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Mais um exercício económico encerra, ainda sob o espectro da acentuada queda do preço
do barril do petróleo no mercado internacional, cuja consequência continua a ser a escassez
de moeda estrangeira na economia nacional para o financiamento das importações, das quais
a economia angolana ainda se encontra largamente dependente. Porém, apesar deste cenário
algo adverso, as instituições e empresas procuraram ajustar-se em função desta realidade
que se arrasta desde meados de 2014. 

Todavia, não deixa de ser evidente que a redução das receitas de exportação provocada pela
redução do preço do barril do petróleo, ocasiona uma diminuição da oferta de divisas na economia
e tem um impacto directo no crescimento do Produto Interno Bruto, gerando efeitos de carácter
transversal pela capilaridade dos diversos sectores que actuam na economia nacional.

A economia angolana terá registado em 2016 uma desaceleração do Produto Interno Bruto,
cuja taxa de expansão estima-se que seja de 1,1%, contra os 3% atingidos em 2015, segundo
consta do Relatório de Apresentação do Orçamento Geral do Estado para o exercício
económico de 2017.

Este abrandamento no crescimento económico é o reflexo das condições económicas externas
adversas, da dependência das receitas cambiais e fiscais provenientes do sector petrolífero
e do baixo grau de diversificação da economia angolana face à queda do preço do barril do
petróleo, e sua permanência, em valores reduzidos.

Em termos de indicadores macroeconómicos registou-se uma considerável degradação de
alguns deles, com destaque para a taxa de inflação anual acumulada, que galgou até os 41,9%
em 2016, contra os 14,2% atingidos em 2015, sendo, portanto, a taxa de inflação anual
acumulada mais alta dos últimos 13 anos, quando alcançou os 77%, concretamente em 2003.
Em termos de reservas internacionais líquidas, entre Dezembro de 2015 e Dezembro de 2016,
caíram de 24,2 mil milhões, para 21,3 mil milhões de dólares norte-americanos.

No que respeita à banca, a dinâmica é de contínuo crescimento com o aumento dos bancos a
operar em Angola e a diversificação dos produtos e serviços bancários, o que vem conferir
uma maior concorrência ao sector. Todavia, neste contexto, o maior desafio tem sido o aumento
do crédito em mora, devido em parte à actual conjuntura macroeconómica, fortemente assolada
pela redução do preço do barril de petróleo no mercado internacional, conforme já referido.

Como forma de reduzir o risco decorrente das operações de crédito, o Banco de Comércio e
Indústria tratou de o minimizar por via de um maior escrutínio na sua concessão, priorizando
os processos de viabilidade sustentável, o que, aliás, tem sido imposto pelo Banco Nacional
de Angola, o banco central do país, no processo de adopção plena das Normas Internacionais
de Contabilidade (IAS), das Normas Internacionais de Reporte Financeiro (IFRS) e da adopção
do modelo de gestão das imparidades de crédito.

Depois de três anos a encaixar prejuízos em função de um longo e complexo processo de
saneamento das contas de exercícios anteriores, muitas delas resultantes de situações do
passado, em 2016 o Banco de Comércio e Indústria encerrou o exercício com lucro, saindo
assim da faixa vermelha. Este facto traduz um enorme esforço de recuperação e de
transparência das contas, como aliás está evidente no Parecer do Auditor Externo,
praticamente sem reservas às mesmas, salvo as resultantes da constituição de provisões.

De realçar que tal sucesso só podia ser alcançado pelo esforço conjunto e abnegado de todos
os Colaboradores do Banco de Comércio e Indústria, aos quais deixo registado o meu apreço
e o reconhecimento público do sentido de pertença que todos têm devotado ao Banco.

Bem-haja a todos!

O Presidente, 
Filomeno da Costa Alegre Alves de Ceita

1. MENSAGEM
DO PRESIDENTE
DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

DE REALÇAR QUE TAL
SUCESSO SÓ PODIA
SER ALCANÇADO PELO
ESFORÇO CONJUNTO E
ABNEGADODE TODOS
OS COLABORADORES
DO BANCO DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, AOS QUAIS
DEIXO REGISTADO
OMEU APREÇO E O
RECONHECIMENTO
PÚBLICO DO SENTIDO
DE PERTENÇA QUE
TODOS TÊM DEVOTADO
AO BANCO.
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Principais Indicadores
Milhões de Kz

2014 2015 2016 Var.(%)15/16
1. ESTRUTURA
Activo total 106.811,6 127.358,5 184.526,7 45%
Crédito sobre Clientes (Líquido de provisões) 46.895,8 45.592,3 50.428,8 11%
Depósitos de Clientes 77.010,6 96.420,0 101.209,9 5%
Fundos próprios  6.782,0 7.135,2 17.356,4 143%
Número da rede comercial1 120 131 148 13%
Número de colaboradores 1.073 1.114 1.095 -2%
CA’s2 158 160 155 -3%
TPA’s3 1.642 1.356 1.486 10%
Número de contas 383.520 439.059 493.992 13%
2. RENDIBILIDADE  
Margem financeira 4.271,3 5.359,9 7.564,6 41%
Margem complementar 3.906,9 4.540,9 9.279,8 104%
Produto bancário 8.178,1 9.900,8 16.844,3 70%
Custos de estrutura4 9.021,7 10.960,9 11.955,8 9%
Resultado líquido -5.217,1 -2.308,3 507,2 -122%
Rendibilidade dos capitais próprios (ROE) -76,9% -32,4% 2,9% 35 p.p.
Rendibilidade do activo (ROA) -4,9% -1,8% 0,3% 2 p.p.
3. SOLIDEZ 
Crédito vencido/ Crédito total 24,3% 25,6% 17,3% - 8 p.p.
Provisões/ Crédito vencido 29,9% 25,8% 39,2% 13 p.p.
Provisões/ Crédito total 7,0% 6,6% 6,8% 0 p.p.
4. SOLVABILIDADE 
Rácio de solvabilidade contabilística 8,8% 7,4% 17,1% 10 p.p.
Rácio de solvabilidade regulamentar 5,1% 5,5% 19,7% 14 p.p.
5. LIQUIDEZ 
Crédito/ Depósitos totais 60,9% 47,3% 49,8% 3 p.p.
Depósitos a prazo/ Depósitos totais 36,9% 30,0% 36,0% 6 p.p
6. PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA 
Custos de estrutura/ Produto bancário 110,3% 110,7% 71,0% - 40 p.p.
Margem financeira/ Produto bancário 52,2% 54,1% 44,9% - 9 p.p.
Produto bancário/ N.º de empregados 7,6 8,9 15,4 73%

1 Inclui agências, balcões e postos de atendimento 
2 Caixas automáticos 
3 Terminais de pagamento automático 
4 Inclui custos com o pessoal, fornecimento e serviços de terceiros, outros custos, depreciações e amortizações 

O Banco de Comércio e Indústria (BCI), S.A.R.L, foi criado pelo Decreto n.º 8 - A/91, de
16 de Março, do Conselho de Ministros e constituído por Escritura Pública em 1 de
Agosto de 1991. 

O BCI tem como principal accionista o Estado com 93,60% do capital social, sendo os
restantes 6,40% repartidos pelas seguintes empresas públicas: Sonangol (1,13%),
ENSA (1,13%), Porto de Luanda (1,13%), Taag (1,13%), Endiama (0,45%), Tcul
(0,45%), Cerval (0,45%), Angola Telecom (0,45%), e Bolama (0,08%).

O Banco dedica-se à obtenção de recursos de terceiros sob a forma de depósitos ou
outros, os quais aplica, juntamente com os seus recursos próprios, na concessão de
empréstimos, depósitos no Banco Nacional de Angola, aplicações em instituições de
crédito, aquisição de títulos e em outros activos, para os quais se encontra devidamente
autorizado. Presta ainda outros serviços bancários e realiza diversos tipos de operações
em moeda estrangeira.

O modelo de governação do BCI é composto por órgãos sociais, nomeadamente a
Assembleia-Geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. 

2. PRINCIPAIS
INDICADORES

3. O BCI

7_ BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RC BCI 2017_rc bci 2016  26/07/17  23:01  Page 7



O Banco de Comércio e Indústria tem, desde o ano de 2015, a Crowe Horwath como
Auditor externo.

O BCI tem como visão ser um Banco inovador, ágil, flexível, com capacidade de
antecipar-se às necessidades financeiras dos clientes, oferecendo produtos e serviços
integrados de qualidade superior, com vista à conquista de uma posição de destaque
no mercado nacional e internacional
.
A missão do BCI é prestar serviços financeiros de reconhecido valor para os Clientes
e proporcionar uma atractiva rentabilidade aos aforradores, accionistas e demais
grupos de interesse. 

ASSEMBLEIA-GERAL DE ACCIONISTAS
Presidente: Maria Mambo Café “em memória”
Vice-Presidente: Luvumbo Sebastião
Secretário: Alfredo Vale da Costa

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: Filomeno da Costa Alegre Alves de Ceita
Administradora: Maria do Carmo Bastos Corte Real Bernardo
Administrador: Jorge Leão Peres
Administrador: João de Jesus Batalha Freire dos Santos
Administrador: Carlos Alberto Teixeira de Alva Sequeira Bragança

CONSELHO FISCAL
Presidente: Luís Filipe Teixeira
Vogal: Júlio João Moniz
Vogal: José Rela dos Santos Bento

4. ORGÃOS SOCIAIS
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Em Dezembro de 2016, a estrutura orgânica do BCI era constituída por 15 Direcções e
6 Gabinetes, distribuídos e supervisionados pelos Membros do Conselho de
Administração, como se segue: 

5. ESTRUTURA
ORGÂNICA
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JANEIRO
• Abertura do Balcão 1º Congresso, na Província de Luanda.

FEVEREIRO
• Criação do produto “Cheque Bancário sobre o Estrangeiro”, em parceria exclusiva com
o Banco Millennium Portugal.

MARÇO
• Abertura do novo Posto de Atendimento de Belas, na Província de Luanda

ABRIL
• Realização da Assembleia-Geral de Accionistas para análise e aprovação do relatório
de balanço e contas do exercício económico de 2015;

• Abertura do novo Posto de Atendimento Talatona, na Província de Luanda;

• Criação da função de Coordenador Comercial, que serve de ponte entre as áreas de
negócio e os Balcões.

MAIO
• Abertura do novo Balcão Calemba II, na Província de Luanda;

• Abertura do novo Balcão Benfica Controlo, na Província de Luanda

JULHO
• Abertura do novo Posto de Atendimento Luvo, na Província do Zaire.

No final do ano de 2016, a rede comercial do Banco de Comércio e Indústria era composta
por 148 balcões, entre os quais 54 Postos de Atendimento. 

Durante o ano de 2016, o Banco manteve a sua representação em todas províncias do País.

Com o propósito de aumentar a captação e aproximação de Clientes, bem como de elevar
o volume de negócios, o Banco realizou investimentos para expansão da rede comercial,
tendo sido abertos 5 balcões assim distribuídos: 4 balcões na Província de Luanda e 1
em Malange.

Foram inaugurados 11 postos de atendimento, sendo 8 na Província de Luanda, 2 em
Cabinda e 1 no Zaire.

Quanto ao número de balcões por Província, a de Luanda, pela sua densidade
populacional, lidera a lista com um total de 79 balcões, seguida da Província de Benguela
com 11, a Província de Cabinda e Zaire com 8 balcões cada, Huambo com 6, Huíla e
Lunda Sul com 5, Cuanza Norte e Moxico com 4 balcões cada; as Províncias do Cuanza
Sul, Uíge e Cunene, com 3 balcões cada; as Províncias da Lunda Norte, Bengo, Malange
e Namibe com 2 balcões cada uma e, por último, as Províncias do Cuando Cubango e
Bié com 1 balcão cada.

Para o atendimento personalizado ao segmento de instituições e grandes empresas, o
BCI, em 2016, contou com um Centro de Empresas, localizado nas instalações do balcão
4 de Fevereiro.

6. PRINCIPAIS
ACONTECIMENTOS
DE 2016

7. REDE 
DE DISTRIBUIÇÃO
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Distribuição Geográfica da Rede Comercial, Dezembro/ 2016

PROVÍNCIAS AGÊNCIAS/ BALCÕES POSTOS DE ATENDIMENTO TOTAL
Luanda 41 38 79
Benguela 10 1 11
Cabinda 5 3 8
Huambo 5 1 6
Lunda Sul 4 1 5
Zaire 6 2 8
Moxico 3 0 3
Cuanza Norte 1 3 4
Cuanza Sul 2 1 3
Cunene 2 1 3
Huíla 4 1 5
Bengo 2 0 2
Malange 2 0 2
Namibe 2 0 2
Uíge 2 1 3
Lunda Norte 1 1 2
Cuando Cubango 1 0 1
Bié 1 0 1
Total 94 54 148

PRODUTO MUNDIAL
Em 2016 a evolução da economia mundial terá atingido um crescimento de 3,1%, inferior
aos 3,2% registados em 2015. 

Evolução Económica das Regiões do Mundo
em percentagem

PIB
ESTIMATIVA PROJECÇÂO

2013 2014 2015 2016 2017
Economia Mundial 3,3 3,4 3,2 3,1 3,4
EUA 1,5 2,4 2,6 1,6 2,3
Japão 1,6 0,0 1,2 0,9 0,8
China 7,7 7,3 6,9 6,7 6,5
Zona Euro -0,3 0,9 2,0 1,7 1,6
Brasil 2,7 0,1 -3,8 -3,5 0,2
Índia 6,9 7,3 7,6 6,6 7,2
África Subsariana 5,1 5,0 3,4 1,6 2,8
África do Sul 2,2 1,5 1,3 0,3 0,8
Fonte: FMI

A evolução da economia mundial em 2016 ficou marcada pela recuperação das economias
emergentes e em desenvolvimento, e pelo menor crescimento das economias avançadas.

De acordo com as estimativas do FMI, as economias emergentes e em desenvolvimento
terão crescido 4,1% em 2016, depois de cinco anos consecutivos de queda, enquanto
as economias da zona euro e dos Estados Unidos da América terão registado
crescimentos abaixo dos obtidos no ano anterior.  

8.ENQUADRAMENTO
ECONÓMICO E
FINANCEIRO

8.1 CONTEXTO INTERNACIONAL
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Na zona euro a expansão da actividade terá observado um crescimento de 1,7% (abaixo
dos 2,0% obtidos em 2015). Entre outros, os resultados da votação do referendo para
saída do Reino Unido da União Europeia, terá afectado o desempenho da economia desta
região. Assim, a economia do Reino Unido terá crescido 2,0% (abaixo dos 2,2%,
registados em 2015), a economia Alemã, a maior do espaço euro, terá crescido 1,7%
(1,5% em 2015), a francesa terá crescido 1,3%, enquanto a Italiana terá registado um
crescimento positivo de 0,9% (acima dos 0,7% registados no ano anterior). 

As economias emergentes, com destaque para a chinesa, indiana e a região da África
subsariana, apesar de um certo abrandamento, terão contribuído positivamente para o
crescimento da economia mundial em 2016.

Apesar de alguns constrangimentos macroeconómicos registados ao longo do ano, estima-
se que a economia chinesa terá crescido 6,7% (6,9% em 2015), a economia indiana 6.6%
(abaixo dos 7,6% observados no ano anterior), enquanto a região da África subsariana,
terá registado um crescimento de 1,6% (abaixo dos 3,4% registados em 2015).

De acordo com as previsões do FMI, a economia japonesa terá obtido um crescimento
de 0,9% em 2016 (abaixo dos 1,2% de 2015).

Pesem embora as incertezas dos mercados monetário e financeiro em algumas regiões
do globo, as projecções do FMI estimam que o crescimento da economia mundial alcance
a taxa de 3,4% em 2017 e a de 3,6% em 2018.

Quanto às projecções de médio prazo, o FMI prevê que a economia global cresça 3,8%
em 2021, uma recuperação que será inteiramente suportada pelos mercados emergentes
e pelas economias desenvolvidas e que reflete também o aumento do peso de grandes
economias emergentes no total da economia, como é o caso da China e da Índia que
estão a crescer muito acima da média mundial.

INFLAÇÃO

Em 2016 a taxa de inflação das economias avançadas terá registado um aumento,
situando-se em 1,2%, em comparação com os 0,3% de 2015, enquanto a taxa de
inflação das economias emergentes e em desenvolvimento, terá atingido 4,5%, ou seja,
inferior aos 5,6% do ano anterior.

Evolução da taxa de inflação nalguns mercados

Fonte: FMI
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Em 2016, a taxa de inflação nos Estados Unidos terá observado um aumento de 1,8%. Na
Zona Euro, ao contrário dos anos anteriores, terá aumentado, situando-se em 0,6%. 

Os BRICS deverão continuar a observar taxas de inflação relativamente altas, apesar das
perspectivas de redução. Em 2016, a taxa de inflação atingiu a cifra de 5,5%, inferior à de
7,3% registada em 2015. 

TAXAS DE JURO

De acordo com o FMI, presume-se que a taxa de juro de referência (London InterBank
Offered Rate - LIBOR), a depósitos de seis meses, em dólares norte-americanos, terá
aumentado de 0,4% registado em 2015, para 1,0% em 2016; os depósitos em euros a
três meses terão reduzido de 0,0% em 2015, para -0,3% em 2016.  

Evolução das taxas de juro de referência

Fonte: FMI

PRODUTO INTERNO BRUTO

De acordo com os dados oficiais apresentados no Orçamento Geral do Estado para o
exercício económico de 2017, a economia angolana terá registado em 2016 uma
desaceleração do Produto Interno Bruto, prevendo-se uma taxa de expansão de 1,1%,
contra os 3,0% atingidos em 2015.

8.2 CONTEXTO NACIONAL
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Evolução do Produto Interno Bruto (%)

Estimativa
2013 2014 2015 2016

PIB 6,8 4,8 3,0 1,1
Sector Petrolífero -0,9 -2,6 6,5 0,8
Sector Não-Pretrolífero 10,9 8,2 1,5 1,2
Agricultura 42,3 11,9 0,8 6,7
Pescas e derivados 2,4 19,1 8,1 1,7
Diamantes e outros 3,3 1,0 2,2 0,6
Indústria transformadora 8,6 8,1 -2,1 3,9
Energia 34,4 17,3 2,5 19,9
Construção 8,1 8,0 3,5 3,2
Serviços mercantis 7,0 8,0 2,2 0,0
Outros 0,7 6,0 1,1 0,0

Fonte: MPDT, MINFIN e BNA

Para o abrandamento do Produto Interno Bruto contribuiu, essencialmente, o desempenho
menos favorável registado no sector petrolífero, que deverá registar um crescimento de
0,8% (contra os 6,5% registados em 2015).

O sector não petrolífero, afectado igualmente pela queda dos preços do petróleo nos
mercados internacionais, terá registado um crescimento de 1,2% (1,5% em 2015).

O sector que terá registado o maior crescimento em 2016, foi o da Energia com 19,9%,
seguido da Agricultura com 6,7%, da Indústria transformadora com 3,9%, da Construção
com 3,2%, das Pescas e derivados com 1,7%, dos Diamantes e outros com 0,6% e, por
último, os Serviços mercantis e Outros, ambos com 0,0%.

De um modo geral o desempenho da economia angolana foi afectado, desde Junho de
2014, pelos baixos preços do petróleo nos mercados internacionais Em consequência, o
Estado observou uma redução considerável das receitas cambiais e a economia no seu
todo abrandou devido à redução da oferta de divisas necessárias para actividade dos
diversos sectores. 

INDICADORES MACROECONÓMICOS

Em termos macroeconómicos, a economia angolana registou uma degradação de alguns
indicadores, com destaque para a evolução da taxa de inflação, que se situou no final do
ano em 42,0%, uma cifra acima dos 14,2%, registados em 2015. 

Evolução de indicadores económicos

2014 2015 2016
Taxa de inflação 7,4 14,2 42,0
Taxa de câmbio (USD/ AOA) 102,8 135,3 165,9
Taxa básica BNA 9,0 11,0 16,0
Facilidade permanente de cedência de liquidez 9,8 12,5 20,0
Facilidade permanente de absorção de liquidez 1,75 0,0 7,25
Reservas Externas Líquidas (USD milhões) 27,1 24,2 21,3
Base monetária M3 (mil milhões AOA) 5.110 5.711 6.519
Taxa LUIBOR (Overnight) 5,39 11,31 23,35
Taxas de Juro Nominais Ativas MN - Particulares (até 180 dias) 14,9 16,4 20,2
Taxas de Juro Nominais Passivas MN (de 181 dias a 1 ano) 5,5 3,8 3,9

Fonte: Banco Nacional de Angola
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As Reservas Internacionais Líquidas do Estado, como resultado da redução do preço médio
do petróleo nos mercados internacionais, passaram de USD 24,2 mil milhões alcançados
em Dezembro de 2015, para USD 21,3 mil milhões atingidos em Dezembro de 2016.

No mercado cambial, com a intervenção regular do Banco Nacional de Angola, no
mercado primário observou-se uma pressão sobre o kwanza, tendo-se a taxa de câmbio
média do Kwanza face ao dólar norte-americano, situado no final do ano em Kz 165,9
contra os Kz 135,3 registados em Dezembro de 2015, o que representou uma variação
de 22,6%.

Em 2016, os Bancos desenvolveram as suas actividades num ambiente macroeconómico
difícil, tendo o total dos Activos dos bancos, passado de Kz 8.955.042 milhões, registados
em 2015, para Kz 10.666.515 milhões, atingidos em 2016, o que corresponde a um
aumento de 19,1%.

Dos 28 bancos que estiveram em actividade em 2016, cinco detêm mais de 70 por cento
dos activos totais.

A carteira de depósitos do sistema registou um crescimento de 16,0%, enquanto a
carteira de crédito, cresceu 4,0%.

De acordo com os dados preliminares do BNA, no final do ano, o total de depósitos dos
bancos ascendia a Kz 7.080.154,9 milhões; o total dos créditos situou-se em Kz
4.258.399,3 milhões.

Em termos de moeda, no final de Dezembro de 2016 os depósitos constituídos em moeda
nacional representavam 70,7% do total e os restantes 28,3% em moeda externa. Em
relação ao crédito, no final do ano era composto por 70,1% em moeda nacional e 29,9%
em moeda externa.

Ao longo do ano de 2016, como resultado da política monetária e fiscal conduzida pelas
autoridades angolanas, bem como da conjuntura macroeconómica, as taxas de juro
básica do BNA, da facilidade permanente de liquidez e de absorção registaram aumentos.
A taxa básica do BNA passou de 11,0% registado em 2015, para 16,0% em 2016; a de
facilidade permanente de liquidez passou de 12,5% para 20%; a de absorção passou
de 0,0% para a maturidade overnight, para 7,25% para a maturidade de 7 dias. Em
consequência, as activas e passivas praticadas pelos Bancos registaram igualmente
aumentos. Assim, a média das taxas do crédito em moeda nacional, afecto ao sector
particular, para maturidade de 180 dias, situou-se em 20,2%; a dos depósitos a prazo,
para a maturidade entre 181 dias a 1 ano, fixou-se em 3,9%.

Importa realçar, que em 2016 o Banco Nacional de Angola continuou a comercializar no
mercado primário, preferencialmente, Bilhetes e Obrigações do Tesouro, e no mercado
aberto, Títulos do Banco Central. Em Dezembro de 2016, a taxa média de juro dos Bilhetes
do Tesouro, na maturidade de 91 dias, situou-se em 18,55%; e a de 182 dias, em
24,08%. A taxa média das Obrigações de Tesouro indexada à taxa de câmbio rondou, no
final do ano, os 7,00%  para a maturidade de 2 anos e os 7,77% para a maturidade de
5 anos.
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ASSUNTO

Regulamentação dos Subsistemas de Compensação e Liquidação

Reservas Obrigatórias
Limites de Saída e entrada de moeda
Câmara de compensação automatizada de Angola - Garantia para liquidação de saldos

Reservas Obrigatórias

Fundos Próprios Regulamentares
Requisitos de fundos próprios regulamentares para risco de crédito e risco de crédito de contraparte
Requisitos de fundos próprios regulamentares para risco de mercado e risco de crédito de contraparte na
carteira de negociação
Requisitos de fundos próprios regulamentares para risco operacional
Adopção plena das normas internacionais de contabilidade/normas internacionais de relato financeiro
Governação do risco
Princípios da governação dos riscos
Risco de taxa de juro na carteira bancária
Limites prudenciais aos grandes riscos

Perdas por imparidade para a carteira de crédito
Divulgação de instrumentos financeiros
Método da taxa de juro efectiva no reconhecimento de rendimentos e gastos de instrumentos financeiros
Locações
Títulos e valores mobiliários
Benefícios dos empregados
Tratamento das perdas na carteira de crédito
Cálculo e requisito de fundos próprios regulamentares para risco de carteira de crédito e risco 
de crédito de contraparte
Prestação de informação sobre requisitos de fundos próprios regulamentares para risco de crédito e risco de
crédito de contraparte
Cálculo e requisito de fundos próprios regulamentares para risco de mercado e risco de crédito de contraparte
na carteira de negociação
Prestação de informação sobre requisitos de fundos próprios regulamentares para risco de mercado
e risco de crédito de contraparte na carteira de negociação
Cálculo e requisito de fundos próprios regulamentares para risco operacional
Prestação de informação sobre requisitos de fundos próprios regulamentares para risco operacional
Prestação de informação sobre a composição dos Fundos Próprios e o rácio de solvabilidade
Risco de Liquidez

Abertura, movimentação e encerramento de contas de depósito bancário
Abertura e encerramento de agências e dependências
Protecção dos consumidores de produtos e serviços financeiros
Deveres de informação no âmbito dos depósitos bancários
Adopção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro
Casas de Câmbio - Regras Operacionais
Serviço de remessas de valores - Regras Operacionais
Deveres de informação no âmbito dos contratos de crédito
Plano de acção no âmbito dos fundos próprios regulamentares, previsto no Aviso nº02/2016 de 15 de Junho

Requisitos de Acesso às Facilidades Permanentes de Cedência de Liquidez
Cobrança de Comissões Sobre os Juros e a Custódia de Títulos Públicos

Deveres de Deligência Forçada
Governação de Risco de Crédito
Governação de Risco de Liquidez
Governação de Risco de Mercado
Governação de Risco Operacional

MÊS INSTRUMENTO

Janeiro Instrutivo nº 01/2016 de 22 de Janeiro

Abril Instrutivo nº02/2016 de 11 de Abril
Aviso nº 01/2016 de 12 de Abril
Instrutivo nº03/2016 de 25 de Abril

Maio Instrutivo nº04/2016 de 13 de Maio

Junho Aviso nº 02/2016 de 15 de Junho
Aviso nº 03/2016 de 16 de Junho
Aviso nº 04/2016 de 22 de Junho

Aviso nº 05/2016 de 22 de Junho
Aviso nº 06/2016 de 22 de Junho
Aviso nº 07/2016 de 22 de Junho

Aviso nº 08/2016 de 22 de Junho
Aviso nº 09/2016 de 22 de Junho

Agosto Instrutivo nº05/2016 de 08 de Agosto
Instrutivo nº06/2016 de 08 de Agosto
Instrutivo nº07/2016 de 08 de Agosto
Instrutivo nº08/2016 de 08 de Agosto
Instrutivo nº09/2016 de 08 de Agosto
Instrutivo nº10/2016 de 08 de Agosto
Instrutivo nº11/2016 de 08 de Agosto
Instrutivo nº12/2016 de 08 de Agosto

Instrutivo nº13/2016 de 08 de Agosto

Instrutivo nº14/2016 de 08 de Agosto

Instrutivo nº15/2016 de 08 de Agosto

Instrutivo nº16/2016 de 08 de Agosto
Instrutivo nº17/2016 de 08 de Agosto
Instrutivo nº18/2016 de 08 de Agosto
Instrutivo nº19/2016 de 08 de Agosto

Setembro Aviso nº 10/2016 de 05 de Setembro
Aviso nº 11/2016 de 05 de Setembro
Aviso nº 12/2016 de 05 de Setembro
Aviso nº 13/2016 de 05 de Setembro
Instrutivo nº20/2016 de 06 de Setembro
Instrutivo nº21/2016 de 06 de Setembro
Instrutivo nº22/2016 de 06 de Setembro
Aviso nº 14/2016 de 07 de Setembro
Directiva nº 05/DRO/DSI/2016 de 23 de Setembro

Outubro Directiva nº 03/DRO/DMA/2016 de 05 de Outubro
Directiva nº 04/DRO/DSC/DMA/2016 de 10 de Outubro

Novembro Instrutivo nº24/2016 de 16 de Novembro
Instrutivo nº25/2016 de 16 de Novembro
Instrutivo nº26/2016 de 16 de Novembro
Instrutivo nº27/2016 de 16 de Novembro
Instrutivo nº28/2016 de 16 de Novembro
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No âmbito das suas atribuições, a Direcção de Particulares e Micro-Finanças realizou
várias acções com o objectivo de atender ao segmento de Clientes particulares e manteve
relações com entidades institucionais no âmbito do programa de apoio aos micro,
pequenos e médios empreendedores.

As principais actividades desenvolvidas pela Direcção de Particulares e Micro-Finanças
foram as seguintes:
- Análise e acompanhamento dos indicadores relevantes relativos à gestão da carteira
de crédito de particulares do Banco, e em particular por balcões;

- Acompanhamento da campanha de Educação Financeira (produto Bankita), promovida
pelo BNA;

- Acompanhamento do microcrédito, nomeadamente dos programas do Governo, com
destaque para o PROAPEN - Ex Militares. 

Em Dezembro de 2016, o Banco contava com um total de 451.851 contas de clientes
particulares, acima das 398.966 registadas no ano precedente.

O montante de depósitos da classe de particulares em Dezembro de 2016 totalizou
Kz 35,7 mil milhões, contra os Kz 33,6 mil milhões registados no ano anterior. Destes,
Kz 27,0 mil milhões representam depósitos à ordem e Kz 8,6 mil milhões depósitos a prazo.

Composição da Carteira de Depósitos Particulares em 2016

O crédito concedido a este segmento de clientes atingiu no final de 2016 o montante de
Kz 26,2 mil milhões, face aos Kz 24,0 mil milhões observados em 2015. 

Em termos de produtos, os que apresentaram a maior parcela de crédito concedido em
2016 foram: “Adiantamento de Salário”, “Cria Condições”, “Crédito Rendas” e “Crédito
MINFIN”. 

Ao abrigo do projecto de educação financeira à população promovido pelo BNA, cujo
público-alvo, são cidadãos com baixo nível de rendimento, o BCI procedeu à abertura de
um total de 1.361 contas à ordem (Produto Bankita), tendo sido emitidos 2.619 cartões
MULTICAIXA, enquanto sobre os depósitos a prazo (Produto Poupança a Crescer), foram
constituídas 14 contas. Assim, desde o início do projecto, o total de contas dos dois
produtos, em Dezembro de 2016, ascendeu a 21.739 contas à ordem e 727 contas a
prazo; foram emitidos 11.379 cartões de débito.

9.ÁREAS
DE NEGÓCIO

9.1 PARTICULARES E

MICRO-FINANÇAS
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Em 2016, a Direcção de Empresas e Institucionais, com o objectivo principal de prestar um
serviço mais personalizado, procedeu a um conjunto de acções junto dos Clientes empresa
e instituições, de modo a fidelizar e aumentar o número de clientes deste segmento.

Assim, aquela Direcção focou as suas actividades na gestão e acompanhamento dos
processos de crédito das empresas e instituições, com destaque para o crédito “Angola
Investe” e realizou a nível nacional uma série de visitas aos diversos promotores de projectos,
com o objectivo de obter informações sobre o estado de desenvolvimento das actividades
e estreitar relações.   

O Banco registou em finais de Dezembro de 2016 um total de 42.141 contas de Clientes
da classe empresarial, superando os 40.093 registados no ano anterior.

A carteira de depósitos desta classe, constituída pelos Governos Central e Local, Fundos e
Serviços Públicos Autónomos, Segurança Social e Empresas, totalizou Kz 65,4 mil milhões,
em 2016, superior aos Kz 62,2 mil milhões registados no ano transacto. Destes, Kz 37,6
mil milhões estão constituídos em depósitos à ordem e Kz 27,7 mil milhões em depósitos
a prazo.

Composição da Carteira de Depósitos Empresas e Institucionais em 2016

Em 2016 o Banco continuou a atender às necessidades creditícias dos Clientes empresa
e instituições, dos mais diversos sectores de actividade, tendo o montante concedido
atingido os Kz 27,1 mil milhões, acima dos Kz 24,4 mil milhões de 2015.

Em relação ao programa “Angola Investe”, o BCI, na qualidade de parceiro do Estado, em
2016, concedeu a 21 benificiários um montante em crédito de Kz 2,4 mil milhões. Desde
o início do programa o BCI concedeu um total de Kz 5,2 mil milhões a 52 beneficiários. 

Com o objectivo de tornar-se mais eficiente, a Direcção de Banca Electrónica foi
reestruturada em 2016, tendo sido criada uma Sub-Direcção e cinco sectores.

Através desta Direcção, o Banco prestou ao longo do ano uma atenção especial a este
segmento de mercado, investindo em novas Caixas Automáticos, assim como em
Terminais de Pagamento Automático.

No que concerne aos cartões em circulação na rede MULTICAIXA dos seus clientes, o
Banco registou no final de 2016 um total de 207.442 cartões válidos, dos quais 84.188
cartões activos, o que representou uma cifra de 40,5% de cartões activos sobre os válidos.

9.2 EMPRESAS 
E INSTITUCIONAIS 

9.3 BANCA ELECTRÓNICA
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Em termos de emissão de cartões MULTICAIXA, ao longo do ano de 2016 foram postos
em circulação 84.826 cartões em moeda nacional, ou seja, mais 37.309 do que os
47.517 registados em 2015. Os cartões não personalizados atingiram os 84.826, o que
representou uma variação de mais 60.826 cartões comparativamente aos 24.000
registados no período homólogo de 2015. 

Importa realçar que o BCI, em 2017, tem previsto no seu plano de negócios, o início da
comercialização de cartões internacionais MasterCard.

Relativamente aos Caixas Automáticos (CA’s), no final do ano de 2016 e num total de
17 províncias, o BCI dispunha de 158 máquinas, o que representa uma diminuição de
duas Caixas Automáticos, face aos 160 existentes no ano anterior.

Caixas Automáticos

Dos 158 Caixas Automáticos, 155 estavam matriculados na rede MULTICAIXA, sendo
134 activos, num universo de 2.479 activos no conjunto dos Bancos, o que representa
5,4% do total.

A província de Luanda apresentou o maior número de Caixas Automáticos registados,
com um total de 76, mais dois do que no ano anterior, seguida da província de Benguela
com 23 e a do Huambo com 11. 

Ao longo do ano foram efectuadas várias operações na rede de Caixas Automáticos
do Banco, com destaque para as operações de levantamento, que totalizaram Kz 66,7
mil milhões, das quais Kz 36,8 mil milhões em Luanda e Kz 29,8 mil milhões nas
demais províncias.

Em relação aos Terminais de Pagamento Automático (TPA´s), a rede do BCI dispunha
em Dezembro de 2016 de 1.486 terminais, contra os 1.356 registados em Dezembro
de 2015, o que representou um aumento relativo de 9,5%

Terminais de Pagamento Automático
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Em 2016 o serviço de Call Center do BCI atendeu um total de 342 reclamações relativas
aos serviços electrónicos da rede MULTICAIXA, tendo sido 27 esclarecidas, 304
regularizadas e 11 em tratamento.

Ao longo do ano foi relevante a adesão aos serviços electrónicos de Internet Banking e
de SMS, concretamente mais 1.163 Clientes utilizadores do Internet Banking, tendo
registado no final do ano um total de 3.018 Clientes, dos quais 2.487 particulares, 453
empresas e 78 trabalhadores.

Importa realçar que em 2016, através dos serviços de Internet Banking, deu-se início a
entrada em funcionamento das transferências interbancárias, o pagamento de impostos
(DLI), o pagamento de vários serviços prestados pela Emis (Host to host) e a abertura de
linhas do Call Center.

Quota de Mercado de Caixas Automáticos e TPA’s Dez/ 2016

Descrição BCI BANCOS % BCI
Caixas Automáticos Matriculados 155 2.904 5,3%
Terminais de Pagamento Automático 1.486 67.492 2,2%

A 31 de Dezembro de 2016, o quadro de pessoal do BCI englobava 1.095 Colaboradores,
sendo:

• 610 Colaboradores do sexo masculino, correspondendo a 55,7%; 

• 485 Colaboradores do sexo feminino, ou seja, 44,3% do total do efectivo.

O quadro que se segue ilustra a evolução do efectivo nos últimos quatro anos.

Efectivo BCI/ 2012-2015

ANO HOMENS MULHERES TOTAL DIFERENÇA
2013 556 449 1.005 -
2014 609 464 1.073 68
2015 623 486 1.109 36
2016 610 485 1.095 -14

10. ÁREAS
DE SUPORTE
AO NEGÓCIO

10.1 RECURSOS HUMANOS
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DISTRIBUIÇÃO DO EFECTIVO

O conjunto dos órgãos da estrutura central está assim distribuído: Conselho de
Administração, 15 Direcções Centrais e 6 Gabinetes.

O efectivo por províncias está distribuído conforme consta no quadro seguinte: 

Efectivo do BCI por Províncias a 31 de Dezembro de 2016

EFECTIVO POR PROVÍNCIAS HOMENS MULHERES TOTAL
Luanda 360 345 705
Bengo 7 4 11
Benguela 45 36 81
Bié 6 1 7
Cabinda 27 14 41
Cunene 10 1 11
Huambo 20 15 35
Huíla 15 18 33
Kuanza Norte 14 6 20
Kuanza Sul 16 6 22
Cuando Cubango 2 1 3
Lunda Norte 8 0 8
Lunda Sul 14 9 23
Malange 9 5 14
Moxico 17 2 19
Namibe 8 5 13
Uíge 6 4 10
Zaire 26 13 39
Total 610 485 1.095

IDADE DO EFECTIVO 

A distribuição dos Colaboradores por faixa etária e tempo de serviço em Dezembro de
2016 é representada no quadro a seguir:

Idade do efectivo em Dezembro de 2016

Idade Colaboradores %
Até 19 0 0%
20 - 24 32 3%
25 - 29 230 21%
30 - 34 288 26%
35 - 39 155 14%
40 - 44 128 12%
45 - 49 99 9%
50 - 54 98 9%
55 - 59 54 5%
≥60 11 1%

1.095 100%

Como o quadro ilustra, o maior número de Colaboradores insere-se no grupo etário dos
30 aos 34 anos, com 288 elementos. A média de idade é de 37 anos e a tendência
evolutiva é no sentido de um efectivo cada vez mais jovem. 
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NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Em Dezembro de 2016, observou-se que 49,5% dos Colaboradores do Banco possuíam
como habilitações literárias o ensino médio e 19,7% a licenciatura, conforme consta o
quadro a seguir: 

Nível de escolaridade em Dezembro de 2016

NÍVEL DE ESCOLARIDADE HOMENS MULHERES TOTAL
Pós-graduação/ Mestrado 10 10 20
Licenciados 94 122 216
Bacharéis 97 104 201
Ensino médio 322 221 543
Outros (Primário e Secundário) 87 28 115
Total 610 485 1.095

Distribuição gráfica por nível de escolaridade em Dezembro de 2016

FORMAÇÃO

O Banco, com o objectivo de dotar e capacitar os Colaboradores com conhecimentos
científicos sólidos, continuou a investir em formação ao longo de 2016, tendo sido
realizadas acções de formação internas e externas em vários domínios.

O total de acções de formação efectuadas no período, atingiu 26 especialidades
correspondente à carga horária de 2.465, com 2.845 participações (615 em 2015), mais
362,6 % que no período anterior.

Neste domínio, há a ressaltar a implementação do plano de formação adequada à
reestruturação da área comercial face aos novos desafios, com a requalificação das
funções de Caixa e atendimento para Assistente de clientes, bem como a nova estratégia
de divisão do território nacional por zonas comerciais. Neste sentido, concebeu-se
formação de “Técnicas de atendimento e acompanhamento ”on job, “Competências de
liderança” e “Gestão de reclamação”.

No âmbito das parcerias formativas, foram desenvolvidas algumas actividades com
instituições como o Banco Millennium de Portugal na vertente de “Trade Finance” e o
Banco Nacional de Angola (BNA) via “E-learning”, em matérias diversas.
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As principais acções de formação realizadas em 2016 foram as seguintes:

• Plano de objectivos (Coaching)

• Formação de excelência no atendimento

• Formação pedagógica inicial de formadores

• Ética e deveres de segredo / Direitos do consumidor e Deveres do profissional bancário

• Relação entre o profissional e o consumidor bancário

• Contas, produtos e serviços bancários

• Formação em EXCEL básico e avançado. 

A Direcção de Marketing e Comunicação tem a missão de fomentar o negócio, a cultura
BCI e a responsabilidade social, através de uma estratégia de marketing global e
integrada, usando todas as suas ferramentas de maneira ética, competente, criativa,
inovadora e profissional. Tem igualmente a incumbência de melhorar a imagem da
Instituição, manter a sua presença nos diferentes meios de difusão, cuidar da divulgação
e qualidade dos seus produtos e serviços, bem como aumentar a notoriedade do BCI. 

Nesse sentido, durante o ano de 2016, desenvolveram-se várias acções, com destaque
para as campanhas publicitárias de produtos e serviços, melhoria de imagem dos balcões,
pesquisas e estudos, concepção de trabalhos criativos e de comunicação, bem como de
apoio ao Cliente.

No domínio da publicidade, foi relançada no início do ano a campanha de promoção do
produto “Cria Condições”. Porém, o grande destaque foi a campanha realizada na nova
plataforma de Internet Banking denominada “BCINET”. Esta campanha teve como
objectivo divulgar as novas funcionalidades do BCINET, tais como as transferências
interbancárias, o processamento de salários, pagamentos de serviços, etc. A acção foi
relançada em Dezembro, durante a Quadra Festiva, sob um formato adaptado ao contexto.

Ainda no âmbito da publicidade, é de realçar a campanha de pagamento de impostos que
teve a duração de três meses. Para além dos outdoors e a divulgação massiva na rádio,
a campanha contou com a distribuição de mais de cem mil flyers directamente nos grandes
pontos de pagamento de impostos, como repartições fiscais e SIAC de Luanda.

Outras acções concretizadas, não menos importantes, foram as tradicionais campanhas
levadas a cabo nas províncias, com objectivo de dar a conhecer, quer a existência do BCI
nestas localidades, quer o leque de produtos que a Instituição disponibiliza. Realizou-se
igualmente a campanha para a actualização de dados de clientes.

No capítulo da comunicação, destacamos como inovação a produção de uma “Newsletter
digital”, o que aconteceu pela primeira vez no BCI. Estas newsletters tiveram como alvo
preferencial os Clientes empresa e como objectivo a divulgação dos nossos serviços no
contexto empresarial. Outra inovação em 2016 foi a inserção periódica de “Posts” nas
redes sociais com maior relevância para o Facebook. A newsletter física designada
BCInforma, publicada trimestralmente, atingiu o seu objectivo principal que é informar o
público interno, as entidades institucionais e empresariais e público em geral, sobre as
actividades do BCI (projectos, negócios, investimentos etc.).

10.2 MARKETING
E COMUNICAÇÃO
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Durante o ano de 2016, foram produzidos e distribuídos mais de 280.000 folhetos e
flyers de comunicação e publicidade para apoiar a actividade comercial. 

Para melhoria da imagem dos balcões, foram realizadas visitas periódicas aos balcões
(duas por balcão em Luanda e no Bengo, e uma visita por balcão em Benguela, Huíla,
Namibe, Kwanza-Sul, Lunda-Sul e Norte, Kwanza-Norte e Malange), com o objectivo de
se proceder ao levantamento das necessidades e efectuarem-se as respectivas melhorias. 
Durante o ano de 2016, foram feitas intervenções (decoração com imagens e vinis
diversos, colocação de sinalética, mudança de suportes e de imagens em 18 balcões).

Relativamente à melhoria da prestação de serviços, realçamos a eficiência da gestão de
reclamações (nenhuma pendente), assim como os alertas pontuais às áreas intervenientes
no sentido de corrigir as queixas mais frequentes. Outra ferramenta utilizada para a
melhoria do serviço foi o “cliente misterioso” para averiguar a qualidade dos serviços
Western Union.

Importa realçar que em 2016 iniciou-se o processo de segmentação “de facto” da nossa
carteira de Clientes Particulares, com a criação do segmento “Funcionário Público”. Ainda
no capítulo de produtos e serviços foi criado um novo produto destinado aos jovens,
preenchendo deste modo o grande vazio existente na oferta de produtos BCI.

Ao longo do ano de 2016, a Direcção de Operações realizou um conjunto de acções que
serviram de suporte às operações do Banco, mormente na compensação, nas operações
gerais e Orçamento Geral do Estado, no processamento de crédito de contas e nas
operações com o estrangeiro.

Em termos da actividade sobre a compensação de cheques, realizaram-se operações cujo
saldo global em 31 de Dezembro de 2016 foi positivo de Kz 32,6 mil milhões.

Ao nível de operações via Sistema de Pagamentos em Tempo Real (SPTR), foi enviado um
total de Kz 154,7 mil milhões, e recebidos Kz 139,6 mil milhões. Relativamente aos
recebimentos, importa destacar os valores recebidos para Conta Única do Tesouro (CUT),
para cobertura das unidades orçamentais, com contas domiciliadas no BCI, que totalizaram
Kz 25,1 mil milhões, superior aos Kz 23,9 mil milhões recebidos no ano anterior. Para a
CUT, e no âmbito do acordo de arrecadação de receitas celebrado com o Ministério das
Finanças, foi transferido em 2016 o montante global de Kz 96,0 mil milhões.

Ao longo do ano foi transferido, por intermédio do Sistema de transferência a crédito (STC),
um total de Kz 13,6 mil milhões, e recebido um acumulado de Kz 36,9 mil milhões, o que
corresponde a um saldo positivo de Kz 23,2 mil milhões.

Em 2016 as operações com o estrangeiro, nomeadamente as ordens de pagamento
emitidas, totalizaram 19.662, contra as 16.143 registadas em 2015.

Importa referir, que das operações sobre o estrangeiro efectuadas pela Direcção de
Operações, o total correspondente de receitas atingiu Kz 2,8 mil milhões, contra os Kz 2,9
mil milhões alcançados em 2015.

10.3 OPERAÇÕES
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A Direcção de Gestão de Risco Global é, no âmbito das suas atribuições, a unidade de
estrutura responsável pela gestão, de forma adequada, do risco de crédito e demais
riscos futuros, zelando pela manutenção de regras e procedimentos internos e
regulamentares que garantam as melhores práticas, qualidade na concessão e
acompanhamento da carteira, bem como salvaguarda da integridade dos documentos
de suporte à mesma. Tem como missão proteger o capital da Instituição no que se refere
à concepção de modelos de risco, análise e gestão integrada de políticas de crédito, risco
de mercado e risco operacional. 

No quadro da gestão dos vários riscos em que incorre a actividade do Banco, em 2016, a
Direcção do Risco Global deu particular atenção ao risco de crédito. Assim, foram analisados
4.598 processos relacionados com os diversos produtos de crédito comercializados pelo
Banco, tendo sido de Kz 30,6 mil milhões o montante total de crédito concedido.

Dos processos de crédito analisados, a maioria está relacionada com o produto “Cria
Condições” com o total de 3.315, seguido do “Crédito Minfin” com 295 e o “Crédito a
funcionários” com 270 processos.

Durante o exercício, a Direcção de risco global, procedeu à classificação das operações
de crédito de acordo com o Aviso 04/09 do BNA, que consiste na análise individual e
colectiva dos níveis de risco estabelecidos e o cálculo das provisões conforme o Aviso
04/2011 de 8 de Junho do BNA. 

A Direcção de Auditoria Integrada, dando cumprimento ao seu plano de actividades e
metas estabelecido para o exercício económico de 2016, desenvolveu um conjunto de
acções, que visaram fundamentalmente a adequação de procedimentos e normas para
o melhor desempenho de actividade na instituição. Importa realçar que durante o ano
foram elaborados os manuais, “Metodológico de auditoria interna” e “Gestão da fraude”,
assim como foram desenhados os processos referentes à actividade da Direcção.

As actividades da Direcção centraram-se em três domínios, nomeadamente auditoria aos
balcões e postos de atendimento, auditoria de processos e formação.

No âmbito da auditoria aos balcões, as actividades incidiram fundamentalmente na
avaliação do cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos na instituição,
relativos aos processos de atribuição e controlo do crédito, abertura de contas, processo
da tesouraria, contagem de valores, análise de custos, confirmação do imobilizado e
emissão e controlo de cheques.

Ao nível da auditoria aos processos, a Direcção de Auditoria Integrada efectuou na
Direcção de Operações uma auditoria ao processo de envio de transferências via SPTR
e STC e outra na Direcção de Gestão de Risco Global, relativa ao cálculo de provisões da
carteira de crédito.

Importa realçar outras tarefas desenvolvidas pela Direcção no âmbito das suas funções,
como foram as respostas à circularização dos clientes e aos órgãos de justiça (83 cartas
de circularização de clientes, 163 cartas provenientes dos tribunais e 101 cartas da
Procuradoria-Geral da República), bem como 28 casos pontuais, alguns solicitados pelo
Conselho de Administração do Banco.

10.4 RISCO GLOBAL

10.5 CONTROLO INTERNO
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O Gabinete de Compliance estabeleceu para 2016 os seguintes objectivos:

1. Rever e formalizar as normas internas sobre prevenção do Branqueamento de Capitais
e Financiamento do Terrorismo (BCFT). 

2. Efectuar o controlo do nível de cumprimento pelo Banco de 30 normativos do BNA e de
20 internos;

3. Implementar o monitoramento automático das transações e melhorar o processo de
reporte das operações suspeitas;

4. Promover em coordenação com a DRH, seis acções de formação sobre Compliance e
prevenção do BCFT.

Globalmente o plano foi cumprido em cerca de 62,5%, havendo a balancear o seguinte:

• Foram documentados com o apoio da PwC e aprovados pelo CAD seis, dos sete manuais
de políticas e procedimentos de interesse para o Gabinete, a saber:

- Manual de procedimentos de prevenção do BCFT;
- Guia prático de procedimentos de prevenção BCFT (para os Balcões);
- Manual de procedimentos de estabelecimento da Correspondência Bancária;
- Política de prevenção de Conflito de Interesses;
- Manual de procedimentos de prevenção de Conflito de Interesses;
- Manual de prevenção da fraude interna (para a Direcção de Auditoria integrada);
- Manual de Políticas de Compliance (revisto mas por aprovar).

• Dos 50 normativos (30 do BNA e 20 internos), planificados para serem controlados ao
longo de 2016, 35 foram objecto de controlo (22 do BNA + 13 internos);

• Com o suporte da Exictos foi implementada a monitorização automática de clientes e das
transações com a entrada em serviço do módulo “Argus KYT” do aplicativo ARGUS AML,
em serviço desde 2012.

• Foram realizadas duas acções formativas.

Para além dessas actividades, o Gabinete desenvolveu acções no domínio da melhoria da
qualidade dos dados dos Clientes, interagindo intensamente com outras Direcções e os
Balcões, bem como em medidas de prevenção à fraude entre Clientes.

O Gabinete de Recuperação de Crédito, em coordenação com as áreas comerciais e o
Gabinete Jurídico, persistiu no decorrer do ano nos contactos com os Clientes com créditos
em situação irregular, o que permitiu recuperar o considerável montante de Kz 1.029,5 mil
milhões de crédito vencido, superior em 11,0% relativamente ao registado em 2015.

O Gabinete dará sequência à melhoria das técnicas de recuperação de crédito, em linha
com a política rigorosa e cuidada do crédito em situação irregular, orientada para a defesa
dos interesses da Instituição e dos Clientes.

No decorrer do ano de 2016, a Direcção de Tecnologias de Informação, desenvolveu um
conjunto de actividades que tiveram impacto positivo no desempenho das operações
bancárias e do negócio da Instituição. Mereceram destaque as seguintes:

• Implementação da plataforma web para automatização de processamento de ficheiros;

10.6 COMPLIANCE

10.7 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

10.8 TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO 
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• Implementação do projecto de WorkFlow de Crédito;

• Implementação do projecto de Cartões de Crédito Mastercard;

• Implementação do projecto de Meios de Pagamento e Serviços (Host to Host) com a EMIS;

• Início de implementação-piloto do projecto do Business Inteligence;

• Conclusão do projecto de Intranet Sharepoint;

• Implementação da plataforma Argus, módulo “Análise de transações online”;

• Identificação dos balcões com comunicação débil e a consequente migração para fibra
óptica;

• Instalação da fibra óptica pela provedora Unitel em 40%;

• Redução do tempo de inactividade dos links por falta de sistema para 4%;

• Optimização das linhas VSAT e Wimax;

• Upgrade de firmware mais recente nos nossos equipamentos de telecomunicações;

• Actualização e documentação da infraestrutura na plataforma de ITIL servicedesk;

• Implementação da plataforma para a gestão de incidentes Servicedesk versão 9, com
o objectivo de melhorar os tempos de resposta na solução dos incidentes reportados
pelos utilizadores;

• Criação do módulo de deferimento de operações.

Tendo como função determinante da sua actividade o relacionamento com os operadores
dos outros mercados bancários além-fronteiras, o contacto permanente com os actuais e
com os potenciais correspondentes do BCI continuou a ser ao longo do ano tarefa prioritária
da Direcção de Relações Internacionais. Por um lado, a Direcção aprofundou as relações
existentes com alguns correspondentes e, por outro, iniciou novas conexões financeiras
com Bancos de referência a nível internacional, visando sempre os seguintes objectivos:

• Aumentar o leque de opções na realização de operações internacionais; 

• Encontrar melhores serviços no concernente à relação qualidade/preço;

• Diversificar as alternativas de financiamento da sua actividade; 

• Aumentar a rentabilidade dos activos em moeda externa; 

• Negociar novas linhas e facilidades de crédito.

Neste contexto, durante o ano de 2016 a Direcção de Relações Internacionais manteve
vários encontros com as seguintes Instituições: Millennium BCP, Novo Banco,  Bank of
China, Banco Privado do Atlântico Europa, Money Corp., Royal Group e Phenix inc.

Destes encontros importa destacar os acordos celebrados com a Royal Group e com
Phenix inc., relativos a prestação de serviços financeiros.

10.9 RELAÇÕES
INTERNACIONAIS 
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O Gabinete jurídico, entre outras tarefas, presta assessoria jurídica à Administração e às
demais áreas funcionais do Banco, superintende toda actividade jurídica em que a
Instituição esteja envolvida, de modo a estar sempre em conformidade com as leis
vigentes em Angola.

Neste contexto, em 2016 foram desenvolvidas várias actividades, com destaque para a
elaboração de pareceres jurídicos sobre diversas matérias inerentes ao Conselho de
Administração, elaboração de diversos tipos de contratos relativos aos créditos concedidos
pelo Banco, dos quais 325 de Crédito geral, 309 de Crédito Minfin, 266 de Crédito a
particulares, 77 de Crédito automóvel e 59 de Crédito empresas. 

O Gabinete prestou igualmente apoio jurídico aos diversos órgãos de estrutura do Banco,
tendo acompanhado e participado na instrução de 37 processos disciplinares, recebeu
e elaborou 1.301 pareceres jurídicos em processos para abertura de contas, inserção
de novas assinaturas e processos para denominação de sociedades comerciais. 

Por outro lado, desenvolveu acções relevantes junto de diversos órgãos para dar
tratamento de processos do Banco, como são os casos da Polícia Nacional, do Tribunal
Provincial de Luanda, da Impressa Nacional, da Administração Geral Tributária, da
Conservatória do Registo Predial e do Notário.

Tendo em consideração que a responsabilidade social é um compromisso ético que cria
valor às organizações e à sociedade em geral, o BCI patrocinou várias iniciativas de saúde,
académicas, culturais, religiosas e desportivas, com destaque para as seguintes
instituições:

• Lar o Caminho;

• Lar Nossa Senhora das Mercês - Malange;

• Congregação do Espírito Santo;

• Rádio Cunene;

• Universidade Agostinho Neto;

• Coprat Futsal Clube;

• Associação “Amigos do Progresso do Sambizanga”;

• Administração da Cidade do Sequele;

• Comissão Organizativa da Gala dos Trabalhadores Bancários da Huíla;

• Rádio Cinco (RNA);

• Governo Provincial da Lunda Sul.

10.10 RELAÇÕES JURÍDICAS 

11. RESPONSABILIDADE
SOCIAL
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ACTIVO

Em 31 de Dezembro de 2016, o total do Activo líquido do BCI ascendeu a KZ 184.526,7
milhões, contra os KZ 127.358,5 milhões alcançados em 2015, o que representou uma
variação positiva de 45%.  

Milhões de Kz

ACTIVO 2015 2016 Variação
KZ KZ %

1. Disponibilidades 33.537,1 33.008,9 -2%
2. Aplicações de Liquidez 11.656,4 7.596,9 -35%
3. Títulos e Valores Mobiliários 12.687,2 66.916,2 427%
4. Créditos no Sistema de Pagamentos 314,4 230,8 -27%
5. Operações Cambiais 0,0 0,0 0%
6. Créditos 45.592,3 50.428,8 11%
7. Activos por Impostos Correntes 244,2 277,3 14%
8. Outros Valores 15.887,1 17.572,9 11%
9. Imobilizações 7.439,7 8.494,9 14%
Total do Activo 127.358,5 184.526,7 45%

Na estrutura do Activo, as Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários obtiveram o maior
peso com 36%, seguindo-se as Aplicações de Crédito com 27%, as Disponibilidades
com 18%, os Outros Valores com 10%, as Imobilizações com 5%, as Aplicações de
Liquidez com 4% e, por último, as Operações Cambiais e os Créditos no Sistema de
Pagamentos, ambos com 0%. 

Composição do Activo em Dezembro de 2016

O aumento do activo foi influenciado fundamentalmente pelo aumento dos Títulos e
Valores Mobiliários que passaram de KZ 12.687,2 milhões alcançados em Dezembro de
2015, para KZ 66.916,2 milhões em 2016, ou seja, um aumento de KZ 54.229,0
milhões, o que revela a aposta do Banco nestes instrumentos financeiros ao longo do
ano. Por outro lado, as Disponibilidades, embora tenham reduzido em 2% em comparação
com o ano de 2015, continuaram elevadas e ascenderam no final do ano a KZ 33.008,9
milhões, o que permitiu ao Banco cumprir com as reservas obrigatórias definidas pelo
Banco Nacional de Angola, assim como atender às solicitações de levantamento dos
clientes junto dos balcões e de instruções de transferências bancárias. 

12. ANÁLISE
FINANCEIRA

29_ BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RC BCI 2017_rc bci 2016  26/07/17  23:01  Page 29



As Aplicações de Liquidez no final do ano cifraram-se em KZ 7.596,9 milhões, uma
redução de 35%, comparativamente aos KZ 11.656,4 milhões registados no período
homólogo de 2015. 

O BCI continuou a atender às necessidades creditícias dos seus clientes, tendo a carteira
de crédito líquida ascendido no final do ano ao montante de KZ 50.428,8 milhões, contra
os KZ 45.592,2 milhões registados em 2015, o que corresponde a um acréscimo de 11%.

Sobre a carteira de crédito concedido, importa realçar o volume do crédito concedido aos
Clientes particulares por intermédio dos produtos “Cria condições” e “Adiantamento de
salários”, e dos créditos concedidos às empresas através do “Crédito Geral”, “Angola
Investe” e o “Adiantamento”.

Os Outros Valores, compostos por valores a receber de devedores diversos, créditos de
impostos, dividendos, impostos a recuperar, operações cambiais a prazo, contas de
regularização e outros, registaram uma variação positiva de 11%, passando de KZ
15.887,0 milhões, observados em 2015, para KZ 17.572,9 milhões registados em 2016. 

O Activo Imobilizado, como resultado dos investimentos efectuados ao longo do ano na
reabilitação, na construção de balcões, em software e investimentos em participações
financeiras, ascendeu a KZ 8.494,9 milhões, um aumento de KZ 1.055,2 milhões, em
relação aos KZ 7.439,7 milhões obtidos em Dezembro de 2015.

Da composição do Activo Imobilizado, as Imobilizações Corpóreas, em Dezembro de 2016,
totalizaram KZ 6.956,1 milhões (KZ 6.318,6 milhões em 2015), as Imobilizações
Financeiras totalizaram KZ 1.127,5 milhões (KZ 787,5 milhões no ano anterior) e as
Incorpóreas, KZ 411,1 milhões (KZ 333,4 milhões em 2015). 

PASSIVO

O total do Passivo em Dezembro de 2016 ascendeu a KZ 167.169,6 milhões, um
aumento de 39%, face aos KZ 120.222,5 milhões obtidos em 2015.

Passivo
Milhões de Kz

2015 2016 Variação
KZ KZ %

1. Depósitos 96.420,0 101.209,9 5%
1.1 À ordem 67.463,2 64.796,3 -4%
1.2 A prazo 28.956,8 36,413,6 26%
1.3 Outro Depósitos 0,8 0,6 -15%

2. Captações para Liquidez 0,0 40.115,4 100%
3. Obrigações no Sistema de Pagamentos 800,5 1.146,9 43%
4. Operações Cambiais 27,2 0,0 -100%
5. Outras Captações 11.974,5 11,050,2 -8%
5.1 Outras Captações Contratadas 11.974,5 11,050,2 -8%

6. Outras Obrigações 9.185,8 11,022,3 20%
7. Provisões para Responsabilidades Prováveis 1.814,5 2.624,9 45%
Total do Passivo 120.222,5 167.169,6 39%

O aumento do passivo foi influenciado principalmente pelas captações para liquidez,
registadas no mercado interbancário nacional, que atingiram o valor de KZ 40.115,4
milhões, no final do ano de 2016. 

A carteira de depósitos situou-se no final do ano em KZ 101.209,9 milhões, contra os KZ
96.420,0 milhões atingidos em 2015, o que representou um aumento de 5%.
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Importa salientar que o aumento observou-se nos depósitos a prazo, que aumentaram 26%
e atingiram no final do ano KZ 36.413,6 milhões, face aos KZ 28.956,8 alcançados no ano
anterior. Por outro lado, os depósitos à ordem registaram uma ligeira redução, passando de
KZ 67.463,2 milhões registados em 2015, para KZ 64.796,3 milhões, o que corresponde
a uma diminuição de 4%.

Composição do Passivo em Dezembro de 2016

O gráfico acima ilustra a composição do Passivo, onde se destacam os Depósitos, que
representam 55% do total, seguidos dos Outros Recursos com 22%, dos Outros Passivos,
constituídos pelas Outras Captações e Obrigações com 13% e dos Fundos Próprios com 10%.

FUNDOS PRÓPRIOS 

Os Fundos Próprios do BCI no final de 2016 registaram um acréscimo de 143% e
cifraram-se em KZ 17.356,4 milhões, face aos KZ 7.135,2 milhões atingidos em 2015.
Para o aumento dos Fundos Próprios contribuiu essencialmente o aumento das Reservas
e Fundos e os Resultados Líquidos.

Fundos Próprios
Milhões de Kz

2015 2016 Variação
KZ KZ %

1. Capital Social 6.894,0 6.894,0 0%
2. Reservas e Fundos 11.614,8 21.328,9 84%
3. Resultados Potenciais 3.167,8 0,0 -100%
4. Resultados Transitados -12.233,1 -11.373,6 -7%
5. Resultados Líquidos -2.308,3 507,2 -122%
Total dos Fundos Próprios 7.135,2 17.356,4 143%

Em Dezembro de 2016 as Reservas e Fundos cifraram-se em KZ 21.328,9 milhões,
contra os KZ 11.614,8 milhões registados em 2015, o que equivale a um aumento de
84%. Este aumento deveu-se ao reforço de capital social realizado pelo Accionista Estado
no montante de KZ 10.000,0 milhões. Este valor encontra-se registado em Reservas até
à formalização junto do cartório notarial. Por conseguinte, o Capital Social em 2016
manteve-se nos KZ 6.894,0 milhões.

Em função da evolução dos Fundos Próprios Regulamentares, o Rácio de Solvabilidade
elevou-se e fixou-se no final do ano de 2016 em 19,7%, contra os 5,5% registados
em 2015.
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Evolução dos Fundos Próprios (em milhares de Kwanzas) - 2015/2016

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO
Milhões de Kz

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 2015 2016 Variação
KZ KZ %

Produto Bancário 9.900,8 16.844,3 70%

Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa 

e Prestação de Garantias 2.160,1 4.216,2 95%

Resultado de Intermediação Financeira 7.740,7 12.628,1 63%
Custos Administrativos e de Comercialização 10.960,9 11.955,8 9%

Provisões sobre Outros Valores 

e Responsabilidades Prováveis 283,7 962,9 239%

Resultado de Imobilizações Financeiras 34,6 18,2 -47%

Outros Proveitos e Custos Operacionais 351,5 410,1 17%

Resultado Operacional -2.483,5 101,9 -104%
Resultado Não Operacional 175,2 405,2 131%
Resultado do Exercício -2.308,3 507,2 -122%

PRODUTO BANCÁRIO

Os resultados do produto bancário do Banco em 31 de Dezembro de 2015 são
apresentados na tabela a seguir:

Produto Bancário
Milhões de Kz

2015 2016 Variação
KZ KZ %

Margem Financeira 5.359,9 7.564,6 41%

Margem Complementar 4.540,9 9.279,8 104%

Total do Produto Bancário 9.900,8 16.844,3 70%

A margem financeira em 2016 aumentou 41%, atingindo KZ 7.564,6 milhões, quando
em 2015 totalizou KZ 5.359,9 milhões. Este resultado deveu-se ao aumento dos Proveitos
de Créditos que, dos KZ 4.334,5 milhões obtidos em 2015, passaram para KZ 7.008,7
milhões em 2016. Por outro lado, os Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários também
aumentaram em relação ao registado em 2015, situando-se em KZ 2.813,9 milhões,
contra os KZ 1.947,4 milhões. 
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Os custos de Instrumentos Financeiros aumentaram de KZ 1.389,5 milhões verificados
em 2015, para KZ 2.636,7 milhões no final do ano de 2016, devido essencialmente ao
aumento dos Custos de Depósitos, que no período em análise subiram 84%, alcançando
KZ 2.442,7 milhões. Por outro lado, os Custos de Captações para Liquidez, contribuíram
igualmente para o aumento do total dos Custos de Instrumentos Financeiros, uma vez
que registaram um aumento de 125%, ou seja, passaram de KZ 61,4 milhões registados
no ano anterior, para KZ 138,3 milhões em 2016.

MARGEM FINANCEIRA

Milhões de Kz

2015 2016 Variação
KZ KZ %

Proveitos de Aplicações de Liquidez 467,6 378,7 -19%

Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 1.947,4 2.813,9 44%

Proveitos de Instrumentos Financeiros Derivados 0,0 0,0 0%

Proveitos de Créditos 4.334,5 7.008,7 62%

Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos 6.749,5 10.201,3 51%
Custos de Depósitos 1.328,2 2.442,7 84%

Custos de Captações para Liquidez 0,0 138,3 100%

Custos de Captações com Títulos e Valores Mobiliários 0,0 0,0 0%

Custos de Instrumentos Financeiros Derivados 0,0 0,0 0%

Custos de Outras Captações 61,4 55,8 -9%

(-) Custos de Instrumentos Financeiros Passivos 1.389,6 2.636,7 90%
Total da Margem Financeira 5.359,9 7.564,6 41%

Tendo em conta as melhorias registadas no mercado cambial ao longo do ano, os
resultados de operações cambiais foram de KZ 4.804,9 milhões, acima dos KZ 1.643,2
milhões registados em 2015, o que representa um aumento de 192%. 

Os resultados de prestação de serviços, aumentaram 54% em 2016 e permitiram render
KZ 4.474,9 milhões, contra os KZ 2.897,6 milhões em 2015. 

MARGEM COMPLEMENTAR

Milhões de Kz

2015 2016 Variação
KZ KZ %

Resultados de Negociações e Ajustes ao Valor Justo 0,0 0,0 0%
Resultados de Operações Cambiais 1.643,3 4.804,9 192%
Resultados de Prestação de Serviços Financeiros 2.897,7 4.474,9 54%
Total da Margem Complementar 4.775,4 9.514,2 99%

Face à evolução das margens financeira e complementar, o Produto Bancário registou
um aumento de 70%, tendo alcançado KZ 16.844,3 milhões em 2016, quando no ano
anterior se situara em KZ 9.900,8 milhões.
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Composição do produto bancário (em milhões de Kwanzas)

CUSTOS DE ESTRUTURA

Em 2016, os Custos de Estrutura, como resultado dos investimentos realizados na
expansão da rede comercial e na formação dos colaboradores, registaram um incremento
de 9%, influenciados pelos aumentos de 21% dos Fornecimentos de Terceiros (mais KZ
796,6 milhões), dos Custos com o Pessoal com mais KZ 635,3 milhões e das
Depreciações e Amortizações, que evoluíram 15% (mais KZ 128,6 milhões). 

Milhões de Kz

2015 2016 Variação
KZ KZ %

Pessoal 5.491,1 6.126,4 12%
Fornecimentos de Terceiros 3.741,4 4.538,0 21%
Impostos e Taxas Não Incidentes sobre o Resultado 101,5 202,0 99%
Penalidades Aplicadas por Autoridades Reguladoras 0,1 15,7 100%
Outros Custos Administrativos e de Comercialização 55,7 77,2 39%
Depreciações e Amortizações 867,9 996,5 15%
Recuperação de Custos 0,0 0,0 0%
Total de Custos de Estrutura 10.960,9 11.955,8 9%

Composição dos custos de estrutura 

2015 2016
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Na composição dos Custos Administrativos, os Custos com o Pessoal, que em 2015
haviam absorvido 54% do total, reduziram para 51% em 2016, enquanto os
Fornecimentos e Serviços de Terceiros, passaram de 36% para 38%; os Outros Custos
passaram de 10% para 11%.

RÁCIOS

O rácio de solvabilidade contabilística obteve 17,1%, enquanto o Rácio de Solvabilidade
Regulamentar registou um aumento, tendo obtido uma cifra de 19,7%, contra os 5,5%
do ano anterior.

A qualidade do crédito registou um desagravamento, na medida em que o Crédito Vencido
sobre o Crédito Total passou de um rácio de 25,6% em 2015, para 17,3% em 2016.

As Provisões sobre o Crédito Vencido aumentaram de um rácio de 25,8% alcançado em
2015, para 39,2% no ano a seguir. 

Os Rácios de Liquidez continuam positivos, sendo que o Crédito sobre os Depósitos Totais
registou 49,8% (47,3% em 2015) e os Depósitos a Prazo tiveram um peso de 36,0%
dos Depósitos Totais (30,0% no ano anterior).

Em termos de eficiência, a relação Custos de Estrutura/Produto Bancário reduziu
consideravelmente e situou-se em 71,0% em 2016, contra os 110,7% registados em 2015. 

A Margem Financeira face ao Produto Bancário diminuiu de 54,1% em 2015, para 44,9%
no ano a seguir.

De acordo com disposições legais e considerando a necessidade de reforçar os fundos
próprios, de modo a alcançar os objectivos estratégicos, o Conselho de Administração
propõe a seguinte aplicação dos resultados obtidos no exercício económico de 2016, no
valor de Kz 507.162.092,98:

• Reservas legais:
um valor correspondente a 20% do resultado, isto é,  Kz 101.432.418,60;

• Resultados transitados:
um valor correspondente a 60% do resultado, isto é, Kz 304.297.255,79;

• Fundo Social dos trabalhadores:
um valor correspondente a 20% do resultado, isto é, Kz 101.432.418,60.

13. PROPOSTA
DE APLICAÇÃO
DE RESULTADOS
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14.
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015
Montantes expressos em milhares de Kz 

NOTAS 2016 2015
A C T I V O KZ KZ
1. DISPONIBILIDADES 3 33.008.883 33.537.140
2. APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ 7.596.903 11.656.419
2.1 Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro 4 7.579.056 9.634.598
2.2 Operações de Compra de Títulos Terceiros c/ Acordo Revenda 4 0 2.003.974
2.3 Operações em Ouro e Outros Metais Preciosos 4 17.847 17.847

3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 66.916.199 12.687.239
3.1 Mantidos para Negociação 5 40.209.790 429.995
3.2 Mantidos até o Vencimento 5 26.706.409 12.257.244

4. CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 6 230.845 314.424
5. OPERAÇÕES CAMBIAIS 0,0 0,0
6. CRÉDITOS 50.428.824 45.592.272
6.1 Créditos 7 54.082.010 48.821.523
6.2 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-) 7 3.653.186 3.229.251

7. ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES 8 277.251 244.239
8. OUTROS VALORES 8 17.572.854 15.887.089
9. IMOBILIZAÇÕES 8.494.907 7.439.695
9.1 Imobilizações Financeiras 9 1.127.572 787.596
9.2 Imobilizações Corpóreas 9 6.956.113 6.318.602
9.3 Imobilizações Incorpóreas 9 411.222 333.497

TOTAL DO ACTIVO 184.526.666 127.358.517 

2016 2015
PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS KZ KZ
1. DEPÓSITOS 101.210.538 96.420.767
1.1 À ordem 10 64.796.274 67.463.190
1.2 A prazo 10 36.413.624 28.956.823
1.3 Outros Depósitos 10 640 754

2. CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ 40.115.397 0,0
2.1 Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro 11 40.115.397 0,0
2.2 Operações Venda de Títulos de Terceiros com Acordo de Recompra 0,0 0,0

3. OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 6 1.146.880 800.472
4. OPERAÇÕES CAMBIAIS 0,0 27.227
5. OUTRAS CAPTAÇÕES 11.050.210 11.974.514
5.1 Outras Captações Contratadas 12 11.050.210 11.974.514

6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 13 11.022.335 9.185.819
7. PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS 14 2.624.858 1.814.487
TOTAL DO PASSIVO 167.170.218 120.223.286

FUNDOS PRÓPRIOS
8. Capital Social 15 6.893.954 6.893.954
9. Reservas e Fundos 15 21.328.895 11.614.840
10. Resultados Potenciais 15 0,0 3.167.837
11. Resultados Transitados 15 -11.373.563 -12.233.074
12. Resultados Líquidos 507.162 -2.308.326
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 17.356.448 7.135.231

TOTAL DO PASSIVO E DOS FUNDOS PRÓPRIOS 184.526.666 127.358.517
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Montantes expressos em milhares de Kz

NOTAS 2016 2015
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS KZ KZ

Proveitos de Aplicações de Liquidez 16 378.697 467.570
Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 16 2.813.934 1.947.388
Proveitos de Instrumentos Financeiros Derivados 0,0 0,0
Proveitos de Créditos 16 7.008.692 4.334.534
Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos 10.201.323 6.749.492

Custos de Depósitos 16 2.442.658 1.328.204
Custos de Captações para Liquidez 16 138.271 0,0
Custos de Captações com Títulos e Valores Mobiliários 0,0 0,0
Custos de Instrumentos Financeiros Derivados 0,0 0,0
Custos de Outras Captações 16 55.814 61.379
(-) Custos de Instrumentos Financeiros Passivos 2.636.743 1.389.583

Margem Financeira 7.564.580 5.359.909

Resultados de Negociações e Ajustes ao Valor Justo 0,0 0,0
Resultados de Operações Cambiais 17 4.804.896 1.643.288

Resultados de Prestação de Serviços Financeiros 18 4.474.863 2.897.652
(-) Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa e Prestação de Garantias 7 e 14 4.216.201 2.160.117

Resultado de Intermediação Financeira 12.628.138 7.740.732

Pessoal 19 6.126.386 5.491.072
Fornecimentos de Terceiros 20 4.538.010 3.741.388
Impostos e Taxas Não Incidentes sobre o Resultado 21 201.331 101.451
Penalidades Aplicadas por Autoridades Reguladoras 22 15.749 54
Outros Administrativos e de Comercialização 23 77.197 55.686
Depreciações e Amortizações 9 996.514 867.875
Recuperação de Custos 0,0 0,0
(-) Custos Administrativos e de Comercialização 11.955.187 10.257.526

(-) Provisões sobre Outros Valores e Responsabilidades Prováveis 8 e 14 962.878 283.693
Resultado de Imobilizações Financeiras 24 -18.214 -34.573
Outros Proveitos e Custos Operacionais 25 410.064 351.523
(-) Proveitos e Custos Operacionais 12.526.215 10.224.269
Resultado Operacional 101.923 -2.483.537
(-) Resultado Não Operacional 26 405.239 175.211
Resultado Antes dos Impostos e Outros Encargos 507.162 -2.308.326

(-) Encargos sobre o Resultado Corrente 27 0,0 0,0
Resultado corrente líquido 507.162 -2.308.326
(-) Participações Minoritárias

Resultado do Exercício 507.162 -2.308.326
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DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Montantes expressos em milhares de Kz

CAPITAL SOCIAL

ACÇÕES PRÉMIO DE TOTAL RESERVAS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS TOTAL
ORDINÁRIAS EMISSÃO E FUNDOS POTENCIAIS TRANSITADOS DO EXERCÍCIO

Saldos em 1 de Janeiro de 2015 6.240.372 653.582 6.893.954 7.608.634 3.167.837 (5.671.388) (5.217.074) 6.781.963

Transferência do resultado de 2014 - - - - - (5.217.074) 5.217.074 -

Constituição de reservas e fundos - - - 17.606 - - - 17.606

Recebimentos por aumento de capital (2015) - - - 4.000.000 - - - 4.000.000

Utilizações - - - (11.400) - - - (11.400)

Outros movimentos - - - - - (1.344.612) - (1.344.612)

Resultado líquido do exercício - - - - - - (2.308.326) (2.308.326)

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 6.240.372 653.582 6.893.954 11.614.840 3.167.837 (12.233.074) (2.308.326) 7.135.231

Transferência do resultado de 2015 - - - - - (2.308.326) 2.308.326 -

Constituição de reservas e fundos - - - 17.407 - - - 17.407

Recebimentos por aumento de capital (2016) - - - 10.000.000 - - - 10.000.000

Utilizações - - - (919) - - - (919)

Outros movimentos - - - (302.433) (3.167.837) 3.167.837 - (302.433)

Resultado líquido do exercício - - - - - - 507.162 507.162

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 6.240.372 653.582 6.893.954 21.328.895 0 (11.373.563) 507.162 17.356.448
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Montantes expressos em milhares de Kz

NOTAS 2016 2015
KZ KZ

Recebimentos de proveitos de aplicações de liquidez 371.132 460.531 
Recebimentos de proveitos de títulos e valores mobiliários 1.293.976 1.588.318 
Recebimentos de proveitos de créditos 6.671.128 4.572.350 

Recebimentos de proveitos de instrumentos financeiros activos 8.336.236 6.621.199 

Pagamentos de custos de depósitos (2.278.904) (1.280.076)
Pagamentos de custos de captações para liquidez (22.874) 0
Pagamentos de custos de outras captações (55.814) (61.379) 

Pagamentos de custos de instrumentos financeiros passivos (2.357.592) (1.341.455)

Fluxo de caixa da margem financeira 5.978.644 5.279.744 

Fluxo de caixa dos resultados de operações cambiais 4.804.896 1.643.288
Fluxo de caixa dos resultados de prestação de serviços financeiros 4.465.140 2.910.605 
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 15.248.680 9.833.636 

Pagamentos de custos administrativos e de comercialização (10.834.029) (9.335.148)
Pagamentos de outros encargos sobre o resultado 0 0
Fluxo de caixa da liquidação de operações no sistema de pagamentos 429.988 (330.284)
Fluxo de caixa dos outros valores e outras obrigações (424.656) (2.312.110)
Fluxo de caixa de outros custos e proveitos operacionais 158.690 (65.926)

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS (10.670.007) (12.043.467)

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES 4.578.673 (2.209.831)

Fluxo de caixa dos investimentos em aplicações de liquidez 4.067.080 3.393.584
Fluxo de caixa dos investimentos em títulos e valores mobiliários activos (42.696.904) (3.463.887)
Fluxo de caixa dos investimentos em créditos (8.438.421) (642.175)

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (47.068.244) (712.477)
Fluxo de caixa dos investimentos em imobilizações (2.106.207) (1.238.580)
Fluxo de caixa na alienação de imobilizações 955 0
Fluxo de caixa dos outros ganhos e perdas não-operacionais 392.080 175.211

FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES (1.713.172) (1.063.369)
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (48.781.416) (1.775.846)
Fluxo de caixa dos financiamentos com depósitos 4.626.017 19.361.954
Fluxo de caixa dos financiamentos com captações para liquidez 40.000.000 0
Fluxo de caixa dos financiamentos com operações cambiais (27.227) 27.227 
Fluxo de caixa dos financiamentos com outras captações (924.303) (146.960)

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 43.674.486 19.242.222  
Recebimentos por aumentos de capital 0 0 
(-) Pagamentos por reduções de capital 0 0
FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM FUNDOS PRÓPRIOS 0 0 

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS 43.674.486 19.242.222  

SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 3 33.537.140 18.280.595 
SALDO EM DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO 3 33.008.883 33.537.140 

VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES (528.257) 15.256.545
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O Banco de Comércio e Indústria, S.A. (adiante designado por, “Banco” ou “BCI”), foi
constituído por Escritura Pública de 11 de Março de 1991, pelo Decreto n.º 8 - A/91 de
11 de Março. O BCI opera e tem sede social em Angola, na Rua Rainha Ginga, Largo do
Atlético – Luanda. 

O Banco dedica-se à obtenção de recursos de terceiros sob a forma de depósitos ou
outros, os quais aplica, juntamente com os seus recursos próprios, na concessão de
empréstimos, depósitos no Banco Nacional de Angola, aplicações em instituições de
crédito, aquisição de títulos e em outros activos, para os quais se encontra devidamente
autorizado. O Banco presta ainda outros serviços bancários e realiza diversos tipos de
operações em moeda estrangeira, dispondo para o efeito de uma rede de 94 balcões.

No que se refere à estrutura accionista, conforme detalhado na nota 15, o Banco é detido
pelo Estado Angolano e por entidades do Sector Público Angolano.

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade
das operações, com base nos livros e registos mantidos pelo Banco, de acordo com os
princípios contabilísticos consagrados no Plano Contabilístico das Instituições Financeiras
(CONTIF), nos termos do Instrutivo n.º 9/2007, de 19 de Setembro, emitido pelo Banco
Nacional de Angola (adiante igualmente designado por “BNA”), o qual passou a vigorar a
partir de 1 de Janeiro de 2010, e actualizações subsequentes, nomeadamente a Directiva
n.º 04/DSI/2011, que estabelece a obrigatoriedade de adopção das Normas Internacionais
de Relato Financeiro (IFRS - International Financial Reporting Standards) em todas as
matérias relacionadas com procedimentos e critérios contabilísticos que não se
encontrem estabelecidos no CONTIF. Estes princípios poderão diferir dos geralmente
aceites em outros países.

O CONTIF tem como objectivo a uniformização dos registos contabilísticos e das
divulgações financeiras numa aproximação às práticas internacionais, através da
convergência dos princípios contabilísticos às Normas Internacionais de Relato Financeiro
(IFRS – International Financial Reporting Standards). 

As demonstrações financeiras agora apresentadas reflectem os resultados das operações
do Banco para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 e foram
preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do princípio da
especialização no qual os itens são reconhecidos como activos, passivos, fundos próprios,
proveitos e custos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento
para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as
características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade,
representação fidedigna, substância sobre a forma, neutralidade, prudência, plenitude e
comparabilidade.

As demonstrações financeiras do BCI relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2016 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 07 de Março de 2017.

As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma consistente
em todos os períodos das demonstrações financeiras agora apresentadas.

As demonstrações financeiras do Banco em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
encontram-se expressas em milhares de Kwanzas, conforme Aviso n.º 15/2007, Art.º 5º
do BNA, tendo os activos e passivos denominados em moeda estrangeira sido convertidos
com base no câmbio indicativo publicado pelo BNA naquelas datas. 

1. ACTIVIDADE

2. PRINCIPAIS
POLÍTICAS
CONTABILÍSTICAS 

2.1  BASES DE APRESENTAÇÃO
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Em 31 de Dezembro 2016 e 2015, o câmbio indicativo do Kwanza (AKZ) publicado pelo
BNA face ao Dólar dos Estados Unidos (USD) e ao Euro (EUR), era o seguinte:�

31.12.2016 31.12. 2015

1 USD = 165,9026 135,3150
1 EUR = 185,3785 147,8315

As principais políticas contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações
financeiras foram as seguintes:

a) Especialização de exercícios
Os proveitos e custos são reconhecidos em função do período de vigência das operações,
de acordo com o princípio contabilístico da especialização de exercícios, sendo registados
à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou
pagamento.

Os proveitos são considerados realizados quando:
i. Nas transacções com terceiros, o pagamento for efectuado ou assumido firme
compromisso de efectivá-lo;  

ii. Na extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o
desaparecimento simultâneo de um activo de valor igual ou maior; 

iii. Na geração natural de novos activos, independentemente da intervenção de terceiros;  
iv. No recebimento efectivo de doações e subvenções.

Os custos, por sua vez, são considerados incorridos quando:
i. Deixar de existir o correspondente valor activo, por transferência da sua propriedade
para um terceiro; 

ii. Pela diminuição ou extinção do valor económico de um activo;
iii. Pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente activo.

Os dividendos são reconhecidos quando recebidos.

b) Transacções em moeda estrangeira
As operações em moeda estrangeira são registadas de acordo com os princípios do
sistema multi-currency, sendo cada operação registada em função das respectivas
moedas de denominação. As transacções em moeda estrangeira são convertidas para
Kwanzas à taxa de câmbio indicativa publicada pelo BNA na data da transacção. Os
activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para
Kwanzas à taxa de câmbio indicativa publicada pelo BNA à data do balanço. Os custos e
proveitos relativos a diferenças cambiais, realizadas ou potenciais, são registados na
demonstração de resultados do exercício em que ocorrem.

Os activos e passivos não monetários, imobilizações financeiras, são registados ao custo
histórico.

Os activos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira, registados ao
custo histórico, excepto imobilizações financeiras, são convertidos para Kwanzas à taxa
de câmbio indicativa publicada pelo BNA na data da transacção.

Na data da sua contratação, as compras e vendas de moeda estrangeira à vista e a prazo
são imediatamente registadas na posição cambial. Sempre que estas operações
conduzam a variações dos saldos líquidos das diferentes moedas, há lugar à
movimentação das contas de posição cambial, à vista ou a prazo, cujo conteúdo e critério
de reavaliação são como segue:

2.2 POLÍTICAS
CONTABILÍSTICAS
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Posição cambial à vista
A posição cambial à vista em cada moeda é dada pelo saldo líquido dos activos e passivos
dessa moeda, assim como das operações à vista a aguardar liquidação, e das operações
a prazo com vencimento nos dois dias úteis subsequentes. A posição cambial à vista é
reavaliada diariamente com base na taxa de câmbio indicativa publicada pelo BNA nessa
data, dando origem à movimentação da conta de posição cambial (moeda nacional), por
contrapartida de resultados.

Posição cambial a prazo
A posição cambial a prazo em cada moeda corresponde ao saldo líquido das operações
a prazo a aguardar liquidação, com exclusão das que se vençam dentro dos dois dias
úteis subsequentes. Todos os contratos relativos a estas operações (forwards de moeda)
são reavaliados às taxas de câmbio a prazo do mercado ou, na ausência destas, através
do seu cálculo com base nas taxas de juro aplicáveis ao prazo residual de cada operação.
A diferença entre os contravalores em Kwanzas às taxas de reavaliação a prazo aplicadas,
e os contravalores às taxas contratadas, que representam o custo ou proveito ou o custo
de reavaliação da posição cambial a prazo, é registada nas rubricas de “Operações
cambiais” do activo ou do passivo, por contrapartida de resultados.

c) Créditos

Classificação do crédito
Os créditos concedidos a clientes são activos financeiros inicialmente registados pelos
valores contratados, quando originados pelo Banco, ou pelos valores pagos, quando
adquiridos a outras entidades. A componente de juros é objecto de relevação contabilística
autónoma nas respectivas contas de balanço, sendo os respectivos proveitos
periodificados em resultados ao longo da vida das operações de crédito,
independentemente do momento em que são cobrados ou pagos. 

Os créditos são subsequentemente registados pelo seu valor inicial, líquido das
amortizações e provisões para créditos de liquidação duvidosa.

As responsabilidades relativas a garantias e avales prestados e créditos documentários
são registadas em rubricas extrapatrimoniais pelo valor em risco, sendo os fluxos de
juros, comissões ou outros proveitos, registados em rubricas de resultados ao longo da
vida das operações.

Com a entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2016 do Aviso n.º 11/2014, de 10 de Dezembro,
do BNA que revogou o Aviso n.º 3/2012, de 28 de Março, do BNA, as operações de crédito,
por desembolso, são concedidas em moeda nacional para todas as entidades, com excepção
do Estado e entidades exportadoras, independentemente do prazo e da finalidade.

As operações de crédito concedido a clientes, as garantias e avales prestados e os
créditos documentários, são classificadas em função do seu risco, de acordo com o Aviso
n.º 11/2014 de 10 de Dezembro, do BNA, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2016,
e que revogou o Aviso n.º 3/2012, de 28 de Março, do BNA, e submetidas à constituição
de provisões em função dos novos normativos do BNA, nomeadamente o Aviso n.º
12/2014, de 10 de Dezembro, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2016, e os
Instrutivos n.º 1/2015, de 14 de Janeiro e n.º 09/2015, de 4 de Junho, sobre a
metodologia e classificação do crédito concedido a clientes, classificação de risco em
função do risco país e a determinação das respectivas provisões.

Nos termos do Aviso n.º 11/2014, de 10 de Dezembro, do BNA, o Banco classifica as
operações de crédito concedido, as garantias e avales prestados e os créditos
documentários por ordem crescente de risco, apurando as posições em risco de acordo
com os seguintes níveis:
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Nível Risco
A Mínimo
B Muito baixo
C Baixo
D Moderado
E Elevado
F Muito elevado
G Máximo

Além do apuramento do nível de risco acima descrito, o Banco define qual o risco-país de
cada posição em risco de acordo com o estabelecido no Instrutivo n.º 1/2015, de 14 de
Janeiro, do BNA, que define 5 grupos de risco, consoante o país da contraparte.

As operações de crédito que registam incumprimento são classificadas em função dos níveis
de risco associados ao crédito vincendo e vencido de cada operação na data de referência
das demonstrações financeiras, considerando para o efeito a classificação atribuída na fase
de concessão de crédito e a antiguidade do incumprimento, respectivamente.

Adicionalmente, as operações de crédito sem incumprimento que não foram registadas como
crédito vencido, são classificadas no nível A, caso se trate de entidades com risco Estado
(créditos concedidos ao abrigo de Programas de crédito do Executivo Angolano ou a entidades
públicas) e nos níveis B ou C para as restantes entidades, consoante a percepção de risco
que decorre da avaliação do cliente, nomeadamente da sua capacidade para fazer face ao
serviço de dívida, e da componente financeira da operação, sustentada na análise de
cashflows e garantias (tipologia e rácio de cobertura do crédito).

A classificação das posições em risco de um mesmo cliente, ou grupo económico, para
efeitos de constituição de provisões, é efectuada na classe que apresentar maior risco
(arrastamento).

A revisão e reclassificação do nível de risco de uma operação decorre de avaliação efectuada
periodicamente pelo Banco, tendo em consideração a percepção de risco associada à
operação de crédito e a existência de eventuais garantias que estejam a colateralizar a dívida
junto do Banco.

Sem prejuízo da revisão anteriormente descrita, a classificação das posições em risco é
revista mensalmente, em função do tempo decorrido desde a data de entrada das operações
em incumprimento, de acordo com a seguinte tabela:

Níveis de risco A B C D E F G
Tempo decorrido até de de de de de acima
desde a data de 15 15 a 30 1 a 2 2 a 3 3 a 5 5 a 6 de 6
incumprimento dias dias meses meses meses meses meses

A reclassificação do crédito para uma categoria de menor risco, em função da redução
do atraso, está limitada ao nível estabelecido na classificação inicial ou decorrente da
avaliação periódica do risco.

Provisões para créditos de liquidação duvidosa e prestação de garantias
O Banco apura as provisões para créditos de liquidação duvidosa, que se destinam a
fazer face a potenciais perdas nas posições em risco, de acordo com a metodologia
padrão prevista no Aviso n.º 12/2014, de 10 de Dezembro, do BNA e o Instrutivo n.º
9/2015, de 4 de Junho, do BNA, e são constituídas mensalmente, resultando da soma
algébrica da provisão para a posição em risco com a respectiva provisão para risco-país.
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Provisão = (e% + p%) x Vposição em risco

e% = ponderador de posição em risco
p% = ponderador de risco-país
Vposição em risco = Valor das posições em risco

A provisão apurada decorre da aplicação dos percentuais de provisionamento (que
engloba o ponderador da posição em risco e o ponderador de risco-país) sobre o valor
contabilístico de cada crédito, assim considerado o montante a receber do tomador do
crédito, acrescido dos proveitos e dos encargos de qualquer natureza não recebidos,
inclusive aqueles decorrentes de variação cambial, se houver. 

Os níveis de provisionamento a aplicar a cada posição em risco, são apurados em função
do ponderador de posição em risco, (classificação de risco A até risco G) apurado de
acordo com o Aviso n.º 11/2014, de 10 de Dezembro, do BNA, assim como a
especificidade do tipo de garantia associada à posição em risco, caso exista, de acordo
com a seguinte tabela:

Classificação Com garantia
da Posição Real
em Risco Sem Hipotecária Não

garantia Pessoal Crédito Habitação Outros Fins Financeira Financeira
Posição em Posição em
Risco < 75% Risco>= 75%
Garantia Garantia

A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
B 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
C 5% 5% 2% 2% 5% 2% 5%
D 30% 20% 5% 15% 20% 10% 20%
E 50% 30% 15% 25% 30% 20% 30%
F 70% 60% 45% 55% 60% 50% 60%
G 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

As provisões para crédito concedido são registadas no activo na rubrica “Provisões para
créditos de liquidação duvidosa”, a abater à rubrica “Créditos” (ver nota 7) e as provisões
para garantias e avales prestados e créditos documentários não garantidos à data do
balanço são apresentadas no passivo, na rubrica "Provisões para responsabilidades
prováveis" (ver nota 14).

Créditos transferidos para prejuízo
Seis meses após a classificação de uma operação na Classe G, desde que a mesma
apresente um atraso superior a 180 dias, o Banco abate esse crédito ao activo e utiliza
a respectiva provisão (transferência de crédito para prejuízo). Adicionalmente, estes
créditos permanecem registados numa rubrica extrapatrimonial por um prazo mínimo
de dez anos.

Renegociação dos créditos
As operações que sejam objecto de renegociação são mantidas, pelo menos, no mesmo
nível de risco em que estavam classificadas no mês imediatamente anterior à
renegociação. A reclassificação para uma classe de risco inferior ocorre apenas se houver
uma amortização regular e significativa das responsabilidades. Os ganhos ou proveitos
resultantes da renegociação só são registados aquando do seu efectivo recebimento.
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Recuperação dos créditos
Nas situações em que são efectuadas recuperações de créditos anteriormente abatidos
ao activo por utilização de provisões, os montantes recebidos são registados como outros
proveitos operacionais do exercício.

Apropriação de proveitos
O Banco procede à anulação de juros vencidos há mais de 90 dias, bem como não
reconhece juros a partir dessa data, para as operações de crédito em incumprimento,
até ao momento em que o cliente regularize a situação.

d) Títulos e valores mobiliários

Classificação dos títulos e valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários adquiridos pelo Banco são registados pelo valor
efectivamente pago, incluindo corretagens e emolumentos. O Conselho de Administração
do Banco determina a classificação dos seus investimentos no reconhecimento inicial,
numa das seguintes categorias, atendendo às características dos títulos e à sua intenção
aquando da aquisição dos mesmos:  

i. Títulos para negociação;
ii. Títulos disponíveis para venda;
iii. Títulos mantidos até o vencimento.

Os rendimentos produzidos pelos títulos e valores mobiliários, relativos a juros corridos
durante o prazo até o vencimento ou dividendos declarados, devem ser considerados
directamente no resultado do período, independentemente da categoria em que tenham
sido classificados, observado que os relativos às acções adquiridas há menos de seis
meses devem ser reconhecidos em contrapartida à adequada conta que regista o
correspondente custo de aquisição. 

O Banco classifica, de igual modo, os títulos e valores mobiliários, em ordem crescente
de riscos, nos seguintes níveis, sendo observados os mesmos critérios de
provisionamento definidos pelo CONTIF para a carteira de crédito:

Nível Risco
A Mínimo
B Muito baixo
C Baixo
D Moderado
E Elevado
F Muito elevado
G Máximo

O Banco classifica os títulos de dívida do Estado Angolano e do BNA no Nível A.

Títulos para negociação
São considerados títulos para negociação os títulos adquiridos com o objectivo de serem
activa e frequentemente negociados.

Os títulos mantidos para negociação são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição,
incluindo custos directamente atribuíveis à aquisição do activo. Posteriormente, são
valorizados ao justo valor, sendo o respectivo proveito ou custo proveniente da valorização
reconhecido em resultados do exercício.
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Títulos mantidos até o vencimento
São considerados títulos mantidos até o vencimento, aqueles que são adquiridos com a
finalidade de os manter em carteira até ao seu vencimento, desde que haja capacidade
financeira do Banco para tal. Essa capacidade financeira é comprovada com base em
projecção de fluxos de caixa, não considerando a possibilidade de venda dos títulos antes
do vencimento.

As acções não resgatáveis não podem ser classificadas na categoria títulos mantidos até
o vencimento.

Os títulos mantidos até o vencimento são registados pelo seu custo de aquisição,
acrescido dos rendimentos auferidos pela fluência dos seus prazos (incluindo
periodificação do juro e do prémio/ desconto por contrapartida de resultados),
reconhecendo o Banco eventuais lucros ou prejuízos apurados na data do vencimento
pela diferença entre o preço realizado e o respectivo valor contabilístico.

No caso de eventual venda dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria
títulos mantidos até o vencimento antes do resgate, devem ser registados os eventuais
lucros ou prejuízos apurados na data da venda pela diferença entre o preço de venda e
o seu valor contabilístico.

O Banco não poderá classificar quaisquer títulos e valores mobiliários na categoria títulos
mantidos até o vencimento se, durante o exercício económico corrente ou em algum dos
dois exercícios económicos anteriores, vendeu ou reclassificou parte substancial deles
antes de seu vencimento, exceptuados os casos em que o valor de custo de aquisição
dos títulos, acrescido dos rendimentos auferidos, não apresente diferença significativa
em relação ao valor de mercado.

Os Títulos do Banco Central, os Bilhetes do Tesouro e as Obrigações do Tesouro são
emitidos a valor descontado e registados pelo seu custo de aquisição. A diferença entre
este e o valor nominal, que constitui a remuneração do Banco, é reconhecida
contabilisticamente como proveito ao longo do período compreendido entre a data de
compra e a data de vencimento dos títulos, na própria conta com a especificação
“Proveitos a receber”.

As Obrigações do Tesouro emitidas em moeda nacional indexadas à taxa de câmbio do
Dólar dos Estados Unidos estão sujeitas a actualização cambial. O resultado da
actualização cambial do valor nominal do título, do desconto e do juro corrido, é reflectido
na demonstração de resultados do exercício em que ocorre, na rubrica “Proveitos de
títulos e valores mobiliários”.

Títulos disponíveis para venda
São considerados títulos disponíveis para venda os títulos passíveis de serem
eventualmente negociados e que não se enquadrem nas demais categorias.

São registados, no momento inicial, ao custo de aquisição, sendo posteriormente
valorizados ao justo valor. As variações do justo valor são registadas por contrapartida de
fundos próprios, sendo as valias reconhecidas em resultados do exercício quando da
venda definitiva do activo.

Valor de mercado
O valor de mercado (justo valor) dos títulos é determinado de acordo com os seguintes
critérios:

i. Preço médio de negociação no dia do apuramento ou, quando não disponível, o preço
médio de negociação no dia útil anterior;
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ii. Valor líquido provável de realização obtido mediante adopção de técnica ou modelo
interno de valorização;

iii. Preço de instrumento financeiro semelhante, levando em consideração, no mínimo,
os prazos de pagamento e vencimento, o risco de crédito e a moeda ou indexador; e

iv. Preço definido pelo BNA. 

No caso de títulos com prazo de vencimento inferior a um ano, para os quais não existe
cotação em mercado activo com transacções regulares, os mesmos são valorizados com
base no custo de aquisição por se entender que reflecte a melhor aproximação ao seu
valor de mercado.

Transferência de títulos entre categorias
As transferências de uma categoria para outra somente poderão ocorrer por motivo
isolado, não usual, não recorrente e que não pudesse ter sido razoavelmente antecipado,
ocorrido após a data da classificação, devendo permanecer à disposição do BNA a
documentação que servir de base para a reclassificação, devidamente acompanhada de
exposição de motivos do Conselho de Administração do Banco.

A eventual transferência para categoria diversa deve levar em conta a intenção e a
capacidade financeira do Banco e ser efectuada pelo valor de mercado do título ou valor
mobiliário, observando-se, ainda, os seguintes procedimentos: 

1) Na transferência da categoria de “Títulos para negociação” para as demais categorias,
não será admitido o estorno dos valores já registados no resultado decorrentes de
ganhos ou perdas não realizados; 

2) Na transferência da categoria “Títulos disponíveis para venda”, os ganhos e perdas
não realizados, registados como componente destacado nos fundos próprios, devem
ser reconhecidos no resultado do período: 
i. Imediatamente, quando para a categoria “Títulos para a negociação”; 

ii. Em função do prazo remanescente até o vencimento, quando para a categoria
“Títulos mantidos até o vencimento”; 

3) Na transferência da categoria “Títulos mantidos até o vencimento” para as demais
categorias, os ganhos e perdas não realizados devem ser reconhecidos: 
i. Imediatamente no resultado do período, quando para a categoria “Títulos para
negociação”;

ii. Como componente destacado nos fundos próprios, quando para a categoria
“Títulos disponíveis para a venda”. 

Imparidade
As perdas em títulos e valores mobiliários de carácter permanente devem ser
reconhecidas imediatamente no resultado do exercício. O valor ajustado decorrente do
reconhecimento das referidas perdas passa a constituir a nova base de valor para efeitos
de apropriação de rendimentos. Não se admite a reversão destas perdas.

e) Imobilizações financeiras

Participações coligadas e equipadas 
São consideradas participações em coligadas ou equiparadas, as participações em
sociedades, nas quais o Banco detém, directa ou indirectamente, uma percentagem igual
ou superior a 10% do respectivo capital votante, sem controlá-la.
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O Banco aplica o método da equivalência patrimonial para a valorização das suas
participações em coligadas e equiparadas nas seguintes situações:

a) Quando as participações societárias estejam em relação de grupo; ou

b) Quando as participações societárias sejam relevantes e o Banco tenha influência na sua
administração, ou quando a percentagem de participação, directa ou indirectamente,
representar 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da participada.

Uma participação societária considera-se em relação de grupo quando seja exercido um
domínio sobre a Sociedade, reflectido através de um controlo operacional, nos casos em
que tenham administração ou gestão comum, ou por um controlo societário, quando o
controlo é obtido através do somatório da percentagem detida directamente pelo Banco,
pelos seus administradores, controladores e empresas ligadas.

Uma participação societária considera-se relevante quando:

a) O seu valor contabilístico for igual ou superior a 10% dos fundos próprios do Banco; ou

b) Valor contabilístico das várias participadas, considerado em conjunto, for igual ou
superior a 15% dos fundos próprios do Banco.

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as imobilizações financeiras são
registadas inicialmente pelo seu custo de aquisição e posteriormente ajustadas em função
das alterações verificadas, após a aquisição, na quota-parte do Banco nos activos líquidos
das correspondentes participadas. Os resultados do Banco incluem a parte que lhe
corresponde nos resultados dessas participadas.

Adicionalmente, o Banco deve constituir uma provisão para perdas, quando existir passivo
a descoberto na participada, e houver intenção manifesta do Banco em manter o seu
apoio financeiro à mesma.

Deve deixar de ser avaliada pelo método da equivalência patrimonial, a participação
societária em sociedades coligadas e equiparadas com efectiva e clara evidência de
perda de continuidade de suas operações ou no caso em que estas estejam a operar
sob severas restrições a longo prazo que prejudiquem significativamente a sua
capacidade de transferir recursos para a investidora.

Nas situações em que a valorização pelo método da equivalência patrimonial não é
aplicável, as imobilizações financeiras encontram-se registadas ao custo de aquisição,
deduzido de provisões para perdas.

Quando esta se encontra denominada em moeda estrangeira, é objecto de actualização
cambial, sendo o resultado desta actualização cambial reflectido em rubrica específica
nos fundos próprios.

Participações em outras sociedades
São consideradas participações em outras sociedades, as participações em sociedades
nas quais o Banco detém, directa ou indirectamente, uma percentagem inferior a 10%
do respectivo capital votante.

As participações em outras sociedades são avaliadas pelo custo de aquisição, deduzido
da provisão para perdas.

Os rendimentos decorrentes desses investimentos, relativos a dividendos declarados,
devem ser considerados directamente no resultado do exercício. As participações
adquiridas com dividendos propostos e não pagos (ex-dividendo) devem ter esses
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dividendos reconhecidos como custo de aquisição em contrapartida à respectiva conta
no resultado do exercício.

Quando esta se encontra denominada em moeda estrangeira, é objecto de actualização
cambial, sendo o resultado desta actualização cambial reflectido em rubrica específica
nos fundos próprios.

Outros investimentos
Esta rubrica inclui direitos de qualquer natureza não classificáveis nas demais rubricas
do activo, nem em imobilizações corpóreas ou incorpóreas, tal como, património artístico.

f) Imobilizações incorpóreas e corpóreas

Imobilizações incorpóreas
As imobilizações incorpóreas correspondem, essencialmente, a gastos com trespasses,
organização e expansão, benfeitorias em imóveis de terceiros e software, sempre que o
Banco consiga demonstrar que os mesmos venham a gerar benefícios económicos futuros.
Estas despesas são registadas pelo seu custo de aquisição e amortizadas linearmente por
duodécimos ao longo de um período de três anos, com excepção das benfeitorias
realizadas em imóveis de terceiros, as quais são amortizadas conforme o prazo expectável
de duração do contrato de arrendamento ou pela vida útil das mesmas, se inferior.

Imobilizações corpóreas
As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição, sendo
permitida a sua reavaliação ao abrigo das disposições legais aplicáveis.

Uma percentagem equivalente a 30% do aumento das amortizações que resulta das
reavaliações efectuadas não é aceite como custo para efeitos fiscais.

A depreciação é calculada pelo método das quotas constantes às taxas máximas
fiscalmente aceites como custo.

Com a publicação do Decreto Presidencial n.º 207/15, em 5 de Novembro de 2015, que
veio definir o novo regime das reintegrações e amortizações dos bens do activo
imobilizado, a depreciação dos bens adquiridos a partir de 01 de Janeiro de 2015 passou
a ser calculada às taxas máximas definidas na tabela anexa ao referido Decreto, a que
passaram a corresponder os seguintes anos de vida útil estimada:

Anos
Imóveis de uso próprio:
. Edifícios 25
. Obras 5

Equipamento:
. Mobiliário e material 6 a 8
. Máquinas e ferramentas 3 a 8
. Equipamento informático 3
. Instalações interiores 5 a 10
. Material de transporte 4
. Equipamento de segurança 8
. Outros equipamentos 3 a 5

As imobilizações em curso que correspondem, essencialmente, a Edifícios e a balcões/centros
de atendimento em construção e ao respectivo mobiliário e equipamento, encontram-se
registadas pelo seu custo de aquisição e iniciarão a sua amortização quando os respectivos
Edifícios e os balcões/centros de atendimento entrarem em funcionamento.
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g) Bens não de uso próprio

Os bens não de uso próprio são classificados como detidos para venda quando existe a
intenção de alienar os referidos activos e os activos ou grupos de activos estão disponíveis
para venda imediata e a sua venda é muito provável.

O Banco classifica em bens não de uso próprio, os bens detidos em resultado de
recuperações de crédito que se encontram mensurados inicialmente pelo menor valor
entre o seu justo valor líquido de despesas e o valor contabilístico do crédito existente na
data em que foi efectuada a dação. 

Adicionalmente, são classificados em bens não de uso próprio os imóveis que não são
parte integrante das instalações do BCI, nem se destinam à prossecução do seu objecto
social.

O justo valor é baseado no valor de mercado, sendo este determinado com base no preço
expectável de venda obtido através de avaliações periódicas efectuadas pelo Banco.

A mensuração subsequente destes activos é efectuada ao menor do seu valor
contabilístico e o correspondente justo valor, líquido de despesas, não sendo sujeitos a
amortização. Caso existam perdas não realizadas, estas são registadas como perdas de
imparidade por contrapartida de resultados do exercício.

h) Redução no valor recuperável de outros activos (imparidade)

O Banco avalia periodicamente os seus activos, especialmente na ocasião da elaboração
de demonstrações financeiras, com vista a identificar activos que apresentem o valor
recuperável inferior ao valor contabilístico. O reconhecimento da redução no valor
contabilístico (imparidade) de um activo acontece, sempre que o seu valor contabilístico
exceda o valor recuperável, por contrapartida de resultados.

Na avaliação do indício de imparidade, a instituição deve considerar, no mínimo, as
seguintes indicações:

1) Declínio significativo no valor de um activo, maior do que o esperado no seu uso
normal;

2) Mudanças significativas no ambiente tecnológico, económico ou legal, com efeitos
adversos sobre o Banco;

3) Aumento nas taxas de juro ou outras taxas de mercado, com efeitos sobre as taxas de
desconto e consequente redução no valor presente ou no valor recuperável dos activos;

4) Valor contabilístico de activos líquidos maior do que o valor de mercado;

5) Evidência disponível de obsolescência ou perda de capacidade física de um activo;

6) Mudanças significativas na forma de utilização do activo, como descontinuidade ou
reestruturação, com efeitos adversos para o Banco;

7) Indicação de que o desempenho económico do activo será pior do que o esperado.
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i) Reserva de actualização monetária e dos fundos próprios

Nos termos do Aviso n.º 2/2009, de 8 de Maio, do Banco Nacional de Angola, sobre
actualização monetária, o qual revogou o Aviso n.º 19/2007, de 26 de Setembro, as
instituições financeiras devem, em caso de existência de inflação, considerar
mensalmente os efeitos da modificação no poder de compra da moeda nacional, com
base na aplicação do índice de Preços ao Consumidor, nas imobilizações e nos saldos
de capital, reservas e resultados transitados..

As demonstrações financeiras de uma entidade cuja moeda funcional seja a moeda de
uma economia hiperinflacionária devem ser expressas em termos da unidade de
mensuração corrente à data do balanço. A hiperinflação é indicada pelas características
do ambiente económico de um país que inclui, mas sem limitar, as seguintes situações:

i. A população em geral prefere guardar a sua riqueza em activos não monetários ou em
moeda estrangeira relativamente estável. As quantias da moeda local detidas são
imediatamente investidas para manter o poder de compra;

ii. A população em geral vê as quantias monetárias em termos de moeda estrangeira
estável. Os preços podem ser cotados nessa moeda;

iii. As vendas e compras a crédito têm lugar a preços que compensem a perda esperada
do poder de compra durante o período do crédito, mesmo que o período seja curto;

iv. As taxas de juro, salários e preços estão ligados a um índice de preços; e

v. A taxa acumulada de inflação durante os últimos 3 anos aproxima-se de, ou excede,
100%.

O valor resultante da actualização monetária das imobilizações deve ser reflectido
mensalmente a crédito na conta de “Resultado da Actualização Monetária”, por
contrapartida das rubricas de valor bruto e amortizações acumuladas das imobilizações.

O valor resultante da actualização monetária deve ser reflectido mensalmente, a débito
na conta de “Resultado da Actualização Monetária” da demonstração de resultados, por
contrapartida do aumento dos saldos de fundos próprios, com excepção da rubrica
“Capital Social”, que deve ser classificada numa rubrica específica (“Reserva de
actualização monetária do Capital Social”) que só pode ser utilizada para posterior
aumento de capital.

Nos exercícios de 2016 e 2015, o Banco não procedeu à actualização monetária das
suas imobilizações financeiras e dos seus fundos próprios, em virtude da inflação
verificada, bem como a evolução cambial que ocorreu ao longo do período, não
perspectivarem que Angola pudesse ser considerada uma economia hiperinflacionária,
nos termos do normativo em vigor.

j) Benefícios a Colaboradores

Responsabilidades com pensões de reforma
A Lei n.º 07/04, de 15 de Outubro, que revogou a Lei n.º 18/90, de 27 de Outubro, que
regulamenta o sistema de Segurança Social de Angola, prevê a atribuição de pensões
de reforma a todos os trabalhadores Angolanos inscritos na Segurança Social. O valor
destas pensões é calculado com base numa tabela proporcional ao número de anos de
trabalho, aplicada sobre a média dos salários ilíquidos mensais recebidos nos períodos
imediatamente anteriores à data em que o trabalhador cessar a sua actividade. De acordo
com o Decreto n.º 38/08, de 19 de Junho, as taxas de contribuição para este sistema
são de 8% para a entidade empregadora e de 3% para os trabalhadores.
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Adicionalmente, de acordo com a Lei n.º 2/2000 e com os artigos 218.º e 262.º da Lei
Geral do Trabalho, a compensação a pagar pelo Banco no caso de caducidade do contrato
de trabalho por reforma do trabalhador determinava-se multiplicando 25% do salário
base mensal praticado na data em que o trabalhador atinge a idade legal de reforma,
pelo número de anos de antiguidade. No entanto, esta compensação foi abolida na nova
Lei Geral do Trabalho aprovada pela Lei n.º 7/15 de 15 de Junho, que entrou em vigor a
15 de Setembro de 2015. Mas ainda assim, as responsabilidades do BCI com
complementos de reforma, previstos na anterior Lei Geral do Trabalho, encontram-se
registadas na rubrica “Provisões para responsabilidades prováveis” (ver nota 14).

Por outro lado, em 15 de Março de 2010, o Banco celebrou um protocolo com o Banco
Nacional de Angola com vista à assunção de encargos com pensões de reforma
complementares ao Sistema de Segurança Social de Angola para os colaboradores do
Banco provenientes daquela instituição. Estes encargos são pagos através de uma renda
vitalícia mensal a partir do momento em que os colaboradores se reformam, sendo
assumidos de forma partilhada e proporcional ao tempo de serviço prestado pelos
colaboradores em cada uma das instituições (ver nota 14). 

Neste exercício de 2016, o Banco iniciou o reconhecimento da sua responsabilidade (por
serviços passados) com as reformas daqueles colaboradores, com base num estudo
actuarial realizado para o efeito.

Dado o valor elevado desta responsabilidade, o Banco decidiu reconhecê-la durante os
próximos 5 anos, tendo em conta o valor desta responsabilidade em cada momento.

Provisão para férias e subsídio de férias
A Lei Geral do Trabalho, em vigor em 31 de Dezembro de 2016, determina que o
montante de subsídio de férias pagável aos trabalhadores em determinado exercício é
um direito por eles adquirido no ano imediatamente anterior. Consequentemente, o Banco
releva contabilisticamente no exercício os valores relativos a férias e subsídio de férias
pagáveis no ano seguinte (ver nota 13).

k) Impostos sobre o rendimento

Os rendimentos obtidos pelo Banco, no âmbito do exercício normal da sua actividade,
estão sujeitos a diversos impostos, consoante a sua natureza.

Deste modo, o Banco é tributado pela totalidade dos lucros obtidos, quer no país, quer
no estrangeiro, e o seu lucro tributável corresponde à diferença entre todos os proveitos
ou ganhos realizados e os custos ou perdas imputáveis ao exercício em apreço,
eventualmente corrigidos nos termos do Código do Imposto Industrial.

O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo
considerado fiscalmente um contribuinte do Grupo A. A tributação dos seus rendimentos
é efectuada nos termos do novo Código do Imposto Industrial, aprovado pela Lei n.º
19/14, de 22 de Outubro de 2014, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2015, e que
define a nova taxa de imposto de 30% (ver nota 27).

Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, conforme disposto no artigo 48.º
do Código do Imposto Industrial, podem ser deduzidos aos lucros tributáveis dos três
anos posteriores.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais
durante um período de 5 anos, podendo resultar, devido a diferentes interpretações da
legislação fiscal, em eventuais correcções ao lucro tributável dos exercícios de 2012 a 2016.
No entanto, não é previsível que qualquer correcção relativa a estes exercícios venha a ocorrer
e, caso ocorra, não são esperados impactos significativos nas Demonstrações financeiras. 
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Os proveitos dos títulos da dívida pública resultantes de Obrigações do Tesouro e de
Bilhetes do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano, cuja emissão se encontra
regulamentada pela Lei-quadro da Dívida Pública Directa (Lei n.º 16/02, de 5 de
Dezembro), bem como pelos Decretos Regulamentares números 51/03 e 52/03, de 8
de Julho, gozam de isenção de todos os impostos. Tal facto é complementado pelo
disposto na alínea c) do número 1 do Artigo 23º do Código do Imposto Industrial, onde é
referido expressamente que não se consideram como proveitos os rendimentos que
provierem de quaisquer títulos da dívida pública angolana, para efeitos do apuramento
do Imposto Industrial a pagar. Desta forma, na determinação do lucro tributável para os
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, tais proveitos foram deduzidos
ao lucro tributável.

Imposto corrente
O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual difere
do resultado contabilístico devido a ajustamentos resultantes de custos ou proveitos não
relevantes para efeitos fiscais ou que apenas serão considerados em outros períodos
contabilísticos.

Imposto diferido
O total dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba os impostos correntes
e os impostos diferidos.

Os impostos diferidos correspondem ao impacto no imposto a recuperar/pagar em períodos
futuros resultante de diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor de
balanço dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizada na determinação do lucro
tributável. Os impostos diferidos activos e passivos são calculados com base nas taxas
fiscais em vigor para o período em que se prevê que seja realizado o respectivo activo ou
passivo. Os prejuízos fiscais reportáveis dão também origem a impostos diferidos activos.

Os passivos fiscais diferidos são normalmente registados para todas as diferenças
temporárias tributáveis, enquanto os activos fiscais diferidos só são reconhecidos até ao
montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que permitam
a utilização das correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou de reporte de
prejuízos fiscais. Adicionalmente, não são registados activos fiscais diferidos nos casos
em que a sua recuperabilidade possa ser questionável devido a outras situações, incluindo
questões de interpretação da legislação fiscal em vigor.

Apesar disto, não são registados activos ou passivos fiscais diferidos relativos a diferenças
temporárias originadas no reconhecimento inicial de activos e passivos em transacções
que não afectem o resultado contabilístico ou o lucro tributável.

O Banco não reconheceu nas demonstrações financeiras os impostos diferidos activos
relacionados com prejuízos fiscais reportáveis, na medida em que não lhe é possível
demonstrar a probabilidade de obtenção de lucros fiscais no futuro que permitam a sua
utilização.

Imposto sobre a Aplicação de Capitais
Na sequência da linha definida pelo projecto da Reforma Tributária, foi publicado em
Diário da República o Decreto legislativo Presidencial n.º 2/14, de 20 de Outubro, que
procede à revisão e republicação do Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais
(“IAC”), em vigor desde o passado dia 19 de Novembro de 2014.   

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 2/14, de 20 de Outubro, em vigor desde o dia 19
de Novembro, veio rever e introduzir diversas alterações legislativas ao Código do IAC,
na sequência do projecto da Reforma Tributária. 
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O IAC incide, genericamente, sobre os rendimentos provenientes das aplicações financeiras
do Banco. A taxa varia entre 5% (no caso de juros pagos relativamente a títulos de dívida
pública que apresentem uma maturidade igual ou superior a três anos) e 15%. Sem
prejuízo do exposto, no que diz respeito aos rendimentos de títulos de dívida pública,
conforme previamente mencionado, segundo último entendimento das Autoridades Fiscais
e do Banco Nacional de Angola dirigido à ABANC (carta do Banco Nacional de Angola,
datada de 26 de Setembro de 2013), apenas os que decorrerem de títulos emitidos em
data igual ou posterior a 1 de Janeiro de 2013 se encontram sujeitos a este imposto.

O IAC tem a natureza de pagamento por conta do Imposto Industrial, operando esta
compensação por via da dedução à colecta que vier a ser apurada, nos termos da alínea
a) do número 81.º do Código do Imposto Industrial.

Imposto Predial Urbano 
De acordo com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/11, de 21 de Abril, ao Código
do Imposto Predial Urbano (“IPU”), sobre as rendas auferidas de imóveis arrendados
incide IPU, à taxa de 15%.

Por outro lado, nos termos do artigo 23.º do Código do Imposto Industrial, não se
consideram proveitos ou ganhos do exercício, para efeitos de apuramento do imposto
devido, as rendas que sejam sujeitas a IPU.

l) Impostos sobre o património

Imposto Predial Urbano
Em face da redacção introduzida pela Lei n.º 18/11, de 21 de Abril, foi revogada a isenção
anteriormente prevista no Regulamento do IPU, passando a incidir IPU, à taxa de 0,5%,
sobre o valor patrimonial dos imóveis próprios que se destinem ao desenvolvimento da
actividade normal do Banco (superior a AKZ 5.000.000).

SISA
Nos termos do Diploma Legislativo n.º 230, de 18 de Maio de 1931 e, bem assim, das
alterações introduzidas pela Lei n.º 15/92, de 3 de Julho e Lei n.º 16/11, de 21 de Abril,
a SISA incide sobre todos os actos que importem transmissão perpétua ou temporária de
propriedade de qualquer valor, espécie ou natureza, qualquer que seja a denominação ou
forma do título (v.g., actos que importam transmissão de benfeitorias em prédios rústicos
ou urbanos, as transmissões de bens imobiliários por meio de doações com entradas ou
pensões ou a transmissão de bens imobiliários por meio de doações), à taxa de 2%.

m) Outros impostos 

O Banco está igualmente sujeito a impostos indirectos, designadamente, impostos
aduaneiros, Imposto do Selo, Imposto de Consumo, bem como outras taxas

n) Substituição tributária 

Imposto sobre a Aplicação de Capitais 
De acordo com o Decreto Legislativo Presidencial n.º 2/14, de 20 de Outubro, o Banco
procede a retenção na fonte de IAC, à taxa de 10%, sobre os juros de depósitos a prazo
pagos a clientes.

Imposto do Selo 
De acordo com o Decreto Legislativo Presidencial n.º 3/14, de 21 de Outubro, recai sobre
o Banco a responsabilidade de liquidação e entrega do Imposto do Selo devido pelos
seus clientes na generalidade das operações bancárias (v.g., financiamentos, cobrança
de juros de financiamentos, comissões por serviços financeiros), procedendo o Banco à
liquidação do imposto, às taxas previstas na Tabela do Imposto do Selo.
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Imposto Industrial
De acordo com o previsto no Artigo 67.º da Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro, a tributação
efectiva das prestações de serviços contratadas pelo Banco é objecto de retenção na
fonte sobre determinadas prestações de serviços, à taxa de 6,5%.  

Imposto Predial Urbano 
De acordo com o previsto na Lei n.º 18/11, de 21 de Abril, o Banco procede a retenção
na fonte do IPU devido, à taxa de 15%, sobre o pagamento ou entrega de rendas relativas
a imóveis arrendados.

o) Provisões e contingências

Provisões
As provisões representam responsabilidades prováveis com prazos e valores estimados.
São reconhecidas provisões quando (i) o Banco tem uma obrigação presente, legal ou
construtiva, (ii) seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando
possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. O montante da provisão
corresponde à melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade,
na data do balanço. 

Contingências passivas
Caso o Banco tenha uma responsabilidade em que não seja provável o futuro dispêndio
de recursos, trata-se de uma contingência passiva. As contingências passivas são apenas
objecto de divulgação, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota.

São reconhecidas contingências passivas em contas extrapatrimoniais quando (i) o Banco
tem uma possível obrigação presente cuja existência será confirmada somente pela
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam sob o controlo do
Banco; (ii) uma obrigação presente que surge de eventos passados, mas que não é
reconhecida porque não é provável que o Banco tenha de a liquidar ou o valor da
obrigação não pode ser mensurado com suficiente segurança.

As contingências passivas são reavaliadas periodicamente para determinar se a avaliação
anterior continua válida. Se for provável que uma saída de recursos será exigida para um
item anteriormente tratado como uma contingência passiva, é reconhecida uma provisão
nas demonstrações financeiras do período no qual ocorre a mudança na estimativa de
probabilidade.

Contingências activas
Uma contingência activa é um possível activo presente, decorrente de eventos passados,
cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros que não estejam totalmente sob o controlo da instituição. As contingências activas
são apenas objecto de divulgação e reconhecidas em contas extrapatrimoniais, a menos
que a possibilidade da sua concretização seja remota.

As contingências activas devem ser reavaliadas periodicamente para determinar se a
avaliação inicial continua válida. Se for praticamente certo que uma entrada de recursos
ocorrerá por conta de um activo, entrada esta anteriormente classificada 
como provável, o activo e o correspondente ganho devem ser reconhecidos nas
demonstrações financeiras do período em que ocorrer a mudança de estimativa

p) Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e comissões

As comissões por serviços prestados são normalmente reconhecidas como proveito ao
longo do período de prestação do serviço, ou de uma só vez se resultarem da execução
de actos únicos
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q) Resultado por acção

O resultado por acção é calculado dividindo o resultado líquido atribuível a accionistas
do Banco pelo número médio ponderado de acções ordinárias em circulação no exercício,
excluindo o número médio de acções ordinárias compradas pelo Banco e detidas como
acções próprias.

Se o resultado por acção for alterado em resultado de uma emissão a prémio ou desconto
ou outro evento que altere o número potencial de acções ordinárias ou alterações nas
políticas contabilísticas, o cálculo do resultado por acção para todos os períodos
apresentados é ajustado retrospectivamente.

r) Distribuição de dividendos

Os dividendos são reconhecidos como passivo e deduzidos da rubrica de capital próprio
após aprovação pelos accionistas.

s) Principais estimativas e incertezas associadas à aplicação das políticas
contabilísticas

As contas do Banco integram estimativas realizadas em condições de incerteza, que
requerem que o Conselho de Administração utilize o julgamento de forma a apurar a
estimativa adequada.

Desta forma, em algumas situações, as estimativas apuradas pelo Conselho de
Administração do Banco poderiam ser diferentes caso um julgamento distinto fosse
efectuado. O Conselho de Administração considera que os critérios adoptados são
apropriados e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a
posição financeira do Banco e das suas operações em todos os aspectos materialmente
relevantes.

Utilizaram-se estimativas e pressupostos, nomeadamente nas áreas significativas:
“Provisões para créditos de liquidação duvidosa”, “Títulos e valores mobiliários mantidos
até o vencimento ”, “Imobilizações financeiras”, ”Imobilizações corpóreas e incorpóreas”,
“Benefícios a colaboradores”, “Provisões para responsabilidades prováveis” e “Impostos
sobre os lucros”.

t) Fluxos de caixa

Para efeitos da preparação da demonstração de fluxos de caixa, o Banco considera como
disponibilidades o total dos saldos das rubricas de caixa, disponibilidades no Banco
Central e disponibilidades em instituições financeiras.

u) Compensação de saldos

Os elementos do activo e do passivo devem ser valorizados separadamente, não sendo
permitidas quaisquer compensações entre os saldos devedores e credores, inclusive das
contas de resultado, com excepção das compensações relativas às operações
interdepartamentais ou interdependências, ou outras definidas pelo BNA.
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

2016 2015 
Caixa
Notas e moedas nacionais 3.872.230 4.918.213
Notas e moedas estrangeiras
Em Euros 1.199.707 175.371
Em Dólares dos Estados Unidos 508.301 559.157
Em outras divisas 5.239 36.390

5.585.477 5.689.131
Disponibilidades no Banco Central
Em moeda nacional 21.512.029 23.001.889
Em Dólares dos Estados Unidos 849.624 692.978

22.361.653 23.694.867
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Commerzbank - 2.037.240
Em Dólares dos Estados Unidos - 1.979.409
Em Euros - 57.831

Banco Comercial Português 3.075.531 864.643
Em Euros 2.967.214 862.158
Em Dólares dos Estados Unidos 106.345 -
Em Libras 1.972 2.485

Banco Atlântico Europa 1.476.874 -
Em Euros 1.438.935 -
Em Dólares dos Estados Unidos 35.535 -
Em Randes Sul Africanos 2.404 -

Novo Banco 24.049 305.308
Em Dólares dos Estados Unidos - 189.246
Em Euros 24.049 116.062

Byblos Bank 3.711 226.556
Em Dólares dos Estados Unidos 2.246 149.629
Em Euros 1.465 76.927

Bank of China 296.287 365.295
Em Dólares dos Estados Unidos - 365.288
Em Euros 296.287 7

Standard Bank 22.567 108.227
Em Dólares dos Estados Unidos - 4.500
Em Randes Sul Africanos 22.567 103.727

Outras instituições de crédito 162.734 245.873
Em Dólares dos Estados Unidos 162.568 245.87
Em Euros 166 -
Em Randes Sul Africanos - 1

5.061.753 4.153.142
33.008.883 33.537.140

3. DISPONIBILIDADES
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As “Disponibilidades no Banco Central” em moeda nacional e moeda estrangeira visam
cumprir as disposições em vigor de manutenção de reservas mínimas obrigatórias, não
sendo remuneradas.

As reservas obrigatórias são apuradas de acordo o instrutivo do BNA sobre a Política
Monetária, e são constituídas em moeda nacional e em moeda estrangeira, em função
da respectiva denominação dos passivos que constituem a sua base de incidência,
devendo ser mantidas durante todo o período a que se referem. 

Em 31 de Dezembro de 2016, as exigibilidades de manutenção de reservas obrigatórias
foram apuradas através da aplicação de uma taxa de 30,0% sobre a média aritmética
dos saldos diários dos passivos elegíveis em moeda nacional e de 15% sobre a média
aritmética dos saldos diários dos passivos elegíveis em moeda estrangeira, exceptuando
os depósitos do Governo Central, em que se aplica uma taxa 75% e os Governos Locais
e Administrações Municipais, cujas taxas são de 50% para depósitos em moeda nacional
e 100% para moeda estrangeira. Na última semana do ano de 2016 as reservas
obrigatórias totais eram de 26.523.811 mAKZ.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, as “Disponibilidades em outras instituições de
crédito” também não eram remuneradas.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição: 

2016 2015 
Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro
Aplicações em Instituições de Crédito no País
BNA - 2.000.000

- 2.000.000
Aplicações em Instituições de Crédito no Estrangeiro
Banco Fiduciário Internacional 3.318.052 2.706.300
Novo Banco 3.981.663 4.600.710
Standard Chartered Bank 174.990 142.524
Byblos Bank - 60.241
Millennium BCP - 57.654
Standard Bank of South Africa 43.246 46.880
Commerzbank 41.456 12.178

7.559.407 7.626.487

Juros a receber 19.649 8.111
7.579.056 9.634.598

Op. Compra Títulos de Terceiros c/ Acordo de Revenda
Valor aplicado - 2.000.000
Proveitos a receber - 3.974

- 2.003.974
Aplicações em ouro e outros metais preciosos
Ouro 16.832 16.832
Prata (outros metais preciosos) 1.015 1.015

17.847 17.847
7.596.903 11.656.419

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Aplicações em instituições de crédito no
estrangeiro” incluía o colateral para a linha de emissão de cartas de crédito junto do Novo
Banco, S.A., nos montantes de mAKZ 3.981.663 e mAKZ 4.600.710, respectivamente
(ver nota 12).

4. APLICAÇÕES
DE LIQUIDEZ
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, as aplicações de liquidez, excluindo os respectivos
juros a receber, apresentava a seguinte estrutura por moeda e taxa de juro média:

2016 2015 

Taxa de Montante Montante Taxa de Montante Montante
Juro média em divisa em mAKZ Juro média em divisa em mAKZ

Dólares dos Estados Unidos 0,31% 45.144.774 7.489.636 0,20% 55.492.721 7.508.967

Kwanzas - - - 1,75% 2.000.000.000 2.000.000

Euros 0,00% 143.087 26.524 0,00% 477.636 70.610

Randes Sul Africanos 7,00% 3.578.901 43.246 6,90% 3.300.000 46.880

7.559.407 9.626.487

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, as aplicações de liquidez, excluindo os respectivos
juros a receber, apresentavam a seguinte estrutura, de acordo com os prazos residuais
de vencimento:

2016 2015 
Até três meses 216.446 2.272.597
De três a seis meses 3.361.298 2.753.180
De seis meses a um ano 3.981.663 4.600.710

7.559.407 9.626.487

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a composição dos títulos mantidos em carteira
apresentava-se como se segue:

2016 2015
Nível País Moeda Taxa de Valor de Taxa de Valor de 
risco juro média balanço(1) juro média balanço(1)

Títulos mantidos para negociação

Bilhetes do Tesouro A Angola AKZ 17,93% 40.209.790 8,45% 429.995

40.209.790 429.995

Títulos mantidos até o vencimento

Obrig. do tesouro em moeda nacional

Indexadas ao Dólar dos Estados Unidos A Angola AKZ 5,80% 9.600.518 5,90% 5.620.987

Obrig. do tesouro em moeda nacional A Angola AKZ 5,00% 14.237.804 5,00% 4.077.717

Obrig. do tesouro em moeda estrangeira A Angola USD 4,35% 2.868.086 3,24% 2.558.539

26.706.409 12.257.244

66.916.199 12.687.239

(1) Inclui o custo de aquisição acrescido do desconto verificado no momento da compra já reconhecido contabilisticamente
(o desconto verificado no momento da compra é reconhecido contabilisticamente como proveito ao longo do período
compreendido entre a data de compra e a data de vencimento dos títulos, na própria conta).

O Banco classifica os títulos de dívida do Estado Angolano e do BNA no nível de risco A.

Em 31 de Dezembro de 2016, face a 31 de Dezembro de 2015, não houve migração do
nível de risco dos emissores.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a distribuição dos títulos em carteira, por indexante
é a seguinte:

5. TÍTULOS
E VALORES
MOBILIÁRIOS
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2016 2015 
Taxa Taxa Total Taxa Taxa Total
fixa variável fixa variável

Bilhetes do Tesouro 40.209.790 - 40.209.790 429.995 - 429.995

Obrig. do tesouro em moeda nacional

Indexadas ao Dólar dos Estados Unidos 9.600.518 - 9.600.518 5.620.987 - 5.620.987

Obrig. do tesouro em moeda nacional 14.237.804 - 14.237.804 4.077.717 - 4.077.717

Obrig. do tesouro em moeda estrangeira 2.275.852 592.234 2.868.086 1.856.508 702.031 2.558.539

66.323.965 592.234 66.916.199 11.985.208 702.031 12.687.239

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os títulos em carteira, apresentavam a seguinte
estrutura, de acordo com os prazos residuais de vencimento:

2016 2015 
Até três meses 43.365.207 429.995
De três a seis meses 1.751.203 40.692
De seis meses a um ano 128.949 245.051
De um ano a três anos 1.351.378 4.458.934
De três a cinco anos 1.413.588 1.578.340
Superior a cinco anos 18.905.874 5.934.227

66.916.199 12.687.239

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os créditos e obrigações no sistema de pagamentos
apresentam a seguinte composição:

2016 2015 
Créditos no sistema de pagamentos
Relações entre instituições
Compensação de cheques 230.845 314.052
Outras operações pendentes de liquidação - 372

230.845 314.424
Obrigações no sistema de pagamentos
Relações entre instituições
Compensação de cheques e outros papéis
Cheques bancários 1.986 2.043
Cheques visados 202.239 205.821
Cheques s/estrangeiro 213.880 -
Ordens a pagar 246.230 161.789

Outras operações pendentes de liquidação
Compensação de valores STC 18.129 48.683
Compensação de valores Rede Multicaixa 375.493 215.946
Compensação Western Union 69.700 76.206
Compensação Mastercard 19.174 -
Outras operações pendentes de liquidação 49 89.984

1.146.880 800.472
(916.035) (486.048)

6. CRÉDITOS
E OBRIGAÇÕES
NO SISTEMA
DE PAGAMENTOS
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

2016 2015 
Outros créditos
Crédito vincendo
Em moeda nacional
Empréstimos 36.353.015 29.064.148
Créditos em conta corrente 1.844.178 1.911.692
Adiantamentos a depositantes 189 2.960

38.197.382 30.978.800

Em moeda estrangeira
Empréstimos 14.469 15.285
Créditos em conta corrente 26.842 22.212
Adiantamentos a depositantes 7 -

41.318 37.497
Total de crédito vincendo 38.238.700 31.016.297
Crédito vencido 7.603.119 9.426.917
Total de crédito concedido 45.841.819 40.443.214
Juros a receber de crédito concedido 616.148 284.903
Total de outros créditos 46.457.967 40.728.117

Programas de crédito do Executivo Angolano
Crédito vincendo
Em moeda nacional
Empréstimos 5.558.239 4.777.572
Créditos em conta corrente 303.982 202.637

5.862.221 4.980.209
Total de crédito vincendo 5.862.221 4.980.209
Crédito vencido 1.726.884 3.084.579
Total de crédito concedido 7.589.105 8.064.788
Juros a receber de crédito concedido 34.938 28.618
Total de créditos de Programas de crédito 
do Executivo Angolano 7.624.043 8.093.406

Total de créditos concedido e juros a receber 54.082.010 48.821.523
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (3.653.186) (3.229.251)

50.428.824 45.592.272

Em 31 de Dezembro de 2016, o conjunto dos dez maiores clientes do Banco
representavam aproximadamente 24% (31 de Dezembro de 2015: 18%) do total da
carteira de crédito.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, todas as operações de crédito apresentavam taxa
de juro fixa.

7. CRÉDITOS
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a carteira de crédito, excluindo juros a receber,
apresentava a seguinte estrutura, por tipo de tomador e modalidade operacional:

2016 2015

Vincendo Vencido Total Vincendo Vencido Total

Outros créditos

Administração pública

Empréstimos 2.474.823 1.260 2.476.083 900.673 201.668 1.102.341

Créditos em conta corrente 770.458 424.353 1.194.811 190.000 368.041 558.041

Adiantamentos a depositantes 11 2.976 2.987 - 623 623

3.245.292 428.589 3.673.881 1.090.673 570.332 1.661.005

Empresas

Empréstimos 15.345.869 4.422.300 19.768.169 11.478.633 3.888.878 15.367.511

Créditos em conta corrente 892.191 196.101 1.088.292 1.545.488 1.845.512 3.391.000

Adiantamentos a depositantes 172 187.713 187.885 2.382 8.032 10.414

16.238.232 4.806.114 21.044.346 13.026.503 5.742.422 18.768.925

Particulares

Empréstimos 18.546.794 2.338.365 20.885.059 16.700.127 3.079.657 19.779.784

Créditos em conta corrente 208.371 2.101 210.472 198.416 1.799 200.215

Adiantamentos a depositantes 11 28.050 28.061 578 32.707 33.285

18.755.176 2.368.416 21.123.592 16.899.121 3.114.163 20.013.284

38.238.700 7.603.119 45.841.819 31.016.297 9.426.917 40.443.214

Programas de crédito do Executivo Angolano

Empresas

Empréstimos 1.158.889 1.312.471 2.471.360 2.011.108 2.035.260 4.046.368

Adiantamentos a depositantes - 44 44 - - -

1.158.889 1.312.515 2.471.404 2.011.108 2.035.260 4.046.368

Particulares

Empréstimos 4.399.350 372.694 4.772.044 2.766.464 1.049.319 3.815.783

Créditos em conta corrente 303.982 41.675 345.657 202.637 - 202.637

4.703.332 414.369 5-117.701 2.969.101 1.049.319 4.018.420

5.862.221 1.726.884 7.589.105 4.980.209 3.084.579 8.064.788

44.100.921 9.330.003 53.430.924 35.996.506 12.511.496 48.508.002

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o prazo residual das operações de crédito vincendo,
excluindo juros a receber, apresentava a seguinte estrutura:

2016 2015 
Outros créditos
Até um ano 4.236.296 3.550.992
De um ano a três anos 10.950.675 9.889.191
De três a cinco anos 11.338.452 6.719.379
Mais de cinco anos 11.713.277 10.856.735

38.238.700 31.016.297
Programas de crédito do Executivo Angolano
Até um ano 542.823 478.390
De um ano a três anos 973.971 998.691
De três a cinco anos 736.973 1.381.621
Mais de cinco anos 3.608.454 2.121.507

5.862.221 4.980.209
44.100.921 35.996.506
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a carteira de créditos, excluindo juros a receber,
por moeda apresenta a seguinte estrutura:

2016 2015 
Outros créditos
Kwanzas 45.616.515 40.326.216
Dólares dos Estados Unidos 41.626 116.998
Euros 183.678 -

45.841.819 40.443.214
Programas de crédito do Executivo Angolano
Kwanzas 7.589.105 8.064.788

53.430.924 48.508.002

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a composição da carteira de crédito, excluindo
juros a receber, por sectores de actividade económica, é a seguinte:
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2016 2015 

Descrição Crédito Crédito Total % Crédito Crédito Total %
vincendo vencido vincendo vencido

Particulares 23.458.508 2.782.786 26.241.294 49,11% 19.868.222 4.163.483 24.031.705 49,54%

Agricultura produção animal e caça 696.402 430.181 1.126.583 2,11% 421.703 1.415.888 1.837.591 3,79%

Silvicultura e exploração florestal - 1 1 0,00% - 30.217 30.217 0,06%

Pesca, aquacultura e actividades dos serviços relacionados 54.642 34.945 89.587 0,17% 26.767 36.920 63.687 0,13%

Extracção e preparação de minérios metálicos - 368 368 0,00% 19.375 - 19.375 0,04%

Indústrias alimentares e das bebidas 188.614 121.028 309.642 0,58% 289.415 256.459 545.874 1,13%

Fabricação de têxteis 56.576 - 56.576 0,11% - - - 0,00%

Indústrias do vestuário 1.917 5.552 7.469 0,01% 4.308 24.403 28.711 0,06%

Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras - 4 411 4.411 0,01% 5.726 74.824 80.550 0,17%

Fabricação de pasta de papel e cartão - 64 198 64.198 0,12% 17.593 76.653 94.246 0,19%

Edição, impressão e reprod. de suport. inf.gravados 405.681 322 251 727.932 1,36% 96.625 331.993 428.618 0,88%

Fabricação de produtos químicos 1.847 - 1.847 0,00% 2 6.521 6.523 0,01%

Fabricação de aparelhos e instrumentos médico-cirúrgicos 28.148 6 28.154 0,05% 37.037 - 37.037 0,08%

Fabricação de outro material de transporte 624.625 - 624.625 1,17% 13.625 3.494 17.119 0,04%

Fabricação de mob. e outras ind. transformadoras 7.092 196.674 203.766 0,38% 26.455 235.160 261.615 0,54%

Produção distrib. elect., gás, vapor e água quente 611 736 1.347 0,00% 2.028 7.811 9.839 0,02%

Captação, tratamento e distribuição de água 13.610 181.343 194.953 0,36% 65.057 45.000 110 057 0,23%

Construção 788.812 3.682 792.494 1,48% 861.623 115.813 977.436 2,01%

Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis 32.905 278.773 311.678 0,58% 278.373 6 764 285.137 0,59%

Comércio por grosso 7.162.292 3.540.279 10.702.571 20,03% 7.611.620 1.446.735 9.058.355 18,67%

Comércio a retalho 2.285.136 963.397 3.248.533 6,08% 2.842.475 1.849.072 4.691.547 9,67%

Alojamento e restauração 240.170 26.449 266.619 0,50% 257.393 624.560 881.953 1,82%

Transportes terrestres, transportes por condutas 1.770.773 980 1.771.753 3,32% 232.746 57.445 290.191 0,60%

Transportes aéreos - - - 0,00% 31.161 - 31.161 0,06%

Actividades anexas e auxiliares dos transportes 2.163.860 5.276 2.169.136 4,06% 327.766 172.817 500.583 1,03%

Correios e telecomunicações 163.287 137.759 301.046 0,56% 3.282 315 3.597 0,01%

Actividades imobiliárias 2.253.925 - 2.253.925 4,22% 1.709.743 2.245 1.711.988 3,53%

Actividades informáticas e conexas 5.028 4.953 9.981 0,02% 9.374 6.676 16.050 0,03%

Investigação e desenvolvimento 40.000 - 40.000 0,07% 45.000 - 45.000 0,09%

Serviços prestados a empresas 194.641 11.492 206.133 0,39% 10.882 273.583 284.465 0,59%

Educação 53.303 75.532 128.835 0,24% 70.291 150.716 221.007 0,46%

Saúde e acção social 65.936 3.700 69.636 0,13% 20.001 9.354 29.355 0,06%

Saneamento e higiene pública - 42.377 42.377 0,08% 4 49.547 49.551 0,10%

Actividades associativas diversas 1.326.783 37.679 1.364.462 2,55% 709.953 972.438 1.682.391 3,47%

Outros 15.797 53.195 68.992 0,13% 80.881 64.590 145.471 0,30%

44.100.921 9.330.003 53.430.924 100,00% 35.996.506 12.511.496 48.508.002 100,00%
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A carteira de crédito do BCI inclui contratos renegociados, podendo implicar prorrogação do
prazo de vencimento, redefinição do plano de pagamentos e/ou alteração da taxa de juro.

O movimento nas provisões para créditos de liquidação duvidosa nos exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 foi o seguinte:

2016 2015 
Provisões para créditos de liquidação duvidosa
Saldo em 1 de Janeiro 3.229.251 3.554.024
Dotações 19.131.656 23.511.270
Anulações (14.894.546) (21.358.064)
Reposições/ (Utilizações) (3.767.604) (2.450.093)
Diferenças cambiais (45.571) (27.886) 
Saldo em 31 de Dezembro 3.653.186 3.229.251

Em conformidade com a política contabilística descrita na nota 2.2 c), seis meses após
a classificação de uma operação de crédito na classe G, desde que a mesma apresente
um atraso superior a 180 dias, o Banco abate esse crédito ao activo mediante a utilização
da provisão de 100% do valor do crédito, constituída para o efeito (transferência de crédito
para prejuízos).

O montante de crédito transferido para prejuízos durante o exercício de 2016 ascendeu
a mAKZ 3.767.604 (2015: mAKZ 2.450.093).
.
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

2016 2015 
Activos por impostos correntes
Impostos a recuperar 277.251 244.239
Outros valores de natureza cível
Devedores diversos
Sector público administrativo
Programas de crédito do Executivo Angolano 11.917.052 10.301.321
Comissões a receber de arrecadação de receitas 1.144.136 567.805
Bonificações de créditos a receber 317.146 135.556
Taxa de circulação 34.435 13.741
Outros 7.562 6.168

13.420.331 11.024.591
Prestações acessórias
Multitel - Serviço de Telecomunicações 43.669 43.669
EMIS - Empresa Interbancária de Serviços 37.122 37.122

80.791 80.791
Suprimentos
Mutombe 80.153 66.767
EMIS - Empresa Interbancária de Serviços 3.273 3.273

83.426 70.040
Contas de regularização do activo
Operações vinculadas a cartas de crédito - 1.513.335

- 1.513.335
BCI Imobiliária 3.774.253 2.689.558
Ilha 1.538 -
Adiantamentos sobre imobilizações financeiras - 264.216
Abanc 26.050 26.050
Outros 287.336 163.561

4.089.177 3.143.385
17.673.725 15.832.142

Outros valores de natureza administrativa e comercial
Adiantamentos a colaboradores 65.245 84.293
Despesas antecipadas
Seguros 42.632 -
Rendas e Alugueres 23.724 25.499
Material de Expediente 101.542 145.721
Outras 10.464 2.384

178.362 173.604
243.607 257.897

Provisões para outros valores (344.476) (202.950)
17.572.854 15.887.089

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o saldo da rubrica “Activos por impostos correntes
- Impostos a recuperar” refere-se aos pagamentos provisórios de Imposto Industrial feitos
pelo Banco e que podem ser deduzidos em liquidações futuras por dedução à colecta
final. A dedução destes pagamentos provisórios, ao contrário dos prejuízos fiscais, não
tem prazo.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Outros valores de natureza cível –
Devedores diversos – Sector Público administrativo – Programas de crédito do Executivo
Angolano” registou montantes a receber do Estado relativos a créditos incobráveis,
concedidos ao abrigo dos Programas de crédito promovidos pelo Executivo Angolano.

8. OUTROS VALORES
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o saldo da rubrica “Outros valores de natureza
cível – Devedores diversos – Sector Público administrativo – Comissões de arrecadação
de receitas” corresponde às comissões a receber do Ministério das Finanças pela
arrecadação de impostos. O apuramento destas comissões é efectuado através da
aplicação de 1% sobre o total de impostos arrecadados.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Outros valores de natureza cível –
Devedores diversos - Sector Público administrativo – Bonificações de créditos a receber”
registou as bonificações de taxa de juro a receber do Ministério da Economia, para os
créditos concedidos no âmbito do programa de crédito do Executivo Angolano “Angola
Investe” que visa, em parceria com os bancos comerciais, promover a concessão de
crédito às Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Outros valores de natureza cível –
Devedores diversos - Contas de regularização do activo – Operações vinculadas a cartas
de crédito” registou os montantes a cobrar a clientes para liquidação de cartas de crédito
ao abrigo da linha financiamento junto do Novo Banco, S.A. (ver nota12). A partir de
Janeiro de 2016, os montantes deixaram de ser registados nesta conta e passaram a
ser lançados nas contas de depósitos à ordem dos clientes, quer tenham ou não saldo
suficiente.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o saldo da rubrica “Outros valores de natureza
cível – Devedores diversos - BCI Imobiliária”, registou os montantes adiantados pelo
Banco à sua participada, sobretudo relacionados com o desenvolvimento de projectos
imobiliários.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o saldo da rubrica “Outros valores de natureza
cível – Devedores diversos - Adiantamentos sobre imobilizações financeiras”, registou
as despesas suportadas pelo Banco relativas a despesas com a constituição da sua
sociedade participada ILHA – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento
Colectivo, cuja actividade se iniciou em 2016. Em 2016 foi realizado um aumento de
capital desta sociedade o que permitiu regularizar estas verbas.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Outros valores de natureza administrativa
– Adiantamentos a colaboradores” diz respeito a despesas com serviços clínicos
suportados pelo Banco, cuja regularização é efectuada mensalmente através da dedução
aos salários dos colaboradores.

O movimento nas provisões para outros valores nos exercícios findos em 31 de Dezembro
de 2016 e 2015, foi o seguinte:

2016 2015 
Provisões para outros valores
Saldo em 1 de Janeiro 202.950 155.236
Dotações 141.528 269.939
Anulações - (222.225)
Saldo em 31 de Dezembro 344.478 202.950
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Imobilizações financeiras
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

2016 2015 
Participações em coligadas e equiparadas 636.188 306.135
Participações em outras sociedades 485.039 475.116
Património artístico 6.345 6.345

1.127.572 787.596

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o Banco detinha as seguintes participações
financeiras, cuja última informação financeira disponível é a seguinte:

(*) Informação extraída das demonstrações financeiras auditadas de 31 de Dezembro de 2016.
(**) Informação extraída das demonstrações financeiras auditadas de 31 de Dezembro de 2016.
(***) Informação extraída das demonstrações financeiras auditadas de 31 de Dezembro de 2015.
n.d. - informação não disponível.

A variação do valor de balanço da participação na Multitel, Lda., deve-se ao apuramento
do seu valor contabilístico, através do método de equivalência patrimonial.

Em 31 de Dezembro de 2016, tendo em conta os fundos próprios negativos apresentados
pela BCI Imobiliária e a intenção manifestada pelo Banco em manter o seu apoio financeiro
à participada, a provisão para perdas adicionais constituída pelo Banco ascende ao montante
de mAKZ 1.377.989 (31 de Dezembro de 2015: mAKZ 1.377.989) (ver nota 14). 

Tendo em consideração a avaliação efectuada pelo Banco à situação da entidade CLV
Viana Park e o risco associado à recuperabilidade dos montantes investidos, o Banco
manteve, no exercício de 2016, a provisão constituída sobre o investimento efectuado,
no montante de mAKZ 47.913.

As participações em outras sociedades que já não se encontram em actividade, ou
actuam sob severas restrições, encontram-se provisionadas pelo montante total do
investimento.

9. IMOBILIZAÇÕES
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2016 2015

Fundos Resultado "Valor
Método Valor de Valor de

% detida Próprios Líquido Bruto" Equivalência Provisão Balanço Balanço
Patrimonial

Participações em coligadas e equiparadas

Multitel, Lda.(*) 20,00% 1.280.945  (50.968) 41.145 215.043 - 256.188 276.135

BCI Imobiliária (**) 100,00% (1.096.759) (144.131) 100 (100) - - -

EBA - Empreendimentos e prestações de serviços 33,33% n.d n.d 123.776 - 123.776 - -

Servauto, S.A.R.L. 20,00% n.d n.d 124.880 - 124.880 - -

Mutombe, Lda. 30,00% n.d n.d 1.493 - 1.493 - -

Bricomil, SARL 15,00% n.d n.d 15 - 15 - -

Ilha - Soc. Gestora de Organismos de Invest. Colectivo(*) 100,00% 41.137  (103.623) 380.000 - - 380.000 30.000

671.409 214.943 250.164 636.188 306.135

Participações em outras sociedades

CLV - Viana Park 5,00% n.d n.d 479.130 - 47.913 431.217 431.217

EMIS - Empresa Interbancária de Serviços, S.A. (***) 2,66% 1.551.051 32.813 53.822 - - 53.822 43.899

Bolsa de Valores e Derivados de Angola 0,00% n.d n.d - - - - -

Sociedade Angolana Promoção de Shoppings n.d n.d n.d 5.310 - 5.310 - -

538.262 - 53.223 485.039 475.116

1.209.671 214.943 303.387 1.121.227 781.251
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De referir que em 2016 foi dissolvida a sociedade Bolsa de Valores e Derivados de Angola,
tendo o Banco recebido, do estado Angolano, Obrigações do Tesouro no valor da sua
participação, junto desta sociedade, motivo pelo qual o Banco anulou a provisão
constituída sobre o valor desta participação (mAkz 12.205).

O movimento nas provisões para imobilizações financeiras nos exercícios findos em 31
de Dezembro de 2016 e 2015, foi o seguinte: 

2016 2015 
Provisões para imobilizações financeiras
Saldo em 1 de Janeiro 293.294 269.637
Dotações - -
Anulações (12.205) -
Diferenças cambiais 22.298 23.657
Saldo em 31 de Dezembro 303.387 293.294

Imobilizações corpóreas e incorpóreas
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2016 2015 
Imobilizações corpóreas
Imóveis 6.935.886 6.736.061 
Equipamento
Máquinas e ferramentas 1.544.955 1.301.810  
Equipamento de transporte 1.337.943 783.112  
Mobiliário 577.304 529.270  
Equipamento informático 625.677 554.121 
Equipamento de segurança 243.088 190.323 
Instalações interiores 119.551 76.379 
Equipamento de comunicações 15.773 14.385  
Outro equipamento 154.026 133.684 

Imobilizações em curso 928.052 784.442 
Outras imobilizações corpóreas 26.457 5.979 

12.508.712 11.109.566 
Amortizações acumuladas
Relativas a períodos anteriores 4.790.964 4.068.754  
Abates (60.291) -  
Relativas ao período corrente 821.926 722.210 

5.552.599 4.790.964  
6.956.113 6.318.602 

Imobilizações incorpóreas
Obras em edíficios arrendados 950.477 862.859  
Software 358.199 193.504  

1.308.676 1.056.363  
Amortizações acumuladas
Relativas a períodos anteriores 722.866 577.201  
Relativas ao período corrente 174.588 145.665  

897.454 722.866  
411.222 333.497  
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O movimento nas rubricas de imobilizações corpóreas e incorpóreas durante o exercício
de 2016 foi o seguinte:

Custo de aquisição
Saldo Aumentos Abates Transferências Saldo

31-12-2015 31-12-2016
Imobilizações corpóreas
Imóveis de uso 6.736.061 29.953 - 179.873 6.935.887
Equipamento 3.583.084 946.816 (60.291) 148.707 4.618.316
Outras imobilizações corpóreas 5.979 12.024 - 8.454 26.457
Imobilizações em curso 784.442 685.715 - (542.105) 928.052

11.109.566 1.664.508 (60.291) (205.071) 12.508.712
Imobilizações incorpóreas
Obras em edifícios arrendados 862.859 1.741 - 85.877 950.477
Software 193.504 45.501 - 119.194 358.199
Outras imobilizações incorpóreas - - - - -

1.056.363 47.242 - 205.071 1.308.676
Total activo bruto 12.165.929 1.711.750 (60.291) - 13.817.388

Amortizações acumuladas
Saldo Aumentos Abates Transferências Saldo

31-12-2015 31-12-2016
Imobilizações corpóreas
Imóveis de uso 2.566.014 315.058 - - 2.881.072
Equipamento 2.224.145 504.224 (60.291) - 2.668.078
Outras imobilizações corpóreas 805 2.644 - - 3.449

4.790.964 821.926 (60.291) - 5.552.599
Imobilizações incorpóreas
Obras em edifícios arrendados 595.826 115.819 - - 711.645
Software 127.040 58.769 - - 185.809

722.866 174.588 - - 897.454
Total amortizações acumuladas 5.513.830 996.514 (60.291) - 6.450.053
Total activo líquido 6.652.099 715.236 - - 7.367.335

O movimento nas rubricas de imobilizações corpóreas e incorpóreas durante o exercício
de 2015 foi o seguinte:

Custo de aquisição
Saldo Aquisiçoes Abates Transferências Saldo

31-12-2014 31-12-2015
Imobilizações corpóreas
Imóveis de uso 6.587.530 90.687 - 57.844 6.736.061
Equipamento 2.835.623 384.298 - 363.163 3.583.084
Outras imobilizações corpóreas 193.894 5.278 - (193.193) 5.979
Imobilizações em curso 515.337 613.018 - (343.913) 784.442

10.132.384 1.093.281 - (116.099) 11.109.566
Imobilizações incorpóreas
Obras em edifícios arrendados 736.290 35.255 - 91.314 862.859
Software 136.731 31.988 - 24.785 193.504
Outras imobilizações incorpóreas - - - - -

873.021 67.243 - 116.099 1.056.363
Total activo bruto 11.005.405 1.160.524 - - 12.165.929

Amortizações acumuladas
Saldo Aquisições Abates Transferências Saldo

31-12-2014 31-12-2015
Imobilizações corpóreas
Imóveis de uso 2.228.893 337.121 - - 2.566.014
Equipamento 1.839.858 384.287 - - 2.224.145
Outras imobilizações corpóreas 3 802 - - 805

4.068.754 722.210 - - 4.790.964
Imobilizações incorpóreas
Obras em edifícios arrendados 485.276 110.550 - - 595.826
Software 91.925 35.115 - - 127.040

577.201 145.665 - - 722.8664
Total amortizações acumuladas 4.645.955 867.875 - - 5.513.830
Total activo líquido 6.359.450 292.649 - - 6.652.099
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tinha a seguinte composição:

2016 2015 
Depósitos à ordem de residentes
Em moeda nacional
Particulares 22.646.790 21.213.321 
Sector público 8.705.052 11.689.129 
Empresas 25.467.236 25.362.070 
Outros sectores 46.230 49  

56.865.308 58.264.569  

Em moeda estrangeira
Empresas 1.869.700 1.638.368 
Particulares 4.180.332 3.091.731 
Sector público 1.656.634 4.133.418 
Outros sectores 4.049 -  

7.710.715 8.863.517  

Depósitos à ordem de não residentes
Moeda nacional 169.088 213.162 
Moeda estrangeira 51.163 121.942 

220.251 335.104   
Total de depósitos à ordem 64.796.274 67.463.190  

Depósitos a prazo de residentes
Em moeda nacional
Sector público 12.845.667 9.159.497 
Empresas 12.551.175 7.000.210 
Particulares 5.300.422 6.665.118  

30.697.264 22.824.825  

Em moeda estrangeira
Empresas 1.000.972 1.108.142 

Sector público 1.001.400 1.938.824 
Particulares 3.221.504 2.747.371  

5.223.876 5.794.337  

Depósitos a prazo de não residentes
Moeda nacional - -  
Moeda estrangeira - 8.931  

- 8.931  

Juros de depósitos a prazo 492.484 328.730  
Total de depósitos a prazo 36.413.624 28.956.823  
Outros depósitos 640 754 
Total de depósitos 101.210.538 96.420.767  

10. DEPÓSITOS
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os depósitos a prazo de clientes, excluindo os
respectivos juros a pagar, apresentavam a seguinte estrutura por moeda e taxa de juro
média:

2016 2015 

Taxa de Montante Montante Taxa de Montante Montante
juro em divisa em mAKZ juro em divisa em mAKZ

Em Kwanzas 6,34% 30.697.263.137 30.697.263 4,48% 22.824.824.672 22.824.825

Em Dólares dos E.U.A. 1,92% 25.291.650 4.195.951 1,90% 37.053.148 5.013.847

Em Euros 1,91% 5.523.859 1.024.005 1,82% 5.340.006 789.421

Em outras moedas 1,50% 19.150 3.921 - - -

35.921.140 28.628.093

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a generalidade dos depósitos à ordem de clientes
não são remunerados.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, todas as operações de depósitos a prazo
apresentam taxa de juro fixa.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a totalidade dos depósitos de clientes, excluindo
os respectivos juros a pagar, apresentavam a seguinte estrutura por moeda:

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os depósitos a prazo de clientes, incluindo juros
corridos, apresentavam a seguinte estrutura, de acordo com os prazos residuais de
vencimento das operações:

2016 2015 
Até três meses 32.371.747 19.028.402 
De três a seis meses 2.609.467 7.813.469 
De seis meses a um ano 1.393.250 1.801.934 
Mais de um ano 39.160 313.018  

36.413.624 28.956.823  
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2016 2015

Depósitos Depósitos Outros Total Depósitos Depósitos Outros Total
à Ordem a Prazo Depósitos à Ordem a Prazo Depósitos

Kwanzas 57.034.396 30.697.263 640 87.732.299 58.477.731 22.824.825 754 81.303.310

Dólares dos Estados Unidos 7.611.180 4.195.951 - 11.807.131 8.814.183 5.013.847 - 13.828.030

Euros 144.246 1.024.005 - 1.168.251 160.647 789.421 - 950.068

Outras moedas 6.452 3.921 - 10.373 10.629 - - 10.629

64.796.274 35.921.140 640 100.718.054 67.463.190 28.628.093 754 96.092.037
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tinha a seguinte composição:

2016 2015 
Operações no mercado monetário interfinanceiro
Em Kwanzas
Banco de Desenvolvimento de Angola 40.000.000 - 

Juros a pagar 115.397 - 
40.115.397 -

Em 31 de Dezembro de 2016, as operações junto do Banco de Desenvolvimento de
Angola, venciam juros à taxa de 13,50%, com um prazo residual de vencimento inferior
a 3 meses.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tinha a seguinte composição:

2016 2015 
Outras Captações Contratadas
Programas de crédito do Executivo Angolano
Crédito Meu Negócio Minha Vida 8.645.221 8.645.221
Crédito Agrícola de Investimento 1.870.800 1.870.800

10.516.021 10.516.021

Descobertos em bancos correspondentes 113.256 -

Recursos vinculados a cartas de crédito 420.933 1.458.493
11.050.210 11.974.514

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o saldo da rubrica “Outras Captações Contratadas
– Programas de crédito do Executivo Angolano” refere-se às convenções financeiras
celebradas com o Banco de Desenvolvimento de Angola, Ministério das Finanças e
Ministério da Economia, em que estes financiam o Banco para que este conceda crédito
a pequenos empreendedores ou sectores específicos de actividade.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o saldo da rubrica “Recursos vinculados a cartas
de crédito” refere-se à utilização de uma linha de financiamento junto do Novo Banco,
S.A. destinada à concessão de créditos documentários a clientes (ver nota 4 e 8). 

11. CAPTAÇÕES
PARA LIQUIDEZ

12. OUTRAS 
CAPTAÇÕES

75_ BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RC BCI 2017_rc bci 2016  26/07/17  23:02  Page 75



Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tinha a seguinte composição:

2016 2015 
Obrigações de Natureza Social ou Estatutária
Suprimentos 81 796 81 796
Obrigações de Natureza Fiscal
Encargos fiscais a pagar
Imposto sobre rendimentos de trabalho dependente 67.890 43.497
Imposto de selo 32.459 22.372
Imposto predial urbano 12.624 16.958
Imposto sobre aplicação de capitais 28.669 20.405
Imposto industrial sobre prestação de serviços 22.854 18.048
Imposto de consumo - 481
Segurança social 34.197 30.283
Outros 53.220 -

251.913 152.044
Obrigações de Natureza Cível
Conta do Tesouro Nacional e receitas arrecadadas 2.365.518 6.482.217
Credores por recursos a liberar 6.918.203 1.501.458
Operações passivas a regularizar 20.116 62.500
Fornecedores 275.151 227.205
Fundo social dos trabalhadores 300.676 -

9.879.664 8.273.380
Obrigações de Natureza Administrativa e de Comercialização
Pessoal - Salários e outras remunerações
Estimativa de férias e subsídio de férias 692.973 603.174
Outros custos administrativos a pagar
Estimativa para outros custos a pagar 115.989 75.425

808.962 678.599
11.022.335 9.185.819

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Obrigações de natureza Social ou
Estatutária - Suprimentos” é referente a suprimentos efectuados pelos accionistas do Banco.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Obrigações de Natureza Fiscal - Encargos
fiscais a pagar” registou os vários impostos retidos pelo Banco, durante o mês de Dezembro,
bem como a segurança social, a entregar ao Ministério das Finanças e ao INSS durante o
mês de Janeiro de 2017 e 2016 respectivamente.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Obrigações de Natureza Cível - Conta do
Tesouro Nacional e receitas arrecadadas” refere-se maioritariamente aos montantes
entregues pelo Estado Angolano ao abrigo do Programa de Investimento Público (“PIP”) e
ao montante a entregar ao Ministério das Finanças pela arrecadação de receitas.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Obrigações de Natureza Cível - Credores
por recursos a liberar” regista fundos afectos à liquidação de operações de créditos
documentários.

Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica “Obrigações de Natureza Cível - Fundo social dos
trabalhadores” regista os valores descontados aos trabalhadores do Banco, para o seu
fundo social. Anteriormente estes valores estavam registados em rúbrica dos fundos próprios
do Banco e em 2016 transferiu-se essa verba para esta rúbrica. (ver nota 15).

13. OUTRAS 
OBRIGAÇÕES
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Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tem a seguinte composição:

2016 2015 
Provisões para complementos de reforma 379.844 379.844
Provisões para fundos de pensões 528.543 -
Provisões para gar. prestadas e créd. docum. 45.674 56.654
Outras provisões 1.670.797 1.377.989

2.624.858 1.814.487

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o saldo da rubrica “Provisões para complementos
de reforma” destina-se a cobrir as responsabilidades associadas à “Compensação por
reforma”, de acordo com o disposto na Lei 2/2000 e nos Artigos 218º e 262º da Lei
Geral do Trabalho. Apesar de na nova Lei Geral do trabalho aprovada pela Lei n.º 7/15 de
15 de Junho, que entrou em vigor a 15 de Setembro de 2015, esse complemento já não
existir, conforme referido na nota 2.2 j), o Banco manteve parte dessa provisão com base
no pressuposto de mesmo assim atribuir esse complemento aos trabalhadores mais
antigos da instituição.

Em 31 de Dezembro de 2016, o saldo da rubrica “Provisões para fundos de pensões”,
registou a dotação inicial da responsabilidade, referente às pensões de reforma
complementar ao Sistema de Segurança Social de Angola, dos trabalhadores do BCI
provenientes do Banco Nacional de Angola. Devido ao seu elevado valor, apurado através
de um estudo actuarial realizado pela ENSA em Setembro de 2016, a administração do
Banco decidiu em 2016 proceder ao reconhecimento desta responsabilidade durante os
próximos cinco anos.

Em 31 de Dezembro de 2016, o saldo da rubrica “Outras provisões”, incluía a provisão
para perdas adicionais constituída pelo Banco no montante de mAKZ 1.377.989 (31 de
Dezembro de 2015: mAKZ 1.377.989), em resultado dos fundos próprios negativos da
BCI Imobiliária e da intenção manifesta do Banco em manter o seu apoio financeiro à
participada. 

O movimento nas provisões para responsabilidades prováveis durante os exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 foi o seguinte:

14. PROVISÕES PARA
RESPONSABILIDADES
PROVÁVEIS
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2016 
Saldos Dotações Anulações Transf. Utilizações Regularizações Dif. Saldos

31-Dez-15 cambiais 31-Dez-16

Provisões para complementos de reforma 379.844 - - - - - - 379.844

Provisões para fundos de pensões - 528.543 - - - - - 528.543

Provisões para gar. prestadas e créd. docum. 56.654 1.759.167 (1.780.076) - - - 9.929 45.674

Provisões para obrigações de natureza fiscal - - - - - - - -

Outras Provisões 1.377.989 292.808 - - - - - 1.670.797

1.814.487 2.580.518 (1.780.076) - - - 9.929 2.624.858

2015 
Saldos Dotações Anulações Transf. Utilizações Regularizações Dif. Saldos

31-Dez-14 cambiais 31-Dez-15

Provisões para complementos de reforma 518.316 122.588 (243.286) - (17.774) - - 379.844

Provisões para gar. prestadas e créd. docum. 30.053 379.801 (372.891) - - - 19.691 56.654

Provisões para obrigações de natureza fiscal 14.322 - (14.322) - - - - -

Outras Provisões 1.006.990 370.999 - - - - - 1.377.989

1.569.681 873.388 (630.499) - (17.774) - 19.691 1.814.487
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Capital Social
Na 15ª Assembleia Geral Ordinária de Accionistas do BCI, realizada em Outubro de 2007,
foi deliberado um aumento do Capital Social do Banco no montante global de mAKZ
4.362.104, incluindo um prémio de emissão de mAKZ 653.582, integralmente subscrito
e realizado em numerário entre os anos de 2007 e 2013. De acordo com carta do BNA,
datada de 30 de Abril de 2008, o Banco registou o referido aumento de capital na rubrica
“Outras reservas e fundos” dada a inexistência de registo notarial e formalização junto
do BNA do mesmo. Durante o exercício de 2013, o Banco procedeu ao registo notarial e
respectiva formalização do aumento de capital junto do BNA, procedendo
consequentemente à contabilização dos respectivos saldos na rubrica de “Capital Social”. 

Como resultado das operações descritas acima, em 31 de Dezembro de 2016, o capital
social do Banco ascendia a mAKZ 6.893.954 e apresentava a seguinte composição:

2016 2015 
Acções ordinárias 6.240.372 6.240.372
Prémio de Emissão 653.582 653.582

6.893.954 6.893.954

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a estrutura accionista do Banco tem a seguinte
composição:

2016 2015
Montante % de Montante % de

participação participação 
Ministério das Finanças 5.841.448 93,60% 5.841.448 93,60%

Sonangol 70.615 1,13% 70.615 1,13%

ENSA 70.615 1,13% 70.615 1,13%

Porto de Luanda 70.615 1,13% 70.615 1,13%

TAAG 70.615 1,13% 70.615 1,13%

Cerval 27.850 0,45% 27.850 0,45%

TCUL 27.850 0,45% 27.850 0,45%

Endiama 27.850 0,45% 27.850 0,45%

Angola Telecom 27.850 0,45% 27.850 0,45%

Bolama 5.064 0,08% 5.064 0,08%

6.240.372 100,00% 6.240.372 100,00%

Reservas, resultados potenciais e resultados transitados
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

2016 2015 
Reservas e fundos
Reserva legal 1.617.751 1.617.751
Reserva de actualização monetária do capital social 175.708 175.708
Fundo Social - 134.047
Outras reservas e fundos 19.535.436 9.687.334

21.328.895 11.614.840

Resultados Potenciais - 3.167.837
Resultados Transitados (11.373.563) (12.233.074)

9.955.332 2.549.603

15. FUNDOS
PRÓPRIOS
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Nos termos da legislação vigente, o Banco deverá constituir um fundo de reserva legal até à
concorrência do seu capital. Para tal, deverá ser anualmente transferido para esta reserva um
mínimo de 10% do resultado líquido do exercício anterior. Esta reserva só pode ser utilizada
para a cobertura de prejuízos acumulados, quando esgotadas as demais reservas constituídas.

Até 31 de Dezembro de 2015 o saldo da rubrica “Reservas e fundos – Fundo Social”
registava o montante relativo à reserva para o Fundo Social que se destina a garantir o
financiamento de despesas excepcionais dos colaboradores. Esta reserva é reforçada
através da aplicação de resultados, pelos juros pagos pelos colaboradores dos
financiamentos contraídos e adicionalmente pelo pagamento de uma percentagem
calculada em função do salário dos colaboradores a qual não pode ser superior a 0,5%.
A cada momento o valor do Fundo Social representa o montante máximo que o Banco
pode financiar aos seus colaboradores.

No decorrer de 2016, foi reclassificada para a rubrica “Obrigações de Natureza Cível –
Fundo social dos trabalhadores”. 

Também em 2016 foi reclassificada uma verba de mAKZ 151.897 para esta nova rubrica,
referente a uma parte da distribuição dos lucros do ano de 2010 que tinha ficado
aprovado que era a favor do Fundo social dos trabalhadores, mas que se encontrava
registada na rubrica de “Outros reservas e fundos”.

No decorrer de 2014, foi efectuado um aumento de capital, no montante de mAKZ
4.338.000, tendo sido integralmente subscrito e realizado através de entradas em
numerário pelo accionista maioritário Ministério das Finanças. O Banco registou o referido
aumento de capital na rubrica “Outras reservas e fundos” dada a inexistência de registo
notarial e formalização junto do BNA.

No decorrer de 2015, foi efectuado um aumento de capital, no montante de mAkz
4.000.000. tendo sido integralmente subscrito e realizado através da emissão de
Obrigações do Tesouro pelo accionista maioritário Ministério das Finanças. O Banco
registou o referido aumento de capital na rubrica “Outras reservas e fundos” dada a
inexistência de registo notarial e formalização junto do BNA.

No decorrer de 2016, foi efectuado um aumento de capital, no montante de mAkz
10.000.000. tendo sido integralmente subscrito e realizado através da emissão de
Obrigações do Tesouro pelo accionista maioritário Ministério das Finanças. O Banco
registou o referido aumento de capital na rubrica “Outras reservas e fundos” dada a
inexistência de registo notarial e formalização junto do BNA.

Os “Resultados Potenciais” correspondem aos resultados pendentes, mas de realização
provável, líquidos dos encargos fiscais correspondentes, decorrentes de transacções e
de outros eventos e circunstâncias que não transitam imediatamente pelo resultado do
exercício quando reconhecidos pelo Banco

Até 31 de Dezembro de 2004, inclusive, nos termos da legislação em vigor, o Banco
procedeu à reavaliação do seu imobilizado corpóreo através da aplicação de coeficientes,
que reflectiam evolução mensal do câmbio oficial do Dólar, aos saldos brutos do activo
imobilizado corpóreo e respectivas amortizações acumuladas, expressos em Kwanzas nos
registos contabilísticos do Banco no final do mês anterior. A partir do exercício de 2005, o
Banco deixou de reavaliar o seu imobilizado (ver nota 2.2 h). Em 31 de Dezembro de 2015
a rubrica “Resultados potenciais” regista a referida reserva de reavaliação de imobilizado.

No decorrer de 2016, o Banco reclassificou o saldo da rubrica “Resultados potenciais”
para a rubrica de “Resultados transitados”.

No ano de 2015, o Banco procedeu a regularizações no montante de mAkz 1.340.718
por contrapartida da rubrica de “Resultados transitados”, relativos à regularização da
rúbrica “Operações activas a regularizar”.
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Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentam
a seguinte composição:

2016 2015 
Proveitos de instrumentos financeiros activos
De créditos concedidos
Empresas 2.503.601 1.698.944 
Particulares 2.920.309 2.297.347 
Sector Público 249.049 136.044 

Juros de mora 1.335.733 202.199  
7.008.692 4.334.534 

De títulos e valores mobiliários
Mantidos até o vencimento
Obrigações do Tesouro em moeda nacional 2.414.126 1.872.921 
Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira 138.578 28.849 
Obrigações do Tesouro com acordo de recompra 11.172 5.437  

Mantidos para negociação
Bilhetes do Tesouro 250 058 40 181 

2.813.934 1.947.388 
De aplicações de liquidez
Operações no mercado monetário interfinanceiro
Aplicações em instituições de crédito no país 305.311 451.972 
Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 73.386 15.598  

378.697 467.570 
10.201.323 6.749.492

Custos de instrumentos financeiros passivos
De depósitos
De depósitos a prazo 2 437 918 1 328 060 
De depósitos à ordem 4 740 144 

2 442 658 1 328 204 
De captações para liquidez
Operações do mercado monetário interfinanceiro 
Captações em instituições de crédito no país 115 397 -  
Captações em instituições de crédito no estrangeiro 22 874 -  

138 271 -  
De outras captações 55 814 61 379  

2 636 743 1 389 583  
Margem financeira 7 564 580 5 359 909  

Os proveitos dos títulos da dívida pública resultantes de Obrigações do Tesouro e de
Bilhetes do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano, cuja emissão se encontra
regulamentada pela Lei-quadro da Dívida Pública Directa (Lei n.º 16/02, de 5 de
Dezembro), bem como pelos Decretos Regulamentares números 51/03 e 52/03, de 8
de Julho, gozam de isenção de todos os impostos. Tal facto é complementado pelo
disposto na alínea c) do número 1 do Artigo 23º do Código do Imposto Industrial, onde é
referido expressamente que não se consideram como proveitos os rendimentos que
provierem de quaisquer títulos da dívida pública angolana, para efeitos do apuramento
do Imposto Industrial a pagar. (ver nota 27).

16. MARGEM
FINANCEIRA
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Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentavam
a seguinte composição:

2016 2015 
Ganhos e perdas com operações cambiais - Dívisas 1.357.662 1.638.862
Ganhos e perdas com operações cambiais - Notas 3.567.083 348.046
Ganhos e perdas com reavaliação cambial (119.849) (343.620)

4.804.896 1.643.288

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentam
a seguinte composição:

2016 2015 
Proveitos por prestação de serviços financeiros
Comissões recebidas

Arrecadação de receitas 930.521 929.542 
Operações sobre o estrangeiro 1.335.810 907.595 
Western Union 41.865 90.400 
Abertura/Alteração de créditos documentários 155.615 68.182 
Abertura/Alteração/Renovação/Antecipação de crédito 333.181 132.776 
Abertura/Renovação/Imobilização de contas correntes 93.355 27.431 
Transferências 70.779 54.229 
Compra/Venda/Levantamento moeda estrangeira 865.988 116.411 
Cartões 2.370 920 
Cheques 172.428 124.081 
Extractos 8.595 7.364 
Movimentos ATM/TPA/Multicaixa 517.349 292.837 
Aluguer TPA 27.969 13.818 
Levantamentos 217.688 164.029 
Intermediação de títulos 24.131 109.217 
Garantias prestadas 21.788 18.824 
Manutenção de contas 215.367 - 
Outras 4.217 2.884  

5.039.016 3.060.540 

Custos de prestação de serviços financeiros
Comissões pagas
Movimentos TPA/Multicaixa 240.780 132.814 
Operações sobre o estrangeiro 14.049 2.315 
Importação de notas 292.206 27.528 
Cartões 14.438 - 
Outras 2.680 231  

564.153 162.888 
4.474.863 2.897.652 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o saldo da rubrica “Comissões recebidas –
Arrecadação de receitas” regista as comissões atribuídas ao Banco pela arrecadação de
impostos do Ministério das Finanças e pela arrecadação de taxas do Ministério da Justiça.

17. RESULTADOS DE
OPERAÇÕES
CAMBIAIS

18. RESULTADOS
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
FINANCEIROS
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Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresenta a
seguinte composição:

2016 2015 
Membros dos órgãos de gestão e fiscalização
Remuneração mensal 72.539 64.894  
Remunerações adicionais 61.835 54.520  

134.374 119.414  
Empregados
Remuneração mensal 3.546.770 3.125.416 
Remunerações adicionais 1.798.019 1.500.487 

5.344.789 4.625.903 
Encargos sociais
Obrigatórios 284.878 254.751 
Facultativos 341.395 437.132 

626.273 691.883  
Outros 20.950 53.872  

6.126.386 5.491.072 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os colaboradores dividiam-se nas seguintes
categorias profissionais:

2016 2015 
Executivo de Topo 5 5
Director 21 21
Coordenador 202 155
Técnico 723 639
Administrativo 144 289

1.095 1.109

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresenta a
seguinte composição:

2016 2015 
Segurança e vigilância 1.005.077 1.022.159
Serviços especializados 579.279 541.197
Conservação e reparação 770.962 699.037
Comunicações 522.683 402.557
Rendas e alugueres 426.366 390.451
Transportes 189.172 136.608
Deslocações e despesas de representação 96.806 87.716
Materiais diversos 319.315 101.005
Água e energia 406.109 220.017
Seguros 40.874 49.302
Publicações, publicidade e propaganda 157.182 76.694
Outros fornecimentos de terceiros 24.185 14.645

4.538.010 3.741.388

Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica “Serviços especializados” engloba custos
incorridos pelo Banco com serviços de auditoria externa e consultoria no valor de mAkz
189.126 (em 31 de Dezembro de 2015: mAkz 190.226)

19. PESSOAL

20. FORNECIMENTOS
E SERVIÇOS DE
TERCEIROS
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Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentam
a seguinte composição:

2016 2015 
Imposto de aplicação de capitais 122.318 43.021 
Imposto predial urbano 20.706 31.207 
Imposto de selo 39.659 26.509 
Outros impostos e taxas 18.648 714  

201.331 101.451 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica registava as
penalizações aplicadas pelas seguintes entidades:

2016 2015 
Banco Nacional de Angola 12.083 - 
Ministério das Finanças 480 - 
Inspecção Geral do Trabalho 3.082 - 
Outras 104 54 

15.749 54 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresenta a
seguinte composição:

2016 2015 
Outros custos administrativos
Quotizações 35.923 25.099 
Donativos/patrocínios 38.695 27.429 
Outros 2.579 3.158  

77.197 55.686  

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, esta rubrica registava o resultado da
equivalência patrimonial da Multitel, Lda. tendo por base o valor dos fundos próprios
desta coligada, apresentados nas demonstrações financeiras com referência a 31 de
Dezembro de 2016 (ver nota 9).

21. IMPOSTOS
E TAXAS NÃO
INCIDENTES
SOBRE O
RESULTADO

22. PENALIDADES
APLICADAS POR
AUTORIDADES
REGULADORAS

23. OUTROS CUSTOS
ADMINISTRATIVOS

24. RESULTADO DE
IMOBILIZAÇÕES
FINANCEIRAS
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Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentam
a seguinte composição:

2016 2015 
Outros proveitos operacionais
Proveitos pela prestação de serviços diversos 21 136 
Recuperação de créditos 251.375 417.450 
Outros 209.127 199.930  

460.523 617.516  
Outros custos operacionais
Falhas 165 520 
Outros 50.294 265.473  

50.459 265.993
410.064 351.523

Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica “Outros custos operacionais – Outros” registou
essencialmente regularizações de movimentos fraudulentos em contas de clientes, no
montante de mAKZ 46.211 e em 31 de Dezembro de 2015 regista essencialmente
perdão de juros, no montante de mAKZ 258.516.

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentavam
a seguinte composição:

2016 2015 
Proveitos ou ganhos não operacionais
Ganhos relativos a exercícios anteriores 517.080 236.620
Ganhos em imobilizações financeiras 12.205 - 
Outros ganhos com imobilizações 955 -
Outros ganhos 13.054 34.215

543.294 270.835
Custos ou perdas não operacionais
Perdas relativas a exercícios anteriores 137.995 95.553
Outras perdas 60 71

138.055 95.624
405.239 175.211

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, o saldo da rubrica “Proveitos ou ganhos não
operacionais - Ganhos relativos a exercícios anteriores” diz respeito apenas a recebimento
de juros de crédito relativos a exercícios anteriores.

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a rubrica “Custos ou perdas não operacionais
- Perdas relativas a exercícios anteriores” diz respeito exclusivamente à anulação de juros
de crédito que respeitam a exercícios anteriores.

25. OUTROS
PROVEITOS
E CUSTOS
OPERACIONAIS

26. RESULTADO NÃO
OPERACIONAL
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O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo
considerado fiscalmente um contribuinte do Grupo A. A tributação dos seus rendimentos
é efectuada nos termos do número 1 do Artigo 64.º da Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro,
sendo, actualmente, a taxa de imposto aplicável de 30%.

O Banco não reconheceu nas demonstrações financeiras os impostos diferidos activos
relacionados com prejuízos fiscais reportáveis, na medida em que não lhe é possível
demonstrar a probabilidade de obtenção de lucros fiscais no futuro que permitam a sua
utilização.

As autoridades fiscais têm a possibilidade de rever a situação fiscal do Banco durante
um período de cinco anos, podendo resultar devido a diferentes interpretações da
legislação fiscal, eventuais correcções ao lucro tributável dos exercícios de 2012 a 2016.
O Conselho de Administração do Banco entende que eventuais liquidações adicionais
que possam resultar destas revisões não serão significativas para as demonstrações
financeiras anexas.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentam a seguinte composição:

2016 2015 
Responsabilidades perante terceiros
Garantias prestadas 1.301.575 1.570.772
Compromissos perante terceiros
Créditos documentários abertos 3.811.991 3.789.602
Linhas de crédito irrevogáveis 1.590.599 3.894.662

6.704.165 9.255.036
Responsabilidades por prestação de serviços
Serviços prestados pela instituição
Guarda de valores 34.419.485 10.187.834
Cobrança 212.293 172.998

34.631.778 10.360.832

As garantias e avales prestados são operações bancárias que não se traduzem por
mobilização de fundos por parte do Banco, estando relacionadas com garantias prestadas
para suporte de operações de importação e para execução de contratos por parte de
clientes do Banco. As garantias prestadas representam valores que podem ser exigíveis
no futuro.

Os créditos documentários abertos são compromissos irrevogáveis, por parte do Banco,
por conta dos seus clientes, de pagar/mandar pagar um montante determinado ao
fornecedor de uma dada mercadoria, dentro de um prazo estipulado, contra a
apresentação de documentos referentes à expedição da mercadoria. A condição de
irrevogável consiste no facto de não ser viável o seu cancelamento ou alteração sem o
acordo expresso de todas as partes envolvidas.

Os compromissos assumidos perante terceiros representam acordos contratuais para a
concessão de crédito com os clientes do Banco (por exemplo linhas de crédito não
utilizadas) os quais, de forma geral, são contratados por prazos fixos ou com outros
requisitos de expiração e, normalmente, requerem o pagamento de uma comissão. Estes
compromissos representam valores que podem ser exigíveis no futuro.

27. IMPOSTOS

28. RUBRICAS
EXTRAPATRIMONIAIS

85_ BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RC BCI 2017_rc bci 2016  26/07/17  23:02  Page 85



Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os principais saldos e transacções mantidos com
accionistas, participadas e outras entidades relacionadas, são os seguintes:

Em 31 de Dezembro de 2016 as entidades accionistas são as seguintes:

Ministério das Finanças
Sonangol, EP
ENSA - Empresa Nacional de Seguros de Angola 
Porto de Luanda
TAAG - Linhas Aéreas de Angola
Cerval
TCUL
Endiama
Angola Telecom
Bolama

Em 31 de Dezembro de 2016 as entidades participadas são as seguintes:

Servauto, S.A.R.L.
EBA - Empreendimentos e prestações de serviços
Multitel, Lda.
Mutombe, Lda.
BCI Imobiliária, S.A.R.L.
Bricomil, SARL
Sociedade Angolana Promoção de Shoppings
CLV - Viana Park
EMIS - Empresa Interbancária de Serviços
ILHA - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A.

Em 31 de Dezembro de 2016 as outras entidades relacionadas são as seguintes:

Filomeno da Costa Alegre Alves de Ceita
Maria do Carmo Bastos Corte Real Bernardo
Jorge Leão Peres
João de Jesus Batalha Freire dos Santos
Carlos Alberto Teixeira de Alva Sequeira Bragança

29. ACCIONISTAS,
PARTICIPADAS E
OUTRAS ENTIDADES
RELACIONADAS
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2016 2015
Accionistas Participadas Outras Total Accionistas Participadas Outras Total

Entidades Entidades
Títulos e Valores Mobiliários

Mantidos para Negociação 40.209.790  -  -  40.209.790  429.995  -  -  429.995  

Mantidos até o Vencimento 26.706.409  -  -  26.706.409  12.257.244  -  -  12.257.244  

Crédito concedido -  1.305.426  603.726  1.909.152  -  1.157.027  434.523  1.591.550  

Outros Valores 13.338.439  3.940.008  -  17.278.447  11.113.365  3.104.605  -  14.217.970  

Depósitos

Depósitos à ordem 1.101.725  465.725  46.277  1.613.727  5.081.265  288.554  26.260  5.396.079  

Depósitos a prazo 882.472  313.228  22.196  1.217.896  301.196  421.436  12.256  734.888  

Outras Captações 10.516.021  -  -  10.516.021  10.516.021  -  -  10.516.021  

Outras Obrigações 2.665.030  -  -  2.665.030  6.685.774  -  -  6.685.774
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os balanços por moeda apresentam a seguinte
estrutura:30. BALANÇO

POR MOEDA
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2016 2015

Moeda Moeda Total Moeda Moeda Total
nacional estrangeira nacional estrangeira

Disponibilidades 25.384.259  7.624.624  33.008.883 27.920.102 5.617.038 33.537.140

Aplicações de Liquidez 17.847  7.579.056  7.596.903 4.022.011 7.634.408 11.656.419

Títulos e Valores Mobiliários

Mantidos para Negociação 40.209.790  -  40.209.790 429.995 - 429.995

Mantidos até o Vencimento 23.838.322  2.868.087  26.706.409 9.698.705 2.558.539 12.257.244

64.048.112  2.868.087  66.916.199 10.128.700 2.558.539 12.687.239
Créditos no Sistema de Pagamentos 230.845  -  230.845 314.424 - 314.424

Créditos, líquidos de provisões 50.267.151  161.673  50.428.824 45.554.532 37.740 45.592.272

Outros Valores 17.725.235  124.870  17.850.105 13.357.114 2.774.214 16.131.328

Imobilizações

Imobilizações Financeiras 1.007.389  120.183  1.127.572 689.572 98.024 787.596

Imobilizações Corpóreas 6.956.113  -  6.956.113 6.318.602 - 6.318.602

Imobilizações Incorpóreas 411.222  -  411.222 333.497 - 333.497

8.374.724  120.183  8.494.907 7.341.671 98.024 7.439.695
Total do Activo 166.048.173  18.478.493  184.526.666 108.638.554 18.719.963 127.358.517

2016 2015

Moeda Moeda Total Moeda Moeda Total
nacional estrangeira nacional estrangeira

Depósitos

Depósitos à ordem 57.034.395  7.761.879  64.796.274 58.477.731 8.985.459 67.463.190

Depósitos a prazo 31.154.519  5.259.105  36.413.624 23.114.609 5.842.214 28.956.823

Outros depósitos 640  -  640 754 - 754

88.189.554  13.020.984  101.210.538 81.593.094 14.827.673 96.420.767
Captações para Liquidez

Operações no Mercado Monetário 

Interfinanceiro 40.115.397  -  40.115.397 - - -

40.115.397  -  40.115.397 - - -
Obrigações no Sistema de Pagamentos 667.595  479.285  1.146.880 638.682 161.790 800.472

Operações cambiais -  -  - - 27.227 27.227

Outras Captações 10.516.020  534.190  11.050.210 9.442.743 2.531.771 11.974.514

Outras Obrigações 3.435.170  7.587.165  11.022.335 7.503.820 1.681.999 9.185.819

Provisões p/ Responsabilidades Prováveis 2.589.429  35.429  2.624.858 1.778.817 35.670 1.814.487

Total do Passivo 145.513.165  21.657.053  167.170.218 100.957.156 19.266.130 120.223.286
Fundos Próprios 17.356.448  -  17.356.448 7.135.231 - 7.135.231

Total do Passivo e Fundos Próprios 162.869.613  21.657.053  184.526.666 108.092.387 19.266.130 127.358.517
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Não temos conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores a 31 de
Dezembro de 2016, até à aprovação das Demonstrações Financeiras, que justifiquem
ajustamentos ou divulgações nas Notas às Contas relativas ao exercício analisado, que
afectem as situações e/ou informações nas mesmas reveladas de forma significativa
e/ou que tenham alterado ou se espere que venham a alterar significativamente, favorável
ou desfavoravelmente, a situação financeira do Banco, os seus resultados e/ou as suas
actividades, com a excepção das seguintes situações:

Aumento de capital em espécie 
No mês de Fevereiro de 2017, foi efectuado um aumento de capital pelo Ministério das
Finanças, realizado através da emissão de Obrigações do Tesouro no valor de mAKZ
12.500.000, de acordo com o Decreto Presidencial n.º 12/17 de 2 de Fevereiro, o Decreto
Executivo n.º 55/17 de 9 de Fevereiro e o Despacho do Ministro das Finanças n.º 59/17
de 10 de Fevereiro.

Transição para as Normas Internacionais de Reporte Financeiro (IFRS)
Impacto da conversão nas contas do BCI 
As Demonstrações Financeiras do BCI foram preparadas de acordo com os princípios
contabilísticos estabelecidos pelo Plano de Contas das Instituições Financeiras (CONTIF),
conforme definido no Instrutivo nº 09/07, de 19 de Setembro, do BNA e actualizações
subsequentes, nomeadamente a Directiva nº 04/DSI/2011, que estabelece a
obrigatoriedade de adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS -
International Financial Reporting Standards) em todas as matérias relacionadas com
procedimentos e critérios contabilísticos que não se encontrem estabelecidos no CONTIF.

No âmbito do processo de adopção das IFRS por parte das instituições financeiras em
Angola, na sequência das orientações do BNA, e considerando os timings definidos para
a realização do processo de conversão, o BCI encontra-se a dar continuidade ao seu
processo de conversão, estando a ultimar a avaliação do impacto qualitativo e quantitativo
dos efeitos das eventuais diferenças de alteração de normativo contabilístico.

As entidades de supervisão e o “International Accounting Standards Board” (IASB)
continuam a desenvolver normas que podem afectar as diferenças entre o CONTIF e as
IFRS descritas nesta nota, bem como em diferenças nas Demonstrações Financeiras
futuras.

Plano de conversão para as IFRS 
O BCI iniciou em 2015 o seu plano de conversão com vista à preparação das suas
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS a partir de 1 de Janeiro de 2017, ou
seja, com as primeiras demonstrações financeiras publicadas, de acordo com as IFRS,
no inico do ano de 2018, aquando da apresentação das contas do ano de 2017.

O plano definido pelo BCI visa igualmente acolher todos os reportes intercalares solicitados
pelo BNA no âmbito do processo de conversão.

31. EVENTOS
SUBSEQUENTES
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16. PARECER DO
CONSELHO FISCAL
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17. RELATÓRIO
DOS AUDITORES
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