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MENSAGEM
DA PRESIDENTE
DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

O Banco de Comércio e Indústria completa 
em 2020, 29 anos de existência. Durante esta 
jornada, o Banco assumiu o compromisso de 
participar no desenvolvimento do país, dos 
seus stakeholders e no aumento da taxa de 
bancarização nacional. A manutenção deste 
compromisso é garantida pelo Banco de for-
ma consistente, responsável e contínua.

Em 2019, o contexto económico internacio-
nal e nacional foi marcado por eventos rele-
vantes que, de forma directa e indirecta im-
pactaram na economia mundial e nacional.

O crescimento da economia mundial desa-
celerou marcadamente em 2019, com uma 
continuidade fragilidade no comércio inter-
nacional e no investimento, afectando tan-
to as economias avançadas, particularmen-
te a Zona Euro, os mercados emergentes e 
economias em desenvolvimento. Em 2019, 
a economia mundial cresceu apenas 2,9% 
abaixo das previsões do FMI muito aquém 
dos 3,6% em 2018. Este abrandamento deve-
-se em parte à escalada das tensões comer-
ciais entre os EUA e a China, os consequen-
tes impactos financeiros e, no investimento. 
Ainda segundo o Banco Mundial, o volume 
de comércio mundial desacelerou de um 
crescimento de 4,0% em 2,8% para uma es-
timativa de 1,4% em 2019.

Após 31 de Dezembro de 2019, a economia 
mundial foi significativamente afectada pe-
las consequências da pandemia declarada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
relacionada com a propagação em todo o 
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mundo do novo coronavírus (Covid-19), com particular destaque para queda abrupta do preço 
do barril de petróleo nos mercados internacionais.

A economia angolana decresceu 1,1% em 20191, fruto do baixo nível do preço do barril do petróleo 
vem acentuando o desempenho da economia angolana que continua a depender fortemente 
deste sector.

As reduções das receitas petrolíferas impactaram em 2019 nas Reservas Internacionais Líquidas 
(RIL), mantendo estas reservas em média o equivalente a 6 meses de importação.

A inflação continuou a desacelerar com a implementação das medidas de estabilização ma-
croeconómica, mas com taxas de 2 dígitos.

Um dos factos significativos que marcou o sistema financeiro angolano, foi a liberalização do 
mercado cambial com efeito na depreciação do Kwanza e na redução da diferença das taxas de 
câmbio praticadas no sistema financeiro e mercado informal.

Outro facto igualmente significativo foi a implementação de políticas monetárias restritivas e 
que determinaram o aumento das taxas das Reservas Obrigatórias.

A Avaliação da Qualidade de Activos dos 13 maiores bancos do mercado por parte do BNA, tam-
bém se destaca em 2019, cujos resultados apontam para um sistema financeiro robusto.

O BCI foi abrangido neste importante programa de avaliação da qualidade de Activos do Siste-
ma Financeiro, que resultou na identificação da necessidade e ajustamentos com fortes impac-
tos nas demonstrações financeiras.

A adopção em pleno das IFRS, em específico a implementação da IFRS 9 foi garantida apenas 
no exercício de 2019, o que implicou também elevados ajustamentos nas demonstrações finan-
ceiras, nomeadamente na valorização dos instrumentos  financeiros exigindo o reforço signifi-
cativo das imparidades.

No âmbito do Plano de Desenvolvimento Económico para o período 2018-2022, o Executivo An-
golano concretizou o seu desiderato com a publicação da Lei 10/2019 de 14 de Maio de 2019 - Lei 
de base sobre as privatizações - que estabelece o Regime Jurídico das Privatizações e Reprivati-
zações, e a aprovação a 5 de Agosto do Programa de Privatizações (PROPIV), que inclui o BCI no 
leque de empresas a serem privatizadas.

O compromisso do Estado com o programa de privatização do Banco, foi marcado com a no-
meação do novo Conselho de Administração, cuja principal missão é a materialização desse 
desiderato.

Desde Novembro de 2019, foi possível concluir o diagnóstico financeiro e do ambiente de con-
trolo do Banco, foram lançadas as bases do Plano Estratégico para o período de 2020-2023, bem 
como, a definição e implementação de um programa de curto prazo para o saneamento, repo-
sicionamento do negócio e manutenção da estabilidade do novo Capital Humano.

1 É o quadro mais grave em termos de classificação de patologias, e reflecte o registo de uma certa doença 
em todos os continentes.



Com o foco na privatização, procedemos à redefinição da nossa visão, missão e valores, alicerça-
da na modernização, eficiência e consistência dos nossos serviços.

Com o empenho e dedicação de todos os colaboradores do Banco tem sido possível a imple-
mentação gradual do plano de reestruturação do modelo de negócio e da nossa rede de bal-
cões. E em conjunto, fazemos uma caminhada assertiva rumo à privatização.

A apresentação formal ao Banco e a preparação do seu Capital Humano para o processo de 
privatização teve o seu ponto alto no dia 14 de Março de 2020, com a realização do 1º Encontro 
de Quadros do Banco, cuja principal agenda foi a apresentação e esclarecimento das fases do 
processo de privatização e dos principais entregáveis que permitiram a conclusão atempada do 
plano. No referido encontro, foi ainda feita a apresentação e exploração dos eixos e objectivos 
estratégicos, das iniciativas estratégicas e respectivos planos de acção para o quadriénio 2020-
2023.

Para 2020, o Banco reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento do país, manutenção 
dos interesses dos stakeholders e na elevação da taxa de bancarização nacional, bem como, na 
preparação dos nossos colaboradores para o processo de privatização.

Para terminar, em nome do Conselho de Administração, gostaria de endereçar um agradeci-
mento especial a todos os colaboradores do Banco pelo seu empenho e dedicação na transfor-
mação do Banco rumo à privatização. Os agradecimentos são extensíveis aos nossos clientes e 
a todos os stakeholders do Banco pela confiança depositada.

A Presidente,

Zenaida Gertrudes dos Santos Ramos ZumbI
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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO

ENQUADRAMENTO
ECONÓMICO
E FINANCEIRO

2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL

2.1.1. PRODUTO MUNDIAL

A actividade económica mundial continua a registar evoluções moderadas. Em 2019, o produto 
mundial terá atingido um crescimento de 2,9%, estimativa abaixo dos 3,6% registados em 2018. 

EVOLUÇÃO ECONÓMICA DAS REGIÕES DO MUNDO

em percentagem

Estimativa Projecção

2016 2017 2018 2019 2020

Economia mundial 3,2 3,8 3,6 2,9 3,3

Economias avançadas 1,7 2,4 2,2 1,7 1,6

Economias emergentes 4,4 4,7 4,5 3,7 4,4

África subsariana 1,4 2,9 3,2 3,3 3,5

EUA 1,5 2,2 2,9 2,3 2,0

Zona Euro 1,8 2,4 1,9 1,2 1,3

Japão 0,9 1,9 0,3 1,0 0,7

China 6,7 6,9 6,6 6,1 6,0

Brasil -3,5 1,1 1,3 1,2 2,2

Índiia 7,1 6,7 6,8 4,8 5,8

África do Sul 0,3 1,3 0,8 0,4 0,8

Fonte: FMI

Em 2019, a evolução da economia mundial ficou marcada pela degradação generalizado das 
principais economias regionais, com destaque para a América, Europa e a Ásia.

De acordo com as estimativas do FMI, as economias avançadas terão crescido 1,7% em 2019, 
contra os 2,2% do ano anterior, as economias emergentes e em desenvolvimento terão evoluído 
3,7%, ligeiramente abaixo dos 4,5% registados no ano precedente, enquanto as economias da 
região da África Subsariana, terão atingido um crescimento de 3,3%, superior aos 3,2% regista-
dos em 2018.
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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO

A economia dos Estados Unidos da América, registou uma ampla desaceleração em relação 
a sua estimativa e teve como resultado um crescimento mais suave, após vários trimestres de 
ascensão vigorosa. Como resultado das políticas monetárias acomodatícias e da flexibilização 
fiscal em alguns países, em 2019, atingiu um crescimento de 2,3%, inferior aos 2,9% registados 
em 2018.

Na Zona Euro a expansão da actividade terá observado 1,2% (abaixo dos 1,9% obtidos em 2018).

A redução do crescimento na zona Euro, deveu-se ao fraco desempenho das principais econo-
mias do bloco europeu, principalmente no segundo semestre do ano. Assim, a economia alemã, 
a maior do espaço euro, terá crescido 0,5% (1,5% em 2018), o Reino Unido terá crescido 1,3% (o 
mesmo registado em 2018), a economia francesa terá crescido 1,3%, contra os 1,7% do ano ante-
rior, enquanto a Italiana terá registado um crescimento de 0,2% (abaixo dos 0,8%, registados no 
ano anterior). 

De acordo com as previsões do FMI, a economia japonesa terá obtido um crescimento de 1,0% 
em 2019 (acima dos 0,3% de 2018). 

As economias emergentes, com destaque para a Chinesa, Indiana, e a região da África Subsaria-
na, terão contribuído positivamente para o crescimento da economia mundial em 2019.

Estima-se que a economia chinesa, terá crescido 6,1% (6,6% em 2018), a economia indiana 4,8% 
(abaixo dos 6,8% observado no ano anterior), enquanto a região da África Subsaariana, terá re-
gistado um crescimento de 3,3% (superior ao registado em 2018).

Pese embora as incertezas dos mercados monetário e financeiro em algumas regiões do globo, 
com destaque para os efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia, a disputa comercial 
entre a China e os Estados Unidos da América, os riscos de instabilidade da evolução dos preços 
das matérias-primas e mais recentemente a Pandemia da COVID 19, as projecções do FMI esti-
mam que o crescimento da economia mundial alcance a taxa de 3,3% em 2020.

2.1.2. INFLAÇÃO

Em 2020, a expectativa é de que as taxas de inflação das principais zonas económicas observem 
crescimentos, tendo em conta a evolução dos preços das matérias-primas nos mercados inter-
nacionais, com destaque para o preço do petróleo.
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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO

EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE INFLAÇÃO NOS PRINCIPAIS MERCADOS

A taxa de inflação nos Estados 
Unidos terá observado uma redu-
ção de 1,8% em 2019. Na Zona Euro, 
como resultado do crescimento 
económico e o aumento da pro-
cura, a inflação terá reduzido em 
2019, e ter-se-á situado em 1,2%, 
abaixo do 1,8% de 2018. 

Os BRICS deverão observar taxas de inflação relativamente altas, ou seja, 4,73% em 2019, e 4,76% 
em 2020, como resultado dos diversos factores de pressão inflacionista influenciados pelo cho-
que dos preços das commodities.

Na região da SADC, as taxas de inflação apesar de altas, reduziram de 8,4% em 2018 para 8,3% 
em 2019.

2.1.3. TAXAS DE JURO

De acordo com o FMI, presume-se que a taxa de juros de referência (London InterBank Offered 
Rate – LIBOR) a depósitos de seis meses, em dólares norte-americanos terá reduzido de 2,5% 
registado em 2018, para 2,3% em 2019 e os depósitos em euros a três meses terão mantido em 
-0,3% em 2018 e -0,4% em 2019. 

EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE JUROS DE REFERÊNCIA

Libor USD (6 meses) Libor EUR (3 meses)

0,5

1,1

1,5

2,5
2,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3
-0,4

2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: FMI

1,5 1,8
1,2

1,4

2,1
2,4

1,8
2,3

4,2
4,78 4,73 4,76

10,8

8,4 8,3 8,3

2017 2018 2019 2020

Zona Euro E.U.A BRIC´S SADC

Fonte: FMI
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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO

2.2. CONTEXTO NACIONAL

2.2.1. PRODUTO INTERNO BRUTO

De acordo com os dados oficiais apresentados no Orçamento Geral do Estado para o exercício 
económico de 2020 a economia angolana, terá registado novamente em 2019, uma recessão do 
Produto Interno Bruto de -1,1%, contra os - 1,2%, atingidos em 2018.

EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUNO (%) – ESTIMATIVA

2017 2018 2019

PIB -0,1 -1,2 -1,1

Sector Petrolífero -5,3 -8,2 -5,2

Sector Não-Petrolífero 1,2 1,0 0,6

Agricultura 2,4 5,9 1,8

Pescas e Derivados 2,4 2,2 -0,2

Diamantes e Outros -0,6 0,8 17,9

Indústria Transformadora 10,3 1,8 3,6

Construção 3,7 3,1 3,5

Energia -3,0 30,0 10,7

Serviços Mercantis -3,1 1,9 0,5

Outros (Sector Público Administrativo) -22,1 0,0 -3,1

Para a recessão da economia nacional, contribuiu essencialmente, a redução da produção pe-
trolífera ao longo do ano, que terá registado um decréscimo de 5,2% (contra 8,2% registados em 
2018). 

A oscilação do preço do petróleo nos mercados internacionais, por várias razões, influenciou 
negativamente os níveis de produção petrolífera previstos e consequentemente o desempenho 
do sector e da economia angolana.

O sector não-petrolífero terá registado uma taxa de crescimento de 0,6%, inferior a registada 
em 2018, que foi de 1,0%. A maior contribuição para o crescimento do sector em 2019, terá sido o 
dos Diamantes e Outros com 17,9%, seguido da Energia com 10,7%, da Indústria transformadora 
com 3,6%, da Construção com 3,5%, da Agricultura com 1,8% e dos Serviços mercantis com 0,5%.

De um modo geral o desempenho da economia angolana continuou a ser afectada pela evo-
lução dos níveis de produção do petróleo e pelos baixos preços nos mercados internacionais. 
Em consequência, o Estado continuou a observar baixas receitas cambiais e a economia no seu 
todo abrandou, devido à capacidade limitada de oferta de divisas necessárias para actividade 
dos diversos sectores.
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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO

2.2.2. INDICADORES MACROECONÓMICOS

Em termos macroeconómicos, a economia angolana continuou a registar a degradação de al-
guns indicadores. 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES ECONÓMICOS

2017 2018 2019

Taxa de Inflação 26,2% 18,2% 16,9%

Taxa de Câmbio (USD(AOA) 165,9 308,6 482,2

Taxa Básica BNA 18,0% 16,5% 15,5%

Facilidade permanente de cedência de liquidez (Overnight) 20,0% 16,5% 15,5%

Facilidade permanente de absorção de liquidez (Overnight) 0,0% 0,0% 0,0%

Reservas Externas Líquidas (mil milhões USD) 13,3 10,6 11,7

Base monetária M3 (mil milhões AOA) 6.521,6 7.853,9 10.219,0

Taxa LUIBOR (Overnight) 17,8% 16,8% 22,5%

Taxas de Juro Nominais Activas MN - Particulares (Até 180 dias) 24,2% 27,3% 20,4%

Taxas de Juro Nominais Passivas MN (de 181 a 1 ano) 4,3% 8,2% 8,8%
Fonte: Banco Nacional de Angola

A taxa de inflação apesar da redução, mantêm-se alta, e situou-se no final do ano em 16,9%, uma 
cifra abaixo dos 18,2%, registados em 2018. 

As Reservas Internacionais Líquidas do Estado, como resultado da evolução do preço médio do 
petróleo nos mercados internacionais e da gestão dos recursos cambiais, passaram de USD 10,6 
mil milhões alcançados em Dezembro de 2018, para USD 11,7 mil milhões atingidos em Dezem-
bro de 2019.

No mercado cambial, o Banco Nacional de Angola realizou várias intervenções no mercado pri-
mário, através de leilões de divisas e vendas directas. A pressão sobre o Kwanza manteve-se ao 
longo do ano, mas como resultado da política cambial do BNA, a taxa de câmbio média do Kwa-
nza face ao dólar norte-americano, passou de AKZ 308,6, em Dezembro de 2018, para AKZ 482,2 
em Dezembro de 2019, o que corresponde a uma depreciação do Kwanza de 37%.

Em 2019, os Bancos desenvolveram as suas actividades num ambiente macroeconómico difícil, 
tendo o total dos Activos dos bancos, passado de AKZ 14.227.500 milhões, registados em 2018, 
para AKZ 18.977.815 milhões, atingidos em 2019, o que corresponde a um aumento de 33,4%.

Em 2019 estiveram em actividade 26 bancos, dos quais três são estatais (BCI, BPC e BDA).

A carteira de depósitos do sistema (expressos pelo M3), registou um acréscimo de 31,0%, en-
quanto a carteira de crédito, cresceu 25,17%.
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De acordo com os dados preliminares do BNA, no final do ano, o total de depósitos dos bancos, 
ascendia a AKZ 9.800.101,90 milhões; o total dos créditos situou-se em AKZ 6.161.624,05 milhões.

Ao longo do ano de 2019, como resultado da política monetária e fiscal conduzida pelas autori-
dades angolanas, bem como, da conjuntura macroeconómica, a taxa básica do BNA passou de 
16,5% registado em 2018 para 15,5% em 2019, a de facilidade permanente de cedência de liqui-
dez passou de 16,5% para 15,5%, enquanto a de absorção (overnight), manteve-se em 0,0%. Em 
consequência, as taxas activas e passivas praticadas pelos Bancos registaram reduções. Assim, a 
média das taxas do crédito em moeda nacional, afectas ao sector particular, para maturidade de 
180 dias, situou-se em 20,4% (27,3% em 2018); e a dos depósitos a prazo, para a maturidade entre 
181 dias a 1 ano, fixou-se em 8,8% (8,2% em 2018).

Importa realçar, que em 2019, o Banco Nacional de Angola continuou a transacionar no mer-
cado primário, preferencialmente, Bilhetes do Tesouro. Em Dezembro de 2019, a taxa média de 
juros dos Bilhetes do Tesouro, na maturidade de 91 dias, situou-se em 10%; a de 182 dias, em 12% 
e a de 364 dias, em 14,68%. No final do ano de 2019, não foram comercializadas Obrigações de 
Tesouro indexadas, para nenhuma das maturidades.
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BANCO
DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA
3.1. GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

3.1.1. ESTRUTURA ACCIONISTA

O Banco de Comércio e Indústria (BCI), S.A., 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.

ESTRUTURA ACCIONISTA

Ministério das Finanças 98,9154%

Sonangol 0,1894%

Ensa 0,1894%

Porto de Luanda 0,1894%

TAAG 0,1894%

Cerval 0,0794%

TCUL 0,0794%

Endiama 0,0794%

Angola Telecom 0,0794%

Bolama 0,0094%



BCI ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2019 | 21

BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

3.1.2. MODELO DE GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

MODELO DE GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO
EXECUTIVA

Conselho Fiscal

Comité de Nomeação
Avaliação e Remuneração

dos Colaboradores (CNARC)

Direcção
de Capital
Humano

Direcção
de Auditoria

Direcção
de Gestão
de Risco

Comissão de Auditoria

Comissão de Gestão
de Crise

Comissão de Gestão
de Risco

Auditor Externo

Secretário
da Sociedade

Comité de Negócio
(CNE)

Comité
de Tecnologia

e Inovação
(CTI)

Comité de Crédito
(CCR)

Comité de
Investimentos

e Custos
(CIC)

Comité de Gestão
de Capital Activos

e Passivos
(CAP)

De acordo com os estatutos, são órgãos socias do Banco a Assembleia Geral, o Conselho de Ad-
ministração e o Conselho Fiscal. 

O Conselho de Administração desenvolveu e aprovou um modelo de Governação Corporativa, 
alinhado com os Avisos n.º 01/2013 e 02/2013 do Banco Nacional de Angola. 

O Banco de Comércio e Indústria tem desde o ano de 2019 a KPMG Angola – Audit, Tax, Advisory, 
S.A. como auditor externo.
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3.1.3. ORGANOGRAMA GERAL

O Conselho de Administração (CAD), eleito pelos accionistas em sede de Assembleia Geral, deve 
definir, formalizar, implementar e periodicamente rever a estratégia de negócio do Banco, garan-
tindo a existência e sustentabilidade de condições adequadas à devida concretização dos objecti-
vos estipulados, designadamente, no que respeita à estrutura orgânica e funcional e aos sistemas 
de gestão de risco e de controlo interno.

O Conselho de Administração (CAD), é actualmente composto por 5 membros, o(a) Presidente do 
CAD, 2 Administradores executivos e 2 não executivos. 

No quadro da tutela das áreas sob sua responsabilidade compete a cada membro do Conselho de 
Administração fazer o respectivo acompanhamento.
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ORGANOGRAMA GERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO EXECUTIVA

NEGÓCIO

DIRECÇÃO DE EMPRESAS
E INSTITUIÇÕES

DEP

DIRECÇÃO DE MERCADO
E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

DMR

DIRECÇÃO DE AUDITORIA
INTERNA

DAI

DIRECÇÃO DE GESTÃO
DE RISCO

DGR

DIRECÇÃO 
DE COMPLIANCE

DCO

GABINETE
DE CONTROLO CAMBIAL

GCC

DIRECÇÃO JURÍDICA
DJU

DIRECÇÃO DE CAPITAL HUMANO
DCH

GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS
GEP

DIRECÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
E QUALIDADE

DOQ

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE
E PLANEAMENTO

DCP

DIRECÇÃO DE TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO

DTI

DIRECÇÃO DE MARKETING
E COMUNICAÇÃO

DMC

GABINETE ADMINISTRATIVO
GAD

DIRECÇÃO DE PATRIMÓNIO
E SERVIÇOS

DPS

DIRECÇÃO DE OPERAÇÕES
DOP

GABINETE DE RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITO

GRC

DIRECÇÃO DE BANCA ELECTRÓNICA
DBE

DIRECÇÃO DE GESTÃO
DO RISCO GLOBAL

DRG

DIRECÇÃO DE PARTICULARES
E MICRO-FINANÇAS

DPM

DIRECÇÃO DE CASAS FORTES
DCA

SUPORTE CONTROLO
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3.1.4. ESTRUTURA ORGÂNICA E PELOUROS

A distribuição de pelouros pelos membros do Conselho de Administração, observa o princípio da 
segregação de funções estabelecido nos artigos 8º ou 10º do Aviso n.º 01/2013 do BNA, entre as fun-
ções de negócio, de suporte e de controlo. 

Em Dezembro de 2019, a estrutura orgânica do BCI era constituída por 18 Direcções e 3 Gabinetes, 
distribuídos e supervisionados pelos Membros do Conselho de Administração, como se segue:

ESTRUTURA ORGÂNICA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRECÇÃO 
ADMINISTRATIVA

Directora Elizabeth Simão

DIRECÇÃO 
DE CAPITAL HUMANO

Directora Oldemira Airosa

DIRECÇÃO DE TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO

Director Carlos Faria

DIRECÇÃO DE MERCADOS
E RELAÇÕES

INTERNACIONAIS
Director Mateus Lameira

GABINETE
DE RECUPERAÇÃO

DE CRÉDITO
Directora Conceição Rosado

DIRECÇÃO
JURÍDICA

Director Mbiavanga Rogério

DIRECÇÃO
DE ORGANIZAÇÃO

E QUALIDADE
Directora Amélia Moniz

DIRECÇÃO
DE CRÉDITO

Director André Nascimento

GABINETE DE ESTUDOS
E PROJECTOS

Director Celso Carvalho

DIRECÇÃO DE PATRIMÓNIO
E SERVIÇOS

Director Hermenegildo Jombe

DIRECÇÃO DE MARKETING
E COMUNICAÇÃO

Director Walsheider Fernandes

DIRECÇÃO
DE OPERAÇÕES

Director André Luemba

DIRECÇÃO DE GESTÃO
DE CASAS FORTES E APOIO

TÉCNICO AOS BALCÕES
Director Paulo Quino

DIRECÇÃO DE BANCA
ELECTRÓNICA

Directora Feliciana Alfredo

DIRECÇÃO DE PARTICULARES
E MICRO-FINANÇAS

Directora Isabel Santos

DIRECÇÃO
DE COMPLIANCE

Director José França

GABINETE
DE CONTROLO CAMBIAL

Directora Joana Jones

DIRECÇÃO
DE CONTABILIDADE

E PAGAMENTOS
Directora Elizabeth Simão

DIRECÇÃO
DE EMPRESAS

E INSTITUCIONAIS
Director Luís de Almeida

DIRECÇÃO
DE GESTÃO
DE RISCO

Directora Ana Migueis

DIRECÇÃO
DE AUDITORIA

Directora Mariana Maco

PRESIDENTE
Dra. Zenalda Zumbi

ADMINISTRADOR
Dr. Renato Borges

ADMINISTRADOR
Dr. Ederson Machado

ADMINISTRADORA
NÃO EXECUTIVA

Dra. Raquel Kulivela 

ADMINISTRADOR
NÃO EXECUTIVO

Dr. Gilberto Vunge



BCI ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2019 | 25

BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

3.2. Visão, Missão e Valores

A NOSSA VISÃO

Ser um banco inovador, ágil, flexível, com capacidade de se antecipar 
às mecessidades financeiras dos Clientes, oferecendo produtos e ser-
viços integrados de qualidade superior, visando a conquista de uma 
posição de destaque no mercado nacional e internacional.

A NOSSA MISSÃO
Prestar serviços financeiros de reconhecido valor para os Clientes e 
proporcionar uma atractiva rentabilidade aos aforradores, accionistas 
e demais grupos de interesse.

OS NOSSOS
VALORES

Orientação para o Cliente:
Satisfazer as necessidades dos nossos clientes, proporcionando-lhes 
valor acrescentado, através de Produtos e Serviços valorizados

Satisfação Laboral:
Obter a satisfação laboral dos trabalhadores, mediante políticas de 
gestão baseadas no trabalho em equipa, confiança e motivação.

Envolvimento no Trabalho:
Promover o envolvimento dos trabalhadores, mediante uma parti-
cipação activa e criativa para atingir os seus objectivos, cumprindo 
com as suas responsabilidades na gestão do Banco.

Compromisso Organizacional:
Facilitar a assumpção de compromisso organizacional dos trabalha-
dores, baseado em critérios de Justiça e Integridade na tomada de 
decisões, na gestão dos conflitos, e carreira Profissional, potenciando 
os “talentos” existentes.

Segurança no Trabalho:
Criar políticas de higiéne e segurança no trabalho, como uma forma 
de cuidar a saúde e bem-estar do pessoal.

3.3. SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

3.3.1. GESTÃO DE RISCO

O BCI tem implementado estratégias e políticas de gestão do risco, asseguradas pela Direcção 
de Gestão de Risco e Comissão de Gestão de Risco, bem como pelos comités especializados de 
apoio ao Conselho de Administração.



BCI ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2019 | 26

BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

No âmbito do processo de monitorização e 
reporte, estão identificados 91 indicadores 
de risco cujos limites para o apetite, tolerân-
cias e alerta são revistos no mínimo numa 
base anual.

O modelo de funcionamento do processo 
de Gestão de Risco é abrangente a todas 
as categorias do risco a que o Banco está 
sujeito e a abordagem metodológica im-
plementada para a monitorização cumpre 
em grande medida com os regulamentos 
legais e boas práticas.

O Banco continua a realizar esforços no 
sentido de implementar integralmente as 
recomendações reportadas no âmbito do 
Controlo Interno e do Programa de Avalia-
ção da Qualidade de Activos (AQA).

Durante o exercício, destacam-se os se-
guintes eventos da Direcção de Gestão do 
Risco:

• Programa de Avaliação da Qualidade 
dos Activos dinamizado pelo Banco 
Nacional de Angola;

• Início do processo de implementação 
das recomendações emitidas no 
âmbito do Programa de Avaliação da 
Qualidade de Activos do Banco;

• Elaboração das políticas de apuramento 
de imparidades associadas aos activos 
financeiros;

• Revisão do modelo de teste de esforço 
e elaboração dos relatórios semestrais;

• Apuramento das perdas por 
imparidades para carteira de crédito, de 
acordo com o instrutivo N. º8/2019 de 27 
de Agosto;

• Relatórios periódicos de monitorização 
dos de riscos;

• Preparação dos relatórios no âmbito do 
Novo Pacote Regulamentar.

3.3.2. COMPLIANCE

As atribuições das funções chave de 
Compliance do BCI encontram-se 
formalizadas e cumprem com o disposto 
nos Aviso n. º1/2013 e n. º2/2013 ambos de 19 
de Abril do BNA.

As funções e atribuições da Direcção de 
Compliance incluem entre outras:

• Estabelecer processos para detectar 
e avaliar o risco decorrente do 
incumprimento das obrigações legais 
e dos deveres da instituição, bem 
como para correcção das deficiências 
detectadas;

• Estabelecer um programa de trabalho 
que delimite as actividades a efectuar 
e preconize diferentes tipos de 
abordagem de acordo com o risco 
envolvido;

• Estabelecer e manter um registo 
permanente e actualizado dos 
normativos internos e externos a 
que a instituição está sujeita, com 
identificação dos responsáveis pelo seu 
cumprimento e pelos incumprimentos 
detectados;

• Avaliar os processos de prevenção 
e detecção de actividades 
criminosas, incluindo a prevenção 
do branqueamento de capitais e do 
financiamento de terrorismo, assim 
como assegurar as comunicações 
legalmente devidas neste âmbito 
com as autoridades competentes, 
designadamente a Unidade de 
Informação Financeira;

• Documentar adequadamente os 
processos associados à sua área de 
intervenção;

• Participar em grupos de trabalho com 
outras funções da instituição para 
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desenvolver abordagens com vista a 
obter conformidade com os normativos 
interno e externo;

• Elaborar reporte, com uma 
periodicidade a definir pelo banco, 
onde sejam reportadas as deficiências 
detectadas à Comissão de Auditoria, 
Gestão de Risco e Controlo Interno; e

•  Elaborar um relatório global sobre a 
sua função, destinado ao Conselho de 
Administração.

O Banco continua a realizar esforços no 
sentido de implementar integralmente 
os processos definidos para a gestão de 
riscos de compliance, bem como, a realizar 
investimentos em ferramentas e recursos 
humanos para a concretização deste 
processo.

Durante o ano 2019, foram asseguradas as 
seguintes funções: 

• Optimização do processo de 
monitorização de transações e de 
Clientes;

•  Reforço das medidas de diligências para 
PEP’s, ONG’s e empresas importadoras; 

• Aplicação medidas de diligências 
reforçadas as Casas de Câmbio;

• Revisão da Matriz de Risco de 
Branqueamento de Capitais e 
Financiamento do Terrorismo (BCFT);

• Actualização dos Normativos de 
prevenção do BCFT para abertura de 
contas; 

•  Controlo do nível de cumprimento dos 
normativos.

• Foram reportadas 16 operações 
suspeitas e 16.860 transacções à 
Unidade de Informação Financeira;

• Foram monitorizados 977 Clientes de 
risco alto;

• Mais de 350 horas de formação 

sobre Branqueamento de Capitais e 
Financiamento do Terrorismo (BCFT);

•  Actualização da matriz de Risco BCFT.

3.3.3. AUDITORIA INTERNA

As atribuições da função de Auditoria 
Interna do BCI encontram-se definidas 
no Manual de Estrutura da Direcção de 
Auditoria e encontram-se alinhados ao 
estabelecido nos Avisos n.º01 e n.º02/2013 
de 19 de Abril, ambos do BNA.

Em 2019, Banco formalizou e implementou 
a Comissão de Auditoria, que é responsável, 
entre outros, por supervisionar a actuação 
da função de auditoria interna.

As funções atribuídas à Direcção de 
Auditoria Interna incluem dentre outras:

•  Elaborar proposta do plano estratégico 
da função, enquadrado na estratégia 
global da Instituição e apresentá-
lo para discussão ao Conselho de 
Administração;

• Elaborar um plano global das acções 
a realizar, com periodicidade mínima 
anual, submetido ao Conselho de 
Administração para discussão;

• Elaborar um plano para cada acção 
específica, após avaliação abrangente 
de todos os aspectos ligados ao controlo 
interno;

• Suportar documentalmente as 
conclusões das acções de auditoria e 
actualizar em conformidade, o conjunto 
de informação de carácter permanente 
associada aos processos auditados;

• Registar, documentar e elaborar 
relatórios de prestação de informação 
de forma adequada para todas as 
deficiências detectadas a reportar à 
Comissão de Auditoria;
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• Emitir recomendações na sequência 
das suas acções com posterior 
acompanhamento das medidas 
correctivas implementadas;

• Elaborar um relatório global sobre o 
sistema de controlo interno destinado 
ao Conselho de Administração, com 
conhecimento do Conselho Fiscal, com 

periodicidade mínima anual, contendo: 
(i) as conclusões dos exames efectuados; 
(ii) a identificação das deficiências e das 
acções adoptadas para a sua correcção; 
e (iii) a opinião dos responsáveis das 
áreas auditadas sobre as deficiências 
detectadas e ainda não regularizadas.

O quadro abaixo espelha a actividade da realizada pela Auditoria Interna em 2019

ACTIVIDADE AUDITORIA INTERNA

0

20

40

60

80

100

120

2019 2018

 Auditoria aos
Balcões

Auditoria
processos e

serviços centrais

 Investigação
de Fraude

Reclamações  Outros/Formação

As deficiências detectadas no âmbito das auditorias realizadas são endereçadas às unidades 
orgânicas à que as mesmas reportam, requerendo-se a definição e implementação de um plano 
de acção para a mitigação das mesmas dentro dos prazos definidos. O acompanhamento da 
implementação dos planos de acção definidos é efectuado de acordo com os prazos propostos 
pelas áreas visadas de acordo com os pressupostos da razoabilidade e risco associado ao 
processo.

3.4. PRINCIPAIS EVENTOS E INDICADORES FINANCEIROS

3.4.1. MODELO DE GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

• Nomeação de Administradores não Executivos e a instituição da Comissão Executiva;

• Actualização do modelo de governo com a implementação dos seguintes órgãos; de supor-
te ao CAD no final de 2019:

• Comité ALCO;
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• Comité de Negócio;
• Comité de Tecnologia e Inovação;
• Comissão de Nomeação, Avaliação e Remuneração de Colaboradores;
• Comissão de Auditoria.

• Segregação da função de decisão de crédito e de gestão do risco de crédito;

• Preparação da proposta para instituição da Comissão de Remuneração dos Órgãos Sociais.

3.4.2 CAPITAL HUMANO

O efectivo do BCI à 31 de Dezembro de 2019 era de 1.127 colaboradores, sendo:

• 644 Colaboradores do sexo masculino, correspondente a 57%; 

• 483 Colaboradores do sexo feminino, ou seja, 43% do total do efectivo.

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

Efectivo do BCI/2016 - 2019

Ano Homens Mulheres Total Diferença

2016 610 485 1095 -

2017 632 498 1130 35

2018 638 493 1131 1

2019 644 483 1127 -4

Em 5 de Novembro de 2019, é materializada a revisão salarial dos colaboradores, por via da ac-
tualização da taxa de câmbio para o processamento do salário, traduzindo-se num aumento 
dos custos com o pessoal em cerca de 25%.

DISTRIBUIÇÃO DO EFECTIVO

O efectivo dos órgãos da estrutura central está distribuído pelo Conselho de Administração, 18 
Direcções Centrais e 3 Gabinetes.

O efectivo por províncias à 31 de Dezembro, está distribuído conforme consta no quadro seguinte:
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PROVÍNCIA COLABORADORES
Luanda 757
Bengo 5
Benguela 82
Biê 6
Cabinda 40
Cunene 11
Huambo 29
Huíla 32
Cuanza - Norte 18
Cuanza - Sul 18
Cuando Cubango 5
Luanda - Norte 11
Luanda - Sul 19
Malange 13
Moxico 17
Namibe 12
Uiga 11
Zaire 41

Total 1127

IDADE DO EFECTIVO

A distribuição dos Colaboradores por faixa etária e tempo de serviço em Dezembro de 2019 é 
representada no quadro a seguir:

IDADE DO EFECTIVO EM DEZEMBRO DE 2019
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5,68%
0,71%
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O quadro demonstra que o grupo etário dos 30 aos 34, tem o maior número de Colaboradores, 
com 312 no total, sendo que a média de idade dos colaboradores é de 38 anos, o que demonstra 
que o BCI continua a evoluir para um efectivo cada vez mais jovem.

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Em Dezembro de 2019, observou-se que 44,0% dos Colaboradores do Banco possuíam como 
habilitações literárias o Ensino Médio e 24,0% a Licenciatura, conforme ilustra o quadro a seguir:

NÍVEL DE ESCOLARIDADE EM DEZEMBRO DE 2019

Pós Graduação/Mestrado

Licenciados

Bacharéis

Ensino Médio

Outros /Ensino Primário
e Secundário)

8%

44%

22%

24%

2%

FORMAÇÃO

O Banco, com o objectivo de dotar e capacitar os Colaboradores com conhecimentos científicos 
sólidos, continuou a investir em formação ao longo de 2019, tendo sido realizadas 41 acções nas 
mais diversas áreas de formação consideradas críticas para o alcance dos objectivos globais. 

Participaram nas acções de formação, um total de 917 colaboradores, e tiveram uma duração 
de 1.411 horas. 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIRECÇÃO
DE RECURSOS HUMANOS

De acordo com o plano de objectivos e actividades da Direcção de Recursos Humanos (DRH), 
foram realizadas com sucesso ao longo do ano, um conjunto de iniciativas estratégicas, com 
destaque para as seguintes:

• Reforço do alinhamento estratégico, cultura e clima organizacional; 
• Reforço dos instrumentos e políticas de gestão de Recursos Humanos;
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• Fomento à formação;
• Desenvolvimento da carreira profissional das funções chave de negócio e controlo;
• Reforço das medidas de saúde, higiene e segurança no trabalho;
• Realização do estudo de avaliação do clima organizacional (2ª fase)

3.4.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL

Tendo em consideração que a responsabilidade social é um compromisso ético que cria valor às 
organizações e a sociedade no geral, o BCI patrocinou várias iniciativas de saúde, académicas, 
culturais, religiosas e desportivas, com destaque para as seguintes instituições e individualida-
des:

• Campanha de Sinistralidade;
• Outubro Rosa;
• Campanha Novembro Azul;
• Reinauguração do Parque do Largo do Atlético;
• Almoço de confraternização com os idosos do Lar da 3ª idade - Beiral.
• Entrega de Donativos (Lar Mamã Margarida; Centro Consoladora dos Aflitos; Lar Mama Mu-

xima; Lar das Irmãs Mercês).
• BCI Solidário, entrega de Donativos no Centro Consoladora dos Aflitos (Zango III) e no Lar 

Mama Muxima (Coreia);
• Campanha de Prevenção Rodoviária “Respeita as passadeiras”;
• Campanha de Doação de SANGUE;
• Campanha sobre prevenção rodoviária;
• Palestra sobre o cancro da mama e rastreio.
• Campanha “Natal Solidário”.

3.4.4 INDICADORES FINANCEIROS

Em 2019, o Banco de Comércio e Indústria na prática passou a adoptar plenamente as Normas 
Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro (IAS/IFRS), como normativo em vigor para 
as instituições financeiras bancárias em Angola de acordo com o Aviso n.º 6/2016 de 22 de 2016.
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PRINCIPAIS INDICADORES Montantes expressos em Mil Milhões de AKZ

2018 Rexpresso 2019 Var. (%) 19/18

1. ESTRUTURA

Activo total 135 919,6 173 265,6 27,5%

Crédito sobre clientes (Líquido de imparidades) 50 132,0 45 684,3 -8,9%

Depósitos de clientes 123 187,0 185 153,3 50,3%

Fundos próprios -9 920,9 -40 962,0 312,9%

Número da rede comercial¹ 155 149 -3,9%

Número de Colaboradores 1 131 1 127 -0,4%

CA´s² 159 165 3,8%

TPA´s³ 1 990 2 544 27,8%

Número de clientes 547 667 613 117 12,0%

2. RENDIBILIDADE

Margem financeira 11 391,9 12 819,1 12,5%

Margem complementar 9 085,5 7 463,5 -17,9%

Produto bancário 20 477,4 20 282,6 -1,0%

Custos de estrutura⁴ 18 663,7 23 241,1 24,5%

Resultado líquido -8 992,9 -26 190,2 191,2%

Rendibilidade dos capitais próprios (ROE) -90,6% -63,9% -29,5%

Rendibilidade do activo (ROA) -6,6% -15,1% 128,5%

3. SOLIDEZ

Crédito vencido/Crédito total 41,4% 32,3% -9,1 p.p.

Imparidades/Crédito vencido 75,4% 148,4% 72,9 p.p.

Imparidades/Crédito total 31,2% 47,9% 16,7 p.p.

4. SOLVABILIDADE

Rácio de solvabilidade contabilística -7,3% -23,6% `-16,3 p.p.

Rácio de solvabilidade regulamentar -4,1% -29,9% `-25,8 p.p.

5. LIQUIDEZ

Crédito/Depósitos totais 40,7% 24,7%  -16,0 p.p.

Depósitos a prazo/Depósitos totais 31,7% 28,3%  - 3,3 p.p.

6. PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA

Custos de estrutura/Produto bancário 91,1% 114,6% 23,4 p.p.

Margem financeira/Produto bancário 55,6% 63,2% 7,6 p.p.

Produto bancário/N.º Colaboradores 18,1 18,0 -4%

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
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3.4.5. NEGÓCIO

No final do ano de 2019, a rede comercial do Banco de Comércio e Indústria era 
composta por 149 Pontos de atendimento, dos quais 93 Balcões e 56 Postos de 
Atendimento. 

No âmbito da avaliação da rentabilidade dos balcões, em 2019 foram encerradas 
6 unidades, nomeadamente: 1 na Província da Lunda-Norte e 5 na Província de 
Luanda. 

Para o atendimento personalizado ao segmento de instituições e grandes em-
presas, o BCI, em 2019, passou a contar com três Centros de Empresas, localiza-
dos nas instalações da “Agência Sede”, dos balcões “4 de Fevereiro” e “Nova Vida”.

Foram desencadeadas um conjunto de acções para alavancar o negócio, dos 
quais destacamos:

• Lançamento do produto Adiantamento Mais;
• Início do Piloto controlado das plataformas de Kiosks;
• Lançamento do novo Internet Banking.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA REDE COMERCIAL, DEZEMBRO DE 2019

PROVÍNCIAS Agências/Balcões Postos de Atendimento Total
Luanda 43 39 82
Benguela 10 2 12
Cabinda 5 3 8
Huambo 5 1 6
Luanda Sul 3 1 4
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 1 0 1
Malange 2 0 2
Namibe 1 0 1
Uíge 1 2 3
Luanda Norte 2 0 2
Cuando Cubango 1 0 1
Bié 1 0 1

Total 93 56 149
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3.4.5.1 PARTICULARES E MICRO-FINANÇAS

Em Dezembro de 2019, o Banco contava 
com um total de 565.644 Clientes particula-
res, acima das 501.986, registadas em 2018, 
o que corresponde a um aumento de 11,2%.

O montante de depósitos da classe de par-
ticulares em Dezembro de 2019, totalizou 
AKZ 53,3 mil milhões, contra os AKZ 43,3 mil 
milhões registados no ano anterior. Destes, 
AKZ 35,0 mil milhões representam depósi-
tos à ordem e AKZ 18,3 mil milhões, depósi-
tos a prazo.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE 
DEPÓSITOS A PARTICULARES EM 2019

34%

66%

Depósito à ordem
Depósito a prazo

O stock de crédito concedido a este seg-
mento de Clientes atingiu no final de 2019 o 
montante de AKZ 23,6 mil milhões, face aos 
AKZ 21,6 mil milhões observados em 2018. 

Ao abrigo do projecto de educação finan-
ceira à população promovido pelo BNA, 
cujo público-alvo, são cidadãos com bai-
xo nível de rendimento, o BCI procedeu à 
abertura de um total de 6.317 contas à or-
dem (Produto Bankita). 

3.4.5.2 EMPRESAS E INSTITUCIONAIS

O Banco registou em finais de Dezembro 
de 2019, um total de 47.473 clientes da clas-
se empresarial e institucionais, superior aos 
45.681 registados no ano anterior, o que 
corresponde a um aumento de 4,8%.

A carteira de depósitos desta classe, consti-
tuída pelo Governo Central e Local, Fundos 
e Serviços Públicos Autónomos, Segurança 
Social, e Empresas, totalizou AKZ 131,2 mil 
milhões, em 2019, superior aos AKZ 79,8 mil 
milhões registados no ano transacto. Des-
tes, AKZ 96,1 mil milhões estão constituídos 
em depósitos à ordem e AKZ 35,1 mil mi-
lhões em depósitos a prazo.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 
DE DEPÓSITOS A EMPRESAS E 

INSTITUCIONAIS EM 2019

27%

73%

Depósito à ordem
Depósito a prazo

Em 2019 o Banco continuou a atender as 
necessidades creditícias dos clientes em-
presas e instituições, dos mais diversos sec-
tores de actividade, tendo o stock da car-
teira de crédito concedido atingido os AKZ 
38,1 mil milhões, abaixo dos AKZ 41,2 mil mi-
lhões de 2018. 
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Do total do crédito concedido ao longo do 
ano, importa destacar o crédito geral com 
AKZ 8,2 mil milhões, seguido do crédito 
adiantamento com AKZ 3,0 mil milhões, do 
crédito Angola Investe com AKZ 1,9 mil mi-
lhões, do crédito concedido sob a forma de 
conta corrente caucionada, com o montan-
te de AKZ 1,6 mil milhões e do crédito Auto-
móvel com AKZ 23,9 milhões.  

3.4.5.3. BANCA ELECTRÓNICA

Em termos de emissão de cartões MULTI-
CAIXA, ao longo do ano de 2019 foram pos-
tos em circulação 440.048 cartões no total, 
ou seja, mais 200.235 do que os 239.813 re-
gistados em 2018. 

O BCI, em 2019, de acordo com o seu plano 
de negócios e da campanha de massifica-
ção em curso, alargou a comercialização de 
cartões internacionais de crédito e o pré-
-pago da bandeira MasterCard. Com efeito, 
no final do ano, estavam contabilizados em 
carteira, 5.223 cartões válidos. 

Relativamente às Caixas Automáticos 
(CA´s), no final do ano de 2019, o BCI dispu-
nha de 165 máquinas activas, o que repre-
senta um aumento de 6 (var. 3,6%) Caixas 
Automáticos, face aos 159 existentes no ano 
anterior.

As 165 Caixas Automáticos matriculados 
na rede MULTICAIXA, representam 5,4% do 
total do universo de 3.064 CA´s activas no 
conjunto dos Bancos da praça.

CAIXAS AUTOMÁTICOS MATRICULADOS
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Em relação aos Terminais de Pagamento Automático (TPA´s), a rede do BCI dispunha em De-
zembro de 2019 de 2.544 terminais, contra os 1.990 registados em Dezembro de 2018, o que 
representou um aumento relativo de 27,8%.
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TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO
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QUOTA DE MERCADO DE CAIXAS AUTOMÁTICAS TPA’S ACTIVOS (DEZEMBRO 2019)

BCI Mercado % BCI

Caixas Automáticos Activos 165 3064 5,40%

Terminais de Pagamento Automático 2544 75702 3,40%

Ao longo do ano foi relevante a adesão aos serviços eletrónicos de Internet Banking, e no final do 
ano, o banco possuía um total de 6.463 Clientes utilizadores de IB, dos quais 5.779 particulares, 
684 empresas.

Em 2019 o serviço de Call Center do BCI, responsável pelo relacionamento e apoio aos clientes 
em termos de suporte técnico por telefone, mensagem electrónica, carta, Internet ou ainda por 
via da EMIS; atendeu um total de 2.116 reclamações.

3.4.5.4. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Principais Indicadores:

• Instalação e migração de postos de trabalho da plataforma de Kanalo para o PFS;
• Renovação de 65% do parque informático;
• Migração para fibra óptica;
• Consolidação do Modulo de Alta Disponibilidade para os canais de Internet Banking;
• Workflow de operações cambiais;
• Workflow gestão de compras;
• Actualização das firewall
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ANÁLISE
FINANCEIRA
ACTIVO

Em 31 de Dezembro de 2019, o total do Activo Líquido do BCI ascendeu a AKZ 173.265,6 mil mi-
lhões, contra os AKZ 135.919,6 mil milhões alcançados em 2018, o que representou uma variação 
de 27,5%.

Mil Milhões de Kwanzas

ACTIVO
2018

Reexpresso
2019

Variação 
%

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 27 986,1 50 913,4 82%

Disponibilidades em outras instituições de crédito 4 669,2 5 225,6 12%

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 11 909,4 25 887,9 117%

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 565,9 0,0 -100%

Activos financeiros disponiveis para venda 0,0 554,6 100%

Investimentos detidos até à maturidade 27 307,7 33 330,1 22%

Activos financeiros pelo custo amortizado 0,0 0,0 0%

   Títulos de dívida 50 132,0 45 684,3 -9%

   Crédito a clientes 0,0 0,0 0%

Activos não correntes detidos para venda 7 628,1 8 591,2 13%

Outros activos tangíveis 997,9 842,8 -16%

Activos intangíveis 0,0 0,0 0%

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 332,9 137,0 -59%

Activos por impostos correntes 0,0 0,0 0%

Activos por impostos diferidos 4 390,4 2 098,7 -52%

TOTAL DO ACTIVO 135 919,6 173 265,6 27,5%

Caixa e Disponibilidades em bancos centrais, atingiu no final do exercício de 2019, o montante 
global de AKZ 50.913,4 mil milhões, o que representa um aumento de 82% em comparação 
com os AKZ 27.986,1 mil milhões registados no ano de 2018. Em termos de composição, o Caixa, 
ascendeu a AKZ 9.457,7 mil milhões, enquanto as Disponibilidades em bancos centrais, situa-
ram-se em AKZ 41.455,7 mil milhões, no período em apreço. Este quadro, demonstra que o Caixa 
e as Disponibilidades continuaram elevados, 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.

As Disponibilidades em outras instituições de crédito, observaram no período em análise, um 
crescimento de 12%, tendo passado de AKZ 4.669,2 mil milhões registados em 2018, para AKZ 
5.225,6 mil milhões em Dezembro de 2019. Esta rubrica está constituída fundamentalmente 
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em instituições de crédito internacionais, e 
no final do ano fixaram-se em AKZ 5.261,7 
mil milhões. Por outro lado, os Créditos no 
sistema de pagamentos, que compõem a 
rubrica das Disponibilidades, perfizeram o 
montante de AKZ 34,6 mil milhões em 2019.    

As Aplicações em bancos centrais e em ou-
tras instituições de crédito, no final do ano, 
cifraram-se em AKZ 25.887,9 mil milhões, 
um aumento de 117%, quando comparado 
com os AKZ mil 11.909,4 milhões registados 
no período homólogo de 2018. Este cresci-
mento foi influenciado principalmente pe-
las aplicações de depósitos em instituições 
de crédito estrangeiras.  

Os Investimentos detidos até a maturidade, 
cifraram-se em AKZ 33.330,1 mil milhões, 
acima dos AKZ 27.307,7 mil milhões obtidos 
em 2018. O aumento observado deveu-se 
ao facto de terem sido cedidos títulos pelo 
Ministério das Finanças para pagamento 
da divida com o Banco, nomeadamente a 
arrecadação de receita e juros bonificados. 
Em Dezembro de 2019, a carteira era com-
posta pelos diversos tipos de títulos do Te-
souro, nomeadamente, AKZ 15 mil milhões 
em Bilhetes, AKZ 11.058 mil milhões em 
Obrigações indexadas à taxa de câmbio, 
AKZ 6.512 mil milhões em Obrigações emi-
tidas em moeda estrangeira e AKZ 15.743 
mil milhões em Obrigações do Tesouro em 
moeda nacional não reajustáveis.

O BCI continuou a atender às necessidades 
creditícias dos seus clientes, tendo a cartei-
ra de crédito líquida ascendido no final do 
ano, ao montante de AKZ 45.684,3 mil mi-
lhões, contra os AKZ 50.132,0 mil milhões re-
gistados em 2018, o que corresponde a um 
decréscimo de 9%.

Com efeito, em Dezembro de 2019, o cré-
dito vincendo ascendeu a AKZ 87.728,3 

mil milhões, o crédito vencido atingiu AKZ 
28.336,2 mil milhões, enquanto as perdas 
por imparidades acumuladas fixaram-se 
em AKZ 42.044,1 mil milhões, acima dos 
AKZ 22.785,4 mil milhões observados em 
2018.

Sobre a carteira de crédito concedido, im-
porta realçar o volume dos créditos con-
cedidos aos Clientes particulares por in-
termédio dos produtos Cria Condições e 
Adiantamento de Salários, e dos créditos 
concedidos às empresas, através do Crédito 
Geral, Angola Investe, Projovem e o Adian-
tamento. 

Em Dezembro de 2019, os Activos tangí-
veis do Banco elevaram-se a AKZ 8.591,2 mil 
milhões (AKZ 7.628,1 mil milhões em 2018), 
e os Activos intangíveis AKZ 842,8 mil mi-
lhões (AKZ 997,9 mil milhões em 2018).

Os investimentos em filiais, associadas e 
empreendimentos conjuntos, como re-
sultado do desempenho das participadas, 
registaram valores nulos%, tanto em 2018 
quanto em 2019.

Os activos por impostos correntes em 2019 
registaram o montante de AKZ 137,0 mil 
milhões, uma redução de 59% quando 
comparado com os AKZ 332,9 mil milhões, 
registados no ano precedente, enquanto os 
Activos por impostos diferidos, registaram 
valores nulos em ambos anos. 

Os Outros Activos, compostos por valores 
a receber de devedores diversos, créditos 
de impostos, dividendos, impostos a recu-
perar, operações cambiais a prazo, contas 
de regularização e outros, registaram uma 
variação negativa de 52%, passando de AKZ 
4.390,4 mil milhões, observados em 2018, 
para AKZ mil 2.098,7 milhões registados em 
2019. 
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COMPOSIÇÃO DO ACTIVO
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Na estrutura do Activo, o Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais obtiveram o maior peso 
com 29,4%, seguindo-se Crédito à Clientes com 26,4%, das Aplicações em Investimentos deti-
dos até à maturidade (Títulos e Valores Mobiliários) com 19,2%, das Aplicações em Bancos Cen-
trais e Outras Instituições com 14,9%, dos Outros Activos tangíveis com 5%, as Disponibilidades 
em Outras Instituições de Crédito com 3%, dos Outros Activos com 1,2%, dos Activos intangíveis 
com 0,5%, dos Activos financeiros disponíveis para a venda com 0,3%, dos Activos por impostos 
correntes com 0,1%, dos Activos financeiros ao justo valor através de resultados, Derivados de 
cobertura, Activos não correntes detidos para a venda, Investimentos em filiais, associadas e 
empreendimentos conjuntos e dos Activos por impostos diferidos todos eles com saldos nulos.

PASSIVO

O total do Passivo em Dezembro de 2019, ascendeu a AKZ 214.227,5 mil milhões, um aumento 
de 46,9%, face aos AKZ 145.840,4 mil milhões obtidos em 2018.
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PASSIVO
2018

Reexpresso
2019

Variação 
%

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 4 524,8 678,0 -85%

Recursos de clietntes e outros empréstimos 123 187,0 185 153,3 50%

    À ordem 83 483,3 131 742,8 58%

    A prazo 38 995,9 52 489,1 35%

    Outros depósitos 707,9 921,5 30%

Responsabilidades representadas por títulos 0,0 0,0 0%

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 0,0 0,0 0%

Derivados de cobertura 0,0 0,0 0%

Passivos financeiros associados a activos transferidos 0,0 0,0 0%

Passivos não correntes detidos para venda 0,0 0,0 0%

Provisões 2 112,5 7 833,3 271%

Passivos por impostos correntes 0,0 0,0 0%

Passivos por impostos diferidos 0,0 0,0 0%

Passivos programas Estado e recursos vinculados 11 695,8 11 991,8 3%

Outros passivos 4 320,3 8 571,1 98%

TOTAL DO PASSIVO 145 840,4 214 227,5 46,9%

O aumento do passivo foi influenciado principalmente pelos Recursos de Clientes e Outros Em-
préstimos, que atingiram o valor de AKZ 185.153,3 mil milhões, no final do ano de 2019, face aos 
AKZ 123.187,0 mil milhões, o que representa uma variação de 50%. 

Importa salientar que os depósitos à ordem atingiram no final do ano AKZ 131.742,8 mil milhões, 
face aos AKZ 83.483,3 mil milhões alcançados no ano anterior. Por outro lado, os depósitos a pra-
zo, registaram igualmente um crescimento, e passaram de AKZ 38.995,9 mil milhões, registados 
em 2018, para AKZ 52.489,1 mil milhões, o que corresponde a um aumento de 35%.

Os outros depósitos elevaram-se a AKZ 921,5 mil milhões no final do ano, um montante muito 
superior aos AKZ 707,9 mil milhões registados em Dezembro de 2018. 

Os Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito, totalizaram AKZ 678 mil mi-
lhões face aos AKZ 4.524,8 mil milhões, alcançados no ano anterior.

As provisões superaram em Dezembro de 2019, o montante de AKZ 7.833,3 mil milhões, ou seja, 
271% acima dos AKZ 2.112,5 mil milhões observados no período homólogo de 2018.

Os passivos por impostos correntes e os passivos por impostos diferidos registaram um saldo 
nulo, quer em 2018, quer no período em análise. 
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Os Passivos Programas Estado e recursos vinculados, representados por um lado, pelos créditos 
que o BCI está a operacionalizar em parceria com o BDA e o Executivo, e por outro lado, pela 
linha de crédito celebrada com o Novo Banco, atingiram o montante de AKZ 11.991,8 mil milhões 
em Dezembro de 2019, mais 3%, quando comparado como os AKZ 11.695,8 mil milhões regista-
dos em 2018. Do total registado a 31 de Dezembro de 2019, AKZ 8.645,2 mil milhões estão ligados 
ao crédito Meu Negócio Minha Vida, AKZ 4.083,9 mil milhões da Linha de crédito Projovem, AKZ 
1.870,8 mil milhões ao crédito Agrícola de Investimento, AKZ 924,0 mil milhões a Linha de crédi-
to do Novo Banco e AKZ 22,7 mil milhões de uma linha de crédito do BDA. 

Os outros passivos observaram uma variação de 99%, e cifraram-se em AKZ 8.571,1 mil milhões 
em 2019, face aos AKZ 4.320,3 mil milhões obtidos em 2018.

COMPOSIÇÃO DO PASSIVO
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Provisões

Passivos por impostos correntes

Passivos subordinados

Outros passivos

O gráfico acima ilustra a composição do Passivo, onde se destacam os Recursos de Clientes 
(Depósitos), que representam 86% do total, seguidos dos Passivos subordinados com 6%, dos 
Outros Passivos com 4%, das Provisões com 3,7%, dos Recursos de Bancos Centrais com 0,3% e 
por último, dos Passivos por impostos correntes com 0,0%.

FUNDOS PRÓPRIOS 

Os Fundos Próprios do BCI no final de 2019 registaram um decréscimo de 313%, e cifraram-se em 
AKZ -40.962,0 mil milhões, face aos AKZ -9.920,9 mil milhões atingidos em 2018. Esteve na base 
da diminuição dos Fundos Próprios, o aumento do Resultado Líquido negativo do exercício.
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Mil Milhões de Kwanzas

CAPITAIS PRÓPRIOS
2018

Reexpresso
2019

Variação 
%

Capital Social 37 254,1 37 254,1 0%

Prémios de emissão 653,6 653,6 0%

Acções próprias 0,0 0,0 0%

Outros instrumentos de capital 0,0 0,0 0%

Reservas de reavaliação 0,0 0,0 0%

Desconto de Títulos de Capitalização (16 224,8) (16 224,8) 0%

Outras reservas e resultados transitados (22 610,8) (36 454,7) 61%

Dividendos antecipados 0,0 0,0 0%

Resultado líquido individual do exercício (8 992,9) (26 190,2) 191%

TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS (9 920,9) (40 962,0) 313%

TOTAL DO PASSIVO E DOS FUNDOS PRÓPRIOS 135 919,6 173 265,6 27%

O Capital Social no final do exercício de 2019, cifra-se em AKZ 37.254,1 mil milhões, acima do mí-
nimo de AKZ 7.500,0 mil milhões exigidos pelo BNA.

 Os Prémios de emissão, no final do ano de 2019, mantiveram-se nos AKZ 653,5 mil milhões. 

Em Dezembro de 2019, as Reservas e Resultados Transitados cifraram-se em AKZ -36.454,7 mil 
milhões, contra os AKZ -22.610,8 mil milhões registados em 2018, o que equivale a um decrésci-
mo de 61%. Este decréscimo deveu-se ao essencialmente aos ajustamentos no âmbito da Ava-
liação da Qualidade de Activos efectuada pelo Banco Nacional de Angola. 

Em função da evolução dos Fundos Próprios Regulamentares e dos requisitos para os riscos, o 
Rácio de Solvabilidade diminuiu e fixou-se no final do ano de 2019 em -29,90%, contra os -4.12% 
registados em 2018.

A redução observada no rácio de solvabilidade deveu-se essencialmente aos ajustamentos no 
âmbito da Avaliação da Qualidade de Activos efectuada pelo Banco Nacional de Angola e à 
adopção da norma internacional de relato financeiro IFRS 9. 
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EVOLUÇÃO DOS FUNDOS PRÓPRIOS (EM MILHÕES DE KWANZAS) – (2018/2019)
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4.1. RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Mil Milhões de Kwanzas

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 2018 2019
Variação 

%

Produto Bancário 20 477,4 20 282,6 -1%

Custos de Estrutura (18 664) (23 241) 25%

Provisões líquidas de anulações 1 489 (5 692) -482%

Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações (40) (14 406) 36128%

Imparidade para outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações (6 208) (249) -96%

Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações (4 184) (2 641) -37%

Resultados de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial)1 (266) - -100%

Resultado na posição monetária líquida2t 0,0 0,0 0%

Resultado antes de impostos de operações em continuação (7 394) (25 946) 251%

Impostos sobre os resultados 0,0 0,0 0%

Correntes 0,0 (244) 100%

Diferidos (1 599) - -100%

Resultado após impostos de operações em continuação (8 993) (26 190) 191%

Resultado de operações descontinuadas e/ou em descontinuação 0,0 0,0 0%

RESULTADO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO EXERCÍCIO (8 992,9) (26 190,2) 191%
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4.1.1. PRODUTO BANCÁRIO

Os resultados do produto bancário do Banco em 31 de Dezembro de 2019 são apresentados na 
tabela a seguir:

Mil Milhões de Kwanzas

PRODUTO BANCÁRIO 2018 2019 Variação %

Margem Financeira 11 391,9 12 819,1 13%

Margem Complementar 9 085,5 7 463,5 -18%

TOTAL DO PRODUTO BANCÁRIO 20 477,4 20 282,6 -1%

A margem financeira em 2019 aumentou 13%, atingindo AKZ 12.819,1 mil milhões, quando em 
2018 totalizou AKZ 11.391,9 mil milhões. Este resultado deveu-se ao resultado dos juros e rendi-
mentos similares que, em 2019 atingiram AKZ 17.713,3 mil milhões (AKZ 16.449,0 mil milhões 
obtidos em 2018). Para o efeito contribuíram os saldos positivos alcançados pelos proveitos de 
crédito, que atingiram AKZ mil 9.660,7 milhões, os Proveitos de títulos e valores mobiliários com 
AKZ 6.989,5 mil milhões e os proveitos das aplicações nos Bancos e outras instituições de crédito 
com AKZ 817,6 mil milhões. 

Os juros e encargos similares diminuíram de AKZ 5.057,0 mil milhões, verificados em 2018, para 
AKZ 4.894,3 mil milhões no final do ano de 2019, devido essencialmente à redução dos recursos 
de outras instituições de crédito que, no período em análise, alcançaram AKZ 678 mil milhões, 
contra os AKZ 4.524,8 mil milhões alcançados no ano precedente.

Mil Milhões de Kwanzas

MARGEM FINANCEIRA 2018 2019 Variação %

Juros e rendimentos similares 16 449,0 17 713,3 8%

Juros e encargos similares (5 057,0) (4 894,3) -3%

TOTAL DA MARGEM FINANCEIRA 11 391,9 12 819,1 13%

Tendo em conta as restrições registadas no mercado cambial ao longo do ano, os resultados de 
operações cambiais foram de AKZ 3.610,2 mil milhões, inferior aos AKZ 4.282,5 mil milhões regis-
tados em 2018, o que representa uma diminuição de 13%. 

Os rendimentos de serviços e comissões, diminuíram 11% em 2019 e atingiram AKZ 5.441,8 mil 
milhões contra os AKZ 6.140,0 mil milhões em 2018. Por outro lado, os encargos com serviços 
e comissões, aumentaram, e fixaram-se em AKZ 1.495,4 mil milhões, acima dos AKZ 1.088,7 mil 
milhões observados no ano anterior.

Os outros resultados de exploração, suportados essencialmente por impostos e taxas pagas por 
aplicações e outras penalidades, passaram de AKZ 282,8 mil milhões registados em 2018, para 
AKZ 93,2 mil milhões em Dezembro de 2019, o que corresponde a uma redução de 67%.



ANÁLISE FINANCEIRA

BCI ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2019 | 47

Mil Milhões de Kwanzas

MARGEM COMPLEMENTAR 2018 2019 Variação %

Rendimentos de instrumentos de capital 0,0 0,0 0%

Rendimentos de serviços e comissões 6 140,0 5 441,8 -11%

Encargos com serviços e comissões (1 088,7) (1 495,4) 37%

Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao 
justo valor através de resultados

28,6 0,0 -100%

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 0,0 0,0 0%

Resultados de investimentos detidos até à maturidade 0,0 0,0 0%

Resultados em outros activos financeiros 0,0 0,0 0%

Resultados cambiais 4 282,6 3 610,2 -16%

Resultados de alienação de outros activos 5,8 0,1 -97%

Outros resultados de exploração (282,8) (93,2) -67%

Total da Margem Complementar 9 085,5 7 463,5 -18%

Face a evolução das margens financeira e complementar, o Produto Bancário registou uma di-
minuição de 1%, tendo alcançado AKZ 20.282,6 mil milhões em 2019, quando no ano anterior se 
situara em AKZ 20.477,4 mil milhões.

4.1.2. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO BANCÁRIO
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4.1.3. CUSTOS DE ESTRUTURA

Em 2019, os Custos de Estrutura, como resul-
tado dos investimentos realizados na expan-
são da rede comercial e na formação dos 
Colaboradores, registaram um incremento 

de 25%, influenciados pelos aumentos de 
35% dos Custos com o Pessoal (mais AKZ 
3.907,2 mil milhões), 3% com Fornecimentos 
de Terceiros (mais AKZ 192,5 mil milhões) e 
das Depreciações e Amortizações, que evo-
luíram 36% (mais AKZ 477,7 mil milhões).

Mil Milhões de Kwanzas

CUSTOS DE ESTRUTURA 2018 2019 Variação %

Custos com o pessoal (11 155,9) (15 063,0) 35%

Fornecimentos e serviços de terceiros (6 168,8) (6 361,3) 3%

Depreciações e amortizações do exercício (1 339,0) (1 816,8) 36%

TOTAL DE CUSTOS DE ESTRUTURA (18 663,7) (23 241,1) 25%

4.1.4. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE ESTRUTURA
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Damos nota que o peso dos Custos Administrativos e Custos com o Pessoal, tem um peso exage-
radamente elevado no produto bancário, nomeadamente os Custos com o Pessoal que em 2018 
haviam absorvido 54% do total do produto bancário, aumentou para 74% em 2019, enquanto os 
Fornecimentos e Serviços de Terceiros, o seu peso no produto bancário mantem-se praticamente 
inalterável.
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4.2. RÁCIOS

O rácio de solvabilidade contabilística obteve -23,6%, enquanto o Rácio de Solvabilidade Regu-
lamentar, registou uma diminuição, tendo obtido uma cifra de -29,90%, contra os -4.12% do ano 
anterior.

A qualidade do crédito registou uma variação positiva, na medida em que o Crédito Vencido sobre 
o Crédito Total, passou de um rácio de 41,4% em 2018 para 32,3% em 2019, isto deve-se ao facto do 
crédito concedido ter aumentado substancialmente.

As imparidades sobre o Crédito Vencido aumentaram de um rácio de 75,4% alcançado em 2018, 
para 148,4% no ano a seguir, devido ao facto do método de cálculo das imparidades ter sido adap-
tado à norma internacional IFRS 9. 

Os Rácios de Liquidez continuam positivos, sendo que o Crédito sobre os Depósitos Totais regis-
tou 24,7% (40,7% em 2018) e os Depósitos a Prazo tiveram um peso de 28,3% dos Depósitos Totais 
(31,7% no ano anterior).

Em termos de eficiência, a relação Custos de Estrutura / Produto Bancário, diminuiu e situou-se 
em 114,6% em 2019, contra os 91,1% registados em 2018. 

A Margem Financeira face ao Produto Bancário aumentou de 55,8% em 2018 para 63,2% no ano 
a seguir.



Proposta
de Aplicação
de Resultados



BCI ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2019 | 51

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

PROPOSTA
DE APLICAÇÃO
DE RESULTADOS

De acordo com disposições legais e considerando a necessidade de manter elevados 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 2019, no valor de AKZ (26 
190 225 236,65):

• Resultados transitados: Um valor correspondente ao do resultado, isto é, AKZ -26 190 225 
236,65.



Demonstrações 
Financeiras
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

6.1. BALANÇO

(montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAKZ)

ACTIVO NOTAS 31/12/2019 31/12/2018
Reexpresso

01/012018
Rexpresso

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 18 50 913 444  27 986 133  29 749 571  

Disponibilidades em outras instituições de crédito 19 5 225 632  4 669 179  8 554 136  

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 20 25 887 888  11 909 395  4 165 665  

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 22 0  565 909  115 500  

Activos financeiros disponiveis para venda 0  0  485 046  

Activos financeiros ao justo valor por outro rendimento integral 21 554 632  0  0  

Investimentos detidos até à maturidade 23 0  27 307 685  55 634 710  

Activos financeiros pelo custo amortizado

   Títulos de dívida 23 33 330 061  0  0  

   Crédito a clientes 24 45 684 253  50 132 038  48 848 063  

Outros activos tangíveis 25 8 591 201  7 628 063  7 394 322  

Activos intangíveis 26 842 751  997 919  672 352  

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos 
conjuntos 27 0  0  300 394  

Activos por impostos correntes 28 136 976  332 877  305 235  

Activos por impostos diferidos 0  0  1 598 547  

Outros activos 29 2 098 720  4 390 363  7 056 645  

TOTAL DO ACTIVO 173 265 558  135 919 561  164 880 186  

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 30 677 983  4 524 817  21 513 850  

Recursos de clientes e outros empréstimos 31 185 153 343  123 187 045  101 470 312  

Provisões 32 7 833 251  2 112 510  3 399 350  

Passivos por impostos correntes 0  0  11 506  

Passivos programas Estado e recursos vinculados 33 11 991 819  11 695 782  11 232 723  

Outros passivos 34 8 571 131  4 320 264  11 955 611  

TOTAL DO PASSIVO 214 227 527  145 840 418  149 583 352  

Capital Social 35 37 254 079  37 254 079  6 416 079  

Prémios de emissão 35 653 582  653 582  653 582  

Desconto de emissão 35 (16 224 752) (16 224 752) 0  

Outras reservas e resultados transitados 36 (36 454 653) (22 610 827) 7 564 151  

Resultado líquido individual do exercício (26 190 225) (8 992 939) 663 022 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO (40 961 969) (9 920 857) 15 296 834  

TOTAL DO PASSIVO E DO CAPITAL PRÓPRIO 173 265 558  135 919 561  164 880 186  
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

6.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAKZ)

NOTAS 31/12/2019 31/12/2018
Reexpresso

Juros e rendimentos similares 5 17 713 348  16 448 974  

Juros e encargos similares 5 (4 894 270) (5 057 026) 

MARGEM FINANCEIRA 12 819 078  11 391 948  

Rendimentos de serviços e comissões 6 5 441 816  6 140 020  

Encargos com serviços e comissões 6 (1 495 358) (1 088 740) 

Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados 7 0  28 624  

Resultados cambiais 8 3 610 159  4 282 586  

Resultados de alienação de outros activos 9 147  5 824  

Outros resultados de exploração 10 (93 236) (282 823) 

PRODUTO DA ACTIVIDADE BANCÁRIA 20 282 606  20 477 439  

Custos com o pessoal 11 (15 063 042) (11 155 887) 

Fornecimentos e serviços de terceiros 12 (6 361 275) (6 168 790) 

Depreciações e amortizações do exercício 13 (1 816 751) (1 339 018) 

Provisões líquidas de anulações 14 (5 691 912) 1 489 154  

Imparidade para activos financeiros ao custo amortizado líquida de reversões e recuperações 15 (14 654 701) (6 247 945) 

Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações 16 (2 641 080) (4 183 667) 

Resultados de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) 0  (265 679) 

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO (25 946 155) (7 394 393) 

Impostos sobre os resultados

Correntes 17 (244 070) 0  

Diferidos 17 0  (1 598 547) 

RESULTADO APÓS IMPOSTO DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO (26 190 225) (8 992 940) 

RESULTADO LIQUÍDO INDIVIDUAL DO EXERCICÍO (26 190 225) (8 992 940) 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

6.3. DEMONSTRAÇÕES DE ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS

(montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAKZ)

Capital Social Outras Reservas e Resultados Transitados

Acções 
Ordiná-

rias

Reserva 
de Actu-
alização 

Monetária 
do Capital 

Social

Subtotal

Prémio 
de Emis-
são / Des-
conto de 
emissão

Reserva 
Legal

Outras 
Reservas

Outros 
Fundos

Altera-
ção de 

Politicas 
Contabi-
lísticas

Resulta-
dos Tran-

sitados
Subtotal

Resul-
tado do 
Exercí-

cio

Total

Saldos em 1 de 
janeiro de 2018 6 240 372 175 707 6 416 079 653 582 1 719 183 31 991 634 43 804 (3 657 415) (11 274 384) 18 822 822 663 022 26 555 505

Correcção do 
erro - reex-
pressão

(11 258 670) (11 258 670) - (11 258 670)

Saldos em 1 de 
janeiro de 2018 
- Reexpresso

- - - - - - - - (11 258 670) (11 258 670) - (11 258 670)

Transferência 
do resultado 
de 2017

- - - - - - - - 663 022 663 022 (663 022) - 

Constituição 
de reservas e 
fundos

- - - - 132 605 - - - (132 605) - - - 

Recebimentos 
por aumento 
de capital 
(2017)

30 838 000 - 30 838 000 (16 224 752) - (30 794 197) (43 804) - - (30 838 000) - (16 224 752)

Resultado do 
Exercício - 
reexpresso

- - - - - - - - - - (8 992 939) (8 992 939)

Saldos em 31 
de dezembro 
de 2018 - Reex-
presso

37 078 372 175 707 37 254 079 (15 571 170) 1 851 788 1 197 437 - (3 657 415) (22 002 637) (22 610 827) (8 992 939) (9 920 857)

Ajustamento 
de transição 
para IFRS 9

- - - - - - - - (4 811 617) (4 811 617) - (4 811 617)

Saldos em 01 
de janeiro de 
2019

37 078 372 175 708 37 254 080 (15 571 170) 1 851 788 1 197 437 - (3 657 415) (26 814 254) (27 422 444) (8 992 939) (14 732 473)

Transferência 
do resultado 
de 2018 - reex-
presso

- - - - - - 140 472 - - (9 133 411) (8 992 939) 8 992 939 - 

Constituição 
de reservas e 
fundos

- - - - - - - - - - - - 

Outros movi-
mentos - - - - - - - - (39 270) (39 270) - (39 270)- 

Resultado do 
Exercício - - - - - - - - - - (26 190 225) (26 190 225)

Saldos em 31 
de dezembro 
de 2019

37 078 372 175 708 37 254 080 (15 571 170) 1 992 260 1 197 437 - (3 657 415) (35 986 935) (36 454 653) (26 190 225) (40 961 969)

6.4. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO INTEGRAL

(montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAKZ)

NOTAS 31/12/2019 31/12/2018 Reexpresso

Resultado líquido individual do exercício (26 190 225) (8 992 940)

Outro rendimento integral 0 0 

Resultado integral individual do exercício (26 190 225) (8 992 940)
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAKZ)

NOTAS 31/12/19 31/12/2018
Reexpresso

FLUXOS DE CAIXA FAS ACTIVIADES OPERACIONAIS 

Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos 22 950 045  18 708 388  

Juros, comissões e outros proveitos equiparados pagos (6 257 107) (6 409 113) 

Juros da locação (205 119) 0  

Pagamentos a empregados e fornecedores (21 668 386) (17 011 316) 

Pagamentos de locações de curto prazo (69 319) 0  

Recuperação de créditos abatidos ao activo 562 840  496 526  

Outros resultados 3 551 108  4 041 083  

FLUXOS DE CAIXA ANTES DAS ALTERAÇÕES NOS ACTIVOS E PASSIVOS 
OPERACIONAIS (1 135 939) (174 432) 

(Aumentos)/Diminuições de activos operacionais:

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito (13 978 493) (13 937 794) 

Títulos de dívida (6 403 599) 15 228 398  

Crédito a clientes (14 409 172) (994 303) 

Outros activos (365 016) (1 301 952) 

FLUXO LIQUIDO PROVENIENTE DOS ACTIVOS OPERACIONAIS (35 156 280) (1 005 651) 
Aumentos/(Diminuições) de passivos operacionais:

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito (3 846 834) (16 526 457) 

Recursos de clientes e outros empréstimos 61 966 298  21 517 505  

Outros passivos 3 231 139  (8 000 706) 

FLUXO LIQUIDO PROVENIENTE DOS PASSIVOS OPERACIONAIS 61 350 603  (3 009 658) 
Caixa líquida das actividades operacionais antes dos impostos sobre o rendimento 25 058 384  (4 189 741) 

Impostos sobre o rendimento pagos 0  0  

CAIXA LIQUIDA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS 25 058 384  (4 189 741) 
FLUXOS DE CAIXA FAS ACTIVIADES DE INVESTIMENTO  
Aquisições de outros activos tangíveis, líquidas de alienações (1 565 175) (1 383 141) 

Aquisições de activos intangíveis, líquidas de alienações (139 620) (518 132) 

CAIXA LIQUIDA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (1 704 795) (1 901 273) 
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIADES DE FINANCIAMENTO
Progrmas do Estado e recursos vinculados 296 037  463 059  

Pagamentos de locação respeitantes à componente de capital (115 491) 0  

CAIXA LIQUIDA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO 180 546  463 059  
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVAENTES 23 534 136  (5 627 955) 
Caixa e seus equivalentes no início do período 32 675 752  38 303 707  

Efeitos da variação cambial em caixa e seus equivalentes 0  0  

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO 56 209 887  32 675 752  
Caixa e seus equivalentes engloba :

Caixa 18 9 457 754  6 926 107  

Disponibilidades no banco central 18 41 455 690  21 060 026  

Disponibilidades em outras instituições de crédito 19 5 296 443  4 689 619  

56 209 887  32 675 752  
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NOTAS
ÀS CONTAS

Banco de Comércio e Indústria, S.A. Notas 
às Demonstrações Financeiras em 31 de 
Dezembro de 2019 e 2018

7.1. NOTA INTRODUTÓRIA

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 os aplica, juntamente com 
os seus recursos próprios, na concessão de 
empréstimos, depósitos no Banco Nacio-
nal de Angola, aplicações em instituições 
de crédito, aquisição de títulos e em outros 
activos, para os quais se encontra devida-
mente 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 93 
balcões e 56 postos de atendimento.

No que se refere à estrutura accionista, con-
forme detalhado na nota 35, o Banco é de-
tido pelo Estado Angolano e por entidades 
do Sector Público Angolano.

7.2. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

7.2.1 BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas fo-
ram preparadas no pressuposto da conti-
nuidade das operações, tendo em conta a 
intenção expressa pelo principal Accionista 
de continuar a apoiar o Banco através da 
sua recapitalização, com base nos livros e 
registos mantidos pelo Banco, de acordo 
com as IFRS (International Financial Repor-
ting Standards), no âmbito do disposto no 
Aviso n.º 5/2019 de 23 de Agosto, do Banco 
Nacional de Angola (adiante igualmente 
designado por “BNA”).

As IFRS incluem as normas contabilísticas 
emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB) e as interpretações 
emitidas pelo International Financial Re-
porting Interpretation Committee (IFRIC), e 
pelos respectivos órgãos antecessores.

As demonstrações financeiras individuais 
do Banco de Comércio e Indústria agora 
apresentadas reflectem os resultados das 
operações do Banco para o exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2019.

Relativamente aos exercícios findos de 2017 
e 2018 o Banco Nacional de Angola (“BNA”) 
expressou uma interpretação de que não 
se encontravam cumpridos na totalidade 
os requisitos previstos na IAS 29 – Relato 
financeiro em economias hiperinflacioná-
rias (“IAS 29”) para que a economia Ango-
lana fosse considerada hiperinflacionária e, 
consequentemente, o Conselho de Admi-
nistração do Banco decidiu não aplicar as 
disposições constantes naquela Norma às 
suas demonstrações financeiras naquelas 
datas. O efeito resultante da aplicação da 
referida norma nesses exercícios não se en-
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contra reflectido igualmente nas demons-
trações financeiras de 31 de Dezembro de 
2019.

As demonstrações financeiras foram pre-
paradas de acordo com o princípio do custo 
histórico, com excepção dos activos e passi-
vos registados ao seu justo valor, nomeada-
mente os activos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento integral e os 
activos financeiros ao justo valor através de 
resultados.

As demonstrações financeiras do BCI rela-
tivas ao exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2019 foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em 22 de Abril de 2020.

A preparação de demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS requer que o 
Banco efectue julgamentos e estimativas e 
utilize pressupostos que afectam a aplica-
ção das políticas contabilísticas e os mon-
tantes de proveitos, custos, activos e pas-
sivos. Alterações em tais pressupostos ou 
diferenças destes face à realidade poderão 
ter impactos sobre as actuais estimativas 
e julgamentos. As áreas que envolvem um 
maior nível de julgamento ou complexi-
dade, ou onde são utilizados pressupostos 
e estimativas significativas na preparação 
das demonstrações financeiras encon-
tram-se descritas e analisadas na Nota 3.

As demonstrações financeiras do Banco 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 encon-
tram-se expressas em milhares de Kwanzas 
(mAKZ), conforme Aviso n.º 15/2007, Art.º 5º 
do BNA, tendo os activos e passivos deno-
minados em moeda estrangeira sido con-
vertidos com base no câmbio indicativo 
publicado pelo BNA naquelas datas. 

Em 31 de Dezembro 2019 e 2018, o câm-
bio indicativo do Kwanza (AKZ), publicado 
pelo BNA, face ao Dólar dos Estados Unidos 
(USD) e ao Euro (EUR) era o seguinte:

31/12/19 31/12/18

1 USD = 482,2270 308,6070

1 EUR = 540,8165 353,0150

7.2.2. COMPARABILIDADE DA INFORMAÇÃO

As políticas contabilísticas apresentadas 
nesta nota foram aplicadas de forma con-
sistente com as utilizadas nas demonstra-
ções financeiras a 31 de Dezembro de 2018, 
com excepção das alterações decorrentes 
da IFRS 16 – Locações. 

A IFRS 16 vem substituir a IAS 17- Locações, 
e estabelece os novos princípios aplicáveis 
ao reconhecimento, à mensuração, à apre-
sentação e à divulgação de locações. O ob-
jectivo é garantir que os locatários e os lo-
cadores fornecem informações pertinentes 
de uma forma que represente fielmente 
essas transacções. Estas informações cons-
tituem a base para os utilizadores das de-
monstrações financeiras avaliarem o efeito 
que as locações têm na posição financeira, 
no desempenho financeiro e nos fluxos de 
caixa do Banco

O Banco adoptou pela primeira vez em 1 de 
Janeiro de 2019 a IFRS 9 que vem substituir 
a IAS 39 Instrumentos Financeiros – Reco-
nhecimento e Mensuração e estabelece 
novas regras para a contabilização dos ins-
trumentos financeiros apresentando al-
terações significativas, sobretudo no que 
respeita aos requisitos de imparidade. Os 
requisitos apresentados pela IFRS 9 são, na 
generalidade, aplicados retrospectivamen-
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te através do ajustamento do balanço de 
abertura à data da aplicação inicial. 

O Banco optou pela excepção que permite 
a não reexpressão da informação compara-
tiva de períodos anteriores no que respeita 
a alterações de classificação e mensuração 
(incluindo imparidade). As diferenças nos 
valores de balanço de activos e passivos fi-
nanceiros resultantes da adopção da IFRS 
9 foram reconhecidos em Outras Reservas 
e Resultados Transitados, a 1 de Janeiro de 
2019, conforme descrito na nota 42.

A IFRS 9 introduz novos requisitos no que 
respeita à (i) classificação e mensuração de 
activos e passivos financeiros, (ii) mensura-
ção e reconhecimento de imparidade de 
crédito sobre activos financeiros através de 
um modelo de perdas esperadas e (iii) con-
tabilidade de cobertura.

Os requisitos apresentados pelas IAS/IFRS 
são, na generalidade, aplicados retrospecti-
vamente através do ajustamento do balan-
ço de abertura a data da aplicação inicial (1 
de Janeiro de 2019). Os impactos decorren-
tes da adopção da IFRS 9 são apresentados 
na nota 42. 

Para efeitos de comparabilidade e de no-
tar que o Banco procedeu a correcção de 
erros materiais, conforme descrito nota 4, 
este impacto da correcção, bem como a in-
formação comparativa das rubricas das de-
monstrações financeiras apresentadas foi 
reexpressa reflectindo retrospectivamente 
a correcção dos erros.

7.2.3 TRANSACÇÕES EM MOEDA
ESTRANGEIRA

As operações em moeda estrangeira são 
registadas de acordo com os princípios do 

sistema multi-currency, sendo cada opera-
ção 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 expres-
sos 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 re-
gistados na demonstração de resultados 
do exercício em que ocorrem.

Os activos e passivos não monetários ex-
pressos em moeda estrangeira e regis-
tados ao custo histórico, são convertidos 
para Kwanzas à taxa de câmbio indicativa 
publicada pelo BNA na data da transacção. 
Os activos e passivos não monetários regis-
tados ao justo valor são convertidos para 
Kwanzas à taxa de câmbio em vigor na data 
em que o justo valor é determinado e re-
conhecido por contrapartida de resultados, 
com excepção daqueles reconhecidos em 
activos financeiros disponíveis para venda, 
cuja diferença é registada por contraparti-
da de capitais próprios.

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

POSIÇÃO CAMBIAL À VISTA

A posição cambial à vista em cada moe-
da é dada pelo saldo líquido dos activos 
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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 posi-
ção cambial à vista é reavaliada diariamen-
te com base na taxa de câmbio indicativa 
publicada pelo BNA nessa data, dando ori-
gem à movimentação da conta de posição 
cambial (moeda nacional), por contraparti-
da de resultados.

POSIÇÃO CAMBIAL A PRAZO

A posição cambial a prazo em cada moe-
da corresponde ao saldo líquido das opera-
ções a prazo a aguardar liquidação, com ex-
clusão das que se vençam dentro dos dois 
dias úteis subsequentes. Todos os contra-
tos 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 contravalo-
res 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 posi-
ção cambial a prazo, é registada nas rubri-
cas de “Operações cambiais” do activo ou 
do passivo, por contrapartida de resultados.

7.2.4. CRÉDITO CONCEDIDO E CONTAS A 
RECEBER

O crédito concedido e contas a receber são 
activos financeiros não derivados com pa-
gamentos fixados ou determináveis que 
não estão cotados num mercado activo e 
para os quais não haja intenção de venda 
no curto prazo. Estas categorias incluem os 
empréstimos concedidos a clientes, a caixa 
e disponibilidades, as aplicações em insti-
tuições de crédito e outros valores a rece-
ber, que não sejam transaccionados num 
mercado activo. São registados pelos va-

lores contratados, quando originados pelo 
Banco, ou pelos valores pagos, quando ad-
quiridos a outras entidades.

O crédito concedido e contas a receber 
são reconhecidos inicialmente ao seu justo 
valor, acrescido dos custos de transacção, 
e são subsequentemente valorizados ao 
custo amortizado, com base no método da 
taxa de juro efectiva, sendo apresentados 
em balanço deduzidos de perdas por impa-
ridade. Os juros reconhecidos pelo método 
da taxa de juro efectiva são reconhecidos 
na margem financeira de forma linear.

O crédito concedido e contas a receber são 
desreconhecidos do balanço (abatidos ao 
activo) quando (i) os direitos contratuais 
do Banco relativos aos respectivos fluxos 
de caixa expiraram, (ii) o Banco transferiu 
substancialmente todos os riscos e benefí-
cios associados à sua detenção, ou (iii) não 
obstante o Banco ter retido parte, mas não 
substancialmente todos, os riscos e benefí-
cios associados à sua detenção, o controlo 
sobre os activos foi transferido.

7.2.5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

De acordo com a IFRS 9 - “Instrumentos 
financeiros”, os activos financeiros podem 
ser classificados em três categorias com di-
ferentes critérios de mensuração:

• Custo amortizado, 

• Justo valor através de outro rendimento 
integral (FVOCI); 

• Justo valor por contrapartida de resul-
tados (FVTPL).

A classificação dos activos financeiros de-
pende do modelo de negócio e das carac-
terísticas dos fluxos de caixa contratuais 
(critério SPPI). 
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MODELO DE NEGÓCIO

Os modelos de negócio previstos na norma 
são como se seguem:

• Modelo de negócio cujo objectivo é 
atingido através da detenção do acti-
vo até à maturidade para obtenção dos 
fluxos de caixa contratuais do mesmo 
(Held to collect); 

• Modelo de negócio cujo objectivo é al-
cançado tanto através da obtenção dos 
fluxos contratuais do activo como atra-
vés da sua venda (Held to collect and 
sell)

• Outros modelos de negócio (e.g. nego-
ciação).

O Banco avaliou os seus modelos de negó-
cio tendo por base um conjunto alargado 
de indicadores. Entre outros, os seguintes 
factores são considerados pelo Banco na 
identificação do modelo de negócio para 
um conjunto de activos: 

• A forma como o desempenho dos acti-
vos é avaliado e relatado à administração, 

• Quais os principais riscos associados aos 
activos e como são avaliados e geridos;

• A forma como os gestores dos activos 
são remunerados. 

A avaliação do modelo de negócio não de-
pende das intenções para um instrumento 
individual, mas sim para um conjunto de 
instrumentos, tendo em consideração a 
frequência, o montante, o calendário e os 
motivos de vendas previstas dos cativos. 
Vendas pouco frequentes, pouco significa-
tivas, ou próximas do vencimento dos ac-
tivos e as motivadas por aumento do risco 
de crédito dos activos financeiros, ou que 
tenham por finalidade a gestão do risco 
de concentração, entre outras, podem ser 
compatíveis com o modelo de negócio de 

detenção dos activos até à maturidade para 
receber os seus fluxos de caixa contratuais.

Relativamente ao modelo de negócio “Held 
to Collect”, por forma a avaliar a frequência 
e materialidade das vendas, foram defi-
nidos thresholds quantitativos tendo por 
base a experiência passada. As vendas pre-
vistas para os activos financeiros classifica-
dos neste modelo de negócio não ultrapas-
sam os thresholds definidos pelo Banco.

O Banco enquadra os ativos financeiros de 
dívida detidos em carteira - títulos, crédito 
a clientes, disponibilidades e aplicações em 
instituições de crédito e outros valores a re-
ceber - no âmbito do modelo de negócio 
de “Held to Collect”, uma vez que o principal 
objectivo associado à gestão dos referidos 
instrumentos é de deter os mesmos para 
recolha dos seus fluxos de caixa contratuais.

AVALIAÇÃO SE OS FLUXOS DE CAIXA 
CONTRATUAIS CORRESPONDEM SOMEN-
TE AO PAGAMENTO DE CAPITAL E JUROS 
(TESTE SPPI)

O teste SPPI consiste na avaliação dos ins-
trumentos cujos fluxos de caixa contratuais 
se referem exclusivamente ao pagamento 
de capital e juros. A avaliação é efectuada 
com base nos termos contratuais originais 
do instrumento. Para efeitos desta avalia-
ção, o “capital” é definido como o justo valor 
do activo financeiro no seu reconhecimen-
to inicial. O “juro” é definido como a consi-
deração pelo valor temporal do dinheiro e 
pelo risco de crédito associado ao montan-
te em dívida durante um determinado pe-
ríodo e por outros riscos e custos associados 
à actividade (ex. risco de liquidez e custos 
administrativos), bem como uma margem 
de lucro.
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Quando os termos contratuais introduzem 
exposição a risco ou variabilidade dos fluxos 
de caixa que são inconsistentes com um 
simples contrato de crédito básico, o instru-
mento financeiro não cumpre com o refe-
rido critério SPPI. Se um activo financeiro 
contém uma cláusula contratual que pode 
modificar o calendário ou o valor dos fluxos 
de caixa contratuais (tais como cláusulas 
de amortização antecipada ou extensão da 
duração), o Banco determina se os fluxos de 
caixa que serão gerados durante o período 
de vida do instrumento, devido ao exercício 
da referida cláusula contratual, são apenas 
pagamentos de capital e juros nos termos 
atrás referidos. No caso de um activo finan-
ceiro contemplar um ajustamento periódi-
co da taxa de juro, mas a frequência desse 
ajustamento não coincidir com o prazo da 
taxa de juro de referência, o Banco avalia, 
no momento do reconhecimento inicial, 
essa incoerência na componente dos juros 
para determinar se os fluxos de caixa con-
tratuais representam apenas pagamentos 
de capital e juros. As condições contratu-
ais que, no momento do reconhecimento 
inicial, tenham um efeito mínimo sobre os 
fluxos de caixa ou dependam da ocorrência 
de eventos excecionais ou altamente im-
prováveis (como a liquidação por parte do 
emitente) não impedem que os correspon-
dentes activos cumpram com o conceito 
do SPPI.

Os activos financeiros com derivados em-
butidos (instrumentos híbridos) são consi-
derados na sua totalidade, aquando do tes-
te do SPPI. Estes activos nunca cumprem 
com o conceito do SPPI, desde que as con-
dições contratuais do derivado embutido 
sejam genuínas.

CLASSIFICAÇÃO DOS ACTIVOS
FINANCEIROS

ACTIVOS FINANCEIROS AO CUSTO
AMORTIZADO

O Banco mensura um activo financeiro ao 
custo amortizado se cumprir, em simultâ-
neo, com as seguintes características e se 
não for designado ao FVTPL por opção (uti-
lização da Fair Value Option):

• O activo financeiro é detido num mo-
delo de negócio cujo objectivo principal 
é a detenção dos activos para recolha 
dos seus cash flows contratuais (HTC – 
Held to collect); 

•  Os seus cash flows contratuais ocorrem 
em datas específicas e correspondem 
apenas a pagamentos de capital e juro 
do montante em dívida (SPPI – Solely 
Payments of Principal and Interest).

Estes instrumentos são inicialmente conta-
bilizados ao justo valor e subsequentemen-
te valorizados ao custo amortizado, com 
base no método da taxa de juro efetiva e 
são sujeitos a testes de imparidade.

ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

O Banco mensura um activo financeiro ao 
justo valor através de outro rendimento in-
tegral se cumprir, em simultâneo, com as 
seguintes características e se não for de-
signado ao FVTPL por opção (utilização da 
Fair Value Option):

• O activo financeiro é detido num mode-
lo de negócio cujo objectivo é a deten-
ção dos activos para recolha dos seus 
cash flows contratuais e venda (HTC 
and Sell – Held to collect and Sell); e

• Os seus cash flows contratuais ocorrem 
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em datas específicas e correspondem 
apenas a pagamentos de capital e juro 
do montante em dívida (SPPI – Solely 
Payments of Principal and Interest).

No reconhecimento inicial de um instru-
mento de capital que não seja detido para 
negociação, o Banco pode irrevogavelmen-
te designá-lo nesta categoria. Esta desig-
nação é efetuada numa base casuística, 
investimento a investimento e está apenas 
disponível para os instrumentos financeiros 
que cumpram a definição de instrumentos 
de capital prevista na IAS 32, não podendo 
ser utilizada para os instrumentos financei-
ros cuja classificação como instrumento de 
capital na esfera do emitente seja efetuada 
ao abrigo das exceções previstas nos pará-
grafos 16A a 16D da IAS 32.

Estes instrumentos são inicialmente conta-
bilizados ao justo valor e subsequentemen-
te valorizados ao custo amortizado, com 
base no método da taxa de juro efetiva e 
são sujeitos a testes de imparidade.

Os ativos financeiros ao justo valor através 
de outro rendimento integral são regista-
dos inicialmente pelo seu justo valor. Os 
ganhos e perdas relativos à variação sub-
sequente do justo valor são reflectidos em 
rubrica específica do capital próprio até à 
sua venda onde são reclassificados para 
resultados do período, com excepção dos 
instrumentos de capital que são reclassi-
ficados para resultados transitados. Adi-
cionalmente, estão sujeitos, desde o seu 
reconhecimento inicial, ao apuramento de 
perdas por imparidade (apenas instrumen-
tos de dívida).

Os juros inerentes são calculados de acordo 
com o método da taxa de juro efectiva e re-
gistados em resultados na rubrica de “Juros 

e rendimentos similares”. Os rendimentos 
de títulos de rendimento variável são reco-
nhecidos na rubrica da demonstração dos 
resultados “Rendimentos de instrumentos 
de capital” na data em que são atribuídos. 
De acordo com este critério, os dividendos 
antecipados são registados como proveitos 
no exercício em que é deliberada a sua dis-
tribuição.

O Banco elegeu a opção irrevogável de 
classificar as acções detidas em carteira ao 
justo valor através de outro rendimento in-
tegral.

ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE RESULTADOS

Todos os activos financeiros que não sejam 
mensurados, de acordo com métodos des-
critos anteriormente são mensurados ao 
justo valor através de resultados. 

Os instrumentos de dívida cujas caracte-
rísticas dos fluxos de caixa contratuais não 
cumprem com o critério SPPI, e que de 
outra forma estariam mensurados ao cus-
to amortizado ou ao justo valor através de 
outro rendimento integral, são obrigatoria-
mente mensurados ao justo valor através 
de resultados.

Esta categoria inclui também activos ad-
quiridos com o objetivo de realização de 
ganhos a partir de flutuações de curto 
prazo nos preços de mercado. Incluem-se 
também nesta categoria os instrumentos 
financeiros derivados, excluindo aqueles 
que cumpram os requisitos de contabili-
dade de cobertura. Por definição os ins-
trumentos de capital próprio são também 
classificados ao justo valor através de resul-
tados, a não ser que as entidades optem 
pela classificação irrevogável ao justo valor 
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através de outro rendimento integral como 
referido anteriormente.

Adicionalmente, no reconhecimento inicial, 
o Banco pode designar irrevogavelmente 
um activo financeiro, que de outra forma 
cumpre os requisitos para ser mensurado 
ao custo amortizado ou ao justo valor atra-
vés de outro rendimento integral, como ao 
justo valor através de resultados, se a desig-
nação eliminar significativamente o mis-
match contabilístico que de outra forma 
existiria (Fair Value Option).

Os activos financeiros classificados nesta 
categoria são reconhecidos inicialmente 
ao justo valor. Os ganhos e perdas decor-
rentes da valorização subsequente ao justo 
valor são reconhecidos na demonstração 
dos resultados. Os juros são refletidos nas 
respetivas rubricas de “Juros e rendimentos 
similares”.

RECLASSIFICAÇÕES

Os activos financeiros não são reclassifica-
dos após o seu reconhecimento inicial, ex-
cepto no período após o Banco mudar o 
seu modelo de negócios para a gestão de 
activos financeiros. Os activos financeiros 
são reclassificados para outras categorias 
apenas se o modelo de negócio utilizado na 
sua gestão for alterado. Neste caso, todos 
os activos financeiros afectados são reclas-
sificados. A reclassificação é aplicada pros-
pectivamente a partir da data da reclassi-
ficação, não sendo reexpressos quaisquer 
ganhos, perdas (incluindo relacionados 
com imparidade) ou juros anteriormente 
reconhecidos. Não é permitida a reclassifi-
cação de investimentos em instrumentos 
de capitais mensurados ao justo valor atra-
vés de outro rendimento integral, nem de 
instrumentos financeiros designados ao 
justo valor através de resultados.

CLASSES DE MENSURAÇÃO DE PASSIVOS 
FINANCEIROS

A mensuração subsequente dos passivos fi-
nanceiros é, regra geral, efetuada pelo cus-
to amortizado. Existem algumas exceções a 
esta base de mensuração, nomeadamente:

• Passivos financeiros que são detidos 
para negociação (é, por exemplo, o caso 
de derivados) ou quando é aplicada a 
fair value option – a mensuração sub-
sequente consiste no justo valor por re-
sultados.

• Garantias financeiras – a mensuração 
subsequente consiste no maior de en-
tre as correspondentes perdas de cré-
dito esperadas e a quantia da comissão 
inicial recebida deduzida dos mon-
tantes já reconhecidos como rédito de 
acordo com o disposto na IFRS 15. 

Desta forma, os restantes passivos finan-
ceiros são mensurados subsequentemente 
pelo custo amortizado. 

Estes passivos financeiros incluem:

• Depósitos de clientes em euros e em 
divisas: os depósitos dos clientes do 
Banco são utilizados para emprestar di-
nheiro a empresas e a particulares, sen-
do a base do negócio de intermediação 
financeira. Estes passivos não incluem 
qualquer derivado embutido e não são 
detidos para negociação, pelo que são 
subsequentemente mensurados pelo 
custo amortizado.

• Recursos de outras instituições de cré-
dito e de terceiros: trata-se de finan-
ciamentos de curto prazo que não in-
cluem quaisquer derivados embutidos 
nem são detidos para negociação. São, 
assim, subsequentemente mensurados 
pelo custo amortizado.
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ACTIVOS MODIFICADOS

Os activos modificados são sujeitos a trata-
mento específico na data da modificação 
(inclui reestruturações de créditos concedi-
dos). 

É inicialmente aferido se a modificação 
(essencialmente alteração de taxa da ope-
ração, períodos de carência e haircuts) dá 
origem ao desreconhecimento do activo 
original e ao reconhecimento de um novo 
activo financeiro. Existirá desreconheci-
mento quando, em substância, a modifica-
ção resulta num activo financeiro distinto. 
Como expediente prático para decidir so-
bre este aspeto, o Banco adota, por aplica-
ção supletiva, a “regra dos 10%”. Ou seja, em 
substância, a modificação dá origem a um 
activo financeiro distinto quando a diferen-
ça entre o valor presente dos novos fluxos 
de caixa contratuais do activo (tendo por 
base a taxa de juro efetiva original) e a sua 
quantia escriturada exceder, em termos 
absolutos, 10% da quantia escriturada na 
altura.

DESRECONHECIMENTO E WRITE-OFFS

Um activo financeiro (ou parte) é desreco-
nhecido quando os direitos a receber os 
seus fluxos de caixa expiram. Haverá igual-
mente lugar ao desreconhecimento do ac-
tivo financeiro quando o mesmo for trans-
ferido e a transferência se qualificar para 
desreconhecimento.

Existe uma transferência de um activo fi-
nanceiro quando o Banco transferiu os di-
reitos contratuais de receber os fluxos de 
caixa contratuais do mesmo ou quando re-
teve esses direitos, mas assumiu uma obri-
gação de entregar a um terceiro, sem de-

mora material, os fluxos de caixa recebidos 
(condição pass-though).

Uma transferência qualifica-se para desre-
conhecimento se o Banco tiver transferido 
substancialmente todos os riscos e benefí-
cios associados à posse do activo, ou se o 
Banco não transferiu nem reteve tais riscos 
e benefícios, mas transferiu o controlo so-
bre o activo.

É efetuado o write-off (abate) de um crédi-
to quando não exista expectativa razoável 
de recuperação do mesmo (após conside-
ração dos colaterais associados). O write-off 
de um crédito (na totalidade ou em parte) 
implica a anulação do correspondente sal-
do do activo, assim como da provisão para 
perdas de crédito associada (perdas por 
imparidade). A diferença entre estes dois 
montantes é reconhecida em resultados da 
data do abate.

Um passivo financeiro é desreconhecido 
quando a responsabilidade associada é li-
quidada, cancelada ou expira. Quando um 
passivo é substituído por outro passivo da 
mesma contraparte com termos em con-
dições substancialmente distintos ou os 
termos do passivo são substancialmente 
modificados, o passivo original é desreco-
nhecido e um novo passivo é reconhecido. 
A diferença entre a quantia escriturada do 
passivo original e a quantia do reconheci-
mento inicial do novo passivo é reconheci-
da em resultados de imediato. Quando não 
é claramente evidente a existência de uma 
substituição ou de uma modificação de 
passivos em condições substancialmente 
distintas, o Banco adota a “regra dos 10%”. 
Ou seja, em substância, a modificação dá 
origem a um passivo financeiro distinto 
quando a diferença entre o valor presente 
dos novos fluxos de caixa contratuais do 
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passivo (tendo por base a taxa de juro efeti-
va original) e a sua quantia escriturada ex-
ceder, em termos absolutos, 10% da quan-
tia escriturada na altura da substituição ou 
modificação.

RENDIMENTOS DE JUROS

Os rendimentos de juros são reconhecidos 
de acordo com o método do juro efetivo 
(usando a taxa de juro efetiva ou TJE) para 
todos os activos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado e para todos os ac-
tivos financeiros mensurados a justo valor 
por reservas que sejam instrumentos de 
dívida. A TJE é a taxa que desconta todos 
os fluxos de caixa futuros estimados do ac-
tivo financeiro de modo a que a soma dos 
respectivos valores presentes corresponda 
à quantia escriturada líquida do activo na 
data da mensuração. A TJE é determinada 
tendo em consideração custos de transac-
ção (impostos, comissões, taxas, …), prémios 
e descontos associados ao activo.

Quando se verificam alterações nos fluxos 
de caixa esperados dos activos atrás refe-
ridos (que não dão origem a desreconhe-
cimento) por razões que não estejam re-
lacionadas com o risco de crédito, as suas 
quantias escrituradas são ajustadas pelo 
valor presente (determinado usando a TJE) 
das referidas alterações. Este efeito é reco-
nhecido de imediato em resultados (juros e 
rendimentos similares).

Os rendimentos de juros são determinados 
pela aplicação da TJE à quantia escriturada 
bruta (não deduzida de perdas por impa-
ridade acumuladas) dos activos financeiros 
que não apresentam evidências objetivas 
de imparidade. No caso dos activos finan-
ceiros que apresentam evidências objecti-

vas de imparidade, os rendimentos de juros 
são determinados pela aplicação da TJE à 
quantia escriturada deduzida das perdas 
por imparidade acumuladas.

No caso dos activos financeiros adquiridos 
ou originados já em imparidade, os rendi-
mentos de juros são determinados pela 
aplicação, à quantia escriturada dos activos, 
da TJE ajustada ao risco de crédito. A TJE 
ajustada ao risco de crédito é a taxa que, 
no reconhecimento inicial dos activos, des-
conta os seus fluxos de caixa estimados (in-
cluindo perdas de crédito) de modo a que a 
soma dos respetivos valores presentes cor-
responda à quantia paga pelos mesmos.

GASTOS COM JUROS

Os gastos com juros são reconhecidos 
de acordo com o método do juro efetivo 
(usando a taxa de juro efetiva ou TJE) para 
todos os passivos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado. A TJE é a taxa que 
desconta todos os fluxos de caixa futuros 
estimados do passivo financeiro de modo 
a que a soma dos respetivos valores presen-
tes corresponda à quantia escriturada líqui-
da do passivo na data da mensuração. A 
TJE é determinada tendo em consideração 
custos de transacção (impostos, comissões, 
taxas, …), prémios e descontos associados 
ao passivo.

Quando se verificam alterações nos fluxos 
de caixa esperados dos passivos atrás refe-
ridos (que não dão origem a desreconheci-
mento), as suas quantias escrituradas são 
ajustadas pelo valor presente (determinado 
usando a TJE) das referidas alterações. Este 
efeito é reconhecido de imediato em resul-
tados (juros e encargos similares).
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IMPARIDADE DE ACTIVOS FINANCEIROS

As perdas por imparidade (perdas de cré-
dito esperadas ou ECL) são mensuradas e 
reconhecidas pelo Banco de acordo com 
o modelo de perdas de créditos esperadas 
previsto pela IFRS 9. Este modelo abrange, 
na medida em que tal for aplicável, os se-
guintes activos financeiros:

• Activos financeiros no âmbito das dis-
posições de reconhecimento e mensu-
ração, que sejam mensurados ao custo 
amortizado;

• Activos financeiros no âmbito das dis-
posições de reconhecimento e mensu-
ração, que sejam mensurados a justo 
valor através de outro rendimento inte-
gral (instrumentos de dívida apenas);

• Contas a receber comerciais e activos 
de contratos reconhecidos de acordo 
com o disposto na IFRS 15;

• Contas a receber de locações.

Em cada data de relato são mensuradas e 
reconhecidas ECL para todos os activos fi-
nanceiros atrás referidos.

Para os activos financeiros no âmbito dos 
requisitos de imparidade da IFRS 9 que não 
registam um aumento significativo do risco 
crédito desde o seu reconhecimento inicial, 
as ECL consistem nas perdas de crédito es-
peradas resultantes de acontecimentos de 
default que possam ocorrer num horizonte 
temporal futuro de 12 meses – IFRS 9:5.5.5. 
Para os activos financeiros que registam 
um aumento significativo do risco crédito 
desde o seu reconhecimento inicial, as ECL 
consistem nas perdas de crédito esperadas 
resultantes de acontecimentos de default 
que possam ocorrer durante toda a vida do 
instrumento – IFRS 9:5.5.4.

Para os activos financeiros no âmbito dos 
requisitos de imparidade da IFRS 9 que já 
se encontram em incumprimento (em de-
fault) na data de relato, as perdas por im-
paridade consistem na diferença entre a 
quantia escriturada do activo na data de 
relato e o valor presente dos fluxos de cai-
xa futuros estimados descontados à taxa 
de juro efectiva original do activo – IFRS 
9:B5.5.33.

Considera-se que um activo está em de-
fault quando existem pagamentos contra-
tuais em mora por um período superior a 
90 dias, quando se verificaram reestrutura-
ções por dificuldades financeiras do deve-
dor com incumprimento deste na data da 
reestruturação ou quando se verifica falên-
cia ou liquidação do devedor, assim como 
outras evidências de que não é provável o 
cumprimento das obrigações contratuais 
por parte do mesmo.

Em cada data de relato deve ser feita uma 
avaliação sobre se houve um aumento sig-
nificativo do risco de crédito desde o re-
conhecimento inicial do activo financeiro 
– IFRS 9:5.5.9. Esta avaliação não é necessá-
ria para instrumentos que têm um risco de 
crédito considerado baixo – IFRS 9:5.5.10.

Considera-se que existe um aumento sig-
nificativo do risco de crédito quando exis-
tem pagamentos contratuais em mora por 
um período superior a 30 dias ou quando 
se observam outras evidências de que o ris-
co de crédito aumentou significativamente 
desde o reconhecimento inicial (conforme 
disposto no Instrutivo do BNA nº 8/19, de 27 
de Agosto).

Para além de informação histórica rele-
vante, a avaliação das ECL deve também 
ter em consideração informação que refli-
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ta perspetivas futuras (forward looking in-
formation), desde que a sua obtenção não 
implique um esforço ou custo excessivos – 
IFRS 9: 5.5.11.

A mensuração das ECL deve ter em consi-
deração os seguintes aspetos (IFRS 9:5.5.17):

• Uma avaliação não enviesada de vários 
desfechos possíveis (ponderados pelas 
respetivas probabilidades de ocorrên-
cia); 

•  O valor temporal do dinheiro; 

•  Informação razoável e verificável sobre 
acontecimentos passados, condições 
presentes e projeções sobre condições 
económicas futuras, disponível sem es-
forço ou custo excessivos.

As ECL são reconhecidas através de uma 
provisão a abater à quantia escriturada do 
activo correspondente e as variações na 
provisão são registadas em resultados do 
período (imparidade de activos financei-
ros).

O cálculo das ECL tem por base o exercício 
de staging. O exercício de staging consiste 
na atribuição de um stage aos activos para 
efeitos de cálculo das perdas por imparida-
de, de acordo com os seguintes critérios:

• Activos sem aumento significativo do 
risco de crédito desde o reconhecimen-
to inicial (ou com baixo risco de crédito) 
– stage 1;

• Activos com aumento significativo do 
risco de crédito desde o reconhecimen-
to inicial – stage 2;

• Activos em default (incluindo os adqui-
ridos ou gerados com imparidade) – 
stage 3;

As ECL correspondem à diferença entre to-
dos os fluxos de caixa contratuais em dívida 
ao Banco e todos os fluxos de caixa que o 
Banco espera receber (ou seja, correspon-
dem a uma insuficiência esperada de fluxos 
de caixa), descontados à taxa de juro efeti-
va (TJE) original do activo ou, para activos 
financeiros adquiridos ou originados em 
imparidade, à taxa de juro efetiva ajustada 
ao risco de crédito. No caso de compromis-
sos irrevogáveis assumidos, tais como, por 
exemplo, garantias bancárias, são conside-
rados os pagamentos que o Banco espera 
realizar deduzidos dos fluxos de caixa que 
espera receber da contraparte.

O Banco estima os fluxos de caixa tendo 
em consideração o prazo contratual defini-
do para as operações.

Na determinação dos fluxos de caixa que 
o Banco espera receber, são considerados, 
quando aplicável, os fluxos de caixa líquidos 
resultantes da execução de colaterais exis-
tentes.  

Para os activos em stage 1 e stage 2, os flu-
xos de caixa que o Banco espera receber 
são determinados tendo em consideração 
a probabilidade de a contraparte entrar em 
incumprimento (PD), assim como a pro-
porção da exposição (EAD) que será perdi-
da na eventualidade de ocorrer um incum-
primento (LGD). No caso dos activos em 
stage 1, a PD apenas considera aconteci-
mentos de default que possam ocorrer nos 
12 meses seguintes. No caso dos activos em 
stage 2, a PD considera acontecimentos de 
default que possam durante a maturidade 
remanescente.

As ECL (conforme metodologia atrás des-
crita) são apuradas para 3 cenários distintos 
(base, favorável e adverso), sendo os valores 
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obtidos ponderados pelas respectivas pro-
babilidades de ocorrência. As probabilida-
des de ocorrência são as seguintes (confor-
me disposto na Directiva do BNA nº 13, de 
27 de Dezembro de 2019):

•  Cenário base – 70%

•  Cenário favorável – 10%

•  Cenário adverso – 20%

Os cenários são determinados tendo por 
base um índice de clima económico cons-
truído com base nos seguintes indicadores 
macros económicos: crescimento do PIB, 
taxa de inflação, câmbio AKZ/USD, câmbio 
AKZ/Eur e preço do barril de petróleo. Para 
o efeito, é considerado um histórico de 5 
anos. 

São calculados os fatores de risco PD e LGD 
para cada um dos cenários atrás descritos.

A análise de imparidade do crédito a clien-
tes pode ser efectuada de forma individual 
ou de forma colectiva. Uma exposição deve 
considerar-se elegível para análise individu-
al quando for individualmente significativa 
ou quando possua um outro critério de ele-
gibilidade complementar, conforme orien-
tações do BNA.

A análise de imparidade é efectuada de 
forma individual quando, de acordo com o 
disposto no Instrutivo nº 08/2019 de 27 de 
Agosto do BNA, uma exposição se encontre 
acima de pelo menos um dos dois seguin-
tes limiares de materialidade:

• A exposição agregada do cliente/gru-
po económico excede 0,5% dos fundos 
próprios do Banco;

•  A exposição agregada do cliente/grupo 
económico excede 0,1% dos fundos pró-
prios do Banco e o cliente/grupo econó-

mico regista um aumento significativo 
do risco de crédito tal como definido 
na Parte 2 do Anexo III do Instrutivo nº 
08/2019 de 27 de Agosto do BNA.

Para o efeito são considerados os últimos 
fundos próprios contabilísticos anuais co-
nhecidos pela instituição e reportados, ou a 
reportar, ao supervisor. 

Na análise colectiva, os factores de risco são 
determinados para grupos homogéneos 
de créditos (macro segmentos), nomeada-
mente:

 a) Colaboradores

 b) Consumo

 c) Empresas

 d) Empresas Privadas

 e) Empresas Públicas

 f) Habitação

 g) Negócios

 h) Outros

 i) PME

 j) Retalho

 k) Salário

JUSTO VALOR (IFRS 13)

Conforme acima referido, os ativos finan-
ceiros enquadrados nas categorias de Ati-
vos financeiros ao justo valor através de 
resultados e Ativos financeiros disponíveis 
para venda são registados pelo justo valor.

O justo valor de um instrumento financeiro 
é o preço pelo qual uma transação ordena-
da de venda de um ativo ou de transferên-
cia de um passivo seria concretizada entre 
participantes de mercado na data do ba-
lanço.
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O justo valor dos títulos é determinado com 
base nos seguintes critérios:

• Cotação de fecho na data de balanço, 
para instrumentos transacionados em 
mercados activos; e

• Preços (bid prices) difundidos através de 
meios de difusão de informação finan-
ceira, nomeadamente a Bloomberg.

• O justo valor dos derivados é determi-
nado com base nos seguintes critérios:

• Com base em cotações obtidas em 
mercados ativos;

• Com base em modelos que incorporam 
técnicas de valorização aceites no mer-
cado, incluindo cash-flows descontados 
e modelos de valorização de opções.

IAS 39 

Até 1 de Janeiro de 2019, os activos financei-
ros eram registados na data de contratação 
pelo respectivo justo valor, acrescido dos 
custos directamente atribuíveis à transac-
ção. Aquando do reconhecimento inicial, 
estes activos eram classificados numa das 
seguintes categorias definidas na Norma 
IAS 39 – Instrumentos financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração.

Os créditos concedidos a clientes, quan-
do originados pelo banco e cuja intenção 
não é a da venda no curto prazo, são acti-
vos financeiros inicialmente registados ao 
seu justo valor e subsequentemente são 
valorizados ao custo amortizado, com base 
no método da taxa de juro efectiva, sendo 
apresentado em balanço líquido de impa-
ridade.

Os custos de transacção associados fazem 
parte da taxa de juro efectiva destes instru-
mentos financeiros. Os juros reconhecidos 
pelo método da taxa de juro efectiva são re-

conhecidos na margem financeira.

O crédito a clientes é desreconhecido do 
balanço quando:

• Os direitos contratuais do Banco relati-
vos aos respectivos fluxos de caixa expi-
raram;

• O Banco transferiu substancialmente 
todos os riscos e benefícios associados 
à sua detenção;

• Não obstante o Banco ter retido par-
te, mas não substancialmente todos, 
os riscos e benefícios associados à sua 
detenção, o controlo sobre os activos foi 
transferido.

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

A reclassificação do crédito para uma cate-
goria de menor risco, em função da redu-
ção do atraso, está limitada ao nível estabe-
lecido na classificação inicial ou decorrente 
da avaliação periódica do risco.

IMPARIDADE PARA CRÉDITOS
DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
E PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 

A política do Banco consiste na avaliação 
regular da existência de evidência objecti-
va de imparidade na sua carteira de crédito. 
As perdas por imparidade identificadas são 
registadas por contrapartida de resultados, 
sendo subsequentemente revertidas por 
resultados caso se verifique uma redução 
do montante da perda estimada, num mo-
mento posterior.
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Após o reconhecimento inicial, um crédito 
ou uma carteira de créditos sobre clientes, 
definida como um conjunto de créditos 
com características de risco semelhantes, 
poderá ser classificada como carteira com 
imparidade quando existe evidência ob-
jectiva de imparidade resultante de um ou 
mais eventos, e quando estes tenham im-
pacto no valor estimado dos fluxos de caixa 
futuros do crédito ou carteira de créditos 
sobre clientes, que possam ser estimados 
de forma fiável. 

Mensalmente, os créditos e valores a rece-
ber, garantias e compromissos irrevogáveis 
são sujeitos a testes de imparidade.

As IAS/IFRS definem alguns eventos que 
podem ser indicadores de evidência objec-
tiva de imparidade, tais como:

i) Incumprimento de contrato - atraso 
no pagamento de capital ou juros;

ii) Tornar-se provável que o mutuário vá 
entrar em falência, etc.

Mas, em algumas circunstâncias, a deter-
minação do valor das perdas por imparida-
de implica a utilização do julgamento pro-
fissional.

A existência de evidência objectiva de situa-
ções de imparidade é avaliada com referên-
cia à data de apresentação das demonstra-
ções financeiras.

De acordo com a IAS 39 (Instrumentos fi-
nanceiros – Reconhecimento e mensura-
ção) existem dois métodos para o cálculo 
das perdas por imparidade:

i) Análise individual;

ii) Análise colectiva.

A avaliação da imparidade é efectuada em 
base individual para créditos de montan-
te significativo e em base colectiva para as 
operações que não sejam de montante sig-
nificativo.

Para efeitos de determinação de imparida-
de, a carteira de crédito do Banco encontra-
-se segmentada da seguinte forma:

a) Colaboradores

b) Consumo

c) Empresas

d) Empresas Privadas

e) Empresas Públicas

f) Habitação

g) Negócios

h) Outros

i) PME

j) Retalho

k) Salário

O Banco garante que a referida análise é 
realizada mensalmente para todas as ex-
posições referidas anteriormente e sempre 
que os créditos evidenciem indícios de im-
paridade ou se encontram em situação de 
incumprimento.

I) ANÁLISE INDIVIDUAL

Para os activos relativamente aos quais 
existe evidência objectiva de imparidade 
numa base individual, o cálculo da impa-
ridade é efectuado operação a operação, 
tendo como referência a informação que 
consta dos modelos de análise de risco de 
crédito do Banco os quais consideram, en-
tre outros, os seguintes factores:

a)Exposição global do cliente e natureza 
das responsabilidades contraídas junto 
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do Banco: operações financeiras ou não 
financeiras (nomeadamente, responsa-
bilidades de natureza comercial ou ga-
rantias de boa execução);

b) Notação de risco do cliente determi-
nada através de um sistema de cálculo 
implementado no Banco. Esta notação 
de risco incorpora, entre outras, as se-
guintes características:

1. Situação económico-financeira do 
cliente;

2. Risco do sector de actividade em 
que opera;

3. Qualidade de gestão do cliente, 
medida pela experiência no relacio-
namento com o Banco e pela existên-
cia de incidentes;

4. Qualidade da informação contabi-
lística apresentada;

5. Natureza e montante das garantias 
associadas às responsabilidades con-
traídas junto do Banco;

6. Crédito em situação de incumpri-
mento superior a 30 dias.

Nestas situações, o montante das perdas 
identificadas é calculado com base na di-
ferença entre o valor de balanço e a esti-
mativa do valor que se espera recuperar do 
crédito, após custos de recuperação, actu-
alizado à taxa de juro efectiva durante um 
período correspondente à diferença entre 
a data de cálculo da imparidade e a data 
prevista para a recuperação.

De salientar que o valor expectável de re-
cuperação do crédito reflecte os fluxos de 
caixa que poderão resultar da execução das 
garantias ou colaterais associados ao crédi-
to concedido, deduzido dos custos ineren-
tes ao respectivo processo de recuperação.

Os activos avaliados individualmente e para 
os quais não tenham sido apuradas perdas 
por imparidade são incluídos num grupo 
de activos com características de risco de 
crédito semelhantes, e a existência de im-
paridade é avaliada colectivamente.

II) ANÁLISE COLECTIVA

Os cash-flows futuros de grupos de crédi-
to sujeitos a análise colectiva de imparida-
de são estimados com base na experiência 
histórica de perdas para activos com carac-
terísticas de risco de crédito semelhante.

A análise colectiva envolve a estimativa dos 
seguintes factores de risco:

a) Possibilidade de uma operação ou 
cliente em situação regular vir a de-
monstrar indícios de imparidade mani-
festados através de atrasos ocorridos du-
rante o período de emergência (período 
de tempo que medeia entre a ocorrên-
cia do evento da perda e a identificação 
desse mesmo evento por parte do Ban-
co). Conforme previsto nas IFRS, estas 
situações correspondem a perdas incor-
ridas mas ainda não observadas (“incur-
red but not reported”), ou seja, casos em 
que, para parte da carteira de crédito, o 
evento de perda já ocorreu mas o Banco 
ainda não o identificou.

b) Possibilidade de uma operação ou 
cliente que já registou atrasos entrar em 
default (situação de contencioso) duran-
te o prazo residual da operação.

c) Perda económica das operações no 
caso de entrarem em situação de de-
fault.

Para a determinação da percentagem de 
perda estimada para as operações ou clien-
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tes em situação de default são considerados 
os pagamentos efectuados pelos clientes 
após o default e as recuperações por via da 
execução de garantias, deduzidos de cus-
tos directos do processo de recuperação. 
Os fluxos considerados são descontados à 
taxa de juro das operações e comparados 
com a exposição existente no momento do 
default.

Os inputs para cálculo da imparidade co-
lectiva são determinados com base em 
modelos estatísticos para grupos de crédi-
to e revistos regularmente para aproximar 
os valores estimados aos valores reais.

O montante da perda estimada resulta da 
comparação entre o valor de balanço e o 
valor actual dos cash-flows futuros estima-
dos.

Para efeitos de actualização dos cash-flows 
futuros é considerada a taxa de juro das 
operações na data de cada análise.

REGISTO DAS IMPARIDADES

As imparidades para crédito concedido são 
registadas no activo na rubrica “Perdas por 
imparidades acumuladas”, a abater à ru-
brica “Créditos” (ver nota 24) e as provisões 
para garantias e avales prestados e créditos 
documentários são registadas no passivo, 
na rubrica “Provisões para garantias e com-
promissos assumidos” (ver nota 32).

REVERSÃO DAS IMPARIDADES

Se, num qualquer período subsequente, o 
montante da imparidade diminuir, a perda 
por imparidade anteriormente reconheci-
da é revertida, e o montante dessa reversão 

é reconhecida no resultado do exercício em 
que ocorrer.

CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA PREJUÍZO

O abate dos créditos ao activo, ou seja, a 
anulação contabilística dos créditos é de 
acordo com a IAS 39 feita numa base eco-
nómica, e apenas quando para o Banco 
deixem de existir perspectivas realistas de 
recuperação destes activos e, para os crédi-
tos colateralizados, sempre que os fundos 
provenientes da realização (venda) dos co-
laterais já foram todos recebidos.

O Banco abate esse crédito ao activo e utili-
za a respectiva imparidade. Adicionalmen-
te, estes créditos permanecem registados 
numa rubrica extrapatrimonial por um pra-
zo mínimo de dez anos.

RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS

Nas situações em que são efectuadas recu-
perações de créditos anteriormente abati-
dos ao activo por utilização de imparidades 
constituídas, os montantes recebidos são 
registados como proveitos do exercício.

APROPRIAÇÃO DE PROVEITOS

O Banco procede à anulação de juros ven-
cidos há mais de 90 dias bem como não re-
conhece juros a partir dessa data, para as 
operações de crédito em incumprimento, 
até ao momento em que o cliente regula-
rize a situação.
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OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A) CLASSIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO 
INICIAL E MENSURAÇÃO SUBSEQUENTE

O Banco reconhece contas a receber e a 
pagar, depósitos e passivos subordinados 
na data em que são originados. Todos os 
outros instrumentos financeiros são reco-
nhecidos na data da transacção, que é o 
momento a partir do qual o Banco se torna 
parte integrante do contrato e são classi-
ficados considerando a intenção que lhes 
está subjacente aquando da sua aquisição, 
de acordo com as seguintes categorias:

i. Activos financeiros ao justo valor atra-
vés de resultados (detidos para negocia-
ção ou designados ao justo valor através 
de resultados);

ii. Investimentos detidos até à maturidade;

iii. Activos financeiros disponíveis para 
venda;

iv. Contas a receber;

v. Passivos financeiros.

Um activo ou passivo financeiro é inicial-
mente mensurado ao justo valor, acresci-
do de custos de transacção directamente 
atribuíveis à aquisição ou emissão, excepto 
quando são registados ao justo valor atra-
vés de resultados, em que os custos de 
transacção são imediatamente reconheci-
dos como gastos do exercício.

ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE RESULTADOS – DETIDOS 
PARA NEGOCIAÇÃO

Os activos financeiros detidos para nego-
ciação, são aqueles adquiridos com o ob-

jectivo principal de serem transaccionados 
no curto prazo ou que são detidos como 
parte integrante de uma carteira de activos 
em relação à qual existe uma evidência de 
actividades recentes que conduzem à reali-
zação de ganhos no curto prazo.

INVESTIMENTOS DETIDOS ATÉ
À MATURIDADE

Nesta categoria são reconhecidos activos fi-
nanceiros não derivados, com pagamentos 
fixos ou determináveis e com maturidade 
fixa, para os quais o Banco tem a intenção e 
a capacidade de manter até à maturidade 
e que não foram designados em nenhuma 
outra categoria de activos financeiros. Es-
tes activos financeiros são reconhecidos ao 
custo amortizado no momento inicial do 
seu reconhecimento e mensurados subse-
quentemente ao custo amortizado, usando 
o método da taxa de juro efectiva. Os juros 
são calculados através do método da taxa 
de juro efectiva e reconhecidos na margem 
financeira. As perdas por imparidade são 
reconhecidas em resultados quando iden-
tificadas.

Qualquer reclassificação ou venda de ac-
tivos financeiros reconhecidos nesta cate-
goria, que não seja realizada próxima da 
maturidade, obrigará o Banco a reclassifi-
car integralmente esta carteira para activos 
financeiros disponíveis para venda e ficará 
durante dois anos impossibilitado de clas-
sificar qualquer activo financeiro nesta ca-
tegoria.
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ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS 
PARA VENDA

São classificados nesta categoria os acti-
vos financeiros não derivados, que o Banco 
tem intenção de manter por tempo inde-
terminado, que são designados como dis-
poníveis para venda no momento do seu 
reconhecimento inicial ou que não se en-
quadram nas categorias acima descritas. 
Esta categoria pode incluir títulos de dívida 
pública ou de capital.

Os activos financeiros disponíveis para ven-
da são reconhecidos inicialmente ao justo 
valor, incluindo os custos os proveitos as-
sociados às transacções, sendo posterior-
mente mensurados ao seu justo valor. As 
alterações no justo valor são registadas por 
contrapartida de reservas de justo valor até 
ao momento em que são vendidos ou até 
ao reconhecimento de perdas por impari-
dade, caso em que passam a ser reconhe-
cidos em resultados. Os instrumentos de 
capital que não sejam cotados e cujo justo 
valor não é possível de ser calculado com 
fiabilidade são registados ao custo.

Na eventual alienação dos activos financei-
ros disponíveis para venda, os ganhos ou 
perdas acumuladas, que foram sendo re-
conhecidos em reservas de justo valor, são 
agora reconhecidos na rubrica Resultados 
de activos financeiros disponíveis para ven-
da da demonstração de resultados. A flu-
tuação de capital dos títulos de dívida em 
moeda estrangeira é registada na demons-
tração de resultados. Para os instrumentos 
de capital, por se tratarem de activos não 
monetários, a flutuação cambial é reconhe-
cida na Reserva de Justo valor (Capitais pró-
prios), como uma componente integrante 
do respectivo justo valor.

Os juros de instrumentos de dívida são 
reconhecidos com base na taxa de juro 
efectiva na margem financeira, incluindo 
prémio ou desconto, quando aplicável. Os 
dividendos são reconhecidos em resulta-
dos quando for atribuído o direito ao seu 
recebimento.

PASSIVOS FINANCEIROS

Um instrumento financeiro é classificado 
como passivo financeiro, quando existe 
uma obrigação contratual de uma liquida-
ção a ser efectuada mediante a entrega de 
dinheiro ou de outro activo financeiro, in-
dependentemente da sua forma legal.

Os passivos financeiros não derivados in-
cluem recursos de instituições de crédito e 
de clientes, empréstimos, responsabilida-
des representadas por títulos, outros pas-
sivos subordinados e vendas a descoberto.

Os passivos financeiros são inicialmente 
reconhecidos ao justo valor e subsequente-
mente ao custo amortizado. Os custos de 
transacção associados fazem parte da taxa 
de juro efectiva. Os juros são reconhecidos 
pelo método a taxa de juro efectiva na mar-
gem financeira.

B) CUSTO AMORTIZADO

O custo amortizado de um activo ou passi-
vo financeiro é o montante pelo qual é re-
conhecido inicialmente, deduzido de rece-
bimentos de capital, acrescido ou deduzido 
de amortizações acumuladas, usando o 
método da taxa de juro efectiva, decorren-
tes da diferença entre o valor inicialmente 
reconhecido e o montante na maturidade, 
menos as deduções decorrentes de perdas 
por imparidade.
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C) MENSURAÇÃO AO JUSTO VALOR

O justo valor é o preço que seria recebido 
ao vender um activo, ou pago para trans-
ferir um passivo, numa transacção corrente 
entre participantes de mercado à data da 
mensuração ou, na sua ausência, o merca-
do mais vantajoso a que o Banco tem aces-
so para efectuar a transacção àquela data. 
O justo valor de um passivo reflecte o risco 
de crédito do próprio Banco.

Quando disponível, o justo valor de um in-
vestimento é mensurado utilizando a sua 
cotação de mercado num mercado activo 
para aquele instrumento, sendo que o mer-
cado é considerado activo quando existe 
uma frequência e um volume de transac-
ções suficientes para que exista uma co-
tação de preços numa base constante. Se 
não existir cotação num mercado activo, o 
Banco utilizará técnicas de valorização que 
maximizem a utilização de dados de mer-
cado observáveis e minimizem a utilização 
de dados não observáveis em mercado. A 
técnica de valorização escolhida incorpora 
todos os factores que um participante no 
mercado levaria em consideração para cal-
cular um preço para a transacção.

D) IDENTIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO DE 
IMPARIDADE

Adicionalmente à análise de imparidade 
sobre os créditos a clientes, em cada data 
de balanço é efectuada uma avaliação da 
existência de evidências objectivas de im-
paridade para todos os restantes activos 
financeiros que não estejam registados ao 
justo valor através de resultados. Um activo 
financeiro, ou grupo de activos financeiros, 
encontra-se em imparidade sempre que 
exista evidência objectiva de imparida-

de resultante de um ou mais eventos que 
ocorreram após o seu reconhecimento 
inicial, que tenham impacto nos fluxos de 
caixa futuros e que possam ser estimados 
com fiabilidade.

Em conformidade com as IFRS, o Banco 
avalia regularmente se existem evidências 
objectivas de que um activo financeiro, ou 
grupo de activos financeiros, apresenta si-
nais de imparidade.

Os eventos que ocorrerem após o reconhe-
cimento inicial e que podem dar origem 
ao reconhecimento de imparidade, são por 
exemplo:

• Uma desvalorização continuada ou de 
valor significativo no valor de mercado, 
abaixo do custo de aquisição, em ac-
ções e outros instrumentos de capital;

• Para os títulos de dívida, quando esse 
evento (ou eventos) tenha um impacto 
no valor estimado dos fluxos de caixa 
futuros e que possa ser estimado com 
razoabilidade.

No que se refere aos investimentos detidos 
até à maturidade, as perdas por imparida-
de correspondem à diferença entre o valor 
contabilístico do activo e o valor actual dos 
fluxos de caixa futuros estimados (conside-
rando o período de recuperação) desconta-
dos à taxa de juro efectiva original do activo 
financeiro e são registadas por contraparti-
da de resultados.

Estes activos são apresentados no balan-
ço líquidos de imparidade. Caso estejamos 
perante um activo com uma taxa de juro 
variável, a taxa de desconto a utilizar para 
a determinação da respectiva perda por 
imparidade é a taxa de juro efectiva actual, 
determinada com base nas regras de cada 
contrato.
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Se num período subsequente o montante 
da perda por imparidade diminuir, e essa 
diminuição poder ser objectivamente rela-
cionada com um evento que ocorreu após 
o reconhecimento da imparidade, esta é re-
vertida por contrapartida de resultados do 
exercício.

Por outro lado, quando existe evidência de 
imparidade nos activos financeiros dispo-
níveis para venda, a perda potencial acu-
mulada em reservas, correspondente à di-
ferença entre o custo de aquisição e o justo 
valor actual, deduzida de qualquer perda 
por imparidade no activo anteriormente re-
conhecida em resultados, é transferida para 
resultados. Se num período subsequente o 
montante por perda de imparidade dimi-
nuir, a perda de imparidade anteriormente 
reconhecida é revertida por contrapartida 
de resultados do exercício até à reposição 
do custo de aquisição caso o aumento for 
objectivamente relacionado com um even-
to ocorrido após o reconhecimento da per-
da por imparidade, excepto no que se refere 
a acções ou outros instrumentos de capital, 
em que as mais-valias subsequentes são 
reconhecidas em reservas.

E) TRANSFERÊNCIAS ENTRE
CATEGORIAS

O Banco apenas procede à transferência de 
activos financeiros não derivados com pa-
gamentos fixados ou determináveis e ma-
turidades definidas, da categoria de activos 
financeiros disponíveis para venda para a 
categoria de activos financeiros detidos até 
à maturidade, desde que tenha a intenção 
e a capacidade financeira de manter estes 
activos até à sua maturidade.

Estas transferências são efectuadas com 
base no justo valor dos activos transferidos, 
determinado na data da transferência. A di-
ferença entre este justo valor e o respectivo 
valor nominal é reconhecida em resultados 
até à maturidade do activo, com base no 
método da taxa efectiva. A reserva de jus-
to valor existente na data da transferência 
é também reconhecida em resultados com 
base no método da taxa efectiva.

 
F) DESRECONHECIMENTO

O Banco desreconhece os seus activos fi-
nanceiros quando (i) expiram todos os di-
reitos aos fluxos de caixa futuros, (ii) o Banco 
tenha transferido substancialmente todos 
os riscos e benefícios associados à sua de-
tenção, ou (iii) não obstante retenha parte, 
mas não substancialmente todos os riscos 
e benefícios.

O Banco procede ao desreconhecimento 
de passivos financeiros quando estes são 
cancelados, extintos ou expiram.

COMPENSAÇÃO DE INSTRUMENTOS
FINANCEIROS

O Banco procede à compensação de acti-
vos e passivos financeiros, apresentando 
um valor líquido no balanço quando, e ape-
nas quando, o Banco tem o direito irrevo-
gável de os compensar numa base líquida 
e tem a intenção de os liquidar numa base 
líquida ou de receber o valor do activo e li-
quidar o passivo simultaneamente.

Ganhos e perdas apenas são compensados 
quando tal é permitido pelas IFRS ou para 
ganhos e perdas decorrentes de um grupo 
de transacções de natureza similar.
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7.2.6. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

Os outros activos tangíveis encontram-se 
registados ao custo de aquisição, deduzido 
das respectivas amortizações acumuladas 
e perdas por imparidade. O custo inclui as 
despesas que são directamente atribuíveis 
à aquisição dos bens.

CUSTOS SUBSEQUENTES

Os custos subsequentes são reconhecidos 
como um activo separado apenas se for 
provável que deles resultarão benefícios 
económicos para o Banco. As despesas com 
manutenção e reparação são reconhecidas 
como custo à medida que são incorridas de 
acordo com o princípio da especialização 
dos exercícios.

AMORTIZAÇÕES

Os terrenos não são amortizados. O méto-
do utilizado pelo Banco para cálculo das 
amortizações é o das quotas constantes, de 
acordo com os seguintes períodos de vida 
útil esperada:

DESCRIÇÃO 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

Quando existe indicação de que um activo 
possa estar em imparidade, a IAS 36 (Im-
paridade de activos), exige que o seu valor 
recuperável seja estimado, devendo ser 
reconhecida uma perda por imparidade 
sempre que o valor líquido de um activo ex-
ceda o seu valor recuperável. As perdas por 
imparidade são reconhecidas na demons-
tração de resultados.

O valor recuperável é determinado como 
o mais elevado entre o seu preço de venda 
líquido e o seu valor de uso, sendo este cal-
culado com base no valor actual dos fluxos 
de caixa estimados futuros que se esperam 
vir a obter do uso continuado do activo e da 
sua alienação no fim da sua vida útil.

7.2.7. ACTIVOS INTANGÍVEIS

SOFTWARE

Os custos incorridos com a aquisição de 
software a entidades terceiras, são capita-
lizados, assim como as despesas adicionais 
suportadas pelo Banco necessárias à sua 
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implementação. Estes custos são amorti-
zados linearmente pelo período da vida útil 
estimado, a qual se situa normalmente nos 
3 anos.

7.2.8. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS 
E SUBSIDIÁRIAS

Os investimentos em subsidiárias e associa-
das são contabilizados nas demonstrações 
financeiras do Banco ao seu custo histórico 
deduzido de quaisquer perdas por impari-
dade.

Subsidiárias são entidades (incluindo fun-
dos de investimento e veículos de securi-
tização) controladas pelo Banco. O Banco 
controla uma entidade quando está ex-
posta, ou tenha direitos, à variabilidade nos 
retornos provenientes do seu envolvimen-
to com essa entidade e possa apoderar-se 
dos mesmos através do poder que detém 
sobre as actividades relevantes dessa enti-
dade (controlo de facto).

As empresas associadas são entidades nas 
quais o Banco tem influência significativa 
mas não exerce controlo sobre a sua polí-
tica financeira e operacional. Presume-se 
que o Banco exerce influência significativa 
quando detém o poder de exercer mais de 
20% dos direitos de voto da associada. Caso 
o Banco detenha, directa ou indirectamen-
te, menos de 20% dos direitos de voto, pre-
sume-se que o Banco não possui influência 
significativa, excepto quando essa influên-
cia possa ser claramente demonstrada.

A existência de influência significativa por 
parte do Banco é normalmente demons-
trada por uma ou mais das seguintes for-
mas:

• Representação no Conselho de Admi-
nistração ou órgão de Direcção equiva-
lente;

• Participação em processos de definição 
de políticas, incluindo a participação 
em decisões sobre dividendos ou ou-
tras distribuições;

• Transacções materiais entre o Banco e 
a participada;

• Intercâmbio de pessoal de gestão;

• Fornecimento de informação técnica 
essencial.

IMPARIDADE

O valor recuperável dos investimentos em 
subsidiárias e associadas é avaliado sempre 
que existam sinais de evidência de impari-
dade. As perdas de imparidade são apura-
das tendo por base a diferença entre o valor 
recuperável dos investimentos em subsi-
diárias ou associadas e o seu valor conta-
bilístico. As perdas por imparidade identi-
ficadas são registadas por contrapartida 
de resultados, sendo subsequentemente 
revertidas por resultados caso se verifique 
uma redução do montante da perda esti-
mada, num período posterior. O valor recu-
perável é determinado com base no maior 
entre o valor em uso dos activos e o justo 
valor deduzido dos custos de venda, sendo 
calculado com recurso a metodologias de 
avaliação, suportadas em técnicas de flu-
xos de caixa descontados, considerando as 
condições de mercado, o valor temporal e 
os riscos de negócio.
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7.2.9. LOCAÇÕES

IAS 17

O Banco classifica as operações de loca-
ção como locações financeiras ou locações 
operacionais em função da sua substância 
e não da sua forma legal. São classificadas 
como locações financeiras as operações 
em que os riscos e benefícios inerentes à 
propriedade de um activo são transferidos 
para o locatário. Todas as restantes opera-
ções de locação são classificadas como lo-
cações operacionais. 

Na óptica do locatário os contratos de lo-
cação financeira são registados na data do 
seu início como activo e passivo pelo justo 
valor da propriedade locada, que é equiva-
lente ao valor actual das rendas de locação 
vincendas. As rendas são constituídas pelo 
encargo financeiro e pela amortização fi-
nanceira do capital. Os encargos financei-
ros são imputados aos períodos durante o 
prazo de locação, a fim de produzir uma 
taxa de juro periódica constante sobre o 
saldo remanescente do passivo para cada 
período. No caso das locações operacionais 
o Banco regista os pagamentos em cus-
tos nos períodos a que os mesmos dizem 
respeito. Na óptica do locador os activos 
detidos sob locação financeira são regista-
dos no balanço como capital em locação 
pelo valor equivalente ao investimento lí-
quido de locação financeira. As rendas são 
constituídas pelo proveito financeiro e pela 
amortização financeira do capital. O reco-
nhecimento do resultado financeiro reflec-
te uma taxa de retorno periódica constante 
sobre o investimento líquido remanescente 
do locador.

IFRS 16

Como referido na nota 2.1 Bases de Apre-
sentação, o Banco aplicou a IFRS 16 – Lo-
cações em 1 de Janeiro de 2019 em substi-
tuição da IAS 17- Locações, que esteve em 
vigor até 31 de Dezembro de 2018. O Banco 
aplicou a IFRS 16 de acordo com a aborda-
gem Retrospetiva Modificada, pelo que a 
informação comparativa não foi reexpres-
sa, continuando a ser reportada de acordo 
com a IAS 17 e a IFRIC 4. 

No início de um contrato o Banco avalia 
se o mesmo é, ou contém, uma locação. É 
uma locação um contrato ou parte de um 
contrato que transmite o direito de usar 
um ativo (o ativo subjacente) durante um 
certo período, em troca de uma retribuição. 
Para avaliar se um contrato transmite o di-
reito de controlar o uso de um activo identi-
ficado, o Banco avalia, se:

• O contrato envolve o uso de um ativo 
identificado – o ativo poderá ser espe-
cificado de forma explícita ou implícita 
e deve ser fisicamente distinto ou re-
presentar substancialmente toda a ca-
pacidade de um ativo fisicamente não 
distinto. Mesmo que um ativo seja es-
pecificado, o Banco não tem o direito 
de usar um ativo identificado se o for-
necedor tiver o direito substantivo de 
substituir esse ativo durante o período 
de utilização;

• O Banco tem o direito de obter subs-
tancialmente todos os benefícios eco-
nómicos do uso do ativo identificado, 
durante todo o período de utilização;

• O Banco tem o direito de orientar o uso 
do ativo identificado. O Banco tem este 
direito quando tem os direitos de to-
mada de decisão mais relevantes para 
alterar o modo e a finalidade com que 
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o ativo é usado durante todo o período 
de utilização. Nos casos em que a deci-
são sobre como e para que finalidade 
o ativo é utilizado é predeterminada, o 
Banco tem o direito de orientar o uso 
do ativo se:

• O Banco tem o direito de explorar 
o ativo (ou de mandar outros explo-
rar o ativo da forma que ele deter-
minar) durante todo o período de 
utilização, sem que o fornecedor 
tenha o direito de alterar essas ins-
truções de exploração; ou

• O Banco concebeu o ativo (ou as-
petos específicos do ativo) de uma 
forma que determine previamente 
o modo e a finalidade com que o 
ativo será usado durante todo o pe-
ríodo de utilização.

No início ou na reavaliação de um contrato 
que contenha um componente da locação, 
o Banco imputa a retribuição no contrato 
a cada componente da locação com base 
nos seus preços individuais. 

I. COMO LOCATÁRIO

O Banco reconhece um ativo sob direito 
de uso e um passivo da locação na data de 
início da locação. O ativo sob direito de uso 
é mensurado inicialmente ao custo, o qual 
inclui o valor inicial do passivo da locação 
ajustado de todos os pagamentos anteci-
pados da locação em ou antes da data de 
início (deduzidos os incentivos à locação 
recebidos), adicionado de quaisquer custos 
diretos iniciais incorridos e da estimativa 
dos custos para desmantelamento e remo-
ção do ativo subjacente ou para restaurar o 
ativo subjacente ou as instalações na qual 
está localizado.

Subsequentemente, o ativo sob direito de 
uso é depreciado utilizando o método line-
ar desde a data de início até ao fim da vida 
útil do ativo sob direito de uso ou ao fim do 
prazo da locação, consoante o que termi-
nar primeiro. A vida útil estimada dos ativos 
sob direito de uso é determinada seguindo 
os mesmos princípios dos Ativos Tangíveis. 
Adicionalmente, o ativo sob direito de uso 
é periodicamente deduzido das perdas por 
imparidade, se existirem, e ajustado por de-
terminadas remensurações do passivo da 
locação.

O passivo da locação é mensurado inicial-
mente pelo valor presente dos pagamentos 
da locação que não tenham sido efetuados 
nessa data, descontados segundo a taxa de 
juro implícita na locação, se essa taxa pu-
der ser facilmente determinada. Se a taxa 
não puder ser facilmente determinada, 
deve ser utilizada a taxa incremental de fi-
nanciamento do Banco. A taxa incremental 
de financiamento é uma taxa de desconto 
que o Banco obteria para conseguir, com a 
mesma maturidade e garantia semelhan-
te, os fundos necessários para a aquisição 
do activo subjacente. Por norma, o Banco 
utiliza como taxa de desconto a sua taxa in-
cremental de financiamento.

Os pagamentos de locação incluídos na 
mensuração do passivo da locação com-
preendem os seguintes pagamentos pelo 
direito de usar o ativo subjacente durante o 
prazo de locação que não tenham sido efe-
tuados nessa data:

• Pagamentos fixos (incluindo pagamen-
tos fixos em substância), menos os in-
centivos à locação;

• Pagamentos variáveis que dependam 
de um índice ou uma taxa, inicialmente 
mensurados utilizando a taxa ou o índi-
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ce existente à data de início; 

• Montantes que se espera que venham 
a ser pagos a título de garantias de valor 
residual;

• O preço do exercício de uma opção de 
compra, se o Banco estiver razoavel-
mente certo de exercer essa opção; e

• Pagamentos de sanções por rescisão 
da locação, se o prazo da locação reflec-
tir o exercício de uma opção de rescisão 
da locação pelo Banco. 

O passivo da locação é mensurado ao cus-
to amortizado usando o método da taxa de 
juro efetiva. É remensurado quando existe 
uma alteração aos pagamentos futuros da 
locação decorrentes de uma alteração num 
índice ou taxa, quando ocorre uma altera-
ção na estimativa do Banco do montan-
te que se espera pagar ao abrigo de uma 
garantia de valor residual, ou sempre que 
o Banco altera a sua avaliação sobre a ex-
pectativa de exercer ou não uma opção de 
compra, prorrogação ou rescisão.

Sempre que o passivo da locação é remen-
surado, o Banco reconhece o montante da 
remensuração do passivo da locação como 
um ajustamento ao ativo sob direito de uso. 
No entanto, caso a quantia escriturada do 
ativo sob direito de uso se encontre redu-
zida a zero e houver uma outra redução na 
mensuração do passivo da locação, o Ban-
co reconhece essa redução na demonstra-
ção de resultados.

O Banco apresenta os ativos sob direito de 
uso que não correspondem à definição de 
propriedade de investimento em “Outros 
Ativos Tangíveis” e os passivos da locação 
em “Outros Passivos” na demonstração da 
posição financeira.

LOCAÇÕES DE CURTO PRAZO E LOCA-
ÇÕES DE ATIVOS DE BAIXO VALOR

A norma permite que um locatário não re-
conheça os ativos sob direito de uso e os 
passivos da locação de curto prazo que têm 
um prazo de locação de 12 meses ou inferior 
e locações de ativos de baixo valor, sendo 
os pagamentos associados a estas locações 
reconhecidos como despesa pelo método 
linear durante a vigência do contrato. 

O Banco aplicou a isenção definida pela 
IFRS 16 para o reconhecimento dos ativos 
sob direito de uso e passivos da locação 
para locações de curta duração, cujo prazo 
de locação seja igual ou inferior a 12 meses. 
Deste modo, o Banco reconhece as despe-
sas associadas a estes contratos diretamen-
te em “Fornecimentos e Serviços de Tercei-
ros” na Demonstração de Resultados.

II. COMO LOCADOR

Quando o Banco atua como locador, no iní-
cio da locação determina se a mesma deve 
ser classificada como uma locação opera-
cional ou uma locação financeira.

Para classificar cada locação, o Banco efe-
tua uma avaliação global sobre se a locação 
transfere substancialmente todos os riscos 
e benefícios inerentes à propriedade do ati-
vo subjacente. No caso de a locação trans-
ferir substancialmente todos os riscos e be-
nefícios inerentes à propriedade do ativo 
subjacente, a mesma é classificada como 
locação financeira, caso contrário, como lo-
cação operacional. Como parte desta ava-
liação, o Banco considera alguns indicado-
res tais como se a locação é realizada para 
a maior parte da vida económica do ativo.
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Quando o Banco é um locador intermedi-
ário, este contabiliza os seus interesses na 
locação principal e na sublocação separa-
damente. A classificação da sublocação é 
efetuada por referência ao ativo sob direi-
to de uso decorrente da locação original, e 
não por referência ao ativo subjacente. No 
caso da locação original ser um contrato de 
locação de curto prazo à qual o Banco apli-
ca a isenção de reconhecimento descrita 
anteriormente, o Banco classifica a sublo-
cação como uma locação operacional.

Se um contrato contém componentes de 
locação e de não locação, o Banco aplicará 
a IFRS 15 para imputar a retribuição prevista 
no contrato.

O Banco reconhece os pagamentos de lo-
cação recebidos sob locações operacionais 
como proveito numa base linear durante o 
prazo da locação como parte dos “Forneci-
mentos de Serviços de Terceiros”. 

As políticas contabilísticas aplicáveis ao 
Banco como locador no período compara-
tivo não foram diferentes da IFRS 16.

7.2.10. IMPOSTOS

Os rendimentos obtidos pelo Banco, no 
âmbito do exercício normal da sua activida-
de, estão sujeitos a diversos impostos, con-
soante a sua natureza.

Deste modo, o Banco é tributado pela to-
talidade dos lucros obtidos quer no país, 
quer no estrangeiro e o seu lucro tributável 
corresponde à diferença entre todos os pro-
veitos 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 con-
siderado fiscalmente um contribuinte do 
Grupo A. A tributação dos seus rendimen-
tos é efectuada nos termos do novo Código 
do Imposto Industrial, aprovado pela Lei n.º 
19/14, de 22 de Outubro, que entrou em vi-
gor a 1 de Janeiro de 2015, e que define a 
nova taxa de imposto de 30%. De referir que 
este novo Imposto Industrial, determina 
que os proveitos sujeitos a Imposto sobre 
Aplicação de Capitais, são dedutíveis para 
efeitos de determinação do lucro tributá-
vel para efeitos de Imposto Industrial, não 
consubstanciando o IAC um custo aceite 
fiscalmente.

Os prejuízos fiscais apurados em determi-
nado exercício, conforme disposto no ar-
tigo 48.º do Código do Imposto Industrial, 
podem ser deduzidos aos lucros tributáveis 
dos três anos posteriores.

As declarações fiscais estão sujeitas a revi-
são e correcção por parte das autoridades 
fiscais durante um período de cinco anos, 
podendo resultar, devido a diferentes inter-
pretações da legislação fiscal, em eventuais 
correcções ao lucro tributável dos exercí-
cios de 2014 a 2018. No entanto, não é pre-
visível que qualquer correcção relativa a es-
tes exercícios venha a ocorrer e, caso ocorra, 
não são esperados impactos significativos 
nas Demonstrações financeiras. 

O total dos impostos sobre lucros regista-
dos em resultados engloba os impostos 
correntes e os impostos diferidos.

IMPOSTO CORRENTE

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

Adicionalmente, o Imposto Industrial é 
também objecto de liquidação provisória, 
através de uma prestação anual a liquidar 
até ao fim do mês de Agosto, sendo esse 
imposto, a liquidar antecipadamente, cal-
culado aplicando uma taxa de 2% sobre o 
resultado gerado pelas operações de inter-
mediação financeira, apurado nos primei-
ros 6 meses do exercício fiscal anterior, ex-
cluindo-se os proveitos sujeitos a Imposto 
sobre Aplicação de Capitais.

O Imposto sobre Aplicação de Capitais in-
cide, genericamente, sobre os rendimentos 
provenientes de aplicações financeiras do 
próprio Banco, nomeadamente rendimen-
tos de aplicações, juros de títulos de dívida 
e, de forma genérica, quaisquer outros ren-
dimentos derivados da simples aplicação 
de capitais.

IMPOSTO DIFERIDO

Os impostos diferidos correspondem ao 
impacto no imposto a recuperar/pagar em 
períodos futuros resultante de diferenças 
temporárias dedutíveis ou tributáveis en-
tre o valor de balanço dos activos e passi-
vos e a sua base fiscal, utilizada na deter-
minação 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 normal-
mente registados para todas as diferenças 
temporárias tributáveis, enquanto os ac-
tivos 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 re-
porte de prejuízos fiscais. Adicionalmente, 
não são registados activos fiscais diferidos 
nos casos em que a sua recuperabilidade 
possa ser questionável devido a outras situ-
ações, incluindo questões de interpretação 
da legislação fiscal em vigor.

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

IMPOSTO SOBRE A APLICAÇÃO
DE CAPITAIS

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 2/14, 
de 20 de Outubro, em vigor desde o dia 19 
de Novembro de 2014, veio rever e introdu-
zir diversas alterações legislativas ao Código 
do IAC, na sequência do projecto da Refor-
ma Tributária.

O IAC incide, genericamente, sobre os ren-
dimentos provenientes das aplicações fi-
nanceiras do Banco. A taxa varia entre 5% 
(no caso de juros, prémios de amortização 
ou reembolso e outras formas de remu-
neração de títulos de dívida pública, obri-
gações, títulos de participação ou outros 
títulos análogos emitidos por qualquer 
sociedade, que se encontrem admitidos à 
negociação em mercado regulamentado 
e a sua emissão apresente uma maturida-
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de igual ou superior a três anos) e 15%. Sem 
prejuízo do exposto, no que diz respeito aos 
rendimentos de títulos de dívida pública, 
segundo o último entendimento das Auto-
ridades Fiscais dirigido à ABANC (carta com 
a referência 196/DGC/AGT/2016, de 17 de 
Maio de 2016), apenas os que decorrerem 
de títulos emitidos em data igual ou pos-
terior a 1 de Janeiro de 2012 se encontram 
sujeitos a este imposto.

Ademais, cumpre ainda referir que, segun-
do a posição das Autoridades Fiscais, as 
reavaliações cambiais de títulos de dívida 
pública emitidos em moeda nacional mas 
indexados a moeda estrangeira, emitidos 
desde 1 de Janeiro de 2012, deverão ser su-
jeitas a Imposto Industrial até que o Banco 
Nacional de Angola se encontre em condi-
ções de efectuar a devida retenção na fonte 
em sede de IAC.

Adicionalmente, nos termos do artigo 18.º 
do Código do Imposto Industrial, não é 
aceite como gasto dedutível para efeitos de 
apuramento da matéria colectável o pró-
prio IAC, bem como, por outro lado, dedu-
zir-se-ão ao lucro tributável, os rendimen-
tos sujeitos a IAC, conforme o disposto no 
artigo 47.º do Código do Imposto Industrial.

CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL SOBRE AS 
OPERAÇÕES CAMBIAIS DE INVISÍVEIS 
CORRENTES 

A Contribuição Especial sobre as Operações 
Cambiais de Invisíveis Correntes incide, à 
taxa de 10%, sobre as transferências efectu-
adas no âmbito dos contratos de prestação 
de serviços de assistência técnica estran-
geira ou de gestão, regulados pelas disposi-
ções do respectivo Regulamento, aprovado 
pelo Decreto Presidencial n.º 273/11, de 27 
de Outubro, alterado pelo Decreto Presi-
dencial n.º 123/13, de 28 de Agosto.

IMPOSTOS SOBRE O VALOR
ACRESCENTADO

O Banco, enquanto sujeito passivo cadas-
trado na Repartição Fiscal dos Grandes 
Contribuintes, encontra-se abrangido no 
regime geral de IVA desde a entrada em vi-
gor deste imposto em 1 de Outubro de 2019.

Nos termos do Código do IVA aprovado pela 
Lei n.º 7/19, de 24 de Abril, e, bem assim, das 
alterações introduzidas pela Lei n.º 17/19, de 
13 de Agosto, estão sujeitas a este imposto: 
(i) as transmissões de bens e prestações de 
serviços efectuadas no território nacional, a 
título oneroso por um sujeito passivo, agin-
do nessa qualidade; e (ii) as importações de 
bens.

Não obstante, o Código do IVA prevê isen-
ções para determinadas operações, incluin-
do a isenção aplicada às operações de inter-
mediação financeira, incluindo as descritas 
no Anexo III a este Código, excepto as que 
dão lugar ao pagamento de uma taxa, ou 
contraprestação, específica e predetermi-
nada, pela sua realização. Esta isenção não 
confere direito à dedução do IVA incorrido 
pelo sujeito passivo nas aquisições de bens 
e serviços conexas a operações isentas.

Considerando que o Banco é um sujeito 
passivo que realiza conjuntamente ope-
rações que conferem direito dedução (i.e. 
operações tributadas em IVA) e operações 
que não conferem direito à dedução (i.e. 
operações isentas deste imposto nos ter-
mos acima referidos), o IVA incorrido pelo 
Banco nas suas aquisições de bens e servi-
ços apenas é parcialmente dedutível atra-
vés do método do pro rata.
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Imposto sobre a Aplicação de Capitais - De 
acordo com o Decreto Legislativo Presi-
dencial 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 De-
creto Legislativo Presidencial n.º 3/14, de 
21 de Outubro, recai sobre o Banco a res-
ponsabilidade 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 fi-
nanceiros), procedendo o Banco à liquida-
ção do imposto, às taxas previstas na Tabela 
do Imposto do Selo.

Imposto Industrial - De acordo com o pre-
visto no artigo 67.º da Lei n.º 19/14, de 22 de 
Outubro, as prestações de serviços de qual-
quer natureza, estão sujeitas a tributação, 
por retenção na fonte, 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 à retenção na fonte do IPU 
devido, à taxa de 15%, sobre o pagamento 
ou entrega de rendas relativas a imóveis ar-
rendados.

7.2.11. BENEFÍCIOS A COLABORADORES

Os benefícios de curto prazo a emprega-
dos são registados como custo assim que 
o serviço associado tiver sido prestado. É 
reconhecido um passivo pelo montante ex-
pectável a ser liquidado, quando o Banco 
tem uma obrigação presente, legal, de pa-
gar este montante como resultado de um 

serviço prestado no passado pelo colabora-
dor e essa obrigação possa ser fiavelmente 
estimada.

RESPONSABILIDADES COM PENSÕES DE 
REFORMA

A Lei n.º 07/04, de 15 de Outubro, que revo-
gou a Lei n.º 18/90, de 27 de Outubro, que 
regulamenta o sistema de Segurança So-
cial de Angola, prevê a atribuição de pen-
sões 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 activida-
de. 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 em-
pregadora e de 3% para os trabalhadores.

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 con-
trato de trabalho por reforma do trabalha-
dor 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 antiguida-
de. No entanto, esta compensação foi aboli-
da 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 ain-
da assim, as responsabilidades do BCI com 
complementos de reforma, previstos na an-
terior Lei Geral do Trabalho, encontram-se 
registadas na rubrica “Provisões para en-
cargos com benefícios a empregados” (ver 
nota 32).
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Por outro lado, em 15 de Março de 2010, o 
Banco celebrou um protocolo com o Ban-
co Nacional de Angola com vista à assun-
ção 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 momen-
to em que os colaboradores se reformam 
sendo assumidos de forma partilhada e 
proporcional ao tempo de serviço prestado 
pelos colaboradores em cada uma das ins-
tituições. 

O Banco decidiu reconhecer na totalidade 
a responsabilidade com base na actualiza-
ção do estudo acturial realizado este ano.

ESTIMATIVA PARA FÉRIAS E SUBSÍDIO DE 
FÉRIAS

A Lei Geral do Trabalho, em vigor em 31 de 
Dezembro de 2019, determina que o mon-
tante de subsídio de férias pagável aos tra-
balhadores em determinado exercício é um 
direito por eles adquirido no ano imediata-
mente anterior. Consequentemente, o Ban-
co releva contabilisticamente no exercício 
os valores relativos a férias e subsídio de fé-
rias pagáveis no ano seguinte (ver nota 34).

7.2.12. PROVISÕES E PASSIVOS
CONTINGENTES

São reconhecidas provisões quando:

• O Banco tem uma obrigação presente 
(legal ou decorrente de práticas passa-
das ou políticas publicadas que impli-
quem o reconhecimento de certas res-
ponsabilidades);

• Seja provável que o seu pagamento ve-

nha a ser exigido;

• Quando possa ser feita uma estimativa 
fiável do valor dessa obrigação.

A mensuração das provisões tem em conta 
os princípios definidos na IAS 37 (Provisões, 
Passivos Contingentes e Activos Contin-
gentes) no que respeita à melhor estima-
tiva do custo expectável, ao resultado mais 
provável das acções em curso e tendo em 
conta os riscos e incertezas inerentes ao 
processo.

As provisões são revistas no final de cada 
data de reporte e ajustadas para reflectir 
a melhor estimativa, sendo revertidas por 
contrapartida de resultados na proporção 
dos pagamentos que não sejam prováveis.

As provisões são desreconhecidas através 
da sua utilização para as obrigações para 
as quais foram inicialmente constituídas ou 
nos casos em que estas deixem de se ob-
servar.

Caso não seja provável o futuro dispêndio 
de recursos, trata-se de um passivo contin-
gente. Os passivos contingentes são sem-
pre objecto de divulgação, excepto nos 
casos em que a possibilidade da sua con-
cretização seja remota.

7.2.13. RECONHECIMENTO DE
RENDIMENTOS DE SERVIÇOS
E COMISSÕES

Os rendimentos resultantes de serviços 
e comissões são reconhecidos de acordo 
com os seguintes critérios:

• Quando são obtidos à medida que os 
serviços são prestados, o seu reconhe-
cimento em resultados é efectuado no 
período a que respeitam;
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• Quando resultam de uma prestação de 
serviços, o seu reconhecimento é efec-
tuado quando o referido serviço está 
concluído;

• Quando são uma parte integrante da 
taxa de juro efectiva de um instrumen-
to financeiro, os proveitos resultantes 
de serviços e comissões são registados 
na margem financeira, diluídos ao lon-
go da maturidade do instrumento fi-
nanceiro.

7.2.14. RESULTADOS EM OPERAÇÕES
FINANCEIRAS

Os resultados em operações financeiras 
incluem os ganhos e perdas gerados por 
activos e passivos financeiros ao justo valor 
através de resultados, nomeadamente das 
carteiras de negociação e de outros activos 
e passivos ao justo valor através de resulta-
dos, incluindo dividendos associados a es-
tas carteiras.

Estes resultados incluem igualmente as va-
lias nas vendas de activos financeiros ao jus-
to valor por outro rendimento integral e a, e 
de activos financeiros ao custo amortizado.

7.2.15. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES

Para efeitos da demonstração dos fluxos de 
caixa, a caixa e seus equivalentes englobam 
os valores registados no balanço com ma-
turidade inferior a três meses a contar da 
data de balanço, onde se incluem a caixa, 
as disponibilidades em bancos centrais e as 
disponibilidades em outras instituições de 
crédito.

A Caixa e equivalentes de caixa excluem os 
depósitos de natureza obrigatória realiza-
dos junto dos Bancos Centrais.

7.2.16. GARANTIAS FINANCEIRAS
E COMPROMISSOS

As garantias financeiras são contratos que 
obrigam o Banco a efectuar pagamentos 
específicos de forma a reembolsar o de-
tentor da garantia por uma perda incorrida 
em virtude de um devedor falhar o cumpri-
mento de um pagamento.

Os compromissos são compromissos fir-
mes (irrevogáveis) e têm o objectivo de for-
necer crédito ao abrigo de condições pré-
-determinadas.

Os passivos que decorrem de garantias fi-
nanceiras ou compromissos dados para 
fornecer um empréstimo a uma taxa de 
juro abaixo do valor de mercado são inicial-
mente reconhecidos ao justo valor, sendo 
o justo valor inicial amortizado durante o 
período de vida útil da garantia ou com-
promisso. Subsequentemente o passivo é 
registado ao mais alto entre o valor amorti-
zado e o valor presente de qualquer paga-
mento expectável para liquidar.

7.3. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGA-
MENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As IFRS estabelecem uma série de trata-
mentos contabilísticos e requerem que 
o Conselho de Administração do Banco 
efectue julgamentos e faça as estimativas 
necessárias para decidir qual o tratamento 
contabilístico mais adequado.

As principais estimativas contabilísticas e 
julgamentos utilizados na aplicação dos 
princípios contabilísticos pelo Banco são 
apresentadas nesta Nota, tendo como ob-
jectivo melhorar o entendimento de como 
a sua aplicação afecta os resultados repor-
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tados pelo Banco e a sua divulgação. Uma 
descrição alargada das principais políticas 
contabilísticas utilizadas pelo Banco é apre-
sentada na nota 2 às demonstrações finan-
ceiras.

Considerando que, em muitas situações, 
existem alternativas ao tratamento con-
tabilístico adoptado pelo Conselho de Ad-
ministração, os resultados reportados pelo 
Banco poderiam ser diferentes caso um 
tratamento diferente fosse escolhido. O 
Conselho de Administração considera que 
as escolhas efectuadas são apropriadas e 
que as demonstrações financeiras apre-
sentam de forma verdadeira e apropriada 
a posição financeira do Banco e o resultado 
das suas operações em todos os aspectos 
materialmente relevantes.

PERDAS POR IMPARIDADE PARA ACTIVOS 
FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO

Os julgamentos críticos com maior impac-
to nos montantes reconhecidos de impari-
dade dos ativos financeiros contabilizados 
pelo custo amortizado são os seguintes:

• Avaliação do modelo de negócio: a clas-
sificação e a mensuração dos ativos fi-
nanceiros dependem dos resultados do 
teste SPPI e da definição do modelo de 
negócio. O Banco determina o modelo 
de negócio em função da forma como 
quer gerir os ativos financeiros e os ob-
jetivos de negócio. O Banco monitoriza 
se a classificação do modelo de negó-
cio é apropriada com base na análise 
do desreconhecimento antecipado dos 
ativos ao custo amortizado ou ao justo 
valor através de outro rendimento inte-
gral, avaliando se é necessária uma alte-
ração prospetiva da mesma;

• Aumento significativo do risco de cré-
dito: como referido na política 2.5 – Ou-

tros ativos financeiros, a determinação 
da transferência de um ativo do stage 1 
para o stage 2 para efeitos de determi-
nação da respetiva imparidade é efec-
tuada com base no aumento significa-
tivo do seu risco de crédito, sendo que a 
IFRS 9 não define objetivamente o que 
constitui um aumento significativo no 
risco de crédito;

• Modelos e pressupostos utilizados: o 
Banco utiliza vários modelos e pressu-
postos na mensuração da estimativa 
das perdas de crédito esperadas. O jul-
gamento é aplicado na identificação 
do modelo mais apropriado para cada 
tipologia de ativos assim como para 
determinar os pressupostos utilizados 
nestes modelos, incluindo os pressu-
postos relacionados com os principais 
drivers de risco de crédito. 

Adicionalmente, em cumprimento com a 
regulamentação da IFRS 9 que explicita a 
necessidade do resultado de imparidade 
considerar múltiplos cenários, foi imple-
mentada uma metodologia de incorpora-
ção de cenarização nos parâmetros de risco.

7.4. CORRECÇÃO DE ERROS

No decurso do ano de 2019, o Conselho de 
Administração durante a preparação das 
demonstrações financeiras de 2019, deci-
diu reexpressar as mesmas atendendo que 
uma parte significativa dos desvios apura-
dos no âmbito do AQA dizem respeito a re-
alidades já conhecidas no decurso do fecho 
das demonstrações financeiras de 2018. 

A correcção do erro identificado corres-
ponde a resultados de exercícios anteriores 
pelo que, de acordo com a IAS 8, a informa-
ção comparativa relativa ao exercício findo 
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em 31 de Dezembro de 2018, incluindo os saldos de abertura com efeitos a 1 de Janeiro de 2018, 
foram reexpressos reflectindo retrospectivamente a correcção daquele erro.  

Os impactos, da correcção do erro, com efeitos a 1 de janeiro de 2018 e a 31 de dezembro de 2018, 
nas demonstrações financeiras, detalham-se de seguida:

BALANÇO EM 1 de JANEIRO DE 2018
  (montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAKZ)

ACTIVO 01/01/2018
Reportado Correcção Erro 01/01/2018

Reexpresso

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 29 749 571  0  29 749 571  

Disponibilidades em outras instituições de crédito 8 554 136  0  8 554 136  

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 4 165 665  0  4 165 665  

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 115 500  0  115 500  

Activos financeiros disponiveis para venda 485 046  0  485 046  

Investimentos detidos até à maturidade 55 634 710  0  55 634 710  

Crédito a clientes 47 104 685  1 743 378  48 848 063  

Outros activos tangíveis 7 394 322  0  7 394 322  

Activos intangíveis 672 352  0  672 352  

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 300 394  0  300 394  

Activos por impostos correntes 305 235  0  305 235  

Activos por impostos diferidos 1 598 547  0  1 598 547  

Outros activos 20 058 692  (13 002 047) 7 056 645  

TOTAL DO ACTIVO 176 138 855  (11 258 669) 164 880 186  

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 21 513 850  0  21 513 850  

Recursos de clientes e outros empréstimos 101 470 312  0  101 470 312  

Provisões 3 399 350  0  3 399 350  

Passivos por impostos correntes 11 506  0  11 506  

Passivos programas Estado e recursos vinculados 11 232 723  0  11 232 723  

Outros passivos 11 955 611  0  11 955 611  

TOTAL DO PASSIVO 149 583 352  0  149 583 352  

Capital Social 6 416 079  0  6 416 079  

Prémios de emissão 653 582  0  653 582  

Desconto de emissão 0  0  0  

Outras reservas e resultados transitados 18 822 821  (11 258 670) 7 564 151  

Resultado líquido individual do exercício 663 022  0  663 022  

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 26 555 504  (11 258 670) 15 296 834  

TOTAL DO PASSIVO E DO CAPITAL PRÓPRIO 176 138 856  (11 258 670) 164 880 186  
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BALANÇO EM 31 de DEZEMBRO DE 2018
  (montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAKZ)

ACTIVO 31/12/2018
Reportado Correcção Erro 31/12/2018

Reexpresso

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 27 986 133  0  27 986 133  

Disponibilidades em outras instituições de crédito 10 877 361  (6 208 182) 4 669 179  

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 11 909 395  0  11 909 395  

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 565 909  0  565 909  

Investimentos detidos até à maturidade 43 323 381  (16 015 696) 27 307 685  

Crédito a clientes 48 388 660  1 743 378  50 132 038  

Outros activos tangíveis 7 628 063  0  7 628 063  

Activos intangíveis 997 919  0  997 919  

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 91 788  (91 788) 0  

Activos por impostos correntes 332 877  0  332 877  

Activos por impostos diferidos 1 596 192  (1 596 192) 0  

Outros activos 21 362 238  (16 971 875) 4 390 363  

TOTAL DO ACTIVO 175 059 916  (39 140 355) 135 919 561  

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 4 524 817  0  4 524 817  

Recursos de clientes e outros empréstimos 123 187 045  0  123 187 045  

Provisões 4 074 146  (1 961 636) 2 112 510  

Passivos programas Estado e recursos vinculados 11 695 782  0  11 695 782  

Outros passivos 4 320 264  0  4 320 264  

TOTAL DO PASSIVO 147 802 054  (1 961 636) 145 840 418  

Capital Social 37 254 079  0  37 254 079  

Prémios de emissão 653 582  0  653 582  

Desconto de emissão 0  (16 224 752) (16 224 752) 

Outras reservas e resultados transitados (11 352 157) (11 258 670) (22 610 827) 

Resultado líquido individual do exercício 702 359  (9 695 298) (8 992 939) 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 27 257 863  (37 178 720) (9 920 857) 

TOTAL DO PASSIVO E DO CAPITAL PRÓPRIO 175 059 917  (39 140 356) 135 919 561  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAKZ)

31/12/2018
Reportado

Correcção 
Erro

31/12/2018
Reexpresso

Juros e rendimentos similares 16 239 919  209 056  16 448 974  

Juros e encargos similares (5 057 026) 0  (5 057 026) 

MARGEM FINANCEIRA 11 182 893  209 056  11 391 948  

Rendimentos de serviços e comissões 6 140 020  0  6 140 020  

Encargos com serviços e comissões (1 088 740) 0  (1 088 740) 

Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados 28 624  0  28 624  

Resultados cambiais 4 282 586  0  4 282 586  

Resultados de alienação de outros activos 5 824  0  5 824  

Outros resultados de exploração (282 823) 0  (282 823) 

PRODUTO DA ACTIVIDADE BANCÁRIA 20 268 384  209 056  20 477 439  

Custos com o pessoal (11 155 887) 0  (11 155 887) 

Fornecimentos e serviços de terceiros (6 168 790) 0  (6 168 790) 

Depreciações e amortizações do exercício (1 339 018) 0  (1 339 018) 

Provisões líquidas de anulações (472 482) 1 961 636  1 489 154  

Imparidade para activos financeiros ao custo amortizado líquida de reversões e recuperações (39 763) (6 208 182) (6 247 945) 

Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações (122 051) (4 061 616) (4 183 667) 

Resultados de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) (265 679) 0  (265 679) 

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO 704 714  (8 099 106) (7 394 393) 

Impostos sobre os resultados

Correntes 0  0  0  

Diferidos (2 355) (1 596 192) (1 598 547) 

RESULTADO APÓS IMPOSTO DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO 702 359  (9 695 298) (8 992 940) 

RESULTADO LIQUÍDO INDIVIDUAL DO EXERCICÍO 702 359  (9 695 298) (8 992 940) 

Os ajustamentos acima identificados estão relacionados com a correcção do valor recuperável 
de diversos activos.

Desde 2014, o accionista principal (Ministério das Finanças), realizou diversos aumentos de ca-
pital: (i) em numerário no ano de 2014, (ii) pelo valor de mAKZ 4.338.000 e em Obrigações do 
Tesouro nos anos de 2015, 2016 e 2017, nos valores de mAKZ 4.000.000, mAKZ 10.000.000 e mAKZ 
12.500.000, respectivamente.

Estas condições não reflectem as condições de mercado desta tipologia de instrumento finan-
ceiros, logo de acordo com os requisitos da IAS 39 agora IFRS 9, todos os instrumentos financei-
ros deverão ser reconhecidos ao justo valor no seu momento inicial. Esta correcção foi conside-
rada em Desconto de Emissão.
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7.5. MARGEM FINANCEIRA

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/2019 31/12/2018 Reexpresso

De Activos/
passivos ao 

custo
amortizado

De Activos/
passivos ao 
justo valor 
através de 
resultados

Total

De Activos/
passivos ao 

custo
amortizado

De Activos/
passivos ao 
justo valor 
através de 
resultados

Total

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito a clientes 9 906 171 0 9 906 171 8 530 180 0 8 530 180

Juros de activos financeiros ao justo valor 
através de resultados 0 0 0 0 12 739 12 739

Juros de disponibilidade e aplicações em 
instituições de crédito 817 630 0 817 630 305 524 0 305 524

Juros de investimentos detidos até à 
maturidade 0 0 0 305 524 0 305 524

Juros de investimentos ao custo amorti-
zado 6 989 547 0 6 989 547 0 0 0

17 713 348 0 17 713 348 16 436 235 12 739 16 448 974

Juros e encargos similares

Juros de recursos de bancos centrais e 
instituições de crédito 335 174 0 335 174 1 714 544 0 1 714 544

Juros de recursos de clientes 4 353 977 0 4 353 977 3 294 181 0 3 294 181

Juros de passivos subordinados 0 0 0 48 300 0 48 300

Juros do Passivo da Locação 205 119 0 205 119 0 0 0

4 894 270 0 4 894 270 5 057 025 0 5 057 025

MARGEM FINANCEIRA 12 819 078 0 12 819 078 11 379 210 12 739 11 391 949

A rubrica de “juros de crédito a clientes” inclui em 31 de Dezembro de 2019 o montante de 
245.509 mAKZ (269.146 mAKZ em 31 de Dezembro de 2018) relativo a comissões contabilizadas 
de acordo com o método da taxa de juro efectiva.
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7.6. RESULTADOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Rendimentos de serviços e comissões
Arrecadação de receitas 295 508 1 033 077
Operações sobre o estrangeiro 705 488 1 811 874
Western Union 9 978 8 197
MOVIMENTOS BANCO APOIO BCI 689 0
Abertura/Alteração de créditos documentários 1 002 160 492 197
Abertura/Alteração/Renovação/Antecipação de crédito 40 111 40 979
Abertura/Renovação/Imobilização de contas correntes 14 352 24 553
Transferências 103 652 88 746
Compra/Venda/Levantamento moeda estrangeira 366 799 680 903
Cartões 616 354 380 338
Cheques 140 001 116 361
Extractos 526 2 378
Movimentos ATM/TPA/Multicaixa 1 651 061 949 696
Aluguer TPA 58 789 41 126
Levantamentos 222 624 216 023
Intermediação de titulos 13 450 70 396
Garantias prestadas 22 642 16 583
Manutenção de contas 143 856 157 484
Recolha de valores 6 500 3 420
Outras 27 276 5 688

5 441 816 6 140 019

Encargos com serviços e comissões
Movimentos TPA/Multicaixa 946 877 503 297
Operações sobre o estrangeiro 21 839 40 236
Importação de notas 114 932 298 002
Cartões 313 653 115 032
Outras 98 057 132 172

1 495 358 1 088 739

RESULTADOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES 3 946 458 5 051 280

A 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.
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7.7. RESULTADOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS AVALIADOS AO JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE RESULTADOS

31/12/19 31/12/18
Proveitos Custos Total Proveitos Custos Total

Títulos detidos para negociação ao justo valor
Títulos

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

De emissores públicos 0 0 0 28 624 0 28 624

De outros emissores 0 0 0 0 0 0

Acções 0 0 0 0 0 0

Outros títulos de rendimento variável 0 0 0 0 0 0

0 0 0 28 624 0 28 624

0 0 0 28 624 0 28 624

7.8. RESULTADOS CAMBIAIS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Proveitos Custos Total Proveitos Custos Total

Resultados cambiais - Divisas 2 324 056 1 872 475 451 581 3 470 827 1 681 763 1 789 064 

Resultados cambiais - Notas 116 539 - 116 539 247 568 316 247 252 

Resultados com a reavaliação cambial 409 461 312 406 419 273 3 042 039 210 062 715 207 816 445 2 246 270 

411 901 907 408 291 748 3 610 159 213 781 110 209 498 524 4 282 586 

Esta rubrica inclui os resultados decorrentes da reavaliação cambial de activos e passivos monetá-
rios expressos em moeda estrangeira de acordo com a política contabilística descrita na Nota 2.1.

7.9. RESULTADOS DE ALIENAÇÃO DE OUTROS ACTIVOS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18

Outros activos tangíveis 147 5 824

147 5 824

Esta rubrica diz respeito às mais-valias na alienação de outros activos tangíveis.
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7.10. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Outros rendimentos de exploração

Outros rendimentos 131 195 136 444 
131 195 136 444 

Outros encargos de exploração
Imposto sobre aplicação de capitais 176 039 335 023 
Imposto predial urbano 3 069 18 939 
Imposto de selo 25 180 40 201 
Outros impostos e taxas 3 550 7 251 
Penalidades aplicadas por entidades reguladoras 16 588 10 231 
Outros encargos 5 7 622 

224 431 419 267 

(93 236) (282 823)

7.11. CUSTOS COM PESSOAL

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Membros dos órgãos de gestão e fiscalização

Vencimentos e salários:

Remuneração base 234 547 142 953

Remunerações adicionais 218 452 144 145

Outros custos 46 424 20 380

499 423 307 478

Trabalhadores

Vencimentos e salários:

Remuneração base 7 880 209 6 016 436

Remunerações adicionais 4 240 715 3 199 510

Formação 59 508 91 476

Juros bonificados 668 526 475 182

Outros custos 11 877 6 949

12 860 835 9 789 553

Encargos sociais

Obrigatórios 966 656 505 403

Facultativos 736 129 553 453

1 702 785 1 058 856

15 063 043 11 155 887
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Os colaboradores do Banco dividem-se nas seguintes categorias profissionais:

31/12/19 31/12/18
Cargos com função de administração 5 5 

Cargos com função de direcção 33 22 

Cargos com função de chefia e gerência 186 217 

Cargos com função técnica 729 749 

Cargos com funções administrativas e outras 174 138 

1 127 1 131 

7.12. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Rendas e alugueres 89 819 469 560 

Publicidade e publicações 256 938 249 155 

Comunicações e expedição 520 158 590 862 

Conservação e reparação 1 080 840 1 020 095 

Deslocações, alojamento e representação 284 735 167 126 

Água, energia e combustiveis 438 961 489 415 

Transporte de valores 82 291 88 790 

Materiais diversos 453 114 560 042 

Serviços especializados 637 063 769 791 

Seguros 70 165 91 413 

Consultoria e auditoria 692 628 178 600 

Segurança e vigilância 1 381 700 1 303 303 

Outros custos 372 863 190 638 

6 361 275 6 168 790 

A 31 de Dezembro de 2019, a rubrica de Rendas e Alugueres inclui o montante de 54.707 mil 
Kwanzas relativo a locações de curto prazo não incluídos na mensuração do passivo da locação, 
conforme descrito nas políticas contabilísticas.
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7.13. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Actvos intangíveis

Sistema de tratamento automático de dados 294 789 192 565

294 789 192 565

Outros activos tangíveis

Imóveis de uso

Imóveis de serviço próprio 111 049 110 537

Obras em edifícios próprios 145 568 83 338

Móveis, utensílios, instalações e equipamentos

Mobiliário e material 54 027 47 898

Máquinas e ferramentas 308 245 250 586

Equipamento informático 134 398 130 028

Instalações interiores 23 662 21 593

Material de transporte 396 677 357 237

Equipamento de segurança 29 940 30 121

Equipamento de comunicações 2 096 1 688

Outro equipamento 17 547 20 702

Obras em edifícios arrendados 74 191 84 156

Activos sob o direito de uso 209 543 0

Outros 15 019 8 569

1 521 962 1 146 453

1 816 751 1 339 018

7.14. PROVISÕES LÍQUIDAS DE ANULAÇÕES

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/2018
Reexpresso

Outras provisões para riscos e encargos

Dotação do exercício 241 114 233 107 

Reversão do exercício - (1 961 636)

Provisões para responsabilidade com pensões

Dotação do exercício 5 391 328 528 543 

Reversão do exercício - - 

Provisões para garantias e compromissos

Dotação do exercício 1 025 829 2 483 545 

Reversão do exercício (966 359) (2 772 713)

5 691 912 (1 489 154)
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7.15. IMPARIDADE PARA ACTIVOS AO CUSTO AMORTIZADO LÍQUIDA DE REVERSÕES
E RECUPERAÇÕES

O valor desta rubrica em imparidade é composto por:

31/12/19 31/12/2018
Reexpresso

Crédito a clientes 14 405 627 39 763 

Dotação do exercício 29 647 606 39 514 521 

Reversão do exercício (14 679 139) (38 978 232)

Recuperação de crédito abatido ao activo (562 840) (496 526)

Disponibilidades em OIC 32 738 20 440 

Aplicações em bancos centrais e OIC 145 337 - 

Títulos de Dívida 70 999 6 187 742 

14 654 701 6 247 945 

7.16. IMPARIDADE PARA OUTROS ACTIVOS LÍQUIDA DE REVERSÕES E RECUPERAÇÕES

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/2018
Reexpresso

Dotação do exercício - Outros activos 2 552 354 4 091 879

Dotação do exercício - Investimentos em filiais 88 726 91 788

2 641 080 4 183 667

7.17. IMPOSTOS SOBRE OS RESULTADOS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/2018
Reexpresso

Imposto diferido

Imparidade de crédito directo 0 (1 596 192)

Imparidade de crédito por assinatura 0 0 

Taxa efectiva de crédito 0 (19 978)

Custo amortizado de títulos 0 17 623 

Imposto corrente (244 070) 0 

(244 070) (1 598 547)
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7.18. CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/2018
Reexpresso

Caixa

Notas e moedas nacionais 4 506 738 3 909 077

Notas e moedas estrangeiras 3 408 960 1 461 249

Notas em ATM 1 542 055 1 555 781

9 457 753 6 926 107

Depósitos em bancos centrais

Banco Nacional de Angola

Em moeda nacional 40 009 010 40 009 010

Em moeda estrangeira 1 446 681 1 446 681

41 455 691 41 455 691

50 913 444 27 986 133 

Os depósitos em bancos centrais em moeda nacional e moeda estrangeira visam cumprir as dis-
posições 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 deno-
minação 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 2019, e de acordo com o Instrutivo n.º 10/2018, de 19 de Julho, do Banco 
Nacional de Angola, as exigibilidades de manutenção de reservas obrigatórias foram apuradas 
através da aplicação da seguinte tabela: Os depósitos em bancos centrais 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 deno-
minação dos passivos que constituem a sua base de incidência, devendo ser mantidas durante 
todo o período a que se referem.

Moeda 
Nacional

Moeda
Estrangeira

Taxas sobre Base de Incidência

Governo Central Apuramento
Diário

75% 100%

Governos Locais e Administrações Municipais 50% 100%

Outros Sectores Apuramento
Semanal 17% 15%

Na última semana do ano de 2019 as reservas obrigatórias totais eram de 33.056.310 mAKZ.
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7.19. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/2018 Reexpresso
Quantia 

Bruta Imparidade Quantia 
Líquida

Quantia 
Bruta Imparidade Quantia 

Líquida
Disponibilidades em outras ins-
tituições de crédito no país

Depósitos à ordem 80 0 80 0 0 0 

Outras disponibilidades - 
Operações pendentes de 
liquidação

34 688 0 34 688 326 273 0 326 273 

34 768 0 34 768 326 273 0 326 273 
Disponibilidades em outras 
instituições de crédito no es-
trangeiro

Depósitos à ordem

Na moeda Eur 2 192 887 40 482 2 152 405 2 895 134 3 756 2 891 378 

Na moeda Usd 2 725 819 30 180 2 695 639 1 333 176 16 683 1 316 493 

Em outras moedas 342 969 150 342 819 135 036 0 135 036 

5 261 675 70 811 5 190 864 4 363 346 20 440 4 342 906 

5 296 443 70 811 5 225 632 4 689 619 20 440 4 669 179 

A rubrica de operações pendentes de liquidação diz respeito aos cheques que serão enviados à 
compensação no primeiro dia útil de 2019 e 2018 respectivamente.

O movimento de perdas por imparidade é o seguinte:

31/12/19
Saldo inicial 
perdas por 
imparidade

Adopção 
inicial 
IFRS 9

Aumentos Reduções Utiliza-
ções

Variação 
Cambial

Saldo final 
Perdas por 
imparidade

Disponibilidades em outras institui-
ções de crédito no estrangeiro 20 440 6 249 35 486 (2 747) 0 11 384 70 811

7.20. APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro

Quantia Bruta 19 366 595 11 909 395

Perdas por Imparidade -381 223 0

Quantia Líquida 18 985 372 11 909 395

Aplicações em instituições de crédito no país

Quantia Bruta 6 902 517 0

Perdas por Imparidade 0 0

Quantia Líquida 6 902 517 0

25 887 889 11 909 395
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Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, as aplicações em instituições de crédito no estrangeiro in-
cluem, o colateral em dólares americanos constituído junto do Novo Banco, S.A..

O escalonamento das aplicações em bancos centrais e outras instituições de crédito por prazos 
de vencimento, a 31 de Dezembro de 2019 e 2018, é como segue:

31/12/19 31/12/18
Até 3 meses 6 902 517 3 086 070 

De 3 meses a um ano 17 463 414 7 494 546 

De um a cinco anos 0 0 

Mais de cinco anos 0 0 

Duração indeterminada 1 521 958 1 328 779 

25 887 889 11 909 395 

O movimento de perdas por imparidade é o seguinte:

31/12/19
Saldo inicial 
perdas por 
imparidade

Adopção 
inicial 
IFRS 9

Aumentos Reduções Utilizações
Saldo final 
Perdas por 
imparidade

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 0 235 886 146 070 (733) 0 381 223 

Todos os activos encontram-se em stage 1.

7.21. ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Activos Financeiro ao Justo Valor através de outro Rendimento Integral

Acções 554 632 0

554 632 0

7.22. ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
De emissores públicos

Bilhetes de Tesouro -  11 277 

Acções - 554 632

0 565 909
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7.23. TÍTULOS DE DÍVIDA

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/2018 Reexpresso
Quantia 

Bruta Imparidade Quantia 
Líquida

Quantia 
Bruta Imparidade Quantia 

Líquida
Obrigações e outros títulos de 
rendimento fixo

De emissores públicos

Bilhetes de Tesouro 15 754 37 15 716 3 340 271 0 3 340 271 

Obrigações do tesouro em 
moeda nacional 15 963 918 220 622 15 743 296 11 475 426 0 11 475 426 

Obrigações do tesouro inde-
xadas ao USD 11 172 980 114 870 11 058 111 7 755 347 0 7 755 347 

Obrigações em moeda 
estrangeira 16 284 553 9 771 616 6 512 937 10 924 382 6 187 742 4 736 641 

43 437 205 10 107 144 33 330 061 33 495 427 6 187 742 27 307 685 

O movimento de perdas por imparidade é o seguinte:

31/12/19
Saldo inicial 
perdas por 
imparidade

Adopção 
inicial 
IFRS 9

Aumentos Reduções Utilizações Variação 
Cambial

Saldo final 
Perdas por 
imparidade

Obrigações e outros títulos
de rendimento fixo

De emissores públicos:

Bilhetes de Tesouro 0 2 698 37 (2 698) 0 0 37

Obrigações do tesouro em moeda 
nacional 0 174 805 60 686 (14 869) 0 0 220 622

Obrigações do tesouro indexadas 
ao USD 0 119 216 35 756 (40 102) 0 0 114 870

Obrigações em moeda estrangeira 6 187 742 70 508 33 653 (1 465) 0 3 481 177 9 771 616

6 187 742 367 226 130 133 (59 134) 0 3 481 177 10 107 144
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7.24. CRÉDITO A CLIENTES

31/12/19 31/12/2018
Reexpresso

Outros créditos

A empresas

Créditos em conta corrente 2 719 464 4 899 261 

Empréstimos 10 182 299 14 378 849 

Descobertos 265 2 925 

Cartão de crédito 376 60 

A particulares

Habitação 1 854 583 1 255 992 

Consumo e outros 21 332 270 16 736 584 

36 089 257 37 273 671 
Crédito e juros vencidos

Até 3 meses 12 137 070 2 992 983 

De 3 meses a 1 ano 773 641 6 960 210 

De 1 a 3 anos 9 053 890 5 077 818 

Há mais de 3 anos 152 933 9 455 

41 455 691 41 455 691

58 206 791 52 314 137 
Programas de crédito do Executivo Angolano

A empresas

Empréstimos 12 707 252 291 888 

A particulares

Créditos em conta corrente 11 301 11 323 

Empréstimos 10 584 269 5 140 667 

23 302 823 5 443 878 
Crédito e juros vencidos

Até 3 meses 2 230 225 862 990 

De 3 meses a 1 ano 485 511 202 663 

De 1 a 3 anos 3 503 027 14 093 786 

6 218 763 15 159 439 

29 521 586 20 603 317

Total de crédito 87 728 377 72 917 454
Perdas por imparidade (42 044 124) (22 785 416)

45 684 253 50 132 038
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O valor dos quadros seguintes para além da carteira de crédito, tem também a carteira de extra-
patrimonial sujeita a imparidade com excepção dos programas do estado totalmente vencidos:

31/12/19 Exposições Imparidade

Exposição 
total

Total 
crédito em 

stage 1

Crédito 
em stage 1 
restrutu-

rado

Total 
crédito em 

stage 2

Crédito 
em stage 
2 restrutu-

rado

Total 
crédito em 

stage 3

Crédito 
em stage 
3 restrutu-

rado

Imparida-
de total

Imparida-
de stage 1

Imparida-
de stage 2

Imparida-
de stage 3

Empresas

Empresas 2 632 33 0 0 0 2 599 0 2 580 3 0 2 578

Empresas Privadas 34 252 226 11 742 677 0 12 427 644 16 064 10 081 906 3 305 16 303 896 1 268 972 7 459 788 7 575 136

Empresas Públicas 3 487 995 1 567 957 0 1 820 038 0 100 000 0 712 683 13 953 651 417 47 314

Negócios 922 399 411 116 0 185 299 4 561 325 983 6 325 385 226 15 653 168 971 200 602

PME 13 231 771 3 909 586 0 6 020 722 22 059 3 301 463 47 5 763 029 298 228 2 572 991 2 891 810

Retalho 7 319 224 6 029 849 0 594 940 2 090 694 436 41 2 430 622 1 529 922 209 943 690 758

Particulares

Colaboradores BCI 10 264 505 8 496 451 0 1 505 172 29 951 262 881 4 134 553 941 424 823 75 259 53 860

Consumo 9 090 998 7 436 225 0 896 356 26 758 416 183 1 439 810 621 590 83 026 735 193

Habitação 4 805 521 4 192 846 0 367 500 13 116 245 176 3 753 415 105 118 228 63 640 233 237

Salário 3 377 918 2 073 252 0 1 207 488 0 97 178 0 675 531 358 502 226 285 90 744

Outros 4 310 072 58 604 0 3 731 183 3 630 295 520 285 453 788 2 299 097 47 427 1 786 727 464 943

91 065 261 45 918 595 0 28 756 344 3 718 162 16 390 323 471 575 30 981 521 4 697 300 13 298 047 12 986 174

31/12/19 Empresas

Empresas Empresas Privadas Empresas Públicas Negócios PME Retalho

Exposição 
Total Imparidade Exposição 

Total Imparidade Exposição 
Total Imparidade Exposição 

Total Imparidade Exposição 
Total Imparidade Exposi-

ção Total Imparidade

Imparidade 
Individual 0 0 20 494 763 13 847 359 1 592 032 647 837 432 178 306 778 3 822 272 3 078 844 0 0

Imparidade 
Colectiva 2 632 2 580 13 757 463 2 456 537 1 895 963 64 846 490 221 78 449 9 409 499 2 684 185 7 319 224 2 430 622

2 632 2 580 34 252 226 16 303 896 3 487 995 712 683 922 399 385 226 13 231 771 5 763 029 7 319 224 2 430 622

Particulares

Colaboradores BCI Consumo Habitação Salário Outros

Exposição 
Total Imparidade Exposição 

Total Imparidade Exposição 
Total Imparidade Exposição 

Total Imparidade Exposição 
Total Imparidade

42 859 42 859 141 495 142 999 98 176 98 176 0 0 2 949 698 1 355 528

10 221 646 511 082 8 949 503 1 296 811 4 707 345 316 929 3 377 918 675 531 1 360 374 943 569

10 264 505 553 941 9 090 998 1 439 810 4 805 521 415 105 3 377 918 675 531 4 310 072 2 299 097

31/12/19 Angola Outros
Exposição Total Imparidade Exposição Total Imparidade

Imparidade Individual 29 573 473 19 520 380 0 0

Imparidade Colectiva 61 491 788 11 461 141 0 0

91 065 261 30 981 521 0 0

31/12/19
Saldo inicial 
perdas por 
imparidade

Adopção inicial 
IFRS 9 Aumentos Reduções Transferências

Saldo final 
Perdas por 
imparidade

Crédito a clientes 22 785 416 4 202 256 29 647 606 (14 679 139) (87 985) 42 044 124 
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7.25. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Outros activos tangíveis

Imóveis

De serviço próprio 7 724 559 7 523 048 

Obras em imóveis arrendados 1 096 405 1 082 743 

Activo Sob Direito de Uso 953 859 0 

9 774 823 8 605 791 
Equipamento

Equipamento informático 1 019 448 907 741 

Instalações interiores 162 083 152 393 

Mobiliário e material 821 305 774 998 

Equipamento de segurança 353 771 343 147 

Máquinas e ferramentas 2 797 054 2 222 761 

Material de transporte 2 217 256 2 111 889 

Equipamento de comunicações 25 453 20 597 

Outros 224 922 199 095 

7 621 292 6 732 621 

Imobilizado em curso

Imóveis 867 277 505 487 

Equipamento 167 886 118 122 

1 035 163 623 609 
Outras imobilizações

Outros 105 004 87 094 

105 004 87 094 

18 536 282 16 049 115 

Depreciação acumulada

Relativas ao exercício corrente 1 521 962 1 146 453 

Abates 0 0 

Relativas a exercício anteriores 8 423 119 7 274 599 

9 945 081 8 421 052 

Imparidade 0 0

8 591 201 7 628 063 
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Os movimentos da rubrica Outros Activos Tangíveis, durante o ano de 2019 e 2018, são analisa-
dos como segue:

Saldo em
31-12-2018

Ajustamento 
Transição IFRS 16 Aumentos Alienações/

Abates
Transferências / 
Regularizações

Saldo em
31-12-2019

Custos de aquisição

Imóveis de serviço próprio 7 523 048 0 201 511 0 0 7 724 559 

Obras em imóveis arrendados 1 082 744 0 13 661 0 0 1 096 405 

Activo Sob Direito de Uso 0 922 238 31 621 0 0 953 859 

Equipamento 6 732 621 0 888 917 (246) 0 7 621 292 

Outros activos tangíveis 87 094 0 17 910 0 0 105 004 

Imobilizado em curso 623 608 0 411 555 0 0 1 035 163 

Total bruto 16 049 115 922 238 1 565 175 (246) 0 18 536 282

Amortizações acumuladas

Imóveis de serviço próprio 3 335 504 0 256 617 0 0 3 592 121 

Obras em imóveis arrendados 893 906 0 74 191 0 0 968 097 

Activo Sob Direito de Uso 0 0 209 543 0 0 209 543 

Equipamento 4 174 052 0 969 405 (147) 0 5 143 310 

Outros activos tangíveis 17 590 0 14 421 0 0 32 011 

Total amortizações acumuladas 8 421 052 0 1 524 176 (147) 0 9 945 082

Total liquido 7 628 063 922 238 40 998 (99) 0 8 591 200 

7.26. ACTIVOS INTANGÍVEIS

O valor desta rubrica é composto por:

Saldo em
31-12-2017

Ajustamento 
Transição IFRS 16 Aumentos Alienações/

Abates
Transferências / 
Regularizações

Saldo em
31-12-2018

Custos de aquisição

Imóveis de serviço próprio 7 040 307 48 656 0 434 085 7 523 048 

Obras em imóveis arrendados 1 049 565 22 552 0 10 627 1 082 744 

Equipamento 5 709 744 988 456 (41 489) 75 910 6 732 621 

Outros activos tangíveis 39 099 12 325 0 35 670 87 094 

Imobilizado em curso 869 089 311 152 0 (556 633) 623 608 

Total bruto 14 707 804 0 1 383 141 (41 489) (341) 16 049 115 

Amortizações acumuladas

Imóveis de serviço próprio 3 141 629 193 875 0 0 3 335 504 

Obras em imóveis arrendados 809 750 84 156 0 0 893 906 

Equipamento 3 353 081 859 854 (38 883) 0 4 174 052 

Outros activos tangíveis 9 022 8 568 0 0 17 590 

Total amortizações acumuladas 7 313 482 0 1 146 453 (38 883) 0 8 421 052 

Total liquido 7 394 322 0 236 688 (2 606) (341) 7 628 063 
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Os movimentos da rubrica Activos Intangíveis, durante o ano de 2018 e 2017, são analisados 
como segue:

31/12/19 31/12/18
Activos intangíveis

Sistemas de tratamento automático de dados 1 163 683 1 116 370

Imobilizado em curso

Sistemas de tratamento automático de dados 468 185 375 877

1 631 868 1 492 247

Depreciação acumulada

Relativas ao exercício corrente 294 789 192 565

Relativas a exercício anteriores 494 329 301 764

789 118 494 329

Imparidade 0 0
842 750 997 918

7.27. INVESTIMENTOS EM FILIAIS ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/2018 Reexpresso

Participação
directa

no capital

Custo
da

participa-
ção

Método
da

eq patri-
monial

Valor 
líquido

Participação
directa

no capital

Custo
da

participa-
ção

Método
da

eq patri-
monial

Valor 
líquido

Filiais

BCI imobiliária 100,00% 2 000 (2 000) 0 100,00% 2 000 (2 000) 0 

Multitel 20,00% 192 891 (192 891) 0 20,00% 123 443 (123 443) 0 

Ilha 100,00% 471 000 (471 000) 0 100,00% 471 000 (471 000) 0 

Associadas e empreen-
dimentos conjuntos

EBA - Empreendi-
mentos e prestações 
de serviços

33,33% 151 043 0 151 043 33,33% 129 148 0 129 148 

Servauto 20,00% 352 634 0 352 634 20,00% 227 627 0 227 627 

Mutombe 30,00% 4 340 0 4 340 30,00% 2 778 0 2 778 

1 173 908 (665 891) 508 017 955 996 (596 443) 359 553

Perdas por imparidade (508 017) (359 553)

0 0

Em 31 de Dezembro de 2019, tendo em conta os capitais próprios negativos apresentados pela 
BCI Imobiliária e a intenção manifestada pelo Banco em manter o seu apoio financeiro à par-
ticipada, a imparidade para perdas adicionais constituída pelo Banco ascende ao montante de 
mAKZ 2.224.094.

Tendo em consideração a avaliação efectuada pelo Banco à situação das empresas associadas e 
o risco associado à recuperabilidade dos montantes investidos, o Banco constitui um montante 
de imparidade equivalente ao total do investimento efectuado nessas sociedades.
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7.28. ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES

A rubrica de activos por impostos correntes é composto por:

Activo
31/12/19 31/12/18

Imposto industrial provisório   100 178   312 928 

Imposto industrial retido na fonte   36 798   19 949 

  136 976   332 877
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7.29. OUTROS ACTIVOS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/2018 Reexpresso

Quantia 
bruta Imparidade Valor Liqui-

do Quantia bruta Imparidade Valor Liqui-
do

Devedores diversos

Sector público administrativo

Comissões a receber de arreca-
dação de receitas 284 570 284 570 0 2 944 044 0 2 944 044 

Bonificações de créditos a 
receber 419 114 419 114 0 1 267 107 0 1 267 107 

Taxa de circulação 16 428 16 428 0 12 263 0 12 263 

Outros 21 981 21 981 0 14 067 14 067 0 

742 093 742 093 0 4 237 481 14 067 4 223 414 

Prestações acessórias

Multitel - Serviço de Telecomu-
nicações 43 669 43 669 0 43 669 43 669 0 

EMIS - Empresa Interbancária 
de Serviços 7 147 7 147 0 7 147 7 147 0 

50 816 50 816 0 50 816 50 816 0 

Suprimentos

Mutombe 220 334 220 334 0 143 725 143 725 0 

EMIS - Empresa Interbancária 
de Serviços 0 0 0 0 

220 334 220 334 0 143 725 143 725 0 

BCI Imobiliária 4 006 838 4 006 838 0 3 892 923 3 892 923 0 

Phenix 851 790 851 790 0 0 0 

Abanc 26 050 26 050 0 26 050 26 050 0 

Adiantamentos a fornecedores 0 0 0 0 

Outros 1 047 724 1 047 724 0 340 925 273 201 67 724 

5 932 402 5 932 402 0 4 259 898 4 192 174 67 724 

6 945 645 6 945 644 1 8 691 920 4 400 782 4 291 138 

Outros activos de natureza adminis-
trativa e comercial

Adiantamentos a colaboradores 18 065 18 065 0 32 765 42 427 (9 662)

Ajustamento crédito a coloabo-
radores 1 990 875 0 1 990 875 

Despesas antecipadas

Seguros 73 442 73 442 57 509 0 57 509 

Rendas e Alugueres 14 550 14 550 7 907 0 7 907 

Material de Expediente 0 0 0 0 0 

Outras 27 435 25 429 2 006 19 278 0 19 278 

115 427 25 429 89 998 84 695 0 84 695 

2 124 367 43 494 2 080 873 117 460 42 427 75 033 

Aplicações em ouro e outros metais 
preciosos 17 846 17 846 17 847 17 847 

Outros activos 6 345 6 345 0 6 345 6 345 

9 094 203 6 995 483 2 098 720 8 833 571 4 443 209 4 390 363 
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Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o saldo da rubrica “Outros valores de natureza cível – De-
vedores diversos – Sector Público administrativo – Comissões de arrecadação de receitas” cor-
responde 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 2019 e 2018, a rubrica “Outros valores de natureza administrativa – Adian-
tamentos a colaboradores” diz respeito a despesas com serviços clínicos suportados pelo Banco 
e que cuja regularização é efectuada mensalmente através da dedução aos salários dos colabo-
radores.

O movimento nas imparidades para outros activos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 
2019 e 2018, foi o seguinte:

31/12/19 31/12/2018 Reexpresso
Saldo inicial 4 443 209 359 238 

Dotações 2 552 354 4 083 971 

Utilizações 0 0 

Reversões 0 0 

Saldo final 6 995 563 4 443 209 

A reexpressão realizada no exercício de 2018 na rúbrica de imparidades para outros activos foi 
de 2.301.000 mAKZ.

7.30. RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Recursos de outras instituições de crédito no país

Mercado monetário interbancário

Tomadas de liquidez 0 3 000 000 

Juros a pagar 0 273 863 

Obrigações no sistema de pagamentos 677 983 1 250 953 

677 983 4 524 816 

O escalonamento das operações no Mercado Monetário Interbancário, por prazos de vencimen-
to, a 31 de Dezembro de 2019 e 2018, é como segue:

31/12/19 31/12/18
Até 3 meses 677 983 1 250 953 

De 3 meses a um ano 0 3 273 863 

De um a três anos 0 0 

Mais de cinco anos 0 0 

677 983 4 524 816 
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A rubrica Obrigações no sistema de pagamentos, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, refere-se a:

31/12/19 31/12/18
Obrigações no sistema de pagamentos

Cheques a pagar 260 420 263 967 

Ordens a pagar 291 080 196 861 

Compensação STC 297 410 106 936 

Compensação Rede Multicaixa 1 491 406 610 832 

Compensação Western Union 80 232 159 727 

Compensação Mastercard (1 743 608) (87 424)

Outras compensações 1 043 53 

677 983 1 250 953 

7.31. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Depósitos à vista

Depósitos à ordem 131 742 824 83 483 310 

Depósitos a prazo

Depósitos a prazo 52 489 064 38 995 880 

Outros depósitos

Cartões pré-pagos 921 455 707 855 

185 153 343 123 187 045 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a generalidade dos depósitos à ordem de clientes não são 
remunerados.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, todas as operações de depósitos a prazo apresentam taxa 
de juro fixa.

O escalonamento dos recursos de clientes e outros empréstimos por prazos de vencimento, a 31 
de Dezembro de 2019 e 2018, é como segue:

31/12/19 31/12/18
Exigível à vista 132 664 278 84 191 165

Exigível a prazo

Até 3 meses 17 542 944 10 466 119 

De 3 meses a um ano 34 635 556 28 390 973 

De um a cinco anos 249 728 138 788 

Mais de cinco anos 60 836 0 

52 489 064 38 995 880 

185 153 343 123 187 045 
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7.32. PROVISÕES

A movimentação das provisões em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 foi a seguinte:

Provisões para 
garantias e outros 

compromissos

Outras provisões para 
riscos e encargos Total

Saldo a 31 de Dezembro de 2017 233 892 3 165 458 3 399 350

Dotações 2 483 545 761 650 3 245 195 

Reversões (2 772 712) (1 961 636) (4 734 348)

Transferências 0 0 0 

Diferenças cambais 202 313 0 202 313 

Saldo a 31 de Dezembro de 2018 - Reexpresso 147 038 1 965 472 2 112 510 
Dotações 59 471 5 632 442 5 691 913 

Reversões 0 0 0 

Transferências 0 0 0 

Outros movimentos 0 28 828 28 828 

Saldo a 31 de Dezembro de 2019 206 509 7 626 742 7 833 251 

O saldo desta rubrica, visa a cobertura de determinadas contingências devidamente identifica-
das, decorrentes da actividade do Banco, sendo revistas em cada data de reporte, de forma a 
reflectir a melhor estimativa do montante e da respectiva probabilidade de pagamento.

A rubrica de Outras provisões para riscos e encargos, decompõe-se em 31 de Dezembro de 2019 
e 2018, da seguinte forma:

31/12/19 31/12/2018 Reexpresso
Provisões para complementos de reforma 379 843 379 843 

Provisões para fundo de pensões 7 246 899 1 585 629 

7 626 742 1 965 472 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o saldo da rubrica “Provisões para complementos de refor-
ma” destina-se a cobrir as responsabilidades associadas à “Compensação por reforma”, de acor-
do 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 2.11, o Banco 
manteve parte dessa provisão com base no pressuposto de mesmo assim atribuir esse comple-
mento aos trabalhadores mais antigos da instituição.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o saldo da rubrica “Provisões para fundos de pensões”, regis-
ta a dotação inicial da responsabilidade, referente às pensões de reforma complementar ao Sis-
tema de Segurança Social de Angola, dos trabalhadores do BCI provenientes do Banco Nacional 
de Angola. O montante encontra-se apurado através de um estudo actuarial realizado pela Ensa 
em Dezembro de 2019.
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7.33. PASSIVOS PROGRAMAS ESTADO E RECURSOS VINCULADOS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Programas de crédito do Executivo Angolano

Crédito Meu Negócio Minha Vida 8 645 220 8 645 220 

Crédito Agrícola de Investimento 1 870 800 1 870 800 

Projovem / Cap.Circulante 551 836 643 308 

Linhas de crédito recebidas 4 273 619 4 689 766 

Projectos financiados (3 721 783) (4 046 458)

Recursos vinculados a cartas de crédito 923 963 536 454 

11 991 819 11 695 782 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o saldo da rubrica “Passivos – Programas de crédito do Exe-
cutivo Angolano” refere-se às convenções financeiras celebradas com o Banco de Desenvolvi-
mento 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 2019 e 2018, 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 con-
cessão de créditos documentários a clientes (ver nota 20).
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7.34. OUTROS PASSIVOS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/18
Obrigações de Natureza Social ou Estatutária

Suprimentos 81 796 81 796

Obrigações de Natureza Fiscal

Encargos fiscais a pagar (retidos a terceiros)

Imposto sobre rendimentos de trabalho dependente 194 618 129 302 

Imposto de selo 20 949 21 535 

Imposto predial urbano 54 5 704 

Imposto sobre aplicação de capitais 16 672 17 219 

Imposto industrial sobre prestação de serviços 20 635 24 798 

Imposto de consumo 0 391 

Segurança social (33) 0 

Outros 28 251 18 380 

281 146 217 329 

Obrigações de Natureza Cível

Conta do Tesouro Nacional e receitas arrecadadas 3 888 549 1 510 085 

Credores por recursos a liberar 234 144 235 846 

Operações passivas a regularizar 1 061 318 158 045 

Fornecedores 484 415 493 286 

Fundo social dos trabalhadores 423 567 408 666 

6 091 993 2 805 928 

Obrigações de Natureza Administrativa e de Comercialização

Pessoal – Salários e outras remunerações

Estimativa de férias e subsídio de férias 1 753 263 1 169 760 

Sindicato e grupo desportivo 0 10 

Outros custos administrativos a pagar

Estimativa para outros custos a pagar 362 934 45 441 

2 116 197 1 215 211 

Operações cambiais a liquidar 0 0

Passivos da Locação 830 461 0

8 571 132 4 320 264

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Obrigações de natureza Social ou Estatutária - Su-
primentos” é referente a suprimentos efectuados pelos accionistas do Banco.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Obrigações de Natureza Fiscal – Encargos fiscais 
a pagar” regista 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 
2020 e 2019 respectivamente.
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Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Obrigações de Natureza Cível – Conta do Tesouro 
Nacional e receitas arrecadadas” refere-se maioritariamente ao montante a entregar ao Minis-
tério das Finanças pela arrecadação de receitas.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Obrigações de Natureza Cível – Credores por re-
cursos a liberar” regista fundos afectos à liquidação de operações de créditos documentários.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Obrigações de Natureza Cível – Fundo social dos tra-
balhadores” regista os valores descontados aos trabalhadores do Banco, para o seu fundo social.

No ano de 2019, a rubrica de Passivos da Locação corresponde ao valor dos Passivos da Locação 
reconhecidos no âmbito da IFRS 16, conforme descrito na política 4 e na Nota 42 Aplicação da 
IFRS 16 - Locações. Os pagamentos futuros não descontados relativos aos contratos no âmbito 
da IFRS 16, por maturidade, são os seguintes:

31/12/19
Inferiores a 1 ano 346 895
1 a 5 anos 836 461
Superiores a 5 anos 77 687

 Pagamentos de locação não descontados 1 261 042 
Juros a periodificar na margem financeira -430 581

Passivo da Locação 31.12.2019 830 461 

7.35. CAPITAL SOCIAL

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o capital social do Banco apresenta a seguinte composição:

31/12/19 31/12/2018 Reexpresso
Acções ordinárias 37 078 372 37 078 372 

Reserva de actualização monetária do capital social 175 708 175 708 

Prémio de emissão 653 581 653 581 

Desconto de emissão (16 224 753) (16 224 753)

21 682 908 21 682 908 
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Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a estrutura accionista do Banco tem a seguinte composição:

31/12/19 31/12/2018 Reexpressot
% de

participação
Montante % de

participação
Montante

Ministério das Finanças 98,92% 36 679 448 98,92% 36 679 448

Sonangol 0,19% 70 615 0,19% 70 615

Ensa 0,19% 70 615 0,19% 70 615

Porto de Luanda 0,19% 70 615 0,19% 70 615

TAAG 0,19% 70 615 0,19% 70 615

Cerval 0,08% 27 850 0,08% 27 850

TCUL 0,08% 27 850 0,08% 27 850

Endiama 0,08% 27 850 0,08% 27 850

Angola Telecom 0,08% 27 850 0,08% 27 850

Bolama 0,01% 5 064 0,01% 5 064

100,00% 37 078 372 100,01% 37 078 372

Reserva de actualização monetária do capital social 175 707 175 707

37 254 079 37 254 079

7.36. OUTRAS RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

O valor desta rubrica é composto por:

31/12/19 31/12/2018 
Reexpresso Reexpressão 31/12/2018 

Reportado
Reservas e fundos

Reserva legal 1 992 260 1 851 788 - 1 851 788

Alteração de políticas contabilísticas (3 657 415) (3 657 415) - (3 657 415)

Outras reservas e fundos 1 197 437 1 197 437 - 1 197 436

(467 718) (608 190) - (608 191)

Resultados Transitados (35 986 935) (22 002 636) (11 258 670) (10 743 966)

(36 454 653) (22 610 826) (11 258 670) (11 352 157)

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.

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 accio-
nista 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.
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No decorrer de 2015, foi efectuado um au-
mento de capital, no montante de mAKZ 
4.000.000. tendo sido integralmente subs-
crito e realizado através da emissão de 
Obrigações do Tesouro pelo accionista 
maioritário Ministério das Finanças. O Ban-
co registou o referido aumento de capital 
na rubrica “Outras reservas e fundos” dada 
a inexistência de registo notarial e formali-
zação junto do BNA.

No decorrer de 2016, foi efectuado um au-
mento 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 Ban-
co registou o referido aumento de capital 
na rubrica “Outras reservas e fundos” dada 

a inexistência de registo notarial e formali-
zação junto do BNA.

No decorrer de 2017, foi efectuado um au-
mento de capital, no montante de mAkz 
12.500.000. tendo sido integralmente 
subscrito e realizado através da emissão 
de Obrigações do Tesouro pelo accionista 
maioritário Ministério das Finanças. O Ban-
co registou o referido aumento de capital 
na rubrica “Outras reservas e fundos” dada 
a inexistência de registo notarial e formali-
zação junto do BNA.

Em 2018, foram transferidas todas as verbas 
acima indicadas, para a rúbrica de Capital 
Social, pois foi efectuada a escritura de au-
mento de capital e formalizado junto do 
BNA.

7.37. GARANTIAS E OUTROS COMPROMISSOS

O montante de garantias prestadas e recebidas e de outros compromissos é apresentado de 
seguida:

31/12/19 31/12/18
Garantias prestadas 514 970 1 051 799 

Créditos documentários abertos 13 766 547 10 762 076 

Linhas de crédito irrevogáveis 3 326 361 2 280 581 

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 ga-
rantias 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.

As linhas de crédito irrevogáveis (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 ou-
tros requisitos de expiração e normalmente requerem o pagamento de uma comissão. Estes 
compromissos representam valores que podem ser exigíveis no futuro.



NOTAS ÀS CONTAS

BCI ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2019 | 120

Não obstante as particularidades destes compromissos, a apreciação destas operações obedece 
aos mesmos princípios básicos de uma qualquer outra operação comercial, nomeadamente o 
da solvabilidade, quer do cliente, quer do negócio que lhe está subjacente, sendo que o Banco 
requer que estas operações sejam devidamente colaterizadas quando necessário. Uma vez que 
é expectável que a maioria dos mesmos expire sem ter sido utilizado, os montantes indicados 
não representam necessariamente necessidades de caixa futuras.

Os instrumentos financeiros contabilizados como Garantias e outros compromissos estão su-
jeitos aos mesmos procedimentos de aprovação e controlo aplicados à carteira de crédito no-
meadamente quanto à avaliação da adequação das provisões constituídas tal como descrito na 
política contabilística descrita na nota 2.17. A exposição máxima de crédito é representada pelo 
valor nominal que poderia ser perdido relativo aos passivos contingentes e outros compromis-
sos assumidos pelo Banco na eventualidade de incumprimento pelas respectivas contrapartes, 
sem ter em consideração potenciais recuperações de crédito ou colaterais.

7.38. TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

De acordo com a IAS 24 (Divulgações de Partes Relacionadas), são consideradas entidades rela-
cionadas com o Banco:

• Titulares de participações qualificadas – Accionistas, presumindo-se que tal sucede quando 
a participação de capital é não inferior a 10%;

• Entidades que se encontrem directa ou indirectamente em relação de domínio ou em rela-
ção de grupo – Filiais, empresas associadas e de controlo conjunto;

• Membros dos órgãos de administração e fiscalização do Banco e seus cônjuges, descenden-
tes ou ascendentes até ao segundo grau da linha recta, considerados beneficiários últimos 
das transacções ou dos activos.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os principais saldos e transacções mantidos com accionistas, 
participadas e outras entidades relacionadas, são os seguintes:

31/12/19 31/12/18

Accionistas Participa-
das

Outras 
Entidades Total Accionistas Participa-

das
Outras 

Entidades Total

Activos financeiros

Ao justo valor através de 
outro rendimento integral  -   -  554 632  554 632  11 277   -  554 632  565 909  

Ao custo amortizado 43 437 205   -   -  43 437 205  33 495 427   -   -  33 495 427  

Crédito a clientes 272  4 727 988  13 312  4 741 572   -  3 105 223  691 806  3 797 029  

Outros activos 720 112  4 270 841  7 147  4 998 100  16 281 506  4 079 192  7 147  20 367 845  

Depósitos

Depósitos à ordem 49 876 332  490 284  46 117  50 412 733  2 466 978  184 878  87 617  2 739 473  

Depósitos a prazo 1 737 513   -  4 324  1 741 837  844 576  309 206  19 580  1 173 362  

Passivos programa Estado 11 619 692   -   -  11 619 692  10 516 021   -   -  10 516 021  

Outros passivos 4 169 695   -   -  4 169 695  1 790 830   -   -  1 790 830  
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Em 31 de Dezembro de 2019 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 2019 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.

• ILHA – Sociedade Gestora de Organis-
mos de Investimento Colectivo, S.A.

Em 31 de Dezembro de 2019 as outras enti-
dades relacionadas são as seguintes:

• Bricomil, S.A.R.L.

• Sociedade Angolana Promoção de Sho-
ppings

• CLV - Viana Park

• EMIS - Empresa Interbancária de Servi-
ços

• Zenaida Gertrudes dos Santos Ramos 
Zumbi

• Ederson Cruz de Sousa Machado

• Renato de Assunção Borges 

• Raquel Celeste da Conceição Kulivela 
Sole 

• Gilberto João Pipa Vunge

7.39. JUSTO VALOR DE ACTIVOS
E PASSIVOS FINANCEIROS

O justo valor tem como base as cotações de 
mercado, sempre que estas se encontrem 
disponíveis. Caso estas não existam, o justo 
valor é estimado através de modelos inter-
nos baseados em técnicas de desconto de 
fluxos de caixa. A geração de fluxos de cai-
xa dos diferentes instrumentos é feita com 
base nas respectivas características finan-
ceiras e as taxas de desconto utilizadas in-
corporam quer a curva de taxas de juro de 
mercado, quer os actuais níveis de risco do 
respectivo emitente.

Assim, o justo valor obtido encontra-se in-
fluenciado pelos parâmetros utilizados no 
modelo de avaliação, que necessariamente 
incorporam algum grau de subjectividade, 
e reflecte exclusivamente o valor atribuído 
aos diferentes instrumentos financeiros.

O Banco utiliza a hierarquia de justo valor, 
com três níveis, descrita na nota 2 – Políticas 
Contabilísticas, a qual reflecte o nível de jul-
gamento, o nível de observação dos dados 
utilizados e a importância dos parâmetros 
aplicados na determinação da avaliação do 
justo valor do instrumento, de acordo com 
o disposto na IFRS 13 (Mensuração pelo jus-
to valor):

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a apre-
sentação dos instrumentos financeiros dis-
tribuídos de acordo com os níveis estabe-
lecidos pela IFRS 13 e apresentados acima 
não é aplicável uma vez que a totalidade 
dos instrumentos financeiros registados no 
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balanço a estas datas encontram-se regis-
tados ao custo amortizado.

De acordo com a avaliação efectuada pelo 
Conselho de Administração do Banco, o 
justo valor dos instrumentos financeiros re-
gistados no balanço a 31 de Dezembro de 
2019 e 2018 não difere de forma material do 
seu valor contabilístico.

No que respeita às Obrigações do Tesouro 
(OT), estas encontram-se registados no ba-
lanço do Banco na rubrica Investimentos 
detidos até à maturidade e, como tal, man-
tidos ao custo amortizado. O cálculo do jus-
to valor destes títulos não foi efectuado, na 
medida em que:

• Não existe um mercado activo onde es-
tes sejam transaccionados;

• As transacções efectuadas entre insti-
tuições financeiras são infrequentes e 
poderão não reflectir o justo valor dos 
títulos;

• Não existem inputs de mercado que 
possam ser obtidos de forma recorren-
te que possibilite efectuar a avaliação 
das OT em carteira.

7.40. GESTÃO DO RISCO DA ACTIVIDADE

O risco é um elemento que existe em todas 
as actividades da nossa vida, e como tal é 
intrínseco à actividade bancária.

Englobam-se no conceito de risco todos os 
tipos de riscos (financeiros e não financei-
ros) que as empresas enfrentam e conside-
ram que o risco pode ser entendido como 
a incerteza. O Banco não esta à margem, 
quanto ao montante de resultados associa-
dos tanto à potencialidade de ganho como 
à exposição de perda.

A actividade bancária, pela sua natureza 
específica, implica a exposição da institui-
ção a diversos tipos de riscos. Assumir riscos 
está no cerne das actividades de uma insti-
tuição financeira.

No contexto bancário entende-se por risco 
a probabilidade de perda, ou seja, o risco 
pode ser tudo que impacte no valor do ca-
pital da instituição, podendo ser oriundo de 
eventos esperados ou não.

Os tipos de riscos bancários podem ser dis-
tinguidos de acordo com a sua natureza do 
seguinte modo:

• Risco financeiro: quando o risco está 
directamente relacionado aos activos e 
passivos monetários da instituição;

• Risco não financeiro: quando o risco re-
sulta de circunstâncias externas (fenó-
menos sociais, políticos ou económicos) 
ou internas (recursos humanos, tecno-
logias, procedimentos e outros) à insti-
tuição;

• Outros riscos: risco específico cujo im-
pacto negativo resulta num forte dese-
quilíbrio para todo o sistema financeiro, 
quer a nível do país ou do mundo.

Conforme anteriormente referido, os ban-
cos estão sujeitos a muitos riscos que vão 
além dos riscos financeiros. Contudo, o foco 
insere-se na abordagem aos riscos finan-
ceiros dos bancos, que foi em grande parte 
estimulada pelos reguladores do sector que 
definiram os princípios e as regras básicas a 
serem aplicados às instituições financeiras.

RISCO DE CRÉDITO

Os empréstimos são uma das mais antigas 
actividades financeiras, estando o risco de 
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crédito associado à perda por ausência de 
pagamento (ou incumprimento do con-
trato) pela contraparte. Entendendo que 
corresponde ao risco de a contraparte no 
financiamento incumprir com a sua obri-
gação numa data específica.

Ainda na mesma linha de pensamento, 
mas tendo em consideração a avaliação do 
risco de crédito, nota-se que os mutuários 
podem vir a não pagar o crédito mutua-
do e os respectivos juros, pelo que se torna 
imprescindível avaliar, com muita atenção, 
antes da concessão do crédito, as condi-
ções que lhes devem ser fixadas, incluindo 
a prestação de garantias reais, pessoais ou 
outras e o envio de elementos sobre a sua 
situação e actividade.

O risco de crédito é o risco mais importante 
no sector bancário, definindo como o risco 
da contraparte em incumprir o pagamento 
da sua obrigação. Refere ainda, que o risco 
de crédito se divide em várias componen-
tes de risco, das quais se destacam as se-
guintes:

• Risco de incumprimento (default): é o 
risco do mutuário não cumprir com o 
serviço da dívida de um empréstimo 
resultante de um evento de default, em 
certo período. Exemplos: o atraso no 
pagamento; a reestruturação de uma 
operação e a falência ou liquidação do 
devedor, que podem provocar uma 
perda total ou parcial do valor empres-
tado à contraparte;

• Risco de concentração: possibilidade de 
perdas em função da concentração de 
empréstimos elevados a um pequeno 
número de mutuários e/ou grupos de ris-
co, ou em poucos sectores de actividade; 

• Risco de degradação da garantia (cola-
teral): não resulta em uma perda ime-

diata, mas sim na probabilidade de 
ocorrer um evento de default pela que-
da da qualidade da garantia oferecida, 
ocasionada por uma desvalorização do 
colateral no mercado, ou pelo desapa-
recimento do património pelo mutuá-
rio. 

O Comité de Supervisão Bancária de Basi-
leia – CSBB, encara o risco de crédito como 
a possibilidade que o mutuário do banco 
ou contraparte possa não cumprir com as 
suas obrigações em conformidade com os 
termos acordados (CSBB, 2000:1). O IASB, 
na Norma Internacional de Relato Finan-
ceiro - IFRS – Instrumentos Financeiros, de-
fine-se o risco de que um participante de 
um instrumento financeiro não venha a 
cumprir uma obrigação, provocando deste 
modo uma perda financeira para o outro 
participante.

O risco de crédito é considerado como o 
principal risco subjacente à actividade ban-
cária, sendo que a sua gestão consiste na 
execução de estratégias de maximização 
de resultados face a exposição dos riscos 
assumidos nas operações de crédito con-
cedidas, respeitando sempre as exigências 
regulamentares dos supervisores

RISCO DE MERCADO

Existe uma diversidade de conceitos do ris-
co de mercado no desenvolvimento da sua 
actividade, as instituições estão sujeitas aos 
riscos de mercado, quer se situem em po-
sições constantes do balanço, quer em po-
sições extrapatrimoniais. O risco de merca-
do consiste na possibilidade de ocorrerem 
perdas derivadas de situações adversas aos 
preços de mercado, como é o caso das alte-
rações de taxas de juro, taxas de câmbio, de 
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preços do mercado accionista e mercado-
rias (commodities).

Deste modo, pode-se afirmar que o risco 
de mercado deriva de potenciais perdas 
nas carteiras de negócios (trading book) ou 
investimentos, decorrentes das alterações 
às condições económicas e financeiras do 
mercado. Na abordagem às carteiras de 
investimento, a composição de uma cartei-
ra de títulos (portfolio), este risco não pode 
ser totalmente eliminado através da diver-
sificação, uma vez que o risco de mercado 
afecta o comportamento de todos os títu-
los e, bem assim, de todas as carteiras.

O risco de mercado como o risco de que 
o justo valor ou o fluxo de caixa futuro de 
um instrumento financeiro venha a flutuar 
devido a alterações nos preços de merca-
do, podendo englobar três tipos de riscos, 
a saber:

• Risco cambial: o risco de que o justo va-
lor ou o fluxo de caixa futuro de um ins-
trumento financeiro venha a flutuar de-
vido a alterações das taxas de câmbio;

• Risco de taxa de juro: o risco de que o 
justo valor ou o fluxo de caixa futuro de 
um instrumento financeiro venha a flu-
tuar devido a alterações das taxas de 
juro no mercado;

• Outros riscos de preços: o risco de que 
o justo valor ou o fluxo de caixa futuro 
de um instrumento financeiro venha a 
flutuar devido a alterações nos preços 
de mercado (que não associados a ris-
cos de taxa de juro ou riscos cambiais), 
quer essas alterações sejam causadas 
por factores específicos do instrumento 
individual ou do seu emitente, quer por 
factores que afectem todos os instru-
mentos similares negociados do mer-
cado (podemos associar ao risco das 

commodities, das cotações de títulos, e 
o risco do sector imobiliário).

RISCO DE LIQUIDEZ

A gestão de um adequado grau de liquidez 
é uma das preocupações centrais das insti-
tuições financeiras.

Um dos aspectos críticos no negócio bancá-
rio é precisamente o processo de transfor-
mar os fundos de curto prazo e colocá-los 
a médio e a longo prazo. Uma adequada 
gestão de liquidez representa a capacidade 
de as instituições continuarem a financiar 
a sua actividade creditícia e fazer frente ao 
vencimento das suas responsabilidades.

Ou, num sentido mais lato, pode-se afirmar 
que o risco de liquidez é o resultado do de-
sajustamento entre os padrões de maturi-
dade dos activos e dos passivos dos bancos, 
ou seja, o risco de liquidez resulta da des-
compensação da dimensão e maturidade 
entre activos e passivos.

O conceito de liquidez pode ser usado em 
diferentes contextos. Pode ser usado para 
descrever instrumentos financeiros e os 
seus mercados. Um mercado líquido é 
composto por activos líquidos, onde tran-
sacções normais podem ser facilmente 
executadas. E pode ser também utilizado 
no sentido da solvência de uma empresa.

Uma das lições importantes a reter dos 
acontecimentos da recente crise financei-
ra, que emergiu em meados de 2007 nos 
EUA com a crise do subprime, foi a evidên-
cia do nível de fragilidade do sistema finan-
ceiro mundial quanto à sua exposição ao 
risco de liquidez.
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Num momento em que grandes institui-
ções financeiras se deparam em situação 
de insolvência, pode-se verificar o esforço 
despendido por vários bancos para man-
ter níveis adequados de liquidez, os quais 
eram exigidos pelos bancos centrais dos 
seus países, a fim de sustentar as opera-
ções desses bancos e, principalmente, do 
sistema financeiro como um todo.

Deste modo, a crise financeira global aler-
tou para a importância do risco de liquidez 
nas instituições financeiras e ao mesmo 
tempo para a necessidade de o regular. 

 
RISCO OPERACIONAL

O risco operacional decorre de falhas na 
análise, processamento das operações, de 
fraudes internas e externas e da existência 
de recursos humanos insuficientes ou ina-
dequados.

RISCO DE ESTRATÉGIA

Decorre de decisões estratégicas inade-
quadas, da deficiente implementação das 
decisões ou da incapacidade de resposta a 
alterações do meio envolvente ou a altera-
ções no ambiente de negócios da institui-
ção.

RISCO DE REPUTAÇÃO

Decorre de uma percepção negativa da 
imagem pública da instituição, fundamen-
tada ou não, por parte de clientes, fornece-
dores, analistas financeiros, colaboradores, 
investidores, órgãos de imprensa ou pela 
opinião pública em geral.

RISCO DE COMPLIANCE

Decorre de violações ou da não conformi-
dade relativamente a leis, regulamentos, 
contratos, códigos de conduta, práticas ins-
tituídas ou princípios éticos.

RISCO PAÍS OU RISCO SOBERANO

Este tipo de risco está associado a altera-
ções ou perturbações específicas de na-
tureza política, económica ou financeira, 
nos locais onde operam as contrapartes 
que impeçam o integral cumprimento do 
contrato. É ainda utilizado para classificar 
o risco de contraparte envolvido em em-
préstimos a entidades estatais, dada a se-
melhança entre os métodos de análise do 
risco-país e do risco de contraparte de um 
Estado.

7.41. NOVAS NORMAS E INTERPRETA-
ÇÕES E ALTERAÇÕES A NORMAS
E INTERPRETAÇÕES

Novas normas, alterações às normas e in-
terpretações que se tornaram efetivas em 1 
de janeiro de 2019: 

a) IFRS 16 – Locações (nova). Esta norma 
substitui a IAS 17 – Locações, tendo um im-
pacto significativo na contabilização pelos 
locatários, que são agora obrigados a reco-
nhecer, para todas as locações com exceção 
das locações que apresentem um prazo 
não superior a 12 meses ou que respeitem 
a activos de baixo valor, um passivo da loca-
ção que reflete os pagamentos futuros da 
locação e um activo por direito de uso do 
activo identificável subjacente ao contrato 
de locação. A definição de um contrato de 
locação também foi alterada, sendo agora 
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baseada no direito de controlar o uso de 
um activo identificável. Na sua aplicação 
inicial (transição), a IFRS 16 pode ser apli-
cada retrospetivamente com reexpressão 
de comparativos ou pode ser seguida uma 
abordagem retrospetiva modificada, em 
que os comparativos não são reexpressos 
e os efeitos da adoção inicial da norma são 
reconhecidos no saldo de abertura de re-
sultados transitados. Esta nova norma não 
tem impacto material nas demonstrações 
financeiras do Banco.

b) IFRS 9 – Elementos de pré-pagamento 
com compensação negativa (alteração). 
Esta alteração introduz a possibilidade de 
classificar activos financeiros com condi-
ções de pré-pagamento com compensa-
ção negativa ao custo amortizado, desde 
que se verifique o cumprimento de con-
dições específicas (risco de crédito e de 
liquidez pouco expressivos), em vez de se-
rem classificados ao justo valor através de 
resultados. Esta alteração não tem impacto 
material nas demonstrações financeiras do 
Banco.

c) IAS 19 – Alterações, reduções e liquida-
ções de planos de benefícios definidos (al-
teração). Esta alteração à IAS 19 exige que 
uma entidade: (i) utilize pressupostos atua-
lizados para determinar o custo do serviço 
corrente e os juros líquidos para o período 
remanescente após a alteração, redução 
ou liquidação do plano; e (ii) reconheça em 
resultados como parte do custo com servi-
ços passados, ou como ganho ou perda na 
liquidação, qualquer redução no excedente 
de cobertura, mesmo que o excedente de 
cobertura não tenha sido reconhecido an-
teriormente devido ao impacto do asset 
ceiling. O impacto no asset ceiling é sempre 
registado em outro resultado integral, não 
podendo ser reciclado por resultados do 

exercício. Esta alteração não tem impacto 
nas demonstrações financeiras do Banco.

d) IAS 28 – Investimentos de longo-prazo 
em associadas e empreendimentos con-
juntos (alteração). Esta alteração clarifica 
que os investimentos de longo-prazo em 
associadas e empreendimentos conjuntos 
(componentes do investimento de uma en-
tidade em associadas e empreendimentos 
conjuntos), que não estão a ser mensura-
dos através do método de equivalência pa-
trimonial, são registados de acordo com a 
IFRS 9 – Instrumentos financeiros. Os inves-
timentos de longo-prazo em associadas e 
empreendimentos conjuntos estão sujeitos 
ao modelo de imparidade das perdas esti-
madas, antes de estes serem adicionados 
para efeitos de teste de imparidade ao in-
vestimento global numa associada ou em-
preendimento conjunto, quando existam 
indicadores de imparidade. Esta alteração 
não tem impacto material nas demonstra-
ções financeiras do Banco.

e) Melhorias às normas 2015 – 2017. Este ci-
clo de melhorias tem efeitos nas seguintes 
normas: IAS 23, IAS 12, IFRS 3 e IFRS 11. Esta 
alteração não tem impacto material nas 
demonstrações financeiras do Banco.

f) IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamen-
to de Imposto sobre o rendimento (nova). 
Trata-se de uma interpretação à IAS 12 – 
Imposto sobre o rendimento, referindo-se 
aos requisitos de mensuração e reconheci-
mento a aplicar quando existem incertezas 
quanto à aceitação de um determinado 
tratamento fiscal por parte da administra-
ção fiscal relativamente a imposto sobre o 
rendimento. Em caso de incerteza quan-
to à posição da administração fiscal sobre 
uma transação específica, a entidade de-
verá efetuar a sua melhor estimativa e re-
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gistar os activos ou passivos por imposto 
sobre o rendimento à luz da IAS 12 (e não 
da IAS 37 – Provisões, passivos contingentes 
e activos contingentes) com base no valor 
esperado ou no valor mais provável. Esta in-
terpretação não tem impacto material nas 
demonstrações financeiras do Banco.

Alterações às normas publicadas, cuja apli-
cação é obrigatória para períodos anuais 
que se iniciem após 1 de janeiro de 2020:

a) IAS 1 e IAS 8 (alteração) – Definição de 
materialidade. Esta alteração introduz uma 
modificação ao conceito de materialida-
de e clarifica que a menção a informações 
pouco claras se refere a situações cujo efeito 
é similar a omitir ou distorcer tais informa-
ções, devendo a entidade avaliar a mate-
rialidade considerando as demonstrações 
financeiras como um todo. São ainda da-
das clarificações quanto ao significado de 
“principais utilizadores das demonstrações 
financeiras”, sendo estes definidos como 
‘atuais e futuros investidores, financiadores 
e credores’ que dependem das demonstra-
ções financeiras para obterem uma parte 
significativa da informação de que neces-
sitam. Esta alteração não tem impacto ma-
terial nas demonstrações financeiras do 
Banco.

b) Estrutura conceptual. Como resultado 
da publicação da nova estrutura concep-
tual, o IASB introduziu alterações no texto 
de várias normas e interpretações, como: 
IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, 
IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 
20, IFRIC 22, SIC 32, de forma a clarificar a 
aplicação das novas definições de activo / 
passivo e de gasto / rendimento, além de al-
gumas das características da informação fi-
nanceira. Essas alterações são de aplicação 
retrospetiva, exceto se tal for impraticável. 

Esta alteração não tem impacto material 
nas demonstrações financeiras do Banco.

c) IFRS 3 (alteração) - Definição de negócio. 
Esta alteração constitui uma revisão à defi-
nição de negócio para efeitos de registo de 
concentrações de atividades empresariais. 
A nova definição exige que uma aquisição 
inclua um input e um processo substancial 
que conjuntamente gerem outputs. Os ou-
tputs passam a ser definidos como bens 
e serviços que sejam prestados a clientes, 
que geram rendimentos, excluindo os re-
tornos sob a forma de reduções de custos, 
e outros benefícios económicos para os 
acionistas. Passam a ser permitidos testes 
de concentração para determinar se uma 
transação se refere à aquisição de um ac-
tivo ou de um negócio. Esta alteração não 
tem impacto material nas demonstrações 
financeiras do Banco.

d) IFRS 9 e IFRS 7 (alteração) – Reforma das 
taxas de juro de referência. Estas alterações 
fazem parte da primeira fase do projeto 
‘IBOR reform’ do IASB e permitem isen-
ções relacionadas com a reforma do ben-
chmark para as taxas de juro de referência. 
As isenções referem-se à contabilidade de 
cobertura, em termos de: i) componentes 
de risco; ii) requisito ‘altamente provável’; 
iii) avaliação prospetiva; e iv) reciclagem da 
reserva de cobertura de fluxos de caixa, e 
têm como objetivo que a reforma das taxas 
de juro de referência não determine a ces-
sação da contabilidade de cobertura. No 
entanto, qualquer ineficácia de cobertura 
apurada deve continuar a ser reconhecida 
na demonstração dos resultados. Esta al-
teração não tem impacto material nas de-
monstrações financeiras do Banco.

e) IFRS 17 – Contratos de seguro (nova) (a 
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou 
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após 1 de janeiro de 2021). Esta nova norma 
substitui a IFRS 4 e é aplicável a todas as 
entidades que emitam contratos de segu-
ro, contratos de resseguro e contratos de 
investimento com caraterísticas de parti-
cipação discricionária. A IFRS 17 baseia-se 
na mensuração corrente das responsabi-
lidades técnicas, a cada data de relato. A 
mensuração corrente pode assentar num 
modelo completo (“building block approa-
ch”) ou simplificado (“premium allocation 
approach”). O reconhecimento da margem 
técnica é diferente consoante esta seja po-
sitiva ou negativa. A IFRS 17 é de aplicação 
retrospetiva. Sem impacto nas demonstra-
ções financeiras do Banco.

7.42. TRANSIÇÃO PARA IFRS 9 E IFRS 16

IFRS 9

Em 2014, o International Accounting Stan-
dards Board (“IASB”) emitiu a versão final 
da IFRS 9 – Instrumentos financeiros (“IFRS 
9”). Esta nova norma é efectiva para os exer-
cícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 
2018 e substituiu a IAS 39 – Instrumentos fi-
nanceiros: Reconhecimento e Mensuração 
(“IAS 39”). Tal como permitido pelas dispo-
sições transitórias da IFRS 9, o Banco não 
reexpressou os valores comparativos nas 
suas demonstrações financeiras decorren-
te da aplicação da IFRS 9. Os impactos nas 
demonstrações financeiras do Banco fo-
ram reconhecidos em resultados transita-
dos e, por essa via, no capital regulamentar 
reportado.

A IFRS 9 provocou também alterações signi-
ficativas noutras normas, relacionadas com 
instrumentos financeiros, tal como a IFRS 7 
“Instrumentos Financeiros: Divulgações”.

A IFRS 9 incorpora alterações significativas 
à IAS 39 essencialmente a 3 níveis:

• Novas regras para a classificação, reco-
nhecimento e mensuração de activos 
financeiros de acordo com o modelo de 
negócio do Banco e das características 
dos fluxos de caixa contratuais desses 
activos;

• Novos conceitos ao nível da metodolo-
gia e mensuração de imparidade para 
activos financeiros, calculada numa óp-
tica de perda esperada (“ECL” – Expec-
ted Credit Loss);

• Novos requisitos de contabilidade de 
cobertura mais alinhados com as prá-
ticas de gestão de risco das entidades. 

O Banco adoptou pela primeira vez a IFRS 
9 “Instrumentos Financeiros” em 1 de Ja-
neiro de 2019. Esta situação determinou 
alterações na classificação e valorização 
em determinados activos financeiros. Os 
impactos nas demonstrações financeiras 
decorrentes da adopção desta nova norma 
foram estimados por referência a 1 de Ja-
neiro de 2019, tendo por base a informação 
disponível à data e a assunção de um con-
junto de pressupostos. Com base nestas 
estimativas, a adopção da IFRS 9 resultou 
numa redução da situação líquida do Ban-
co em 1 de Janeiro de 2019 de aproximada-
mente AKZ 4.811.617 milhares que se deta-
lham de seguida:
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BALANÇO 31Dez18
Reexpresso

Reclassificação 
BM Remensuração 01Jan2019

IFRS 9

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 27 986 133 - - 27 986 133

Disponibilidades em outras instituições de crédito 4 669 179 - (6 249) 4 662 930

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de 
crédito 11 909 395 - (235 886) 11 673 509

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 565 909 (565 909) - -

Activos financeiros disponiveis para venda - 554 632 - 554 632

Investimentos detidos até à maturidade 27 307 685 (27 307 685) - -

Activos financeiros pelo custo amortizado - - - -

Títulos de dívida - 27 318 962 (367 226) 26 951 736

Crédito a clientes 50 132 038 - (4 202 256) 45 929 782

Activos não correntes detidos para venda - -

Outros activos tangíveis 7 628 063 - - 7 628 063

Activos intangíveis 997 919 - - 997 919

Activos por impostos correntes 332 877 - - 332 877

Outros activos 4 390 363 - - 4 390 363

TOTAL DO ACTIVO 135 919 561 - (4 811 617) 131 107 944

Passivo e capital próprio

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 4 524 817 - - 4 524 817

Recursos de clientes e outros empréstimos 123 187 045 - - 123 187 045

Provisões 2 112 510 - - 2 112 510

Passivos programas Estado e recursos vinculados 11 695 782 - - 11 695 782

Outros passivos 4 320 264 - - 4 320 264

TOTAL DO PASSIVO 145 840 418 - - 145 840 418

Capital Social 37 254 079 - - 37 254 079

Prémios de emissão 653 582 - - 653 582

Desconto de emissão (16 224 752) - - (16 224 752)

Outras reservas e resultados transitados (22 610 827) - (4 811 617) (27 422 444)

Resultado líquido individual do exercício (8 992 939) - - (8 992 939)

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO (9 920 857) - (4 811 617) (14 732 474)

TOTAL DO PASSIVO E DO CAPITAL PRÓPRIO 135 919 561 - (4 811 617) 131 107 944

IFRS 16

O Banco aplicou a IFRS 16 com data de aplicação inicial de 1 de Janeiro de 2019. Como resultado, 
o Banco alterou a sua política contabilística para contratos de locação como detalhado abaixo.

A norma introduziu um modelo único para a contabilização das locações no Balanço. Nesse 
sentido, o Banco, na ótica de locatário, reconheceu ativos sob direito de uso os quais represen-
tam os seus direitos de usar os ativos subjacentes e passivos da locação representativos das suas 
obrigações de efetuar pagamentos de locação. A contabilização enquanto locador permanece 
inalterada face às políticas contabilísticas já existentes.

O Banco adotou a IFRS 16 utilizando a abordagem Retrospetiva Modificada, abordagem que 
não implica um impacto nos fundos próprios dado que, à exceção dos pagamentos de loca-
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ção prévios ou acrescidos relacionados com 
essa locação reconhecidos na demonstra-
ção da posição financeira imediatamente 
antes da data de aplicação inicial, não exis-
tem diferenças entre o direito de uso do 
bem e o passivo da locação no momento 
do reconhecimento inicial (1 de Janeiro de 
2019). A informação comparativa apresen-
tada relativa a 2018 não foi reexpressa - i.e. 
é apresentada, tal como anteriormente 
reportada, de acordo com a IAS 17 e as in-
terpretações relacionadas. Os detalhes das 
alterações nas políticas contabilísticas são 
divulgados nos pontos seguintes:

I. DEFINIÇÃO DE LOCAÇÃO

Anteriormente, o Banco determinou na 
data de início do contrato se um acordo é 
ou contém uma locação de acordo com 
a IFRIC 4 “Determinar se um Acordo Con-
tém uma Locação”. De acordo com a IFRS 
16, um contrato é, ou contém, uma locação 
se transmite o direito de utilizar um ativo 
identificado (o ativo subjacente) durante 
um certo período, em troca de uma retri-
buição.

Em 1 de Janeiro de 2019 o Banco efectuou 
o levantamento dos contratos existentes 
a esta data e utilizou o expediente prático 
previsto na norma, isto é, só aplicou a nor-
ma a contratos que foram previamente 
identificados como locações no âmbito da 
IAS 17 – Locações e da IFRIC 4. 

Na data de início ou na reavaliação de um 
contrato que contenha uma componente 
de locação, o Banco aloca a contrapartida 
no contrato para cada componente de lo-
cação e não locação com base no seu preço 
relativo individual. 

II. COMO LOCATÁRIO

Enquanto locatário, o Banco anteriormen-
te classificava as locações como locações 
operacionais ou locações financeiras, com 
base na avaliação geral sobre se a locação 
transfere substancialmente todos os riscos 
e benefícios associados à propriedade dos 
ativos subjacentes. De acordo com a IFRS 
16, o Banco reconhece ativos sob direito de 
uso e passivos da locação para algumas 
classes de ativos - i.e. estas locações são re-
conhecidas no Balanço do Banco.

A norma permite que um locatário não re-
conheça os ativos sob direito de uso e os 
passivos da locação de curto prazo que têm 
um prazo de locação de 12 meses ou inferior 
e locações de ativos de baixo valor, sendo 
os pagamentos associados a estas locações 
reconhecidos como despesa pelo método 
linear durante a vigência do contrato.

O Banco aplicou a isenção definida pela 
IFRS 16 para o reconhecimento dos ativos 
sob direito de uso e passivos da locação 
para locações de curta duração, cujo prazo 
de locação seja igual ou inferior a 12 meses. 
Deste modo, o Banco reconhece as despe-
sas associadas a estes contratos diretamen-
te em “Fornecimentos e Serviços de Tercei-
ros” na Demonstração de Resultados.

O Banco apresenta os ativos sob direito de 
uso em “Outros Ativos Tangíveis”, isto é, na 
mesma linha de itens que apresenta os ati-
vos subjacentes da mesma natureza que 
são sua propriedade e os passivos da loca-
ção em “Outros Passivos” na demonstração 
da posição financeira.
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a) Locações classificadas como locações 
operacionais de acordo com a IAS 17

Na transição, para as locações classificadas 
como locações operacionais de acordo com 
a IAS 17, os passivos da locação foram men-
surados pelo valor atual dos pagamentos 
da locação remanescentes, descontados 
à taxa incremental de financiamento do 
Banco a 1 de janeiro de 2019. Os ativos sob 
direito de uso foram mensurados por uma 
quantia igual ao passivo da locação, ajusta-
da pela quantia de quaisquer pagamentos 
de locação prévios ou acrescidos relaciona-
dos com essa locação, reconhecidos na de-
monstração da posição financeira imedia-
tamente antes da data de aplicação inicial.

O Banco usou os seguintes expedientes 
práticos na aplicação da IFRS 16 às locações 
previamente classificadas como locações 
operacionais de acordo com a IAS 17:

• Aplicação de uma taxa de desconto 
única ao portfólio de locações com ca-
racterísticas similares;

• Isenção de reconhecimento para loca-
ções de curto prazo.

• Utilizar insights na determinação do 
prazo de locação se o contrato de loca-
ção contemplar opções de prorrogação 
ou rescisão.

b) Locações previamente classificadas 
como locações financeiras

Para as locações que foram classificadas 
como locações financeiras de acordo com a 
IAS 17, o montante contabilístico dos ativos 
sob direito de uso e dos passivos da locação 
a 1 de Janeiro de 2019 são determinados 
pelo valor contabilístico do ativo de locação 
e passivo de locação de acordo com a IAS 17 
imediatamente antes da referida data.

III. COMO LOCADOR

O Banco não é obrigado a efetuar quais-
quer ajustamentos na transição para a IFRS 
16 para locações nas quais atua como lo-
cador, exceto para as sublocações. O Ban-
co contabilizou as suas locações de acordo 
com a IFRS 16 desde a data de aplicação 
inicial.

O Banco aplicou a IFRS 15 - Rédito de Con-
tratos com Clientes para alocar a contra-
partida no contrato para cada componente 
de locação e de não locação.

IV. IMPACTOS NAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Na transição para IFRS 16, o Banco reco-
nheceu ativos sob direito de uso e passivos 
da locação no montante de mAKZ 914.330, 
tendo o ativo sob direito de uso sido ajusta-
do por pagamentos de locação prévios no 
montante de mAKZ 7.907.

O Banco descontou os passivos de locação 
utilizando a sua taxa incremental de finan-
ciamento a 1 de Janeiro de 2019. A média 
ponderada da taxa incremental de finan-
ciamento do Banco é de 24,89%.

7.43. PLANO DE RECAPITALIZAÇÃO

O Banco a 31 de Dezembro de 2019 apre-
senta um capital próprio negativo de 
40.961.969 milhares de Kwanzas, incluindo 
um resultado líquido negativo do exercício 
de 26.190.225 milhares de Kwanzas. A esta 
data, o Banco não cumpre com o rácio de 
solvabilidade mínimo de 10% definido no 
artigo 4º do aviso n.º 2/2016 do Banco Na-
cional de Angola.
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Contudo, o Conselho de Administração do 
Banco recebeu por parte do BNA a indica-
ção de que após o processo de recapitaliza-
ção, os seus Fundos Próprios regulamenta-
res, o Rácio de solvabilidade regulamentar 
e demais rácios prudenciais, deverão estar 
em conformidade com a Lei e regulamen-
tação em vigor, a 31 de Dezembro de 2020.

 O Conselho de Administração, após a data 
de balanço, definiu um conjunto de inicia-
tivas, que inclui (i) uma expectativa de me-
nor receita; (ii) uma contenção significativa 
nos custos da actividade e, (iii) um plano de 
recapitalização do Banco que prevê dentre 
outras medidas, necessidades de capital 
de 57.000.000 milhares de Kwanzas, dos 
quais 30.000.000 milhares de Kwanzas se-
rão aportados até 30 de Junho de 2020 e 
o remanescente de 27.000.000 milhares de 
Kwanzas aportado até 31 de Dezembro de 
2020 após privatização, permitindo assim 
a devida recapitalização do Banco dando 
cumprimento dos rácios regulamentares 
e permitindo a manutenção da licença de 
operação do Banco.

7.44. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Após 31 de Dezembro de 2019, os merca-
dos financeiros mundiais foram significa-
tivamente afectados pelas consequências 
da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) relacionada com 
a propagação em todo o mundo do novo 
coronavírus SARS-COV-2 (a doença CO-
VID-19), e, tendo particular destaque, a que-
da abrupta do preço do barril de petróleo 
nos mercados internacionais. 

Esta situação tem um impacto significativo 
na execução do Orçamento Geral do Esta-
do de Angola em vigor para o ano de 2020, 

o qual está fortemente dependente das re-
ceitas provenientes da venda de petróleo, 
sendo expectável que o mesmo venha a ser 
significativamente reduzido. Atendendo à 
presença e exposição que o Banco tem no 
sector público estatal, os efeitos desta si-
tuação são incertos, podendo afectar a sua 
posição de tesouraria e a sua situação pa-
trimonial. 

O Conselho de Administração, após a data 
de balanço, encetou acções de revisão do 
orçamento para o ano de 2020 que visam 
traduzir (i) uma expectativa de menor re-
ceita; e (ii) uma contenção significativa nos 
custos da actividade. 

Consequentemente, a continuidade das 
operações do Banco, a realização dos seus 
activos e a liquidação dos seus passivos 
pelos montantes registados nas suas de-
monstrações financeiras depende da ma-
nutenção do suporte financeiro por parte 
dos Accionistas, das referidas medidas de 
revisão do orçamento e contenção de cus-
tos e/ou do sucesso futuro das suas ope-
rações.O Banco com a adopção da norma 
internacional de relato financeiro IFRS 9 e 
os ajustamentos da avaliação da qualidade 
de activos pelo Banco Nacional de Angola, 
está com a sua situação patrimonial líquida 
negativa, no entanto o regulador delimitou 
o prazo de 30 de Junho de 2020 para a de-
vida recapitalização. O accionista maioritá-
rio está comprometido com a data para a 
devida recapitalização do Banco de forma 
a retomar nessa data o cumprimento dos 
rácios regulamentares.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
Aos Accionistas do
Banco de Comércio e Indústria, S.A.

Introdução

1. Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Banco de Comércio 
e Indústria, S.A. (“Banco”), as quais compreendem o Balanço em 31 de 
Dezembro de 2019 que evidencia um total de 173 265 558 milhares de 
Kwanzas e um capital próprio negativo de 40 961 969 milhares de Kwanzas, 
incluindo um resultado líquido negativo de 26 190 225 milhares de Kwanzas, 
as Demonstrações de Resultados, do Resultado integral, de Alterações nos 
Capitais Próprios e dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data e o 
correspondente Anexo.

Responsabilidade do Conselho de Administração pelas Demonstrações
Financeiras

2. O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresenta-
ção de modo apropriado destas demonstrações financeiras de acordo com 
as Normas Internacionais de Relato Financeiro e pelo controlo interno que 
determine ser necessário para possibilitar a preparação de demonstrações 
financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou a erro.

Responsabilidade do Auditor

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião independente 
sobre estas demonstrações financeiras com base na nossa auditoria, a qual 
foi conduzida de acordo com as Normas Técnicas da Ordem dos Contabi-
listas e Peritos Contabilistas de Angola. Estas normas exigem que cumpra-
mos requisitos éticos e que planeemos e executemos a auditoria para obter 
segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de 
distorção material.

4. Uma auditoria envolve executar procedimentos para obter prova de auditoria 
acerca das quantias e divulgações constantes das demonstrações financei-
ras. Os procedimentos seleccionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção material das demonstrações 
financeiras devido a fraude ou a erro. Ao fazer essas avaliações dos riscos, o 
auditor considera o controlo interno relevante para a preparação e apresenta-
ção das demonstrações financeiras pela entidade a fim de conceber procedi-
mentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não com 
a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno 
da entidade. Uma auditoria inclui também avaliar a adequação das políticas 
contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas feitas 
pelo Conselho de Administração, bem como avaliar a apresentação global 
das demonstrações financeiras.

KPMG Angola - Audit, Tax, Advisory, S.A., a firma 
angolana membro da rede KPMG, composta por firmas 
independentes afiliadas da KPMG International Coope-
rative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Angola- Audit, Tax, Advisory, S.A.
Capital Social: 1.350.000 USD / 135.000.000 AKZ
Pessoa Colectiva Nº 5401178077
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5. Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e 
apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião de auditoria 
com reservas.

Bases para a Opinião com Reservas

6. Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica de balanço “Crédito a clientes” apre-
senta o valor de 45 684 253 milhares de Kwanzas. Decorrente do trabalho 
efectuado, não nos foi disponibilizada informação relevante para a execução 
do nosso trabalho, nomeadamente, a formalização de contratos, as rees-
truturações associadas e o registo de garantias e as operações de crédito 
concedido a clientes desde o momento da contratação até 31 de Dezembro 
de 2019. Nesta base, não nos foi possível concluir quanto ao direito do Banco 
sobre estes montantes, sobre a sua existência e sobre a adequação dos 
valores apresentados.

7. O Banco adoptou a IFRS 9 no exercício de 2019, a qual estabelece uma 
nova metodologia de apuramento de perdas esperadas por imparidade. A 
implementação do modelo de perdas esperadas para imparidade de crédito 
foi concluída com um conjunto de limitações não nos tendo sido possível 
validar, nomeadamente, a qualidade dos dados no que respeita ao aumento 
significativo do risco de crédito, à marcação de créditos reestruturados, aos 
períodos de cura e respectivos valores da recuperação, dados essenciais 
para a aplicação da IFRS 9. Deste modo, não nos foi possível concluir quanto 
aos efeitos destas limitações na rubrica de imparidade de crédito do exercício 
de 14 405 627 milhares de Kwanzas e imparidade acumulada de 42 044 124 
milhares de Kwanzas.

8. Tendo em consideração as limitações descritas nos parágrafos 6 e 7 ante-
riores, não nos é possível concluir, igualmente, sobre os montantes de 9 906 
171 milhares de Kwanzas e 5 441 816 milhares de Kwanzas registados nas 
rubricas de juros e rendimentos similares (Juros de crédito a clientes) e rendi-
mentos de serviços de comissões.

9. A 31 de Dezembro de 2019 a rubrica Provisões inclui o montante de 7 005 
785 milhares de Kwanzas relativo a responsabilidades com responsabilidades 
de benefícios pós emprego. Não obtivemos prova suficiente e apropriada 
sobre o montante apresentado pelo Banco, quer no balanço de abertura quer 
em 31 de Dezembro de 2019, pelo que não nos é possível concluir sobre os 
impactos registados na demonstração de resultados, nas rubricas de provi-
sões líquidas de anulações, no montante de 5 391 328 milhares de Kwanzas.

10. O Banco apresenta no seu passivo, na rubrica Programas do Estado e recur-
sos vinculados com referência a 31 de Dezembro de 2019, o montante de 11 
991 819 milhões de Kwanzas relativos a um conjunto de responsabilidades 
cuja contraparte é uma outra instituição financeira. A esta data não foi possí-
vel obter a confirmação dos valores registados ou confirmar a sua exigibilida-
de, pelo que não nos é possível concluir o sobre o montante registado nesta 
rubrica.

11. O Banco apresenta no seu passivo, incluído na rubrica Outros passivos, com 
referência a 31 de Dezembro de 2019, o montante de 3 888 549 milhões 
de Kwanzas relativos à Conta do Tesouro Nacional - receitas arrecadadas. 
A esta data não foi possível obter a confirmação dos valores registados ou 
confirmar a sua exigibilidade, pelo que não nos é possível concluir o sobre o 
montante registado nesta rubrica.
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12. O Banco apresenta na nota 40. Gestão do Risco da Actividade as divulga-
ções relativas à gestão de risco da actividade, as quais não cumprem com o 
definido na norma IFRS 7 – Divulgação de instrumentos financeiros, nome-
adamente no que se refere à maturidade de activos e passivos financeiros, 
divulgações do crédito, indicadores de liquidez, políticas de gestão do risco 
de crédito, exposição máxima ao risco de crédito, risco de mercado e análises 
de sensibilidade.

13. Conforme referido no parágrafo 7 acima, o Banco adoptou a IFRS 9 no exer-
cício de 2019 sendo que a mesma deveria ser aplicada, prospectivamente, 
para os exercícios iniciados em 1 de Janeiro de 2018. O Banco não procedeu 
aos ajustamentos nem às divulgações que seriam necessárias efectuar relati-
va à informação comparativa com referência a 31 de Dezembro de 2018, nos 
termos da aplicação da norma.

14. Conforme descrito na nota 2.1.Bases de apresentação do Anexo às demons-
trações financeiras, o Banco Nacional de Angola e a Associação Angolana de 
Bancos (“ABANC”) expressaram uma interpretação de que não se encon-
travam cumpridos a totalidade dos requisitos previstos na IAS 29 - Relato 
financeiro em economias hiperinflacionárias (“IAS 29”) para que a economia 
Angolana fosse considerada hiperinflacionária nos exercícios findos em 31 
de Dezembro de 2017 e 2018 e, consequentemente, o Conselho de Admi-
nistração do Banco naquelas datas decidiu pela não aplicação das dispo-
sições constantes naquela Norma no decurso do período considerado em 
hiperinflacção. Em 31 de Dezembro de 2018, a taxa de inflação acumulada 
nos últimos três anos ultrapassava os 100%, o que é uma condição quantita-
tiva objectiva que nos levou a considerar, para além da existência de outras 
condições previstas na IAS 29, que a moeda funcional das demonstrações 
financeiras do Banco em 31 de Dezembro de 2018 correspondia à moeda de 
uma economia hiperinflacionária.

Com referência ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, conside-
rando que o indicador de inflação acumulada para os anos de 2017, 2018 e 
2019 é inferior a 100%, e dado que não ocorreram outros efeitos significativos 
adversos, é possível considerar que Angola deixou de ser uma economia em 
hiperinflacção em 2019.
Nestes termos, a IAS 29 deixa de ser aplicada, prospectivamente, para os 
exercícios iniciados em 1 de Janeiro de 2019.

O Banco não procedeu aos ajustamentos que seriam necessários, atendendo 
àquela premissa e de acordo com as disposições previstas naquela Norma, 
nomeadamente a aplicação com referência aos exercícios de 2017 e 2018, 
período abrangido pela hiperinflacção, com o respectivo impacto nos saldos 
de abertura, para o corrente período.

Não obtivemos, contudo, informações suficientes que nos permitam quantifi-
car os efeitos desta situação nas demonstrações financeiras do Banco em 31 
de Dezembro de 2019, que entendemos serem materiais.

Opinião com Reservas

15. Em nossa opinião, excepto quanto aos possíveis efeitos dos assuntos 
descritos nos parágrafos 6 a 11 e excepto quanto aos efeitos dos assuntos 
descritos nos parágrafos 12 a 14 acima da secção “Bases para a Opinião 
com Reservas”, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 
acima apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materialmente 
relevantes, a posição financeira do Banco de Comércio e Indústria, S.A. em 
31 de Dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa 
relativos ao exercício findo naquela data, em conformidade com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro.
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Ênfases

16. Sem afectar a nossa opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a 
atenção para os seguintes assuntos:

16.1. O Banco apresenta a 31 de Dezembro de 2019 um capital próprio negativo 
de 40 961 969 milhares de Kwanzas, incluindo um resultado líquido negativo 
do exercício de 26 190 225 milhares de Kwanzas.

Adicionalmente, e conforme divulgado na nota 43. Plano de Recapitilização, 
o Banco não cumpre com o rácio de solvabilidade mínimo de 10% definido 
no artigo 4º do aviso n.º 2/2016 do Banco Nacional de Angola (BNA), não 
divulgando o seu cálculo pelo mesmo ser negativo. Contudo, o Conselho de 
Administração do Banco recebeu por parte do BNA a indicação de que após o 
processo de recapitalização, os seus fundos Próprios regulamentares, o rácio 
de solvabilidade regulamentar e demais rácios prudenciais, deverão estar em 
conformidade com a Lei e Regulamentação em vigor, a 31 de Dezembro de 
2020.

Acresce que, e conforme divulgado na nota 44. Eventos Subsequentes, após 
31 de Dezembro de 2019, os mercados financeiros mundiais foram signifi-
cativamente afectados pelas consequências da pandemia declarada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) relacionada com a propagação em 
todo o mundo do novo coronavírus (COVID-19) e da queda abrupta do preço 
do barril de petróleo nos mercados internacionais.

Conforme descrito nas notas 43. Plano de recapitalização e 44. Eventos 
subsequentes, o Conselho de Administração, após a data de balanço, definiu 
um conjunto de iniciativas, que incluem: (i) uma expectativa de menor receita; 
(ii) uma contenção significativa nos custos da actividade, e (iii) um plano de 
liquidez e de recapitalização do Banco, que prevê necessidades de capital de 
57 000 000 milhares de Kwanzas, dos quais 30 000 000 milhares de Kwanzas 
serão aportados pelo accionista até 30 de Junho de 2020 e os remanescen-
tes 27 000 000 milhares de Kwanzas serão aportados até 31 de Dezembro 
de 2020, após conclusão do processo de privatização. O referido plano de 
recapitalização foi apresentado, no início de 2020, ao accionista e ao BNA, 
tendo o Conselho de Administração recebido do BNA a autorização para a 
reposição dos rácios nessa conformidade.

Nesta base, as incertezas quanto:

• ao momento da realização do aumento de capital remanescente de 27 000 
000 milhares de Kwanzas após privatização;
• à concretização das restantes medidas adicionais definidas nas projeções 
de liquidez e plano de recapitalização face à incerteza quanto aos pressupos-
tos e estimativas aí assumidos; e,
• à incerteza da implementação do plano de recapitalização apresentado 
pelo actual Conselho de Administração, por parte dos novos accionistas 
decorrentes do processo de privatização;

representam acontecimentos ou condições da existência de uma incerteza 
material, inerente à evolução de algumas situações que não estão sob con-
trolo do Banco, que podem colocar dúvidas significativas sobre a capacidade 
do Banco em se manter em continuidade, caso não se venha a concretizar 
o desfecho pretendido das medidas em curso tomadas pelo Conselho de 
Administração.
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16.2. Conforme divulgado na nota 4. Correcção de Erros, do anexo às demonstra-
ções financeiras, o Banco efectuou um conjunto de re-expressões aos saldos 
de abertura para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 com um 
impacto negativo nos capitais próprios de 37 178 720 milhares de Kwanzas e 
no resultado líquido do exercício de 9 695 298 milhares de Kwanzas.

16.3. Conforme divulgado na nota 2.1. Bases de Apresentação do anexo às 
demonstrações financeiras, estas demonstrações financeiras, preparadas 
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 referem-se à actividade 
individual do Banco.

Outras Matérias

17. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2018, foram examinadas por outro Auditor Independente, que 
sobre elas emitiu um Relatório do Auditor Independente sem reservas e com 
uma ênfase, datado de 11 de Abril de 2019. A nossa contratação como Perito 
Contabilista ocorreu a 23 de Dezembro de 2019 para efectuarmos a auditoria 
estatutária do ano findo em 31 de Dezembro de 2019.

Luanda, 22 de Maio de 2020

KPMG Angola – Audit, Tax, Advisory, S.A.
Representada por
Maria Inês Rebelo Filipe
(Perito Contabilista com cédula n.º 20140081)




