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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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O Presidente, 
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2. PRINCIPAIS INDICADORES
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3. O BCI
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4. ÓRGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA-GERAL DE ACCIONISTAS
 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO




  

   

 

CONSELHO FISCAL
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5. ESTRUTURA ORGÂNICA
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6. PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DE 2014
JANEIRO


MARÇO





ABRIL



 


JUNHO


JULHO


 
             


AGOSTO





SETEMBRO


NOVEMBRO






7. REDE DE DISTRIBUIÇÃO






















DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA REDE COMERCIAL, DEZEMBRO/2014
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8. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO 
E FINANCEIRO

8.1 CONTEXTO INTERNACIONAL
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8.2 CONTEXTO NACIONAL



 




   
PIB 3,9 5,2 6,8 4,4
Sector Petrolífero -5,6 4,3 0,9 -3,5
Sector Não-Petrolífero 9,7 5,6 10,9 8,2
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9. ÁREAS DE NEGÓCIO
9.1 PARTICULARES E MICROFINANÇAS 
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9.2 EMPRESAS E INSTITUCIONAIS 
                











 










                



9.3 BANCA ELECTRÓNICA
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10. ÁREAS DE SUPORTE AO NEGÓCIO
10.1 RECURSOS HUMANOS
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10.2 OPERAÇÕES
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10.3 RISCO GLOBAL











10.4 COMPLIANCE
 



  
              



10.5 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
 






10.6 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
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10.7 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
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12. ANÁLISE FINANCEIRA
ACTIVO
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FUNDOS PRÓPRIOS 
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RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO
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PRODUTO BANCÁRIO
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CUSTOS DE ESTRUTURA
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RÁCIOS





















13. PROPOSTA DE APLICAÇÃO 
DE RESULTADOS
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14. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
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15. NOTAS ÀS CONTAS
1. ACTIVIDADE




    


            





2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
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a) Especialização de exercícios













 










b) Transacções em moeda estrangeira
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c) Créditos
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d) Títulos e valores mobiliários
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e) Imobilizações financeiras
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f) Imobilizações incorpóreas e corpóreas






















 
 


 
 
 
 
 
 
 





g) Bens não de uso próprio
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h) Redução no valor recuperável de outros activos (imparidade)

             






















i) Reserva de actualização monetária e dos fundos próprios






              
    

























  








j) Benefícios a colaboradores
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k) Impostos sobre lucros








             














 


















































 











l) Impostos sobre o património
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m) Outros impostos 




n) Substituição tributária 













              


   






o) Provisões e contingências



   
  






















 

    




             


p) Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e comissões




q) Resultado por acção


             






r) Distribuição de dividendos



s) Principais estimativas e incertezas associadas à aplicação das políticas contabilísticas
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u) Compensação de saldos
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6. CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS
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