhões de euros; estas novas linhas de
financiamento são direcionadas para o apoio às
necessidades de tesouraria das empresas,
integrando ainda soluções de leasing;
Subscrição da renovação da Linha de Apoio à
Qualificação da Oferta – resulta de uma
parceria com o Turismo de Portugal e teve um
reforço de plafond de 120 milhões de euros.
Apoia projetos de criação e requalificação de
empreendimentos turísticos de PME e grandes
empresas através de um cofinanciamento entre
o Banco e o Turismo de Portugal (a repartição
do financiamento varia de acordo com o tipo de
projeto, empresa e localização), o qual tem um
prazo até 15 anos e carência de capital até 4
anos e, em regra, a parcela financiada pelo
Turismo de Portugal é à taxa zero.
Subscrição da Linha IFD-BEI – resulta na
subscrição da primeira operação da IFD
(Instituição Financeira do Desenvolvimento) em
Portugal. São 120 milhões de euros colocados à
disposição das Empresas Portuguesas, para
apoiar projetos nas áreas da inovação e
internacionalização nos seguintes setores:
Indústria Transformadora, Turismo, Agricultura, Comércio, Serviços, Economia 4.0. Com
esta nova linha, atinge-se o objetivo comum da
IFD e do Millennium bcp de apoiar o desenvolvimento de projetos de investimento
desenvolvidos por PME’s e MidCaps, permitindo
a concessão de financiamento em condições
preferenciais até 12 anos.

Banco #1 na Proximidade à Economia






Banco #1 dos Exportadores




BFin Data-E 2018: O BCP é o Banco#1 dos
Exportadores pelo segundo ano consecutivo,
com uma quota de mercado de 22.0%,
reforçando em +2,5% os resultados de 2017;
Trade Finance: Em 2018 manteve-se a evolução
fortemente positiva que tem caracterizado este
negócio, com um crescimento de 15,5% no
número de novas operações que se traduziu
num volume total que ascendeu a 70 mil
milhões de euros e numa quota de mercado que
ascendeu a 21,5%. Contribuiu para este
resultado a captação de novos Clientes para o
negócio de trade finance, que apresentou um
crescimento homólogo de 12%. Aumentou-se
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BFin Data-E 2018: O BCP é distinguido como o
Banco#1 na Indústria, no Comércio e nos
Serviços sendo destacado como o Banco Mais
Próximo das Empresas, o Banco Mais Eficiente e
o Banco com os Produtos mais adequados;
Reforço das soluções financeiras Agrofuturo,
com a celebração de Protocolos de Cooperação
com a Confederação dos Agricultores de
Portugal (CAP) e a Associação dos Jovens
Agricultores de Portugal (AJAP). Estes acordos
estabelecem os termos e as condições
financeiras preferenciais, designadamente
na concessão de empréstimos, prestação
de garantias bancárias, adiantamento de
incentivos e financiamentos comunitários, que
o Banco disponibiliza a todos os agentes
envolvidos no universo da CAP e AJAP,
nomeadamente os associados ou filiados
daquela Confederação e empresários agrícolas
a título individual;
Aumento da proximidade ao setor agrícola
através da presença no SISAB 2018 - Salão
Internacional do Vinho, Pescado e do AgroAlimentar; da presença na 35ª Edição da
Ovibeja, na 55.ª Feira Nacional da Agricultura e
na Agrosemana – Feira Agrícola do Norte.
Realização em Coimbra, Funchal e Faro dos
workshops “Financiamento para o Turismo – As
melhores soluções”, promovido em conjunto
com a Confederação do Turismo Português
(organismo de cúpula do associativismo
empresarial do Turismo) no âmbito do
Protocolo de Parceria estratégica estabelecido
com o Millennium bcp, tendo como objectivo
reforçar a aposta do Banco num setor de
atividade cada vez mais relevante para a
economia portuguesa.
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Apoio às Misericórdias Portuguesas: Dinamização do Acordo celebrado entre o Millennium
bcp e a União das Misericórdias Portuguesas
para desenvolver o Projeto de Qualificação das
Comunidades Amigas das Pessoas Idosas
(PQCAPI). A integração da CNIS – Confederação
Nacional das Instituições de Solidariedade em
março de 2018 alargou o âmbito de entidades
beneficiadas pelo referido protocolo. Desenvolvidas negociações com o BEI e IFD no sentido
de encontrar solução de financiamento
alternativa à Garantia de Estado que se
encontram ultimados para funcionar em 2019.









Transferências Imediatas nos canais digitais
(site Empresas e app M Empresas) entregando
comodidade e conveniência aos nossos
Clientes Empresariais;
Factoring e Confirming online, 100% digital,
para reforçar o apoio às Empresas com um
processo integrado que irá facilitar a gestão da
sua tesouraria

Banca de Investimento
 O Millennium investment banking (“Mib”)
participou, em 2018, em numerosos projetos de
corporate finance, através da realização de
serviços de assessoria financeira aos seus
Clientes e ao próprio Banco em dossiers
envolvendo o estudo, desenvolvimento e
realização de operações de M&A, avaliações de
empresas, reestruturações e reorganizações
empresariais, bem como análises e estudos
económico-financeiros de projetos. No
segmento de fusões e aquisições, destaca-se
em particular a assessoria à Teixeira Duarte na
alienação da sua participação no complexo
Lagoas Park e assessoria à EDP na alienação de
um portfolio de centrais mini-hídricas.
 No âmbito de project finance em Portugal,
destaca-se o fecho das operações de
refinanciamento da PSA Sines, Yilport Iberia,
Iberwind e de 21 mini-hídricas adquiridas pela
Aquila Capital em Portugal, onde o Millennium
bcp atuou como Mandated Lead Arranger. Na
área internacional, destaca-se a continuação
da execução de três mandatos de assessoria
financeira em Moçambique, dois na área da
produção de eletricidade e um na área de
infraestruturas ferroviárias e portuárias e a
originação de um mandato de assessoria
financeira para assessorar o desenvolvimento
de uma infraestrutura portuária no Chile.
 Na atividade de structured finance, de salientar
a análise, estruturação, negociação e montagem de novas operações de finan-ciamento
em Portugal (moldes, energia, industria, transportes, hotelaria e turismo, imobiliário, alimentação e bebidas, entre outros), bem como, de
diversas operações de reestruturação de
grandes empresas e grupos económicos em
Portugal, merecendo particular destaque, no
ano de 2018, os closings com sucesso

O Millennium bcp foi, pela primeira vez, o banco
Líder das PME Líder, sendo o banco que mais
empresas apoiou na candidatura a PME Líder
promovida pelo IAPMEI e o banco com mais
estatutos atribuídos ultrapassando pela
primeira vez os 2.000 estatutos o que
representa uma quota superior a 25%. Este
resultado reforça a posição de liderança no
apoio às empresas afirmando o Millennium bcp
como o banco de referência no apoio ao tecido
empresarial.
Realizada a 2.ª edição dos “Prémios Millennium
Horizontes”, iniciativa que visa reconhecer e
premiar as empresas que mais se destacam no
país, promover a inovação e o crescimento das
Empresas portuguesas, com 832 candidaturas
(mais 262 que no ano anterior).

Banco #1 no Digital


Comercialização da solução de pagamentos
P@y.Me, uma plataforma digital que reúne
vários métodos de pagamentos na loja online
do Comerciante num sistema totalmente
integrado;



Banco #1 na Inovação e no Reconhecimento aos
Empresários




BFin Data-E 2018: O BCP é líder de mercado
como Banco mais utilizado no NetBanking, com
27,1% de quota de mercado, a que soma a
liderança na satisfação com o NetBanking com
52,2% (+7,2% que em 2017) e ainda atingiu a
liderança no Mobile Banking com 25,4% de
quota de mercado;
Nova app M Empresas com novas funcionalidades: Autorizações múltiplas de operações
pendentes, instalação multi device, login com
touch ID e transferências imediatas;
Millennium bcp como parceiro do Programa
Comércio Digital, uma iniciativa da ACEPI que
tem como objetivo fomentar a inclusão de
Micro Empresas e PME, em particular do
comércio local de proximidade, na Economia
DigitalTPA Moove como um sinal de inovação e
uma forma mais rápida e segura de receber;
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dos acquisition finance da Violas SGPS e da
Etermar SGPS, bem como, o refinanciamento da
dívida do complexo Lagoas Park no âmbito da
venda / alteração de ownership deste importante centro de escritórios.
Na componente de dívida do mercado de
capitais, evidencia-se a organização, montagem e colocação da emissão de obrigações da
Saudaçor (65 milhões de euros) e da Região
Autónoma da Madeira (455 milhões de euros),
neste último caso realizada com aval do Estado
e em conjunto com sindicato bancário, da
emissão de OTRV pela República de Portugal
dirigida a investidores de retalho. O Millennium
investment banking manteve a sua presença
em emissões por parte de emitentes portugueses recorrentes no mercado, destacando-se
os mandatos de Joint Lead Manager e Joint
Bookrunner das emissões da REN e da EDP,
tendo esta última realizado em 2018 a sua
emissão inaugural de Green Bonds.
No segmento de equity capital markets
salienta-se o papel de intermediário financeiro
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desempenhado pelo Mib nas Ofertas Públicas
de Aquisição anunciadas pela China Three
Gorges sobre o capital da EDP e da EDP
Renováveis. Nota para as condições de mercado prevalecentes na segunda metade de
2018, que foram particularmente adversas, o
que justificou o cancelamento do IPO da Sonae
MC e o re-IPO da Vista Alegre Atlantis, ofertas
retiradas do mercado antes do termo do
período de oferta. O Millennium investment
banking atuou então como Retail Joint Global
Coordinator e Joint Global Coordinator de cada
uma das respetivas operações.
Menção ainda para a abordagem setorial
realizada pelo Mib, que desenvolve a sua
atividade mapeando os ecossistemas setoriais
mais relevantes em cada momento, de forma a
gerar oportunidades de negócio e a maximizar
a captação de novos Clientes, permitindo uma
interlocução de maior valor acrescentado com
as empresas e investidores do Banco, em
articulação com as suas Redes.
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MANDATED LEAD
ARRANGER

JOINT GLOBAL
COORDINATOR

MANDATED LEAD
ARRANGER

JOINT MANAGER

Refinancing

Floating Rate Bond
Issue Due July 2027

Acquisition Finance

Public Exchange Offers
and Subscription Offer
2018-2022

260.000.000 €

1.000.000.000 €

Undisclosed

110.000.000 €

2018

2018

2018

2018

MANDATED LEAD
ARRANGER

SOLE LEAD MANAGER

FINANCIAL ADVISORY

LEAD MANAGER

Refinancing of Hammer
II Wind Farm Portfolio

Bond Issue Due 2026

Financial advisory in
the sale of Lagoas Park
to Kildare

Commercial Paper
Programme

578.900.000 €

50.000.000 €

375.000.000 €

100.000.000 €

2018

2018

2018

2018

JOINT LEAD MANAGER

JOINT LEAD MANAGER

LEAD MANAGER

FINANCIAL ADVISORY

1,75% Notes
Due 2025

Acquisition Finance of a
stake in Viacer SGPS

Bond Issue
Due 2023

Financial advisory in
the sale of EDP Small
Hydro to Aquila Capital

300.000.000 €

328.000.000 €

65.000.000 €

164.000.000 €

2018

2018

2018

2018

LEAD MANAGER

MANDATED LEAD
ARRANGER

LEAD MANAGER

SOLE LEAD MANAGER

Commercial Paper
Programme

Financing of port
concessions of Yilport
Iberia in Portugal

Commercial Paper
Programme

Convertible Bonds
2018-2021

31.000.000 €

279.806.000 €

20.000.000 €

5.000.000 €

2018

2018

2018

2018

JOINT LEAD MANAGER

JOINT LEAD MANAGER

MANDATED LEAD
ARRANGER

LEAD MANAGER

Green Bond Inaugural
2018-2025

Bond Issue
Government
Guaranteed Due 2022

Refinancing of PSA
Sines

Commercial Paper
Programme

600.000.000 €

455.000.000 €

Undisclosed

30.000.000 €

2018

2018

2018

2018
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Negócio imobiliário
 2018 foi o melhor ano de sempre em vendas de
ativos não estratégicos, em particular no
subsegmento de terrenos para construção, tendo
sido desenvolvidas várias iniciativas: i) Parcerias
com Sociedades de Mediação Imobiliária
especializadas em ativos para desinvestimento; ii)
Acompanhamento rigoroso dos ativos de maior
dimensão e dos resultados das estratégias de
comercialização; iii) Aprofundamento das relações
com o mercado e seus diversos agentes,
designadamente investidores.
 Continuidade na regularização, reposicionamento
e conclusão de imóveis, com o objetivo de
viabilizar e acelerar o processo de comercialização
e reduzir o tempo de permanência dos mesmos no
Banco, assim como no aprofundamento dos
modelos de diagnóstico, estruturação e avaliação
de real estate trade related assets.
 No que respeita ao processo de crédito à
promoção imobiliária, procedeu-se ao desenho e
implementação do processo em consonância com
a politica de risco definida, nomeadamente dos
modelos de diagnóstico dos projetos, avaliação do
risco e estruturação do financiamento, bem como
dos sistemas de suporte e dos normativos de
procedimento, com vista a dar um adequado
suporte técnico às operações de crédito
originadas pelas redes comerciais.
 No âmbito do Instrumento Financeiro para a
Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU2020)
prosseguiu-se a verificação do enquadramento
das propostas de operações de financiamento
apresentadas pelos Clientes junto das redes
comerciais, às condições de acesso e de
elegibilidade ao programa IFRRU2020, em
conformidade com o quadro regulamentar
protocolado com a Entidade Gestora deste
programa. Foi assegurado o acompanhamento da
execução das operações com enquadramento
neste programa, no respeito pelas condições de
risco de crédito e de enquadramento contratadas.



– Investimentos Imobiliários, SICAFI S.A.).
Em 2018, o volume de ativos dos 35 Organismos
de Investimento Imobiliário sob gestão da
Interfundos atingiu 1.356 milhões de euros.

Internacional
 Arranque do processo de adesão do banco ao
serviço Global Payment Innovation (GPI) da SWIFT,
que se traduz numa substancial melhoria da
experiência dos Clientes com relações
internacionais. Este serviço localizado na cloud
permite a todos os intervenientes numa cadeia de
pagamentos terem acesso em tempo real ao
tracking da transação, com maior rapidez na
disponibilização de fundos e informação sobre
custos e taxas de câmbio da transação.
 Assinatura de um acordo de conta participante em
renminbi, com o Bank of China Macau, banco
nomeado pelo Banco Central Chinês como banco
de liquidação de renminbi para os países de língua
portuguesa. Por via deste acordo o Millennium bcp
afirma-se como o primeiro banco, em Portugal,
considerado participating bank com acesso ao
sistema de pagamentos de Macau, o que permite a
realização de pagamentos em renminbi nas
melhores condições, beneficiando tanto empresas
como particulares. Subsequentemente foi
assinado um acordo tripartido entre a Autoridade
Monetária de Macau, o Bank of China (Sucursal de
Macau) como clearing bank e o BCP como
participante indireto do sistema de pagamentos.
 Assinatura do Memorando de Entendimento com
o ICBC, renovando e reforçando a cooperação
entre as duas instituições em todas as áreas
geográficas onde atuam, com especial enfoque
nos países que estão incluídos na Iniciativa
chinesa “Uma Faixa, Uma Rota”.
 Negociação de uma linha de crédito de apoio ao
programa do governo, denominado Casa
Eficiente, que permitiu acesso a fundos do Banco
Europeu de Investimento num montante total de
25 milhões de euros para financiar em condições
mais favoráveis projetos de eficiência energética.
 Destaque ainda para a contratação de outras
linhas dirigidas a segmentos empresariais e
projetos específicos:
 FEI – InnovFin: Assinatura de contrato de
garantia de carteira de 200 milhões de euros
para apoiar projetos de Inovação fechado com
o Fundo Europeu de Investimento. Este
contrato prevê 400 milhões de euros para 2
anos.
 FEI COSME Loan Guarantee Facility: assinatura
de contrato de 500 milhões de euros para 2
anos sendo o BCP o 1º banco em Portugal a ter
este instrumento do FEI. O objetivo é financiar
Clientes de grau de risco mais elevado.
 IFD Linha Capitalizar Mid Caps: Assinatura
Contrato com a instituição Financeira
Desenvolvimento (IFD) tendo em vista uma
facilidade de crédito para apoio a PME e
MidCaps de acordo com as condições de
elegibilidade definidas, com prazos alargados
e no montante global de 60 milhões de euros.

Interfundos
 Vendas globais ascenderam a 169 milhões de
euros, correspondentes a um total de 377 imóveis.
 Prorrogação do prazo de duração de quatro
Fundos de Investimento Imobiliário (Inogi Capital,
Imopromoção, Neudelinveste e Intercapital).
 Liquidação de 2 Fundos de Investimento
Imobiliário (MR e Património).
 Realização de operações de aumento de capital
em 2 Fundos de Investimento Imobiliário
(Oceanico III e Renda Predial).
 Realização de operações de redução de capital em
9 Fundos de Investimento Imobiliário (Stone
Capital, Inogi Capital, Gestão Imobiliária,
Multiusos Oriente, Fundipar, Imorenda, Imosotto,
Grand Urban e Neudelinveste).
 Transformação de 3 sociedades imobiliárias
detidas por Fundos de Investimento Imobiliário em
3 Sociedades de Investimento Imobiliário de
Capital Fixo (Multi24 – Sociedade Imobiliária,
SICAFI S.A., Adelphi Gere – Investimentos
Imobiliários, SICAFI S.A. e Monumental Residence
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Na custódia institucional, o Banco reforçou a
posição de player de referência nacional,
sucessivamente reconhecido por Clientes e
contrapartes pela qualidade e competitividade
dos serviços prestados. Este posicionamento

traduziu-se num substancial incremento do
negócio com Fundos Capital de Risco (serviço de
banco depositário) e de custódia institucional
tanto com contrapartes nacionais como
internacionais.
M ilhões de euros

Resultados

M ilhões de euros

E MPRE SAS, C O RPO RATE & BANC A DE INVE STIME NTO

31 dez. 18

31 dez. 17

Var. 18/17

Custos operacionais
Imparidade (excluindo imparidade relativa a NPE no início do ano)
Res ulta do a ntes de impos tos (excluindo imparidade relativa a NPE no início do ano)
Imparidade relativa a NPE no início de cada ano
Res ulta do a ntes de impos tos
Impostos
Res ulta do a pós impos tos
SÍNTE SE DE INDIC ADO RE S
Capital afeto
Rendibilidade do capital afeto
Riscos ponderados
Rácio de eficiência

280
145
425
127
113
185
341
(156)
(50)
(106)

281
141
422
117
108
198
329
(132)
(40)
(92)

-0,3%
2,4%
0,6%
8,9%
4,6%
-6,5%
3,3%
17,9%
24,1%
15,1%

1 075
-9,9%
10 018
30,0%

1 023
-9,0%
9 201
27,7%

5,1%

Crédito a Clientes (líquido de imparidades)
Recursos de Clientes de balanço

13 093
7 884

13 527
8 178

-3,2%
-3,6%

DE MO NSTRAÇ ÃO DE RE SULTADO S
Margem financeira
Outros proveitos líquidos

8,9%

Notas:
Capital afeto, Crédito a Clientes (líquido de imparidades) e Recursos de Clientes de balanço com base em saldos médios.

 Os custos operacionais totalizaram 127 milhões de
euros em dezembro de 2018, observando-se um
aumento de 8,9% face a dezembro de 2017, que
inclui o efeito do aumento dos custos com o pessoal
relacionado com a reposição salarial;
 A imparidade atingiu 454 milhões de euros em 31
de dezembro de 2018, aumentando 3,6% face aos
437 milhões de euros reconhecidos em dezembro
de 2017, influenciado pela elevada desalavancagem das Non-Performing Exposures verificada
durante o ano.
 O crédito a clientes (líquido) situou-se em 13.093
milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, inferior em 3,2% face à posição existente no final de dezembro de 2017 (13.527 milhões de euros), refletindo sobretudo o esforço de redução das Non-Performing Exposures. Os recursos de clientes de balanço ascenderam a 7.884 milhões de euros em 31
de dezembro de 2018, que compara com 8.178 milhões de euros existentes 31 em dezembro de 2017,
sendo esta evolução explicada pela diminuição dos
depósitos de clientes.

O resultado após impostos gerado pelo segmento de
Empresas, Corporate e Banca de Investimento em Portugal apresentou prejuízos de 106 milhões de euros em 31
de dezembro de 2018 (prejuízos de 92 milhões de euros
no mesmo período de 2017), traduzindo a exigência do
plano de redução das Non-Performing Exposures
do Banco, refletida sobretudo na manutenção dos elevados níveis de provisionamento deste segmento, cujo
desempenho é globalmente explicado pelas seguintes
variações:
 A margem financeira atingiu 280 milhões de euros
em dezembro de 2018 mantendo-se em linha com
os valores apurados no ano anterior (281 milhões
de euros) refletindo, por um lado, a perda de
rendimento da carteira de crédito ditada pela
persistência de baixas taxas de juro e menores
volumes de crédito e, por outro, o efeito positivo
da redução do custo do funding;
 Os outros proveitos líquidos fixaram-se em 145
milhões de euros em 31 de dezembro de 2018,
aumentando 2,4%, face aos 141 milhões de euros
apresentados no período homólogo de 2017, mais
do que compensando o menor nível da margem
financeira;
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Private banking
Destaques








Crescimento sustentado da base de Clientes,
capitalizando num serviço amplamente reconhecido pelos atuais Clientes.
Enfoque na captação e acompanhamento de
Clientes não residentes com morada em Portugal.
Enfoque na captação de património financeiro por
via de novos Clientes e reforço do envolvimento
com os Clientes atuais.
Modelo de Negócio adequado às exigências dos
Clientes, que garante o correto equilíbrio entre
rendibilidade e eficiência.
Abertura de uma nova Unidade de Negócio
Private, em Aveiro.





Atividade




Continuação da gestão do património dos Clientes
com rigor e profissionalismo, com base num
serviço assente em princípios de diversificação, de
classes de ativos, de regiões geográficas e de
setores de atividade; e de especialização dos
gestores de ativos que o Banco recomenda.
Os serviços de aconselhamento financeiro, gestão
de carteiras e o de acompanhamento personalizado contribuíram para uma proposta de valor
realmente distintiva e robusta no segmento de
Private Banking.
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Reforço de ações de marketing relacional, em
eventos desportivos, culturais e de caráter
económico, com destaque para os Concertos
exclusivos para Clientes Private, em Aveiro e em
Lisboa, Millennium Estoril Open, Rolex Cup, e o
Festival ao Largo Millennium 2018.
Lançamento de um Serviço de Concierge e Life
Style Management, que dá acesso aos Clientes
Private a experiências únicas a nível mundial,
informando sobre eventos que ocorrem internacionalmente e possibilitando efetuar reservas,
adquirir bilhetes para eventos sem venda de
ingressos ao público, ou esgotados nas bilheteiras,
ou mesmo conseguir mesas em restaurantes com
lista de espera de meses.
Ao abrigo da DMIF II e face à imposição
regulamentar da CMVM, realça-se a formação
contínua adquirida pelas equipas comerciais, e o
desenvolvimento de ferramentas que permitem
assegurar a tomada de decisão por parte dos
Clientes.
O Millennium bcp foi eleito "Best Private Bank" em
Portugal, pelo The Banker, uma publicação do
Financial Times especializada em serviços
financeiros. O prémio surge no âmbito dos "Global
Private Banking Awards 2018" e reflete o sucesso
da operação de Private Banking do Millennium bcp
assente num modelo de negócio consolidado
e com impacto nos resultados alcançados pelo
Banco.
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Resultados
M ilhõ es de euro s

PRIVATE BANKING

31 dez. 18

31 dez. 17

Var. 18/17

11
27
38
18
20
6
14

16
24
40
15
4
21
6
15

-31,8%
15,0%
-4,5%
14,1%
-102,3%
-1,1%
5,6%
-3,9%

SÍNTE SE DE INDIC ADO RE S
Capital afeto
Rendibilidade do capital afeto
Riscos ponderados
Rácio de eficiência

59
23,9%
534
46,1%

47
31,3%
470
38,6%

25,9%

Crédito a Clientes (líquido de imparidades)
Recursos de Clientes de balanço

232
2 053

304
1 786

-23,8%
14,9%

DE M O NSTRAÇ ÃO DE RE SULTADO S
Margem financeira
Outros proveitos líquidos
Custos operacionais
Imparidade
Res ulta do a ntes de impos tos
Impostos
Res ulta do a pós impos tos

13,6%

No tas:
Capital afeto , Crédito a Clientes (líquido de imparidades) e Recurso s de Clientes de balanço co m base em saldo s médio s.

Considerando a ótica dos segmentos geográficos, o resultado após impostos do Private Banking em Portugal
ascendeu a 14 milhões de euros em 31 de dezembro de
2018, diminuindo 3,9% face aos 15 milhões de euros
apurados no mesmo período de 2017, devido essencialmente à evolução desfavorável do produto bancário e do
registo de maiores custos operacionais, apesar das menores necessidades de provisionamento. No que respeita
às principais rubricas da conta de exploração salientamse as seguintes situações:
 O produto bancário ascendeu a 38 milhões de
euros em 2018, traduzindo um decréscimo de
4,5% face ao período homólogo de 2017 (40
milhões de euros). Os outros proveitos líquidos
atingiram 27 milhões de euros em 2018, refletindo
um crescimento relevante face aos 24 milhões de
euros apurados em 2017, induzido principalmente
pelo maior volume de proveitos reconhecidos com
comissões, os quais foram, no entanto, insuficientes para compensar o menor nível da
margem financeira (11 milhões de euros em
dezembro de 2018, comparando com 16 milhões
de euros em dezembro de 2017), penalizada
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nomeadamente pelo menor rendimento gerado
pela aplicação interna dos excedentes de liquidez;
Os custos operacionais situaram-se em 18
milhões de euros em dezembro de 2018, evidenciando um aumento face ao valor apresentado em
dezembro de 2017 (15 milhões de euros), influenciado principalmente pelo impacto da reposição
salarial nos custos com o pessoal a partir de julho
de 2017;
A imparidade líquida em 2018 foi praticamente
nula, que compara com uma dotação de 4 milhões
de euros no período homólogo de 2017;
O crédito a clientes (líquido) situou-se em 232
milhões de euros em 31 de dezembro de 2018,
observando-se um decréscimo de 23,8% face à
carteira existente no período homólogo de 2017
(304 milhões de euros), tendo os recursos de
clientes de balanço crescido 14,9% no mesmo
período, de 1.786 milhões de euros em 31 de
dezembro de 2017 para 2.053 milhões de euros
em 31 de dezembro de 2018, determinado
fundamentalmente pela maior captação de
depósitos de clientes.

Valida

RELATÓRIO
CONTAS2018
2018
RELATÓRIO
&&
CONTAS

Negócios no exterior



Destaques





Depósitos de clientes aumentaram 31,7% e a
carteira de crédito a clientes aumentou 23,8%.

Moçambique
 Resultado líquido de 94,2 milhões de euros
(+10,6%), com ROE de 22,2%.
 Aumento do produto bancário em 7,8%, impulsionado pela subida da margem financeira e dos
outros proveitos.
 Recursos de Clientes crescem 11,1%, com redução
da carteira de crédito (-16,8%) a refletir uma
abordagem conservadora, dado o contexto
desafiante.
 Rácio de capital de 39,0%.
 Rácio de NPL>90 dias de 16,4% em 31 de
dezembro de 2018, com cobertura de 69% na
mesma data.
 Manutenção de um elevado esforço de provisionamento, refletido num custo do risco de 431pb
(295pb em 2017).

Maior resultado anual registado pelo Bank
Millennium: 178,4 milhões de euros (+11,7%), com
ROE de 9,6%.
Resultado líquido de 6,7 milhões de euros (+3,7%),
registado pelo Millennium Banque Privée em
2018, com ROE de 8,9%.
Resultado líquido de 94,2 milhões de euros
(+10,6%), registado pelo Millennium bim, com ROE
de 22,2%.
Resultado líquido de 4,5 milhões de euros,
registado pelo Millennium bcp Bank & Trust, com
ROE de 1,4%.

Atividade
Polónia
 Maior resultado anual registado pelo Bank
Millennium: 178,4 milhões de euros (+11,7%), com
ROE de 9,6%.
 Aumento do produto bancário em 6,1%,
impulsionado pela margem financeira (+8,1%).
 Recursos de Clientes crescem 12,2%; carteira de
crédito aumenta 17,7% excluindo crédito habitação em moeda estrangeira.
 Rácio CET1 de 21,9% e rácio de capital total de
23,8%, incluindo resultados de 2018.
 Emissão de dívida Tier 2 no montante de 830
milhões de zlótis em 30 de janeiro de 2019 reforça
o rácio de capital total em 230 p.b.
 Aquisição do eurobank, a concretizar no 2º
trimestre de 2019, fortalece presença geográfica
fora das grandes cidades, reforça quota no
mercado de crédito de retalho não-hipotecário e
incrementa
resultados
em
26%
após
materialização de sinergias.
 Os de NPL>90 dias representavam 2,5% do crédito
total em 31 de dezembro de 2018 (2,8% em 31 de
dezembro de 2017).
 Cobertura dos NPL>90 dias por provisões situouse em 133% (109% em 31 de dezembro de 2017).
 Descida do custo do risco para 48pb (54pb em
2017).

Macau
 Resultado líquido de 11,8 milhões de euros,
(+1,0%). Este bom desempenho foi devido
principalmente ao aumento dos ganhos com
operações financeiras, que mais que compensou a
redução na margem financeira, esta influenciada
negativamente pela redução dos spreads nas
operações de refinanciamento.
 Em Dezembro de 2018, os recursos de clientes
situaram-se em 531 milhões de euros (-21,2%) e o
crédito bruto em 412 milhões de euros (+21,3%).
 Atuação da sucursal como uma plataforma de apoio
aos negócios de empresas Portugueses em Macau.
 Operações de trade finance para apoio a empresas
portuguesas com exportações e/ou importações
da China.
 Captação de empresas de trading de capitais
angolanos com operações de comércio internacional com a China.
 Apoio a Clientes chineses que se candidatem à
obtenção do golden visa e a Clientes com
investimentos no sector imobiliário em Portugal.
 Promoção de contactos entre a área de banca de
investimento do Millennium bcp e empresas
chinesas na procura de soluções de investimento
nos países lusófonos.
 Contraparte nas operações de depósitos fiduciários do Millennium Banque Privée.

Suíça
 Resultado líquido de 6,7 milhões de euros em 2018
(+3,7%), com ROE de 8,9%.
 Aumento do produto bancário (7,1%), impulsionado pela subida da margem financeira (+22,6%).
Comissões estáveis em 23,1 milhões de euros.
 Custos operacionais aumentaram 8,5% para 22,7
milhões de euros, principalmente devido aos
custos associados ao recrutamento que dará
apoio à implementação da estratégia de expansão
do Banco.
 Recursos totais de clientes estáveis em 2,9 mil
milhões de euros.

Ilhas Caimão
 Resultado líquido de 4,5 milhões de euros, com
ROE de 1,4%.
 Aumento do produto bancário, impulsionado pela
expressiva subida dos resultados de trading, que
foram ligeiramente positivos em 2018.
 No final de 2018, os recursos de clientes do
Millennium bcp Bank & Trust situaram-se em 23
milhões de euros e o crédito bruto em 14 milhões
de euros.
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Resultados
M ilhõ es de euro s

NE GÓ C IO S NO E XTE RIO R

31 dez. 18

31 dez. 17

Var. 18/17

616
253
869
386
90
393
88
305

574
262
836
367
138
331
84
247

7,4%
-3,7%
3,9%
5,3%
-34,8%
18,4%
3,0%
23,7%

SÍNTE SE DE INDIC ADO RE S
Capital afeto
Rendibilidade do capital afeto
Riscos ponderados
Rácio de eficiência

1 496
20,4%
12 177
44,4%

1 390
17,8%
11 293
43,9%

7,6%

Crédito a Clientes (líquido de imparidades)
Recursos de Clientes de balanço

13 319
17 685

12 502
16 007

6,5%
10,5%

DE M O NSTRAÇ ÃO DE RE SULTADO S
Margem financeira
Outros proveitos líquidos (*)
Custos operacionais
Imparidade
Res ulta do a ntes de impos tos
Impostos
Res ulta do a pós impos tos

7,8%

(*) Inclui resultado s po r equivalência patrimo nial respeitantes à participação no B anco M illennium A tlântico .

De acordo com a segmentação geográfica, o resultado
após impostos dos Negócios no Exterior situou-se em
305 milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, traduzindo um crescimento de 23,7% face aos 247 milhões
de euros alcançados no mesmo período de 2017. Esta
evolução positiva é explicada pelo comportamento favorável da margem financeira e das imparidades, não obstante o reconhecimento de menores outros proveitos
líquidos e de maiores custos operacionais.



Tendo em conta as diferentes rubricas da conta de exploração, o desempenho dos Negócios no Exterior pode ser
analisado como segue:
 A margem financeira situou-se em 616 milhões de
euros em 31 de dezembro de 2018, comparando
com 574 milhões de euros alcançados no período
homólogo de 2017. Excluindo o impacto decorrente do processo de afetação de capital a cada
uma das subsidiárias, a margem financeira gerada
pelos Negócios do Exterior evidenciou um crescimento de 6,3%. Adicionalmente, se o efeito cambial também fosse desconsiderado, a margem
financeira teria aumentado 6,5%, refletindo o
desempenho das subsidiárias na Polónia e em
Moçambique;
 Os outros proveitos líquidos apresentaram uma
diminuição de 3,7%. Excluindo os efeitos cambiais,
os outros proveitos líquidos aumentaram 2,4%,
beneficiando do maior contributo do Banco
Millennium Atlântico e do desempenho positivo da
subsidiária em Moçambique;
 Os custos operacionais em dezembro de 2018
situaram-se em 386 milhões de euros, aumentando 5,3% face ao valor registado no período
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homólogo de 2017. Excluindo os efeitos cambiais,
os custos operacionais teriam registado um
aumento de 5,7%, essencialmente influenciados
pela evolução das subsidiárias na Polónia e em
Moçambique;
A imparidade em 2018 diminuiu 34,8% comparativamente com o período homólogo de 2017.
Excluindo o impacto positivo associado à aplicação da IAS 29 ao Banco Millennium Atlântico, a
redução seria de 21,2%. Considerando ainda a
exclusão dos efeitos cambiais, a diminuição
observada seria de 21,0%, traduzindo principalmente a evolução favorável da subsidiária na
Polónia;
O crédito a clientes (líquido) situou-se em 13.319
milhões de euros, superando os 12.502 milhões de
euros registados em 31 de dezembro de 2017.
Excluindo os efeitos cambiais, a carteira de crédito
aumentou 9,2%, tendo o crescimento observado
na operação na Polónia sido ligeiramente
atenuado pela contração verificada nos volumes
de crédito da operação em Moçambique;
Os recursos de clientes de balanço na atividade
internacional registaram um aumento de 10,5%
face aos 16.007 milhões de euros registados em
31 de dezembro de 2017, situando-se nos 17.685
milhões de euros em 31 de dezembro de 2018,
influenciados essencialmente pelo desempenho
da subsidiária na Polónia, nomeadamente pelo
crescimento dos depósitos de clientes. Não
considerando os efeitos cambiais, os recursos de
clientes de balanço da atividade internacional
cresceram 13,1%.
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Outros
Venda de seguros no canal bancário

Numa ótica de desempenho comercial, o negócio de seguros Vida, registou uma produção de 1,374 milhões de
euros, representando um decréscimo de 4,1% face a
2017, devido sobretudo ao desempenho negativo dos
unit linked (-54,8%), especialmente os fechados, condicionado pelas baixas taxas de mercado. Já os seguros de
capitalização e PPR tiveram um desempenho muito positivo, com crescimentos de 122,3% e 84,7% face ao período homólogo, respetivamente.

Durante o ano de 2018, com vista a proporcionar um serviço de excelência aos nossos Clientes, deu-se continuidade aos projetos em curso e foram lançadas novas iniciativas que contribuíram para assegurar a manutenção da
posição de liderança do Grupo na venda de seguros através do canal bancário (Bancassurance), dos quais se destacam projetos como o “Silver”, o “Ocentrix” e o “Venda
Associada”.

O desempenho operacional apresentado e a solidez técnica da operação de vida, permitiram gerar um contributo de 35,3 milhões de euros em resultados líquidos
para o Millennium bcp, valor em linha com o apresentado
no ano anterior.

A tendência de envelhecimento populacional e a mudança de hábitos de vida subjacentes foram endereçadas
através da criação do projeto “Silver”, o qual se foca no
desenvolvimento de soluções de proteção, financeiras e
não-financeiras, desenhadas especificamente para este
segmento de negócio que se prevê de extrema importância na economia nacional.

No negócio de seguros Não Vida, o enfoque das redes comerciais do Millennium bcp permitiu um crescimento de
produção em 8,1%, quando comparado com o período
homólogo, reforçando a posição de líder de distribuição
de seguros não vida no canal bancário, com uma quota
de mercado de 35,9%.

No que diz respeito ao projeto “Ocentrix”, foram registados avanços importantes nos processos de sinistros para
melhorar a experiência de Cliente durante o decorrer do
processo, incluindo a disponibilização de um assistente de
sinistros que visa suportar os Clientes em processos em
que não existe envolvimento da seguradora (isto é, um
processo entre o Cliente e a seguradora congénere). Mantendo o foco estratégico na excelência operacional, foi
ainda lançado conjuntamente com o banco o projeto
“Venda Associada” que tem como principal objetivo reforçar a eficiência e simplicidade dos processos existentes.

Este desempenho foi impulsionado por algumas iniciativas, como a forte campanha multimeios da Médis, resultado do rebranding realizado e outras campanhas comerciais, que tiveram um contributo positivo na rede
de Retalho e na de Empresas que, face ao período homólogo do ano passado, aumentaram 7,5% e 13,0%, respetivamente.

Principais Indicadores

2018

2017

Variação

16,9%

20,2%

-3,3 p.p.

7,2%

7,2%

0 p.p.

Vida

20,6%

24,7%

-4,1 p.p.

Não Vida

35,9%

35,3%

+0,6 p.p.

Quota de Mercado – Prémios
Vida
Não Vida
Quota de Mercado – Prémios em Bancassurance
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