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1 -ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente    António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino 

Vice-Presidente  Baptista Muhongo Sumbe 

Secretário    Hélder Carneiro Cirilo 

 

Conselho de Administração 

Presidente  Rodolfo Vasco de Castro Gomes Mascarenhas Lavrador 

1º Vice-Presidente  Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz 

2º Vice-Presidente -  Fernando Marques Pereira 

3º Vice-Presidente -  António Santos Domingos 

Vogal -    Carlos Manuel Amaral de Pinho 

Vogal -    António Maria Raposo de Magalhães 

Vogal -    Pedro Fernando Raposo Marques 

Vogal -    Vitor José Lilaia da Silva 

Vogal -    Germano Manuel Bastos Amaral 

Vogal -    Cláudia Jeremias 

 

Comissão Executiva 

Presidente - Fernando Marques Pereira 

Vogal - António Santos Domingos 

Vogal - Carlos Manuel Amaral de Pinho 

Vogal - António Maria Raposo de Magalhães 

Vogal - Pedro Fernando Raposo Marques 

 

Conselho Fiscal 

Presidente  Maria Luísa Perdigão Abrantes 

Vice-Presidente  António José do Nascimento Ribeiro 

Vogal   José Fernandes Caeiro 
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2- ACCIONISTAS 

 

A distribuição do capital social em 31 de Dezembro de 2012, era a seguinte: 

 

 

 

  

Caixa Geral de Depósitos

51%

Banco Santander Totta

49%

PartAng

51%

Sonangol 24%

Sonangol Holding 1%

Jaime Freitas

12%

António Mosquito

12%

BCGTA

Nome do Accionista

Nº Acções 

Detidas Valor total (AKZ) % de Capital

PARTANG, SGPS, SA 8.746.500 4.373.250.000,00 51,00%

SONANGOL, EP 4.116.000 2.058.000.000,00 24,00%

ANTÓNIO MOSQUITO 2.058.000 1.029.000.000,00 12,00%

JOSÉ JAIME AGOSTINHO DE SOUSA FREITAS 2.058.000 1.029.000.000,00 12,00%

SONANGOL HOLDINGS, LDA 171.500 85.750.000,00 1,00%

17.150.000 8.575.000.000,00 100,00%

Posição accionista actual
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3 - REDE COMERCIAL E DIRECÇÕES 

Área Responsável 

Direcção de Banca de Empresas (DBE) 
 

Olinto Mota 
Director 

Direcção de Banca de Retalho (DBR) 
 

José Manuel Rato 
Director 

Gabinete de Investimentos (GIN) 
 

Paulo Silva 
Director 

Centro de Empresas de Benguela 
 

Frederico Marques 
Director Centro Empresas 

Centro de Empresas da Sede 
 

Yola Linha 
Directora Centro Empresas 

Centro de Empresas de Serqueira Lukoki 
 

Miriam Fernandes 
Directora Centro Empresas 

Direcção Regional de Luanda 1 
 

Verissimo Simão 
Director Adjunto 

Dependência do Porto Luanda 
 

Paulo Fançony 
Gerente 

Dependência da Mulemba 
 

Maria Madalena Costa 
Gerente 

Dependência de Cacuaco 
 

Elsa Barros 
Gerente 

Dependência do Panguila 
 

Adão Andrade 
Subgerente 

Agência de Saurimo 
 

Zenilda Sá 
Gerente 

Direcção Regional de Luanda 2 
 

Isabel Lozano 
Directora Regional 

Agência da Sede 
 

Paula da Costa 
Gerente 

Dependência do Kinaxixi 
 

Tatiana Ferreira 
Gerente 

Dependência de Serqueira Lukoki 
 

Bruno Pereira 
Gerente 

Direcção Regional de Luanda 3 
 

Carla Valaço 
Directora Regional 

Dependência da Praia do Bispo/Caravela 
 

Blanche Camacho 
Gerente 

Dependência da Samba 
 

Maria de Sousa 
Gerente 

Dependência da Samba Hotel 
 

Dirse Amaral 
Gerente 
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Área Responsável 

Dependência de Talatona (HCTA) 
 

Vanda Castro 
Gerente 

Dependência de Viana 
 

Olga Cambalanganja 
Gerente 

Dependência do Piaget 
 

Mirian Emiliano 
Subgerente 

Direcção Regional Norte 
 

Vitor Gopaul 
Director Regional 

Agência de Cabinda 
 

David Bumbal 
Gerente 

Agência do Soyo 
 

Telma Makemba 
Subgerente 

Agência do Ambriz 
 

Mendes Huongo 
Gerente 

Direcção Regional Sul 
 

Jorge Reigota 
Director Regional 

Agência de Benguela 
 

Edgar Gonçalves 
Subgerente 

Dependência do Lobito INAR 
 

Natasha Soares 
Subgerente 

Agência do Huambo 
 

Alexandre Coelho 
Gerente 

Agência do Lubango 
 

Pablo Felix 
Gerente 

Agência do Namibe 
 

Nuno Sampaio 
Gerente 

Direcção Regional de Institucionais 
 

Alberto Santos 
Director Regional 

Direcção Administrativa (DAD) 
 

Rui Armada 
Director 

Direcção de Auditoria e Inspecção (DAI) 
 

Guilhermino Santos 
Director 

Direcção de Contabilidade (DCT) 
 

Virginia Garcês 
Directora 

Sector de Análise de Risco (SAR) 
 

Jorge Cruz 
Responsável 

Direcção Financeira (DIF) 
 

Vladimir Borja 
Director Adjunto 

Direcção de Marketing e Comunicação (DMC) 
 

Felizardo Zassala 
Responsável 

Direcção de Organização (DOR) 
 

Ana Seabra 
Directora 

Direcção Operações Documentárias e Tesouraria (DOT) 
 

Teresa Mónica 
Directora 

Direcção de Transferências e Licenciamento (DTL) 
 

Maria José Figueiredo 
Directora 

Direcção de Recursos Humanos (DRH) 
 

Paulo Barros 
Director 

Direcção de Sistemas de Informação (DSI) 
 

Pedro Pinheiro 
Director 
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Área Responsável 

Direcção de Sistemas de Pagamento (DSP) 
 

Fernando Jorge 
Director 

Gabinete de Apoio ao Cliente (GAC) 
 

Eduardo Pompeu 
Chefe de Gabinete 

Gabinete de Apoio Jurídico (GAJ) 
 

Luzia Amaral 
Chefe de Gabinete 

Gabinete de Compliance (GCP) 
 

António Silva 
Chefe de Gabinete 

Gabinete de Dinamização de Redes (GDR) 
 

Nuno Gomes 
Chefe de Gabinete 

Gabinete de Gestão de Crédito (GGC) 
 

Jaime Cunha 
Chefe de Gabinete 

Gabinete de Obras (GOB) 
 

Manuel Morais 
Coordenador de Equipa 

Gabinete de Recuperação de Crédito (GRC) 
 

Marília Figueira 
Chefe de Gabinete 
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4- PRINCIPAIS INDICADORES 
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5 - MENSAGEM DO PRESIDENTE 

O actual Conselho de Administração do Banco Caixa Geral Totta de Angola iniciou o seu mandato em 14 
de Junho de 2012. Assim, embora seja da sua competência e responsabilidade a apresentação das 
contas do último exercício, importa referir que o mérito dos resultados obtidos deve, pois, ser 
partilhado entre as duas equipas que geriram o Banco em 2012. 

A economia mundial voltou a expandir-se em 2012, embora tenha registado o segundo ano sucessivo de 
abrandamento. A conjuntura económica internacional continuou condicionada por um crescimento 
modesto da actividade no sector industrial, reflexo da fraca procura, nomeadamente por parte das 
principais economias, e consequente desaceleração das transacções de comércio internacional. 

A nível interno, a redução da inflação para mínimos históricos e a elevação e sustentação do 
crescimento económico, com tendência para a aceleração, marcaram o desempenho macroeconómico 
nos últimos três anos. 

Dentro destas condicionantes macro económicas, o nosso Banco encerrou o exercício de 2012 com um 
resultado líquido de 5.607,5 milhões de AOA (58,5 milhões de USD), o que representa um crescimento 
de 17,6% face ao ano transacto. 

A contribuir para o resultado esteve o assinalável desempenho comercial, com um crescimento do 
crédito em 100,3% e dos recursos de clientes em 27%. Perante os dados disponíveis relativos ao sistema 
bancário, o BCGTA terá obtido um ganho de quota de mercado, quer no crédito, quer nos depósitos. 

O acima referido explica que a margem financeira aumentasse 42,0% e a margem complementar 19,4%, 
com um crescimento das comissões de 20,9%. 

Os Custos de Estrutura aumentaram 7,0% (abaixo da inflação), tendo a rubrica de custos com o pessoal 

contribuído com o maior aumento em termos absolutos, representando um crescimento de 12%. De 

realçar, no entanto, que houve uma melhoria no rácio de eficiência “Cost to Income” que melhorou 5,9 

p.p., reduzindo-se para 34,0%. 

No sentido de acompanhar melhor os seus clientes, nomeadamente os do segmento empresarial, o 
BCGTA reforçou em 2012 a sua rede comercial através de abertura de duas novas agências, fixando o 
seu número total em vinte e três, a que se juntam três Centros de Empresas. 

De destacar igualmente os diferentes projectos desenvolvidos pelo Banco no sentido do reforço de toda 
a sua estrutura operativa, com especial destaque para os aspectos relativos à consolidação da 
implementação do CONTIF e ao desenvolvimento dos Sistemas de Informação e de Pagamentos, que 
permitiram ao BCGTA aumentar a qualidade do reporte e dos serviços prestados aos clientes. 

Por último, dou ênfase à evolução dos indicadores de rentabilidade dos capitais próprios (ROE) de 20,2% 
e de rentabilidade do activo (ROA), 4,1%, que registaram acréscimos face a 2011 e colocam o nosso 
Banco com indicadores que comparam bem, mesmo em termos internacionais.  

Podemos assim afirmar que em 2012 se continuaram a dar os passos necessários para se prosseguir o 
reforço das capacidades do Banco Caixa Geral Totta de Angola e do seu valor para os Accionistas, 
Colaboradores, Clientes e para o próprio mercado. 
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6- ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

ECONOMIA INTERNACIONAL 

A economia mundial voltou a expandir-se em 2012, embora tenha registado o segundo ano sucessivo de 
abrandamento. A conjunctura económica internacional continuou condicionada por um crescimento 
modesto da actividade no sector industrial, reflexo da fraca procura, nomeadamente por parte das 
principais economias, e consequente da desaceleração das transações de comércio inernacional. 

A procura manteve-se condicionada, em diversos casos, pelo ambiente de desavalancagem, quer de 
empresas, quer sobretudo das famílias, nomeadamente nas regiões desenvolvidas, e pela ausência de 
tracção dos estímulos monetários, quer convencionais, quer não convencionais, à economia real. 

Adicionalmente, com o rácio de dívida sobre o PIB a atingir, em muitos países, o nível mais elevado 
desde a Segunda Guerra Mundial, vários Governos continuaram a ser forçados a seguir políticas 
orçamentais restrictivas, procurando alcançar saldos orçamentais primários positivos que permitam 
inverter a tendência de subida da dívida pública, atribuindo-lhe assim um carácter de sustentabilidade. 
Nas poucas economias em que se assistiu a algum estímulo orçamental, o impacto no crescimento não 
foi significativo, uma vez vez que o sector privado manteve uma tendência de contracção do consumo. 

O ano de 2012 ficou marcado pela propagação da crise da dívida soberana no seio da Europa, após o 
contágio da mesma à dívida italiana e espanhola, situação agravada ainda pelas incertezas políticas em 
alguns países, pelo pedido de assistência ao sector financeiro por parte de Espanha, e pela necessidade 
de aprovação de um novo pacote de auxílio financeiro à Grécia, mesmo após o processo de 
reestructuração da dívida pública daquele Estado Membro ainda durante o 1º trimestre de 2012. Com o 
receio dos investidores acerca da situação das finanças públicas a agravar-se até meados do ano, alguns 
Governos reforçaram as medidas de austeridade.  

Os responsáveis governamentais e dos bancos centrais continuaram em 2012 a implementar medidas 
para estabilizar os mercados financeiros e impulsionar a atividade económica, medidas que acabaram 
por despoletar uma evolução mais favorável do sentimento durante a segunda metade do ano. 

Na Europa, a nível dos Governos, destaque para os novos compromissos no sentido de reforçar a 
coordenação das politicas económicas, de fiscalização orçamental, e de aumento do poder de 
intervenção dos mecanismos de estabilização financeira, desta feita junto do sector bancário, tendo 
para isso sido dados os primeiros passos com vista à criação de um mecanismo único de supervisão 
bancária. 

A nível da política monetária, realce para a introdução de novos estímulos, nomeadamente o anúncio da 
criação por parte do Banco Central Europeu (BCE) do programa Transações Monetárias Definitivas (na 
sigla inglesa, OMT - Outright Monetary Transactions), o novo mecanismo de intervenção do banco 
central no mercado da dívida, assim como a decisão de reduzir a principal taxa diretora para um mínimo 
de 0.75% em Julho, e, para a realização de um segundo leilão de cedência de liquidez a 3 anos, em 
Fevereiro. 

Nos EUA, a Reserva Federal reforçou a compra de títulos do Tesouro e anunciou a aquisição de títulos de 
dívida hipotecária, enquanto no Japão o Banco Central aumentou por seis vezes a dimensão do 
programa de compra de activos financeiros. 
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Apesar disso, ao longo do ano, as estimativas de crescimento económico por parte de instituições 
internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a OCDE, entre outras, foram 
sucessivamente sido revistas em baixa, em conformidade com a deterioração dos indicadores 
económicos em muitas regiões do globo. Na atualização mais recente das estimativas económicas, em 
Janeiro de 2013, o FMI estimava que a economia mundial terá crescido 3,2% em 2012, percentagem 
inferior aos 3,3% estimados em Setembro de 2012. O FMI continuou a alertar para o facto dos diversos 
riscos, quer de natureza orçamental, quer financeira, serem ainda muito elevados, embora tenha 
reconhecido que caso não se materializem e caso as condições financeiras continuem a melhorar, o 
crescimento pode vir a ser mais elevado do que o actualmente previsto para 2013. 

De acordo com o Eurostat, o crescimento na Área Euro em 2012 terá voltado a contrair, desta feita     -
0,4%, tendo a economia voltado a cair em recessão pela segunda vez em quatro anos. Esta retracção 
assentou primordialmente na procura doméstica. 

Pela negativa, sublinhe-se o desempenho das economias periféricas, que terão apresentado uma 
contracção. Quanto aos restantes Estados Membros da Área Euro, nomeadamente os principais, 
embora tenham crescido, registaram fortes abrandamentos. O desemprego na região continuou a 
aumentar em 2012, tendo a taxa de desemprego atingido 11,8%, perto do final do ano, o nível mais 
elevado desde o verão de 1990. 

INDICADORES ECONÓMICOS 
       

  Taxas de variação (em %)  Taxas (em %) 

  PIB  Inflação(b)  Desemprego (b) 

  
2011 2012 

 
2011 2012 

 
2011 2012 

    

União Europeia (a)  1.5 

 

-0.3 

 

 3.1 2.7  9.7 10.5 

Área do Euro  1.4 -0.4  2.7 2.5  10.1 11.3 

Alemanha  3.0 0.7  2.5 2.1  5.5 5.5 

França  1.7 0.2  2.3 2.3  9.6 10.2 

Reino Unido  0.9 -0.3  4.5 2.7  8.0 7.9 

Espanha  0.4 -1.4  3.1 2.5  21.7 25.1 

Itália  0.4 -2.3  2.9 3.3  8.4 10.6 

EUA  1.8 2.3  3.1 2.0  9.0 8.2 

Japão  -0.6 2.0  -0.3 0.0  4.6 4.5 

Rússia  4.3 3.6  8.4 5.1  6.5 6.0 

China  9.3 7.8  5.4 3.0  4.1 4.1 

Índia  7.9 4.5  10.2 9.6  n.d. n.d. 

Brasil  2.7 1.0  6.6 5.2  6.0 6.0 

          
Fontes: FMI: World Economic Outlook - Update - Janeiro de 2013       

(a) Comissão Europeia: European Economic Forecast - Novembro de 2012     

(b) FMI: World Economic Outlook - Setembro de 2012 (para os países não membros da UE)     

n.d. – não disponível     
 
 
 

    

Nos EUA, apesar da crescente incerteza relacionada com o forte ajustamento orçamental previsto para 
2013, o crescimento teve um contributo positivo para o sentimento dos investidores, tendo a actividade 
mantido um ritmo de expansão ligeiramente acima do inicialmente esperado. Destacou-se a substancial 
melhoria do mercado habitacional, quer ao nível de preços, quer ao nível de vendas. 
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Embora os níveis de crescimento mais elevados tenham sido registados pelas economias emergentes, 
este bloco evidenciou também algum abrandamento no decurso de 2012, sobretudo na segunda 
metade do ano. O mesmo foi, por um lado, resultado do enfraquecimento dos seus principais parceiros 
comerciais, e por outro, das políticas macroeconómicas de contenção implementadas ainda durante 
2011, a fim de prevenir o aparecimento de pressões inflacionistas.  

Assim, em 2012, em muitas destas economias as políticas monetárias foram novamente objecto de 
ajustamento, desta feita no sentido expansionista. 

No bloco asiático voltou a assistir-se às maiores taxas de expansão. Ainda assim, a atenção dos 
investidores esteve centrada quer na China, onde no verão o crescimento económico registado foi o 
mais baixo desde o início de 2009, quer no Japão, onde a actividade voltou a terreno negativo. 

Destaque ainda para o desempenho da economia brasileira, cuja expansão foi muito inferior à esperada. 
O Banco Central do Brasil destacou-se, aliás, ao decretar sete reduções da taxa directora, enquanto, por 
seu lado, o governo anunciou novos estímulos ao consumo e ao investimento.  

Em 2012, a nível global, a inflação não constituiu um obstáculo à implementação de medidas de 
estímulo à economia, uma vez que se observou uma tendência de moderação, enquanto as expectativas 
para a evolução do nível dos preços permaneceram ancoradas. 

 

-4% 0% 4% 8% 12%

União Europeia

Área do Euro

EUA

Japão

Rússia

China

Índia

Brasil

Produto Interno Bruto

2011 2012
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ECONOMIA ANGOLANA 

A redução da inflaçao para mínimos históricos e a elevação e sustentação do crescimento económico, 
com tendência para a aceleração, marcaram o desempenho macroeconómico nos últimos três anos. 

Foi concluído, com sucesso, em Fevereiro de 2012, o Programa de Ajustamento Macroeconómico
1
 

celebrado com o FMI em 23 de Novembro de 2009 e que envolveu o financiamento de USD 1,4 mil 
milhões (“MM”) (o maior montante, até então, disponibilizado pela instituição a um país subsaariano). 
Assim, foram ultrapassados os desiquilíbrios orçamentais e externos, induzidos pela crise financeira 
internacional

2
, e que tinham dado origem a uma crise interna de liquidez em 2009. 

A performance macroeconómica recente foi igualmente marcada pelo contributo prestado pelo 
aumento das receitas petrolíferas, cujos preços internacionais têm evidenciado uma tendência de 
subida e estabilização desde 2009, mantendo-se em patamares elevados desde aquela data. 

 

O crescimento das exportações de petróleo associado a um ritmo moderado de crescimento das 
importações de bens e serviços resultou no fortalecimento significativo da posição externa, 
nomeadamente o acentuado reforço das reservas cambias. Estas são, no momento, confortavelmente 
superiores à dívida externa, conferindo ao BNA uma larga margem de manobra para as suas 
intervenções no mercado cambial. 

 

PRODUÇÃO, PROCURA E PREÇOS 

No triénio 2010/2012, verificou-se uma taxa de crescimento médio anual do PIB de 4,9%, o que é 
considerado robusta, sobretudo se tivermos em consideração o contexto de crise económica 
internacional. Porém, este ritmo de crescimento é muito inferior ao verificado nos anos precedentes. 

Destaque-se a dinâmica do sector não petrolífero que, no triénio, registou sempre taxas de crescimento 
reais superiores ao sector petrolífero, suportado pela procura interna. No longo prazo seria desejável 

                                                           
1
 Stand-By Arrangement 

2 De um pico de USD 140,73 por barril (“p/b”) em Julho de 2008, o preço médio p/b do petróleo caiu para um 
mínimo de USD 33,36 p/b no final desse ano e terminou 2009 nos USD 77,16 p/b. 

Ind. Macroeconómicos 2010 2011 2012

PIB Nom (MM USD) 81,9 104,0 114,3

PIB (Tx. Cresc. Real) 3,4% 3,9% 7,4%

Sector Petrolífero -3,0% 5,6% 4,3%

Sector n/ Petrolífero 7,8% 9,7% 9,1%

Produção Petrolífera (M b) 640,6 605,9 657,3

Média Diária (M/b/d) 1,76 1,66 1,80

Preço Médio (USD) 77,9 110,1 103,8

Investimento (MM USD) (*) 7,9 9,0 10,2

(% do PIB) 9,7% 8,7% 8,9%
Fonte: Relatório de Fundamentação do OGE, 2012 e 2013

            (*)IMF - Angola , Country Report, August 2012 
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que esta tendência pudesse contribuir para a alteração do perfil da economia, ou seja, a diversificação 
da base económica. 

No que se refere à estabilidade dos preços, os resultados são claros e signficativos, comparativamente 
ao desempenho dos anos anteriores. Constata-se de facto uma redução gradual e sustentada da 
inflação desde de 2010, ancorada na estabilidade cambial e na consolidação orçamental, assente no 
aumento das receitas e na contenção das despesas. 

 

De facto, a economia angolana está a atravessar o seu melhor momento dos últimos vinte anos, no que 
diz respeito ao comportamento dos preços (i.e. desde a liberalização dos mesmos). Pela primeira vez a 
inflação caiu para valores próximos de um só digito. 

Em síntese, pode-se inferir que a inflação parece ter entrado numa trajectória virtuosa. No entanto, o 
prolongamento do processo desinflacionista (com reflexos positivos em termos da competitividade-
preço) estará dependente da manutenção do rigor orçamental e monetário, bem como da resolução de 
alguns constrangimentos estruturais do lado da oferta, tais como a logística e a concorrência. 

 

FINANÇAS PÚBLICAS 

Receitas e Despesas Fiscais 

As receitas petrolíferas, continuam a ser alicerce da posição orçamental (74,8% da receitas fiscais em 
2012). 

De realçar que a ênfase colocada pelas autoridades na consolidação orçamental está evidente no 
esforço de contenção das despesas que passaram de 39,9% do PIB em 2011 para 35,6% do PIB em 2012. 

É igualmente visível o esforço de diversificação das fontes de receitas, com o aumento das receitas não 
fiscais. 

 

 
 

2010 2011 2012

Inflação 15,3% 11,4% 10,0%

Fonte: Relatório de Fundamentação do OGE,  2013

MM USD 2010 2011 2012

Receitas 35,6 50,8 49,4

Petrolíferas 27,0 40,6 37,0

% das Receitas 75,9% 79,9% 74,8%

Despesas 30,0 40,2 40,7

Correntes 22,1 31,2 30,0

Investimento 7,9 9,0 10,7

Saldo Global 5,6 10,6 8,7

Fonte: Relatório de Fundamentação do OGE, 2013
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A outra dimensão da consolidação orçamental prende-se com o facto de que em 2011 as receitas 
petrolíferas, em exclusivo, seriam suficientes para suportar a totalidade das despesas fiscais e, 
adicionalmente, gerar um superavit de USD 0,4 MM. 

Em 2012 estima-se que os indicadores fiscais continuem a apresentar um bom nível de desempenho, 
apontando-se para um saldo global de USD 8,7 MM, equivalente a 7,6% do PIB. 

Dívida Pública 

O nível e a sustentabilidade das receitas fiscais, que registaram um aumento de 38,9% no triénio, 
criaram as condições para o menor recurso à emissão de dívida pública. Para suportar o financiamento 
do Programa de Investimento Público (“PIP”), a estratégia tem consistido no recurso primordial ao 
financiamento externo suportado pelo seguro de risco de crédito à exportação, dos diversos parceiros 
bilaterais. 

A estimativa para o total da dívida pública no final de 2012, incluindo o Sector Empresarial do Estado, é 
de USD 33,3 MM, o que corresponde a  

 

 
 

 
 

No final de 2012, a Dívida Pública representou 67,4% das Receitas Fiscais e 29,1% do PIB. 

Relativamente à composição da Dívida Pública, verifica-se uma tendência de estabilização da Dívida 
Interna em contraste com a Dívida Externa que tem tido um ligeiro crescimento. A evolução da Dívida 
Externa denota igualmente uma alteração do perfil da maturidade do financiamento público, dado que 
a dívida externa tem sido contraída no âmbito de acordos bilaterais e para suportar PIP’s. Por 
conseguinte, configura-se como um instrumento de médio e longo prazo em oposição ao financiamento 
interno que contém alguns instrumentos de política monetária, tais como as emissões de títulos com 
prazos inferiores a 365 dias. 

 

A POLÍTICA E AGREGADOS MONETÁRIOS 

A política monetária foi substancialmente alterada em finais de 2011 através da introdução de diversas 
instrumentos e inovações que conferem à mesma uma maior profundidade, sofisticação e eficácia 
potencial. De realçar. 

a) A criação do Comité de Política Monetária (Outubro de 2011), liderado pelo BNA e que reune 
mensalmente; 

(MM USD) 2010 2011 2012

Dívida Pública

Interna 13,4 12,2 13,2

Externa 17,0 19,3 20,1

Total 30,4 31,5 33,3

Fonte: Relatório de Fundamentação do OGE, 2013
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b) A introdução da taxa de juro básica (que sinaliza a orientação da política por parte da Autoridade 
Monetária; 

c) A introdução da LUIBOR (Luanda Interbank Offered Rates), divulgadas diariamente para vários 
prazos; 

d) A nova Lei Cambial dos Petróleos. 

Estes instrumentos possibilitam ao BNA exercer uma maior acção com vista (i) a redução do nível de 
“dolarização” da economia, (ii) ao controlo do nível geral dos preços e (iii) a estabilização da taxa de 
câmbio USD / AKZ. 

Depósitos 

À semelhança dos Créditos, foi registada uma desaceleração da taxa de crescimento dos Depósitos. Em 
termos absolutos os Depósitos atingiram USD 41,7 MM em Dez-12, tendo crescido apenas 10,8% face ao 
período homólogo, em detrimento dos anos anteriores, cuja variação era de cerca dos 30%. 

Em termos de preferência por MN ou ME, 
os depósitos em AKZ têm reforçado o seu 
peso no total dos depósitos. De 49,2% em 
Dez-10, atingiram 55,2% dos depósitos 
totais em Dez-12. 

 
 

 

 

Créditos 

O BNA prosseguiu o seu esforço no sentido de reduzir a utilização dos USD, por forma a melhorar a 
eficiência da política monetária. Por conseguinte, foram aumentadas as restrições à concessão de 
crédito em Moeda Estrangeira (“ME”), tanto aos particulares como às empresas. Consequência do facto, 
foi alcançado o objectivo de diminuir o rácio dos empréstimos em ME no total do crédito. 

Os Créditos registaram um aumentou 17,6% em termos homólogos em Dez-12, uma taxa superior à 
verificada em 2011(13,9%). A aceleração do crescimento do crédito em 2012, torna-se mais expressiva 
se comparada com o crescimento dos depósitos em 2012 (10,8%). Este facto tem consequências no 
aumento do Racio de Transformação do sistema. 

40,0%

45,0%
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60,0%
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Dep. ME / Dep. Tot.

Depósitos (M USD) Dez-10 Dez-11 Jun-12 Dez-12

Moeda Nacional 14.146 18.941 21.307 23.050

Moeda Estrangeira 14.621 18.752 18.383 18.697

Total 28.767 37.692 39.690 41.747

Var. Anual 31,0% 10,8%

Fonte: Diversas



 

RELATÓRIO & CONTAS 2012 Página 17 
 

Créditos (M USD) Dez-11 Jun-12 Dez-12

Moeda Nacional 17.731 21.391 22.974

Moeda Estrangeira 13.934 14.501 14.273

Total 31.665 35.892 37.246

Var. Anual 17,6%

Fonte: Diversas

 
 

 

 

  

TAXAS DE JURO 

A Taxa Básica do BNA (Jan-12: 10,0%; Dez-12: 10,25%) e a Facilidade de Cedência Permanente de 
Liquidez (Jan-12: 12,5%; Dez-12: 11,5%) registaram uma tendência decrescente.Esta medida teve 
impacto na política de preços das Instituições Financeiras, reflectidas genericamente na LUIBOR. 

A LUIBOR introduzida em Março-12, tem sido publicada diariamente pelo BNA e para vários prazos. 
Embora não possuindo uma tendência histórica, a LUIBOR tem sido utilizada em operações 
interbancárias, nomeadamente as overnights, e nas operações de financiamento contratadas entre os 
Bancos e os clientes (empresas e particualres). 

No período em referência - Mar-12 a Dez-12 - 
(i) a Luibor a 12, 6 e 3 meses registou um 
decréscimo superior a 1,0%, a Luibor a 9 meses 
registou um decréscimo de cerca de 1,0% e a 
Luibor a 1 mês e a taxa de overnight registaram 
um decréscimo de cerca de 0,6%. 

A massificação da utilização da LUIBOR nas 
operações de crédito dependerá da 
consistência, no futuro, da sua tendência e o 
estabelecimento de clima de confiança entre as 
Instituições Financeiras e entre estas e os seus 
clientes. 

 

 

EVOLUÇÃO CAMBIAL 

Um dos objectivos do BNA é a redução da “dolarização” da economia. Por conseguinte, a capacidade do 
BNA para estabilizar a taxa de câmbio USD / AKZ é o principal desafio da política câmbial. 

A evolução favorável das Reservas Internacionais Líquidas (“RIL”) tem reforçado a posição do BNA 
enquanto gestor da política cambial, pois detém uma posição privilegiada para suportar o AKZ e cumprir 
do objectivo da estabilidade cambial. 
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Tendo por referência o quadro infra, pode-se concluir que a evolução recente do AKZ tem sido 
caracterizada pela (i) estabilidade e (ii) desvalorização controlada. 

 
 

 

 

Adicionalmente aos instrumentos de política cambial, a nova Lei Cambial dos Petróleos irá introduzir 
mais players no mercado da oferta do USD, permitindo assim a estabilidade do AKZ. 

Face aos factos supra, pode-se concluir que o AKZ manterá o seu perfil de evolução, com alguma 
tendência para a “estabilização positiva” nos próximos anos. 

 

POSIÇÃO EXTERNA 

A evolução favorável dos indicadores macroeconómicos são igualmente visíveis nos excedentes da 
Balança de Pagamentos (“BoP”) (com destaque para a Balança Comercial (“BC”)) e no nível das Reservas 
Internacionais Líquidas (“RIL”), que atingiram USD 33,7 MM em 2012, ou seja, o equivalente a 8,6 meses 
de importações de bens e serviços. 

 

O nível das RIL tem sido um dos principais indicadores da robustez da estabilidade macroeconómica. 
Estas registaram, no trénio 2010-12, um crescimento de cerca de 95%, o que permitiu cobrir mais dois 
meses de importação (6,6 meses em 2010; 8,6 meses em 2012), enquanto a BoP tem evidenciado um 
sistemático saldo positivo (5,6% do PIB em 2012). 

A tendência crescente das exportações tem sido mais expressiva comparativamente ao aumento das 
importações, o que tem contribuído para a melhoria do saldo da BC. Esta melhoria das exportações tem 
sido suportada sobretudo pelo aumento das receitas de exportação do petróleo, determinadas em 
grande medida pela evolução do preço médio do barril no mercado internacional, como consequência 
da recuperação da economia mundial. 

Tx. de Câmbio (*) 2009 2010 2011 2012

USD / Akz 89,4 92,6 94,0 96,4

-3,6% -1,5% -2,6%
(*) Taxas  de Referêrencia

Fonte: Relatório de Fundamentação do OGE, 2012 e 2013
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97

2009 2010 2011 2012

USD / Akz

(MM USD) 2010 2011 2012

Saldos da Balança de Pagamentos

Balança Comercial 33,9 46,9 40,5

Balança Global 6,0 8,6 6,5

RIL 17,3 26,1 33,7

Nº de Meses de Importação 6,6 7,6 8,6

Fonte: Relatório de Fundamentação do OGE, 2013
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Excepcionando o exercício de 2012 no qual as importações registaram um crescimento superior 
comparativamente às exportações, embora partindo de uma base em termos absolutos muito inferior, 
as exportações têm revelado uma maior dinâmica. 

De realçar o ano de 2010 em que as importações registaram um decréscimo de 26,4%, contra um 
aumento das exportações em 23,9%, tendência que conduziu ao fortalecimento da posição externa, 
reflectida no saldo da BoP e nas RIL. 

 

MERCADO DE CAPITAIS 

Durante o ano de 2012, foram tomadas diversas iniciativas pela Comissão de Mercado de Capitais, por 
forma a criar as condições para o arranque do Mercado de Capitais em Angola. Neste contexto, 
estiveram disponíveis para a consulta pública os seguintes ante-projectos: 

a) Regime Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário; 

b) Regime Jurídico dos Fundos de Investimento mobiliário 

c) Regime Jurídico das Sociedades Gestoras dos Fundos de Investimento; 

d) Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários; 

e) Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento; 

f) Regime Jurídico do Mercado Regulamentado da Dívida Pública; 

g) Regime Jurídico dos Títulos de Participação; 

h) Regime Jurídico de Emissão e Gestão de Dívida Pública Directa e Indirecta. 

Ainda naquele enquadramento, a Comissão Económica do Conselho de Ministros na sua 1ª Sessão 
Ordinária, realizada em 04 de Abril de 2013, apreciou e aprovou um conjunto de diplomas que visam 
regular o mercado de capitais, nomeadamente: 

Regime Jurídico do Mercado Regulamentado de Dívida Pública Titulada 

Este instrumento tem como objectivo contribuir para que o mercado de dívida pública funcione de 
forma a cumprir o seu papel de construção de uma curva de referência para todos os segmentos do 
mercado, designadamente obrigacionista, accionista, derivados e fundos de investimento, na medida 
em que cabe em si, os activos considerados sem risco de crédito, ou risco soberano. Este diploma 
pretende igualmente contribuir para regular o funcionamento do mercado secundário de dívida pública. 

(MM USD) 2009 2010 2011 2012

Exportaçãoes 40,8 50,6 65,8 71,3

Var. (%) 23,9% 30,1% 8,3%

Importações 22,7 16,7 19,8 22,3

Var. (%) -26,4% 18,5% 13,0%
Fonte: Economist Intel igence Unit

Country Report, December 2012
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Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo 

A este Diploma cabe a missão de democratizar o acesso dos investidores de retalho ao mercado de 
valores mobiliários, podendo-se considerar o segmento de fundos de investimento como o canal 
privilegiado de acesso destes investidores ao mercado de valores mobiliários. 

Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras 

Ao Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras cabe o papel de regulação da actividade 
de todos os agentes intermediários do mercado, categoria onde constam as corretoras e distribuidoras. 

Regime Jurídico das Sociedades Gestoras dos Mercados Regulamentados e 
Serviços Financeiros 

Este Regime Jurídico visa a regulamentação de todos os serviços financeiros que são necessários para a 
manutenção e funcionamento das infra-estruturas de mercado. Regula a Sociedade da Bolsa, as 
Sociedades que exploram os Sistemas de Compensação e Liquidação dos valores mobiliários e os 
restantes mercados organizados (Mercado de Balcão Organizado e o Mercado de Divida Pública) e a 
Custódia dos Títulos. 

Risco Soberano 

As Autoridades nacionais têm privilegiado o relacionamento directo com as Agências de Rating. Assim, o 
Risco República ou Soberano foi avaliado pelas três principais agências internacioanais de rating 
(Standard & Poors, Moody’s e Fitch), tendo as mesmas emitido opiniões significativamente 
convergentes. 

Na opinião das referidas agências foram considerados determinantes para as respectivas notações, os 
factores infra: 

a) Forte perspectiva de crescimento económico; 

b) Elevado nível de produção petrolífera; 

c) Baixo nível de dívida pública; 

d) Nível de prosperidade medido pelo PIB per capita; 

e) Elevada dependência ao sector petrolífero e ao risco de queda do preço (vulnerabilidade à 
volatilidade do preço do petróleo); 

f) Ambicioso plano de diversificação económica; 

g) Nível de desenvolvimento institucional. 

Nesta sequência, foi realizada a segunda revisão anual do rating soberano, tendo a Moodys e a Fitch 
melhorado o rating para o outlook positivo, enquanto a Standard & Poors manteve o outlook estável: 



 

RELATÓRIO & CONTAS 2012 Página 21 
 

 

Acresce que a OCDE, em Outubro de 2012, decidiu melhorar a classificação de risco de Angola, que 
transitou da Categoria 6 para a Categoria 5. 

A melhoria ao nível da percepção do risco soberano evidencia os ganhos verificados na gestão das 
contas públicas e do quadro macroeconómico geral do país. 

  

Rating Outlook

Standard & Poors BB- Estável

Moody's Ba3 Positivo
Fitch BB- Positivo
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7 - SINTESE DA ACTIVIDADE COMERCIAL 

BANCA DE EMPRESAS 

No ano de 2012 a Direcção de Banca de Empresas (DBE), unidade de negócio que acompanha as grandes 
empresas representou 56% do total de recursos do Banco Caixa Totta e 85% do crédito concedido. 

A DBE atingiu um volume de recursos de 666 milhões USD e em crédito de 459 milhões USD e 
incrementou a sua actividade em 16% em recursos e em 86% o crédito por desembolso concedido, o 
que contribuiu para que o Banco Caixa Totta elevasse a sua posição no ranking. 

Com efeito, o Banco tem vindo a oferecer um conjunto de serviços e uma carteira de produtos, com 
particular destaque na Área de “Trade Finance”, onde o conhecimento técnico dos gestores e o apoio 
dos accionistas de referência, Caixa Geral de Depósitos e Santander Totta são determinantes na oferta 
de soluções aos nossos clientes. 

Na área de “Trade Finance” o volume de operações atingiu os 400 milhões USD no ano, um incremento 
de 10% em relação ao ano anterior, colocando o Banco Banco Caixa Totta como um dos principais 
Bancos da praça angolana neste produto. 

Dispondo de uma equipa de 20 colaboradores, distribuído por 3 Centros de Empresas, a área de 
Empresas do Banco tem vindo a posicionar-se como um elemento diferenciador do mercado 
relativamente á oferta e formação dos  gestores e  quadros. 

Posicionando-se como um Banco de tradição e confiança dos seus clientes, a aposta tem sido feita 
essencialmente nos segmentos de Petróleos e Prestadoras de Serviços; subsector da Distribuição, 
Automóvel e equipamentos, Hotelaria e Turismo e Construção e Infra-estruturas. 

De realçar que o Banco dispõe de uma Unidade de acompanhamento do Sector Petrolífero e 
Diamantífero com uma equipa dedicada a “full time”, apresentando uma oferta de banca transaccional 
que lhe permite posicionar-se como um dos Bancos mais activos neste segmento e estando a criar todas 
as condições para responder de forma eficaz aos grandes desafios que se colocam com a entrada em 
vigor da nova Lei Cambial dos Petróleos. 

BANCA DE RETALHO 

No âmbito das acções desenvolvidas pelo Banco Caixa Totta, tendo em conta a estratégia delineada e 
objectivos definidos para a área comercial, registaram-se como factos mais relevantes na área de 
Retalho (DBR): 

(I) O crescimento de Recursos com um contributo da DBR em cerca de 60% para o total do 
crescimento registado pelo Banco. Durante o exercício de 2012 foram lançados novos 
produtos de Recursos, como sejam, o Super taxa Crescente e o DP Captação. 

(II) Este crescimento esteve alicerçado, em cerca de 50%, na acção desenvolvida pela área de 
clientes Institucionais, que iniciou a sua actividade no 2º trimestre de 2012; 

(III) O crescimento de Crédito com um contributo da DBR em cerca de 18% para o total do 
crescimento registado pelo Banco; 
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O Banco Caixa Totta foi um dos Bancos aderentes desde o primeiro momento ao projecto Angola 
Investe, na linha do compromisso em se apoiar o desenvolvimento do tecido empresarial de Angola, em 
particular das suas pequenas e médias empresas. 

Foram inauguradas no ano duas novas Agências: Hotel da Samba e Piaget, ambos na área de Luanda, 
elevando para 23 o número de Agências dedicadas aos segmentos de particulares e Negócios. 

O quadro de pessoal da DBR, durante o ano de 2012, atingiu os 189 colaboradores (aumentou em 13 
colaboradores desde 2011), perante a perspectiva de abertura de novos balcões, mantendo a formação 
contínua dos mesmos. 

 

BANCA DE INVESTIMENTO 

Constituído em 2011, durante o exercício de 2012 o Gabinete de Investimento (“GIN”), prosseguiu a sua 

actividade centrada nos sectores estratégicos da economia angolana e em consonância com a estratégia 

comercial do Banco Caixa Totta.  

 

Foram desenvolvidas acções de identificação de oportunidades de negócio, “originação” e 

desenvolvimento de operações de maior dimensão e com carácter “tailor made”, estruturadas e em 

sindicato. Nesta perspectiva, em 2012, o GIN estruturou operações no montante total de USD 140,2 

milhões, distribuídos por cinco projectos nos sectores - Infra-estrutura, Comércio e Distribuição, 

Diamantífero e Comunicação. 

 

Operações Concluídas 

Foram concluídas durante o ano as operações abaixo identificadas: 

a) Infra-estruturas – Projecto Baía de Luanda: em Agosto de 2012, o Banco Caixa Totta participou num 

sindicato constituído por seis bancos, com o objectivo de suprir as necessidades financeiras da 

Sociedade Baía de Luanda para que esta pudesse cumprir o seu Plano de Investimento, incluindo a 

requalificação, ampliação e construção parque de estacionamento automóvel na Av. 4 de Fevereiro 

e investimentos complementares. O Banco Caixa Totta desempenhou as funções de Co-Líder; 

b) Comércio, Distribuição e Desenvolvimento Imobiliário – Projecto Luanda Shopping: O Banco Caixa 

Totta foi o Banco Líder da operação de Montagem de Crédito Documentário à Importação 

Estruturado e de Longo Prazo, no montante de USD 100,0 milhões, com o objectivo de garantir a 

importação de equipamentos, materiais e meios assessórios para a construção do Centro Comercial 

Luanda Shopping, inserido no Projecto de Desenvolvimento Imobiliário designado Comandante 

Gika; 

c) Sector Diamantífero – Concessão do UARI: no seguimento do Decreto Executivo nº 170 / 12, de 15 

de Maio, no qual foi homologado o Contrato de Associação em Participação, para a Prospecção, 

Pesquisa e Reconhecimento de Depósitos Secundários de Diamantes, o Banco Caixa Totta financiou 

a Concessão; 

d) Sector da Comunicação: O Banco Caixa Totta esteve envolvido em duas operações de 

financiamento da aquisição de duas empresas do sector da Comunicação e Publicidade. O Banco 

Caixa Totta desempenhou as funções de Líder numa operação e de Participante na outra operação. 
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Perspectivas para 2013 

Tendo por referência (i) o posicionamento estratégico do Banco Caixa Totta, (ii) a dinâmica dos 

principais sectores de actividade e (iii) os programas públicos de investimento, nomeadamente nos 

sectores de infra-estruturas, energia, distribuição de água e saneamento básico, estima-se que o Banco 

Caixa Totta irá manter e reforçar o seu papel enquanto agente financeiro que coopera com as Entidades 

Públicas, os Bancos Comerciais e as empresas, com obectivo de desenvolver e implementar soluções de 

financiamento inovadoras, domésticas e internacionais, que possibilitem a satisfação das necessidades 

financeiras do mercado nacional. 

 

SISTEMAS DE PAGAMENTO 

Prosseguindo a implementação do plano estratégico definido, no âmbito do crescimento e inovação do 
negócio de emissão, “acquiring” e canais electrónicos foram desenvolvidas em 2012, acções de criação 
de propostas de valor diferenciadoras e de melhoria dos níveis de serviço prestados, quer no portefólio 
dos cartões existentes e serviços associados aos equipamentos, quer através do lançamento de novos 
produtos nestas duas vertentes. 

O ano de 2012 destaca-se pela reorganização interna desta área de negócio, com a consequente criação 
e consolidação da Direcção de Sistemas de Pagamento. 

Deste processo resultou o recrutamento de dois novos colaboradores de forma a dotar a nova estrutura 
de um quadro de colaboradores especializados nas diferentes áreas de produtos existentes e a 
desenvolver. 

Relativamente à melhoria dos meios técnicos e operacionais que suportam os produtos e serviços 
actuais e futuros, efectuou-se a migração do Modelo Global da EMIS para a versão 5. Esta era também, 
uma condição necessária para a adesão à Plataforma de Emissão e Gestão de Cartões, residente na 
EMIS, cujo processo de adesão decorreu durante o corrente ano, e a qual irá permitir o lançamento dos 
primeiros cartões de crédito do Banco. 

Ao nível da Gestão das Plataformas, é de salientar a implementação do site institucional do Banco – 
www.caixatotta.ao, em Outubro de 2012, bem como a reestruturação de toda a informação 
disponibilizada na intranet. 

Neste contexto, foram reorganizados os conteúdos dos produtos e serviços disponibilizados por esta 
área de negócio, desenvolvidos diferentes suportes, em particular, as fichas de produto, revistos os 
contractos de adesão, em consonância com a legislação do regulador e criados diversos manuais de 
procedimentos e normativos. 

A síntese da evolução da actividade, durante o corrente ano, está evidenciada no quadro seguinte: 

  

http://www.caixatotta.ao/
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2011 

(31Dez.2011) 

2012 

(31Dez.2012) 

∆ 2011-
2012 

Quota 

de 

mercado 

Cartões de 
débito 

13.418 15.516 15,6% 0,5% 

ATMs 41 45 9,8% 2,2% 

TPAs 295 460 55,9% 2,0% 

IB Empresas 822 1.133 37,8% --- 

IB Particulares --- 1.050 --- --- 

No plano dos projectos realizados, registaram-se os seguintes: 

 Preparação do lançamento dos cartões Banco Caixa Totta Gold e Banco Caixa Totta Classic – 
cartões de crédito institucionais, para clientes particulares; 

 Preparação do lançamento dos cartões Banco Caixa Totta Business Gold e Banco Caixa Totta 
Business Classic – cartões de crédito institucionais, para clientes empresa; 

 Personalização da imagem dos equipamentos ATM e TPA – colocação do logo do Banco em 
todos os equipamentos disponibilizados; 

 Implementação do acesso ao Portal da Emis – aumento do nível de serviço a clientes internos e 
externos pela redução dos tempos para tratamento dos assuntos que envolvem a EMIS; 

 Preparação do lançamento do serviço “TPA na Hora” – colocação de TPAs no mais curto prazo 
de tempo possível, de forma a aumentar o nível de serviço aos clientes. 

Relativamente à gestão do negócio, desenvolveu-se o procedimento de cobrança periódica das 
comissões devidas pelo aluguer de TPAs e, simultaneamente, implantou-se, para este produto, o 
modelo de rentabilidade disponibilizando-o à rede comercial, em forma de simulador, para apoio à 
venda. 

Também em 2012, foi promovido o concurso para selecção de fornecedores de equipamentos ATM e 
TPA, para aquisição das quantidades previstas necessárias para o cumprimento do plano estratégico 
definido para 2013. 

Em relação ao Internet Banking, arrancou-se em 2012 com o serviço para clientes particulares, ainda 
apenas com a versão de consultas. Em simultâneo, iniciou-se o estudo para implementação de novas 
funcionalidades no serviço que inclui a componente transaccional, para empresas e particulares. 

Internamente, foram também desenvolvidas acções de formação, designadamente sobre TPAs e 
Internet Banking para particulares, sendo estas últimas promovidas através de acções presenciais, com 
formação “on-job”, dirigidas aos colaboradores da rede comercial, em particular aos gestores de conta. 

  



 

RELATÓRIO & CONTAS 2012 Página 26 
 

 

MARKETING E COMUNICAÇÃO 

Face ao dinamismo crescente do mercado, o Banco Caixa Totta adoptou uma postura de contribuição 
nesse desenvolvimento, mantendo uma estratégia de marketing em sintonia com a estratégia aprovada 
pelos accionistas.  

Foram lançadas diversas campanhas de produtos com o objectivo de se ampliar o conhecimento dos 
produtos e serviços lançados pelo Banco, satisfazer os segmentos de clientela alvo, manter o nível de 
captação de recursos e de aplicação em crédito. 

No âmbito da política de responsabilidade social, foram patrocinados diversos eventos a nível 
sociocultural e académicos.  

Entre os eventos, lançamento de produtos e acções de mecenato sociocultural realizadas destacam-se 
as seguintes: 

 Lançamento da Campanha CDI TOP 

 Lançamento do DP Taxa Crescente 

 Angola Investe – Linha de Crédito Bonificado para MPME 

 Lançamento do DP Captação 
• Participação na Ronda de Negócios Argentina/Angola 
• Participação na FIB 2012 
• Patrocínio ao 6º Raid TT Kwanza-Sul 
• Apoio na realização do FESTINETO 2012 
• Patrocínio ao Seminário de Medicina Dentária  
• Participação na Feira de Emprego da Elite Careers 
• Participação na Feira de Emprego da Universidade Católica de Angola 
• Participação e apoio ao evento de caridade da Cruz Vermelha de Angola 
• Patrocínio da Obra Literária “Crise e Resgate dos Valores Morais, Cívicos e Culturais na 

Sociedade Angolana” João da Cruz Kundongende. 
• Patrocínio da Obra Literária “Alguns Temas Estruturantes da Economia Angolana” Manuel Alves 

da Rocha 
• Lançamento da Campanha de Natal “Neste Natal Faça Brilhar os Seus Sonhos” 
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8 - GESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO 

A Área de Risco de Crédito é um órgão de estrutura na dependência directa da Comissão Executiva, e 
com total independência das áreas comerciais, responsáveis pela “originação” das Propostas de Crédito. 

Pretende-se que em todas as suas intervenções a Área de Risco de Crédito incorpore:  

 Conhecimento técnico de Análise de Risco de acordo com as “melhores práticas”;   

 Conhecimento acerca do enquadramento internacional do ponto de vista macroeconómico 
mais geral e muito particularmente do enquadramento empresarial que mais impacta com a 
economia angolana;  

 Conhecimento acerca do “tecido” social e empresarial angolano; 

 Acompanhamento do cumprimento do Regulamento de crédito do Banco, exercendo sempre 
uma atitude pedagógica junto das áreas comercias tendente a um crescente aprofundamento 
dos critérios de análise constantes do mesmo Regulamento. 

A sua actuação, no essencial, reparte-se por três grandes tarefas: 

1ª- Assegurar um fluxo de informação interna adequado à tomada de decisões, no que ao 
crédito diz respeito, por parte de toda a hierarquia, colaborando dessa forma muito 
activamente na sedimentação de uma “cultura” de risco e de crédito de forma transversal; 

2ª- Participar em todo o Processo de Apreciação e Decisão de Crédito, intervindo 
obrigatoriamente com a emissão de pareceres independentes e vinculativos em todas as 
propostas, na maioria dos casos precedidos dos respectivos relatórios de risco circunstanciados 
sobre os Clientes e sobre as operações propostas. A área de risco participa também em todos 
os Comités de Decisão de Crédito nos termos definidos pelo Regulamento Interno; 

3ª- Assegurar o cumprimento de todas as Normas definidas pelo Regulador em matéria de 
Crédito  

O ano de 2012 foi particularmente exigente para a área de risco de crédito no Banco Caixa Totta tendo 
presente, por um lado, o grande crescimento do Banco ao nível do crédito concedido e, por outro lado, 
o facto de este ter sido um ano particularmente importante em termos da utilização da CIRC – Central 
de Informação e Risco de Crédito, “ferramenta” absolutamente determinante para o desenvolvimento 
do Crédito Bancário, com tudo o que esse processo exigiu de constante, informação e formação 
prestada às Redes Comerciais por forma a integrar esta informação no processo de análise, apreciação e 
decisão de crédito. 

De realçar também que durante o ano de 2012 houve a preocupação por parte do Banco quanto ao 
constante aperfeiçoamento e consolidação de procedimentos de reporte e de extracção de informação 
que foi feita em interacção estreita com o BNA. 

De uma forma geral a apreciação do Risco de Crédito (desembolso ou assinatura) no BCGTA assenta na 
análise e avaliação sistemática dos seguintes factores: 

- Carácter, capacidade de reembolso, conhecimento do sector, e colaterais são os aspectos 
fundamentais de análise dos nossos Clientes ou potenciais Clientes de Crédito e seus representantes; 
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- Situação Económico-Financeira evidenciada em cada momento pelos nossos Clientes ou potenciais 
Clientes de Crédito, sendo a sua análise levada a cabo com exigência junto dos mesmos, de absoluta 
transparência na prestação ao Banco de informação financeira de qualidade (atempada e detalhada); 

- Mérito dos projectos bem como capacidade evidenciada pelos seus Promotores para os desenvolver e 
razoabilidade dos Pedidos de Crédito em termos da partilha de riscos e do compromisso com a “boa 
sorte” da operação, que evidenciem; 

- Qualidade (Valor, Liquidez) das garantias associadas às operações, entendidas à partida sempre como 
muito importantes mas apenas necessárias para cobertura de riscos que se possam vir a revelar no 
futuro, ou seja em definitivo nunca como fonte primária de reembolso. 

 

ACTIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 

Através do seu Gabinete de Recuperação de Crédito (GRC) o Banco Caixa Totta assegura e dirige as 
actividades de recuperação de crédito pela via negocial (acções pré-contenciosas), salvaguardando o 
cumprimento de todos os normativos legais, tendo como objectivo a gestão e acompanhamento de 
clientes cuja situação aconselhe medidas que visem a regularização e recuperação dos créditos 
concedidos. 

O GRC monitoriza e acompanha a evolução global do crédito em incumprimento, procurando 
estabelecer estratégias de recuperação definindo critérios e orientações gerais referentes ao 
desenvolvimento da acção negocial, avaliando e consolidando as informações com a área comercial e o 
cliente procurando minimizar o risco de perda económica. 

As maiores dificuldades encontradas na actividade de recuperação estão concentradas no segmento de 
Clientes Particulares (Crédito à Habitação e Crédito ao Consumo), onde o acesso à informação para 
localização de pessoas e bens é muito difícil face à realidade do mercado.  

Tendo em conta este contexto, o Banco Caixa Totta tem privilegiado a via negocial, mesmo quando os 
processos já se encontram em Contencioso, para a recuperação de crédito vencido, procurando utilizar 
todos os mecanismos negociais ao seu alcance, adequados e contextualizados à cultura da sociedade 
angolana.  

 

Principais medidas de gestão e operacionais implementadas em 2012 

No ano de 2012 foram introduzidas várias medidas de gestão e de natureza mais operacional que 
vieram melhorar toda a cadeia de valor da actividade de recuperação de crédito, incrementando eficácia 
na gestão global de todo o processo e nas acções de recuperação diárias.  

As principais medidas de gestão implementadas, foram as seguintes: 

 Criação do Comité de Acompanhamento de Risco de Crédito (CARC), o que permite uma 
actuação transversal mais articulada e organizada por parte de todas as Áreas envolvidas; 

 Implementação de um novo processo de gestão e acompanhamento do Crédito em 
Incumprimento, o que veio introduzir uma maior clarificação de responsabilidades e prazos de 
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actuação entre a Rede Comercial, o Gabinete de Recuperação de Crédito e o Gabinete de 
Assessoria Jurídica. 

As principais medidas de natureza operacional implementadas, foram as seguintes: 

 Criação do “Produto Reestruturado” para carregamento informático das operações 
reestruturadas, tendo em vista a diferenciação das operações de crédito normal;  

 Desenvolvimento de diligências junto das Conservatórias para formalização das hipotecas de 
bens imóveis dadas como garantia de operações de crédito à habitação; 

 Reforço na contratação de serviços jurídicos externos para uma maior dinamização da 
actividade de recuperação pela via judicial. 
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9 -  RECURSOS HUMANOS 

A actividade da Gestão de Recursos Humanos concentrou-se, durante o ano de 2012, no 
dimensionamento das equipas de trabalho face às necessidades de cada unidade orgânica, à 
capacitação dos colaboradores para o exercício das suas funções e à melhoria dos processos de apoio à 
gestão e desenvolvimento das pessoas. 

Gestão do Efectivo 

Durante o ano de 2012 o BCGTA continuou o seu processo de crescimento, tendo aumentado o número 
de colaboradores em trinta, o que corresponde a uma variação de cerca de 8% do seu efectivo. Este 
crescimento resultou da contratação ao longo do ano de 81 colaboradores e da saída de 51 
colaboradores, o que representou um “turn-over” de 36%. 

 

 

Em 31 de Dezembro de 2012, a idade média dos colaboradores do Banco Caixa Totta era de 33,7 anos, 
com uma antiguidade média de 5,1 anos. Face ao esforço que tem vindo a ser feito no recrutamento de 
elementos com boa formação de base e potencial de crescimento, verifica-se que 55% do efectivo 
possui habilitações académicas superiores ao Ensino Médio. 

 2009 2010 2011 2012

Efectivo 228 289 341 371

Entradas 36 94 103 81

Saídas 35 33 51 51

1 61 52 30

0% 21% 15% 8%

Turn-over 31% 44% 45% 36%

Saídas/Entradas 97% 35% 50% 63%

Nº de Unidades 14 21 24 26

Efectivo/Unidade 16,3 13,8 14,2 14,3

Variação
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Em termos de distribuição por género existe uma distribuição equilibrada, com uma percentagem de 
mulheres de 51%. 

A distribuição por funções é a seguinte: 

 

No recrutamento efectuado deu-se prioridade ao reforço da Rede Comercial, para onde se destinaram 
56% dos novos colaboradores, constituindo a principal porta de entrada do Banco, de modo a 
desenvolver uma cultura e conhecimento bancário sólidos, ao mesmo tempo que se promoveu a 
mobilidade interna de forma a disseminar esse conhecimento pelas restantes estruturas do Banco 
promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores. 

No âmbito da política de desenvolvimento interno de quadros, o recrutamento efectuado incidiu 
principalmente na contratação de jovens para início de carreira bancária, que representaram 65% das 
contratações efectuadas. As restantes contratações dirigiram-se a elementos com formação específica e 
experiência profissional consolidada, de modo a responder rapidamente à necessidade de reforço das 
equipas do Banco Caixa Totta. 

Durante 2012, conforme se referiu, deixaram a Instituição 51 empregados, na sua maioria por iniciativa 
do próprio colaborador. 

Distribuição 33 59 80 173 26

Direcção Chefias Técnicos Operativos Apoio
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Quadro de Expatriados 

Em 31 de Dezembro o BCGTA possuía 10 colaboradores estrangeiros ao seu serviço, ou seja 2,7% do seu 
efectivo, o que representa o esforço efectuado no sentido de promover uma política de recursos 
humanos assente em quadros angolanos.  

Estes quadros estrangeiros distribuem-se pelas seguintes funções: 

 Directores de 1º nível ...........................................................................5 

 Outros Directores e Chefias ..................................................................4 

 Técnico ..................................................................................................1 

 

Formação e Desenvolvimento de Colaboradores 

A política de Formação profissional do BCGTA visou contribuir para o desenvolvimento do potencial 
humano, assente no desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional, através da preparação e 
qualificação dos profissionais para a prestação de serviços com uma qualidade técnica excelente. 
Pretendeu-se, assim, aperfeiçoar os desempenhos individuais dos colaboradores proporcionando 
conhecimentos (saberes), melhorando a eficácia no desempenho das funções, promovendo 
competências dos colaboradores e consequentemente aumentando os seus níveis de motivação. 

Durante o ano de 2012 foram efectuadas 20.460 horas de formação, o que representa um número 
médio de horas de formação por colaborador de 55 horas. O investimento total em formação foi de 
cerca de 800.000 USD, o que corresponde a cerca de 2.156 USD por colaborador. 

A formação efectuada, que envolveu um total de 567 participações, incidiu nas seguintes áreas: 

Formação Inicial – Formação de 5 semanas, em sala e on-job, efectuada no momento da admissão, de 
modo desenvolver o conhecimento e cultura da Instituição e a adquirir as bases dos conhecimentos e 
técnicas bancárias. 

Desenvolvimento de Carreira – Plano de formação especialmente dirigido aos colaboradores da rede 
comercial e que suporta e acompanha o seu desenvolvimento profissional, incidindo sobre Produtos, 
Venda, Negociação e Gestão de Equipas. 

Formação Específica – Desenvolvimento de competências e conhecimentos específicos relacionados 
com as funções e áreas de actividade dos colaboradores. Inserem-se neste âmbito as acções de 
formação em Prevenção e Branqueamento de Capitais, produtos e processos e microinformática. 

Formação Graduada e Pós-Graduada – Apoio ao desenvolvimento de quadros na sua capacitação 
técnica e de gestão. 
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Processos de apoio à Gestão 

Durante o ano de 2012, importa ainda destacar, a implementação de projectos e processos com 
impacto na melhoria da actividade do Banco e no desenvolvimento dos seus colaboradores. 

Foi desenvolvida uma nova aplicação de Gestão de Recursos Humanos que permita, face ao crescimento 
do número de colaboradores, alavancar de forma organizada e sistematizada uma gestão integrada de 
recursos humanos, com uma visão individualizada e personalizada de cada colaborador e metodologias 
e ferramentas de suporte ajustadas a esse desafio, nomeadamente a avaliação suportada no mérito. 
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10. ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO 

Durante o ano de 2012 o Banco Caixa Totta manteve a sua estratégia de organização interna orientada 
para a optimização de sinergias, para garantir a adequada segregação de funções e para a 
implementação de estruturas orgânicas capazes de responder aos desafios da regulação, 
nomeadamente no que respeita à protecção do consumidor e à prevenção de branqueamento de 
capitais e combate ao terrorismo.  

Durante o 1º trimestre foi criado o Gabinete de Apoio ao Cliente, capacitado com quadros capazes e de 
elevada experiência para responder às preocupações dos nossos clientes e garantir a implementação de 
todos os meios necessários para a sua protecção, conforme Aviso 02/2011 do Banco Nacional de 
Angola.  

No decorrer do 2º trimestre, foi reorganizada a área de operações, melhorando os processos de 
controlo e reforçando o quadro de pessoal, o que nos permitiu suportar o crescimento do negócio e 
melhorar o nível de satisfação dos clientes.  

Ainda durante o 1º semestre de 2012 foi criado um Comité de Negócios e Produtos com o objectivo de 
acompanhar a evolução do negócio, definir estratégias comerciais e avaliar e decidir sobre a criação e 
desenvolvimento de produtos sustentáveis, competitivos e que respondam de forma eficaz às 
necessidades dos nossos clientes e do mercado em geral.  

O fecho do 1º semestre ficou marcado pela eleição dos Órgãos Sociais, tendo havido alterações na 
composição da Comissão Executiva, nomeadamente do seu Presidente. Consequentemente procedeu-
se à redistribuição de pelouros, processo que apoiou a dinamização quer dos serviços de suporte, quer 
das áreas de negócio. 

Já durante o 2º semestre de 2012 e com o objectivo de potenciar sinergias entre as diferentes áreas de 
negócio, integrámos a Banca de Institucionais e Privados na Banca de Retalho, potenciando o 
desenvolvimento da carteira de clientes a este segmento de mercado. 

Considerando o aumento da carteira de crédito e a necessidade de incrementar o seu 
acompanhamento, quer por razões de gestão do risco, quer por razões regulamentares, no 4º trimestre 
de 2012, o Banco criou o Comité de Acompanhamento de Risco de Crédito.  

É importante realçar que durante o ano de 2012 o Banco desenvolveu e implementou cerca de 17 
Manuais de Procedimentos de suporte a áreas como tecnologias e sistemas de informação, tesouraria, 
compensação, sistemas de pagamentos e reportes, apoiando assim a capacitação dos recursos humanos 
e a eficiência dos serviços. 

Controlo Interno 

Na sequência da implementação, no final do ano de 2011, do Modelo de Gestão do Risco Operacional, 
foram desenvolvidas no 1º trimestre de 2012 15 acções de formação e dinamização do processo de 
identificação, avaliação e validação de eventos de risco operacional. Estas acções foram realizadas em 
todas as Províncias onde o Banco tem presença, permitindo a participação de cerca de 50% dos 
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colaboradores, incrementando desta forma a consciência e sensibilidade para este tema e para a 
responsabilidade de todos no processo de melhoria global do Controlo Interno. 

O 2º trimestre de 2012 ficou marcado pela realização das auditorias externas às Demonstrações 
Financeiras, ao Sistema de Controlo Interno e à implementação do Plano Contabilístico para as 
Instituições Financeiras, Contif. O resultado destas auditorias veio mais uma vez demonstrar a solidez e 
solvabilidade do nosso Banco, mas permitiu também identificar processos com espaço para melhoria e 
que contribuem directamente para gestão e reporte financeiro.  

Considerando que para o Caixa Totta a melhoria dos processos e a garantia de um sistema de controlo 
interno eficaz, preventivo e adequado à protecção dos nossos clientes, colaboradores e accionistas é 
essencial e prioritário, no 3º trimestre de 2012, o Conselho de Administração aprovou a implementação 
de um Projecto que visa responder integradamente a todas as situações identificadas com impacto no 
processo de gestão contabilística e reporte prudencial, Projecto Tundavala. 

Este Projecto mobiliza um número elevado de colaboradores de áreas de especialidade distintas, que 
num prazo altamente ambicioso, garantirá o tratamento adequado e a automatização de processos 
complexos.  

São parte deste projecto iniciativas como a Análise e Tratamento da Base de Dados de Clientes, a 
implementação de ferramenta que facilite o Processo de Abertura de Contas de acordo com a regulação 
em vigor; a definição e implementação de ferramenta suporte ao Modelo de Risco de Crédito e ao 
Modelo de cálculo de Imparidades; a implementação de ferramenta suporte a todo o processo de 
Compras, Gestão de Fornecedores e Controlo Orçamental e a automatização do processo de 
Reconciliações Bancárias e da Carteira de Crédito. 

Considerando a transversalidade e os objectivos que encerra, como são exemplos as iniciativas já 
mencionadas, este projecto está a ser liderado pela equipa de gestão do risco operacional, o que 
também garantirá a implementação dos controlos adequados a todos os processos, elevando assim o 
nível de controlo interno global. 

Durante o 2º semestre de 2012 e paralelamente ao desenvolvimento dos Manuais de Procedimentos 
referidos no capítulo da Organização, foram desenvolvidos os 17 Manuais de Controlo Interno 
correspondentes. 

Conforme explanado no capítulo dos Recursos Humanos, a política de formação dos quadros do Banco 
manteve-se em 2012, o que aliado às restantes iniciativas adoptadas e já apresentadas, permitiram agir 
e melhorar directamente três 3 vectores da gestão do risco operacional: Pessoas, Processos e Sistemas 
de Informação. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

No ano de 2012 foram concretizados diversos projectos, que constituíram uma viragem no que 
concerne à modernização tecnológica. 

Das actividades de maior relevo, entre outras, destaca-se a implementação do projecto STORAGE E 
BACK-UP, com a aquisição e instalação das duas unidades de storage da NETAPP, uma em cada site (Av. 
4 Fevereiro e Marginal Praia do Bispo), permitindo um reforço da salvaguarda da informação e, ao 
mesmo tempo, garantir que aquelas duas unidades passassem a funcionar como redundantes entre si. 



 

RELATÓRIO & CONTAS 2012 Página 36 
 

Ainda no que se refere a desenvolvimento tecnológico, outro dos projectos de referência e que 
representa um forte impacto na evolução da tecnologia de informação do Banco Caixa Totta, foi a 
instalação de uma nova estrutura de servidores virtuais blades. Este projecto estruturante, veio permitir 
responder de forma mais assertiva aos objectivos da instituição em se dotar das ferramentas adequadas 
de gestão, ao apoio comercial como suporte fundamental à venda e às soluções transaccionais, que 
permitirão ao banco elevar a qualidade dos serviços já hoje prestados e disponibilizar outros no futuro 
próximo.  

Paralelamente a este projecto, a DSI desenvolveu e implementou uma Política Global de Segurança da 
Informação (PGSI), em linha com as melhores práticas presentes nos accionistas bancários do Banco 
Caixa Totta. 

 

No âmbito das iniciativas de suporte ao negócio, salienta-se ainda a disponibilização do serviço de 
Internet Banking ao segmento de negócio dos particulares, em modo de consulta, bem como o 
lançamento do “site”do do Banco (www.caixatotta.ao). 

O projecto CONTIF teve também uma intervenção significativa da DSI, com envolvimento na produção 
de informação, análise e correcção de roteiros contabilísticos. Sendo um projecto transversal a toda a 
instituição, a DSI desempenhou um papel fundamental na estabilização da plataforma. 

Outra das actividades de relevo concluídas em 2012 foi dotar a DSI de um sistema de gestão de 
ocorrências, na área de Help Desk, permitindo deste modo ter uma gestão mais eficaz das ocorrências 
reportadas pelos utilizadores e, como tal, numa resposta mais rápida, eficaz e de maior qualidade. 
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11. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

BALANÇO 

ACTIVO 

No final de 2012 o Activo total líquido ascendeu a 151.647.653 milhares de AOA (mAOA), aumentando 
25%, relativamente a 2011. 

 

 
 

O crescimento do Activo, resultou essencialmente da expansão do Crédito, o qual aumentou em termos 
líquidos em 25.638.455 mAOA (+100%), com consequente incremento do seu peso no total do Activo, 
de 21% para 34%. 

Motivado por uma escassez de aplicações no MIT e pelo perfil de maturidades, a Carteira de Títulos 
diminuiu para 24.901.962 mAOA (-25%), basicamente pela evolução da carteira de Bilhetes do Tesouro 
(-12.710.622 mAOA), apesar do aumento das Obrigações em moeda nacional em carteira (+5.442.657 
mAOA). 

Consequência do facto, as Disponibilidades e Aplicações de Liquidez mantêm-se como rúbricas com 
maior peso no Activo. As Disponibilidades de 40.163.642 mAOA, representam 26% do total do Activo, 
das quais 22.465.881 mAOA (56%) são relativas a reservas obrigatórias no BNA, 11.160.564 mAOA a 
fundos em Instituições Financeiras e 6.537.198 mAOA a valores em Tesouraria. 

As Aplicações de Liquidez no total de 27.587.386 mAOA (peso de 18%) cresceram 50% e são constituídas 
maioritariamente por 3.200.000 mAOA aplicados no mercado monetário interbancário, 15.611.526 
mAOA em Bancos no exterior e ainda por 8.727.316 mAOA em Operações de Recompra de Títulos com 
acordo de Revenda.  

Como corolário de uma política proactiva de apoio a sectores prioritários da economia angolana, o 
Crédito por desembolso registou uma evolução bastante favorável em 2012, tendo a respectiva carteira 
em termos brutos ascendido a 52.509.192 mAOA (variação de 96%). O segmento das médias e grandes 
empresas foi responsável por um aumento de 114% e o segmento dos particulares por apenas 1%.  

Esta evolução permitiu que o Rácio de Transformação dos Depósitos em Crédito aumentasse para 46,6% 
(30,1% em 2011). 

Activo

Milhares de AOA Valor Peso Valor Peso ∆ %

Disponibilidades e Aplicações Liquidez 54.438.472 45% 67.751.028 45% 24%

Títulos e Valores Mobiliários 33.254.150 27% 24.901.962 16% -25%

Crédito (Líquido) 25.567.883 21% 51.206.338 34% 100%

Imobilizações 7.444.548 6% 7.299.735 5% -2%

Outros Activos 438.567 0% 488.589 0% 11%

Total do Activo 121.143.620 100% 151.647.653 100% 25%

2011 2012
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Apesar da evolução desfavorável do Crédito por Assinatura, o Crédito Total 
cresceu 39%. No seguimento das orientações do BNA é de realçar o crescimento significativo (+362%) do 
crédito em moeda nacional em 22.130.521 mAOA, durante 2012. 

O Crédito Vencido evoluiu positivamente (-46%) de 663.647 mAOA para 360.818 mAOA em 2012. A 
cobertura do crédito vencido por provisões atingiu 361% (175% em 2011), o que demonstra segurança e 
robustez na cobertura do risco de crédito. 

Os Outros Activos registam 488.589 mAOA, representando os Créditos no Sistema de Pagamentos 
126.551 mAOA e os Outros Valores 362.038 mAOA, dos quais 155.738 AOA são relativos a custos 
diferidos de Rendas e Seguros. 

 

PASSIVO 

Os Depósitos de clientes registaram um crescimento de 88,7 mil Milhões AOA em 2011 para 112,7 mil 
Milhões AOA em 2012 (∆%27).  

 

 

Resultado do ajustamento da carteira de Depósitos a Prazo (DP) e do bom crescimento dos Depósitos à 
Ordem (DO), o “mix” DO-DP versus Depósitos Totais, melhorou com reflexos positivos na margem 
financeira, sendo que os DO representaram 59% da carteira de depósitos totais, no final de 2012. 

Crédito

Milhares de AOA 2011 2012 ∆ %

Empresas 22.096.619 48.152.066 118%

Particulares 4.634.703 4.357.126 -6%

Crédito Bruto 26.731.322 52.509.192 96%

Moeda Nacional 6.114.876 28.245.397 362%

Moeda Estrangeira 20.616.446 24.263.795 18%

Créditos Documentários 18.314.743 16.150.740 -12%

Garantias Prestadas 8.630.609 6.126.446 -29%

Crédito Total 53.676.674 74.786.378 39%

Crédito Vencido 663.647 360.818 -46%

Passivo

Milhares de AOA Valor Peso Valor Peso ∆ %

Recursos de Instituições Financeiras 103.391 0% 85.894 0% -17%

Recursos de Clientes 88.711.471 73% 112.667.764 74% 27%

Outros Passivos 6.242.354 5% 9.534.514 6% 53%

Fundos Próprios 26.086.404 22% 29.359.481 19% 13%

Total do Passivo 121.143.620 100% 151.647.653 100% 25%

2011 2012
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Acompanhando a tendência de mercado, o crescimento dos Depósitos em moeda nacional foi de 34%, 
aumentando o peso destes nos depósitos totais para 38%. 

 
 

A rubrica de Outros Passivos de 9.534.514 mAOA, decompõe-se em Operações Cambiais de 2.633 
mAOA, Obrigações no Sistema de Pagamentos de 1.157.068 mAOA, Encargos com Impostos de 
2.223.600 mAOA, Fundos Associados a Operações Documentárias de 2.664.692 mAOA, Provisões para 
Responsabilidades Prováveis de 1.418.553 mAOA (inclui 456.632 mAOA Provisões para Crédito por 
Assinatura) e a Outras Obrigações de 2.067.968 mAOA. 

 

FUNDOS PRÓPRIOS 

Os Fundos Próprios aumentaram 3.273.077 mAOA (+13%) totalizando 29.359.481 mAOA, sendo que 
esta variação resultou do aumento dos resultados líquidos de +5.607.503 mAOA, pela distribuição de 
dividendos de -2.335.730 mAOA e da reavaliação cambial das participações financeiras de +1.304 
mAOA.  

 

DEMONSTRAÇÃO de RESULTADOS e RENDIBILIDADE 

 

O Banco Caixa Geral Totta de Angola obteve no final de 2012, um lucro líquido de 5.607.503 mAOA, 
representando uma evolução favorável de 18%, e de 41% antes de impostos, relativamente a 2011. 

Recursos de Clientes

Milhares de AOA Valor Peso Valor Peso ∆ %

Depósitos à Ordem 48.106.565 54% 66.316.023 59% 38%

Depósitos a Prazo 40.604.906 46% 46.351.742 41% 14%

Recursos de Clientes 88.711.471 100% 112.667.764 100% 27%

Moeda Nacional 31.733.584 36% 42.506.514 38% 34%

Moeda Estrangeira 56.977.887 64% 70.161.250 62% 23%

2011 2012
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PRODUTO BANCÁRIO 

O Produto Bancário aumentou em 2.811.062 mAOA para 13.639.556 mAOA (∆%26), sendo que a 
componente dos Resultados de Operações Financeiras continua a ter um peso muito significativo (46%), 
apesar do aumento do peso relativo da Margem Financeira para 33%, explicado pelo crescimento de 
42% em termos homólogos. 

A expansão da Margem Financeira é assim essencialmente explicada pelo aumento dos proveitos de 
crédito em 91%, enquanto os custos de depósitos cresceram apenas em 25%. Os custos relativos a 
passivos remunerados de Clientes baixaram de 2.8%, entre Janeiro e Dezembro 2012, para 1.6%, 
situação que resultou de um esforço comercial, associado a uma exigente gestão das margens. 

 

 

O rendimento de títulos registou uma tendência negativa pelos efeitos de redução das taxas e dos 
volumes aplicados, tendo decrescido em 43%. Por sua vez os rendimentos de aplicações de liquidez 
cresceram significativamente em 44% para 433.630 mAOA.  

Resultados

Milhares de AOA 2011 2012 ∆ %

Margem Financeira 3.129.494 4.444.634 42%

Margem Complementar 7.699.000 9.194.921 19%

Produto Bancário 10.828.494 13.639.556 26%

Gastos Gerais Administrativos 3.910.272 4.125.822 6%

Amortizações 415.275 510.457 23%

Resultados Operacionais 6.502.947 9.003.277 38%

Provisões 1.076.084 1.343.099 25%

Resultados Não Operacionais 23.641 6.106 -74%

Resultados antes de Impostos 5.450.503 7.666.284 41%

Imposto sobre Lucros 683.708 2.058.782 201%

Resultados Líquidos 4.766.795 5.607.503 18%

Produto Bancário

Milhares de AOA 2011 2012 ∆ %

Margem Financeira 3.129.494 4.444.634 42%

Resultado Op. Financeiras 5.304.221 6.257.750 18%

Comissões (líquidas) 2.237.202 2.488.074 11%

Outros Proveitos e Lucros 157.576 449.097 185%

Produto Bancário 10.828.494 13.639.556 26%
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A Margem Complementar (Comissões Líquidas e Resultados de Operações Financeiras) teve uma 
evolução positiva de 19%, totalizando 9.194.921 mAOA no final de 2012 (7.699.000 mAOA em 2011). 

 

As Comissões Líquidas registaram um aumento de 11% de 2.237.202 mAOA para 2.488.074 mAOA. As 
operações em Moeda Estrangeira (ME), cambiais e levantamentos, têm um peso muito significativo 
nesta rubrica, atingindo no final de 2012 o valor acumulado de 1.412.930 mAOA, ou seja, 57% do total 
das comissões líquidas. 

Os Resultados de Operações Financeiras (ROF) ascenderam a 6.257.750 mAOA, crescendo 18% 
relativamente a 2011. Ao longo de 2012, as compras de ME em leilão ao BNA totalizaram 150.350.994 
mAOA (cerca de 8.6% de quota de mercado). 

 

CUSTOS DE ESTRUTURA 

Os Custos de Estrutura são compostos pelos Custos com o Pessoal, Fornecimentos e Serviços de 
Terceiros (FST) e pelas Amortizações e cresceram 7% no ano, abaixo da inflação. 

Os Custos com o Pessoal cresceram 12%, contribuindo com o maior aumento em termos absolutos de 
230.086 mAOA . 

 

 

 

Os FST reduziram-se 1% relativamente a 2011 (a expansão da rede de agências foi menor do que o 
previsto) sendo as naturezas de custo com maior peso as seguintes: Consultorias e Outros Serviços 
Especializados (28%); Transportes, Deslocações e Estadias (18%); Rendas e Alugueres (14%) e 
Comunicações (11%). Durante o ano de 2012 melhorou-se o processo de justificação do gasto e a 
negociação com os principais fornecedores, com o objectivo de racionalização e controlo de custos. 

 

PROVISÕES 

As Provisões para Créditos acompanharam o crescimento das carteiras e registaram um aumento de 
66% de 710.462 mAOA para 1.181.037 mAOA, tendo sido resultado da avaliação económica à carteira 
de crédito, no respeito pelos critérios definidos no Aviso nº 3/12 do BNA. 

Custos de Estrutura

Milhares de AOA 2011 2012 ∆ %

Custos com Pessoal 1.902.285 2.132.371 12%

Fornecimentos e Serviços Externos 2.007.987 1.993.450 -1%

Gastos Administrativos 3.910.272 4.125.822 6%

Amortizações 415.275 510.457 23%

Custos de Estrutura 4.325.547 4.636.279 7%
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IMPOSTOS 

A Provisão para Imposto s/Lucros (Imposto Industrial) registou um aumento significativo de 201% 
devido à redução do benefício fiscal sobre a carteira de títulos, e que se traduziu numa redução 
substancial dos rendimentos de títulos de dívida pública isentos (-51% ou seja -1.927.200 mAOA em 
termos homólogos). Neste sentido, a taxa efectiva de imposto subiu de 13% para 27%. 

 

 

 

RENDIBILIDADE (ROAE e ROAA) 

A rendibilidade do capital próprio médio (ROAE) evoluiu positivamente situando-se em 20,2% (19,3% 
em 2011). Os principais contributos para esta evolução foram a taxa da margem financeira (+0,4 p.p. 
versus 2011) e a redução dos custos de estrutura (-0,6 p.p. versus 2011), em termos relativos (%) com o 
Activo Total Médio. O efeito do Multiplicador que mede a alavancagem média contribuiu ainda com o 
factor de +0.6 para o ROAE. 

 

Provisões

Milhares de AOA 2011 2012 ∆ %

Provisões Crédito 710.462 1.181.037 66%

Provisões Outros Valores 365.622 162.061 -56%

Provisões 1.076.084 1.343.099 25%

Impostos

Milhares de AOA 2011 2012 ∆ %

Imposto s/ Lucros 683.708 2.058.782 201%

Provisões 683.708 2.058.782 201%

Taxa Efectiva de Imposto 13% 27% 114%
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Análise de Rendibilidade

em % do Activo Total Médio 2011 2012

Margem Financeira 2,9% 3,3%

Lucros em Op. Financeiras 5,0% 4,6%

Comissões e Outros Proveitos 2,2% 2,2%

Produto Bancário 10,1% 10,0%

Custos de Estrutura 4,0% 3,4%

Resultados de Exploração 6,1% 6,6%

Provisões 1,0% 1,0%

Resultados Não Operacionais 0,0% 0,0%

Resultado antes de Impostos 5,1% 5,6%

Impostos sobre Lucros 0,6% 1,5%

ROAA 4,5% 4,1%

Multiplicador (ATM/FPM) 4,3 4,9

ROAE 19,3% 20,2%

ATM-Activo total médio;  FPM-Fundos próprios médios

ROAA-Return on average assets

ROAE-Return on average equity

ROAE=ROAA x Multiplicador

17,3%

19,3%
20,2%

2010 2011 2012

ROAE
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RÁCIO DE SOLVABILIDADE 
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12.- EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

Não existem eventos subsequentes dignos de registo. 
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13.- PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

 

Tendo em conta a política de capitalização do Banco Caixa Geral Totta de Angola e o resultado líquido 

do exercício de 2012, no valor de 5.607.502.623,75 AOA, propõe-se a seguinte distribuição: 

 Para Reserva Legal, 20% (vinte por cento)    1.121.500.524,75 AOA 

 A distribuir pelos Accionistas, 49% (quarenta e nove por cento); 2.747.676.285,64 AOA 

 O restante a afectar a Outras Reservas (trinta e um por cento) 1.738.325.813,36 AOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Em Assembleia-Geral do Banco Caixa Geral Totta de Angola, realizada no dia 29 de Abril de 2013, 

foi aprovada a aplicação de resultados do exercício de 2012, nos termos propostos. 
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14.- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Exercício económico de 2012 o Banco Caixa Geral Totta de Angola registou uma evolução muito 
positiva da sua actividade, quer a nível do crédito concedido, onde registou uma taxa de crescimento 
certamente superior à verificada no sector, quer a nível dos depósitos.  

Os resultados líquidos do exercício registaram também um crescimento em relação ao exercício de 
2011, permitindo uma rentabilidade dos capitais próprios, a um nível muito satisfatório, considerando 
as referências a nível internacional. 

O Rácio de Solvabilidade Regulamentar do Banco continua também num nível muito elevado, situando-
se em 21,7%. 

Os recursos humanos da Instituição beneficiaram de um esforço considerável de formação no sentido 
de adaptar as suas competências às exigências do exercício das suas funções e à melhoria da qualidade 
do serviço prestado.   

Pelos resultados alcançados, agradecemos em primeiro lugar os nossos clientes pela confiança e 
preferência demonstradas. 

Os nossos agradecimentos vão ainda para as seguintes entidades: 

 Aos nossos Accionistas, pela confiança depositada no Conselho da Administração e pela 
atenção com que acompanham o desenvolvimento da Instituição. 

 Ao Banco Nacional de Angola, pela sua reforçada atenção em matéria de supervisão e pelos 
esforços permanentes, visando garantir a solidez e a credibilidade do sistema financeiro 
nacional. 

 Aos membros do Conselho Fiscal, pelo acompanhamento das actividades do Banco; 

 Aos Trabalhadores e Colaboradores do Banco, pela dedicação, profissionalismo e os esforços 
despendidos para a consecução dos objectivos alcançados. 

Luanda, 31 de Março de 2013. 

A Comissão Executiva 

Presidente - Fernando Marques Pereira 

Vogal - António Santos Domingos 

Vogal - Carlos Manuel Amaral de Pinho 

Vogal - António Maria Raposo de Magalhães 

Vogal - Pedro Fernando Raposo Marques 

 

  



 

RELATÓRIO & CONTAS 2012 Página 48 
 

 

ANEXOS 

BALANÇO 

 

BANCO CAIXA GERAL TOTTA DE ANGOLA, S.A.

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em milhares de Kwanzas Angolanos)

ACTIVO Notas 31-12-2012 31-12-2011

Disponibilidades 3 40.163.643 36.013.045

Aplicações de liquidez 4 27.587.384 18.425.427

Títulos e valores mobiliários 5 24.901.962 33.254.150

Créditos no sistema de pagamentos 6 126.551 17.832

Operações cambiais 7  - 651

Créditos

 -  Crédito Bruto 8 52.509.192 26.731.322

 -  Provisões 8  (1.302.853)  (1.163.439)

Outros valores 9 362.038 420.083

Imobilizações

 -  Imobilizações financeiras 10 73.417 72.798

 -  Imobilizações corpóreas 10 6.698.598 6.877.673

 -  Imobilizações incorpóreas 10 527.720 494.078

       Total do Activo 151.647.652 121.143.620

PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS

Depósitos

Depósitos à ordem 11 66.316.023 48.106.565

Depósitos a prazo 11 46.351.742 40.604.906

Captações para liquidez 12 85.893 103.391

Obrigações no sistema de pagamentos 13 1.157.068 346.139

Operações cambiais 14 2.633 2.395.841

Outras obrigações 15 6.956.258 2.406.408

Provisões para responsabilidades prováveis 16 1.418.553 1.093.966

          Total do Passivo 122.288.170 95.057.216

Capital social 17 8.575.000 8.575.000

Reserva de actualização monetária dos fundos próprios 17 801.913 801.913

Reservas e fundos 17 13.796.793 11.365.727

Resultados potenciais 17 578.273 576.969

Resultado do exercício 17 5.607.503 4.766.795

          Total dos Fundos Próprios 29.359.482 26.086.404

          Total do Passivo e dos Fundos Próprios 151.647.652 121.143.620
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

  

BANCO CAIXA GERAL TOTTA DE ANGOLA, S.A

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em milhares de Kwanzas Angolanos)

Notas 2012 2011

Proveitos de instrumentos financeiros activos

Proveitos de aplicações de liquidez 19 433.630 301.649

Proveitos de títulos e valores mobiliários 19 2.172.650 3.778.947

Proveitos de créditos 19 3.958.260 2.068.883

Custos de instrumentos financeiros passivos

Custos de depósitos 19  (2.119.253)  (2.830.960)

Custos de captações para liquidez 19  (652)  (170.646)

Custos de captações com títulos e valores mobiliários 19  -  (18.379)

MARGEM FINANCEIRA 4.444.635 3.129.494

Resultados de operações cambiais 20 6.257.751 5.304.221

Resultados de prestação de serviços financeiros 21 2.509.314 2.295.505

Provisões para crédito de liquidação duvidosa 16  (1.181.038)  (710.462)

RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 12.030.662 10.018.758

Custos administrativos e de comercialização

Pessoal 22  (2.132.372)  (1.902.285)

Fornecimentos de terceiros 23  (1.993.450)  (2.007.987)

Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado 24  (12.837)  (16.577)

Penalidades aplicadas por autoridades reguladoras  (8.403)  (40.287)

Outros custos administrativos e de comercialização  -  (1.438)

Depreciações e amortizações 10  (510.456)  (415.275)

Provisões sobre outros valores e responsabilidades prováveis 16  (162.061)  (365.622)

Outros proveitos e custos operacionais 25 449.097 157.576

PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS  (4.370.482)  (4.591.895)

RESULTADO OPERACIONAL 7.660.180 5.426.863

Resultado não operacional 26 6.105 23.640

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS 7.666.285 5.450.503

Encargos sobre o resultado corrente 18  (2.058.782)  (683.708)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 5.607.503 4.766.795
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

 

  

BANCO CAIXA GERAL TOTTA DE ANGOLA, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em milhares de Kwanzas Angolanos)

31-12-2012 31-12-2011

Recebimentos provenientes de:

Proveitos de aplicações de liquidez 285.406 306.120

Proveitos de títulos e valores mobiliários 3.749.151 4.094.198

Proveitos de créditos 3.837.188 2.118.384

Pagamentos decorrentes de:

Custos de depósitos  (2.212.902)  (2.878.936)

Custos de captações para liquidez  (652)  (170.646)

MARGEM FINANCEIRA 5.658.191 3.469.120

Resultados de operações cambiais 6.257.751 5.304.221

Resultados de prestação de serviços financeiros 2.509.314 2.295.505

FLUXOS DE CAIXA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 14.425.256 11.068.846

Pagamentos de custos administrativos e de comercialização  (4.128.020)  (3.866.534)

Pagamento de encargos sobre o resultado  (2.058.782)  (683.708)

Liquidação de operações no sistema de pagamentos 702.210 2.541.070

Outros custos e proveitos operacionais 590.383 95.029

FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES 9.531.047 9.154.703

Investimentos em aplicações de liquidez  (9.013.733)  (8.156.588)

Investimentos em títulos e valores mobiliários activos 6.775.687  (2.741.072)

Investimentos em operações cambiais 651 146.585

Investimentos em créditos  (26.698.422)  (7.718.171)

Investimentos em outros valores 72.533  (10.608)

Investimentos em imobilizações  (364.337)  (1.633.074)

Outros ganhos e perdas não operacionais 6.104 23.640

FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS  (29.221.517)  (20.089.288)

Financiamentos com depósitos 24.049.943 22.858.178

Financiamentos com captações para liquidez  (17.498) 5.231

Financiamentos com operações cambiais  (2.393.208) 1.278.005

Financiamentos com outras obrigações 4.537.560 843.278

Distribuição do resultado  (2.335.729)  (1.885.486)

FLUXOS DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS 23.841.068 23.099.206

VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES 4.150.598 12.164.621

Disponibilidades no início do exercício 36.013.045 23.848.424

Disponibilidades no fim do exercício 40.163.643 36.013.045
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DOS FUNDOS 

PRÓPRIOS 

 

 

 

BANCO CAIXA GERAL TOTTA DE ANGOLA, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DOS FUNDOS PRÓPRIOS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em milhares de Kwanzas Angolanos)

Reservas e Fundos

Capital 

social

Reserva de 

actualização 

monetária dos 

fundos próprios

Reserva 

legal

Outras 

reservas Total

Resultados 

potenciais

Resultado 

líquido do 

exercício

Total dos 

fundos próprios

Saldos em 31 de Dezembro de 2010  8.575.000  801.913  1.603.555  7.799.728  9.403.283  576.969  3.847.930  23.205.095

Transferência de resultados de 2010 -                   -                                 769.585  1.192.858  1.962.444 -                      ( 1.962.444) -                          

Distribuição de dividendos -                   -                                -                   -                      -                       -                      ( 1.885.486) ( 1.885.486)

Resultado líquido do exercício de 2011 -                   -                                -                   -                      -                       -                       4.766.795  4.766.795

Saldos em 31 de Dezembro de 2011  8.575.000  801.913  2.373.140  8.992.586  11.365.727  576.969  4.766.795  26.086.404

Transferência de resultados de 2011 -                   -                                 953.359  1.477.707  2.431.066 -                      ( 2.431.066) -                          

Distribuição de dividendos -                   -                                -                   -                      -                       -                      ( 2.335.729) ( 2.335.729)

Resultado líquido do exercício de 2012 -                   -                                -                   -                      -                       -                       5.607.503  5.607.503

Reavaliação cambial - participações financeiras -                   -                                -                   -                      -                        1.304 -                       1.304

Saldos em 31 de Dezembro de 2012  8.575.000  801.913  3.326.499  10.470.293  13.796.793  578.273  5.607.503  29.359.482
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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PARECER DO AUDITOR EXTERNO 
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ANEXOS ÀS CONTAS 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 O Banco Caixa Geral Totta de Angola, S.A. (adiante igualmente designado por “Banco”) foi 

constituído por Escritura Pública de 1 de Julho de 2002, tendo resultado da transformação da 
Sucursal de Angola do então denominado Banco Totta & Açores, S.A. (“Sucursal”) em banco 
de direito local, na sequência da comunicação do Banco Nacional de Angola de 15 de Maio de 
2002 e da resolução do Conselho de Ministros de 23 de Fevereiro de 2002, que autorizam a 
sua constituição.   

 
 No âmbito desta operação e na sequência da deliberação da Comissão Executiva do Conselho 

de Administração do então Banco Totta & Açores, S.A. de 12 de Junho de 2002, foi transferida 
a totalidade dos activos e passivos, incluindo os bens ou direitos imobiliários de qualquer 
natureza, assim como todos os direitos e obrigações afectos à anterior Sucursal, para o Banco. 
Neste contexto, a Sucursal foi encerrada no dia 30 de Junho de 2002, pelo valor apurado no 
balancete de encerramento, o qual foi aplicado na realização de 99,98492% do capital inicial do 
Banco. 

 
Em 2 de Julho de 2009, a estrutura accionista do Banco Totta de Angola foi alterada, tendo, em 
consequência, a sua denominação passado para Banco Caixa Geral Totta de Angola, S.A.. Na 
mesma data, foi efectuado um aumento do seu capital social de mAKZ 793.609 para os 
actuaismAKZ 8.575.000, através da entrada em dinheiro de mAKZ 7.780.600, correspondentes 
a USD 100.000.000, o qual foi realizado por todos os accionistas na proporção da participação 
detida nessa data. Os remanescentes mAKZ 791 do aumento de capital foram realizados por 
integração de reservas livres. Após este aumento de capital, o valor unitário das acções foi 
redenominado de AKZ 10 para AKZ 500, tendo as 857.500.000 acções sido convertidas em 
17.150.000 acções. 

 
 O Banco dedica-se à obtenção de recursos de terceiros sob a forma de depósitos ou outros, os 

quais aplica, juntamente com os seus recursos próprios, na concessão de empréstimos, 
depósitos no Banco Nacional de Angola, aplicações em instituições de crédito, aquisição de 
títulos ou em outros activos para os quais se encontra devidamente autorizado. Presta ainda 
outros serviços bancários e realiza diversos tipos de operações em moeda estrangeira, 
dispondo para o efeito de uma rede nacional de 23 balcões, localizados em 9 províncias 
(Luanda, Bengo, Zaire, Cabinda, Lunda Sul, Benguela, Huambo, Huíla e Namibe), dos quais 2 
balcões foram abertos durante o ano de 2012 e 13 balcões encontram-se localizados na cidade 
de Luanda. O Banco dispõe ainda de 3 centros de empresas, 2 dos quais localizados na cidade 
de Luanda e 1 localizado na cidade de Benguela. 

 
2. BASES DE APRESENTAÇÃO E RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS  
 

2.1. Bases de apresentação 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, com base nos livros e registos mantidos pelo Banco, de acordo com os 
princípios contabilísticos estabelecidos no Plano de Contas das Instituições Financeiras 
(CONTIF), conforme definido no Instrutivo nº 09/07, de 19 de Setembro, do Banco 
Nacional de Angola e actualizações subsequentes. Estes princípios poderão diferir dos 
geralmente aceites em outros países. 
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O CONTIF tem como objectivo a uniformização dos registos contabilísticos e das 
divulgações financeiras numa aproximação às práticas internacionais, através da 
convergência dos princípios contabilísticos às Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IFRS – International Financial Reporting Standards). 

 
As demonstrações financeiras do Banco em 31 de Dezembro de 2012 encontram-se 
pendentes de aprovação da respectiva Assembleia Geral. No entanto, o Conselho de 
Administração do Banco entende que estas demonstrações financeiras virão a ser 
aprovadas sem alterações significativas. 
As demonstrações financeiras do Banco em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 encontram-
se expressas em Kwanzas Angolanos, tendo os activos e passivos denominados em 
outras divisas sido convertidos para moeda nacional, com base no câmbio médio 
indicativo publicado pelo Banco Nacional de Angola naquelas datas.  Em 31 de Dezembro 
de 2012 e 2011, os câmbios do Kwanza Angolano (AKZ) face ao Dólar dos Estados 
Unidos (USD) e ao Euro (EUR) eram os seguintes: 

 
    31.12.2012  31.12.2011 
 

1 USD = 95,826 95,282 
1 EUR = 126,375 123,329 

 

2.2. Principais políticas contabilísticas 

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

 
a) Especialização de exercícios 

 
Os proveitos e custos são reconhecidos em função do período de vigência das 
operações, de acordo com o princípio contabilístico da especialização de exercícios, 
sendo registados quando se vencem, independentemente do momento do seu 
recebimento ou pagamento. 

 
b) Transacções em moeda estrangeira 

 
As operações em moeda estrangeira são registadas de acordo com os princípios do 
sistema "multi-currency", sendo cada operação registada em função das respectivas 
moedas de denominação.  Os activos e passivos expressos em moeda estrangeira 
são convertidos para Kwanzas Angolanos à taxa de câmbio média publicada pelo 

Banco Nacional de Angola à data do balanço.  Os custos e proveitos relativos a 

diferenças cambiais, realizadas ou potenciais, registam-se na demonstração dos 
resultados do exercício em que ocorrem na rubrica “Resultados de operações 
cambiais”. 

 
c)  Operações de compra e venda de moeda estrangeira 

 
 O Banco regista as operações de compra e venda de moeda estrangeira pelo valor 

líquido entre as divisas vendidas e as divisas adquiridas, convertidas à taxa de 
câmbio face ao Kwanza na data de balanço, nas rubricas “Operações cambiais” no 
Activo ou no Passivo (Notas 7 e 14). As variações ocorridas entre a data de 
contratação e de liquidação da operação são registadas na rubrica de “Resultados de 
operações cambiais”. 

 
d) Responsabilidades com pensões de reforma e prémio de antiguidade 

 
A Lei nº 07/04, de 15 de Outubro que revogou a Lei nº 18/90, de 27 de Outubro, que 
regulamenta o sistema de Segurança Social de Angola, prevê a atribuição de 
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pensões de reforma a todos os trabalhadores Angolanos inscritos na Segurança 
Social.  O valor destas pensões é calculado com base numa tabela proporcional ao 
número de anos de trabalho, aplicada à média dos salários ilíquidos mensais 
recebidos nos períodos imediatamente anteriores à data em que o trabalhador cessar 
a sua actividade.  De acordo com o Decreto nº 7/99, de 28 de Maio, as taxas de 
contribuição para este sistema são de 8% para a entidade empregadora e de 3% 
para os trabalhadores. 

 
Na sequência do disposto no Artigo nº 262 da Lei Geral do Trabalho, o qual prevê 
que o trabalhador que deixe o serviço ao atingir a idade legal de reforma por velhice 
adquire o direito a uma compensação, calculada em função da sua antiguidade, 
através da multiplicação de 25% do salário base mensal praticado na data da 
reforma pelo número de anos de serviço, na mesma data, o Banco constitui uma 
provisão denominada “Compensação de reforma” (Nota 16). 

 

A partir do 10º ano de serviço os colaboradores têm direito a um prémio de 
antiguidade, o qual é pago a cada 5 anos até atingirem 35 anos de serviço. Este 
prémio é calculado por aplicação de um coeficiente, dependente do número de anos 
de serviços do colaborador, ao salário base mensal auferido à data de pagamento. 

 
As responsabilidades do Banco são determinadas com base em estudos actuariais 
estando as mesmas reflectidas contabilisticamente na rubrica “Provisões para 
responsabilidades prováveis” (Nota 16), sendo as variações reflectidas na 
Demonstração dos Resultados. 

 
e) Provisões para responsabilidades prováveis 

 
Uma provisão é constituída quando existe uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) resultante de eventos passados relativamente à qual seja provável o 
futuro dispêndio de recursos, e este possa ser determinado com fiabilidade. O 
montante da provisão corresponde à melhor estimativa do valor a desembolsar para 
liquidar a responsabilidade em cada data de balanço.  

 

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

 

As provisões para responsabilidades prováveis registadas pelo Banco destinam-se a 
suportar as potenciais perdas e outras contingências, nomeadamente as decorrentes 
de activos não recuperáveis, fraudes, falhas de caixa e outras imobilizações (Nota 
16). 

 
f) Créditos 

 
Os créditos concedidos a clientes são activos financeiros registados pelos valores 
contratados. A componente de juros é objecto de relevação contabilística autónoma 
nas respectivas contas de resultados, sendo os respectivos proveitos periodificados 
ao longo da vida das operações de crédito independentemente do momento em que 
são cobrados. 

 
As responsabilidades por garantias e avales são registadas em rubricas 
extrapatrimoniais pelo valor em risco. 
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As operações de crédito concedido a clientes, incluindo as garantias e avales 
prestados, são submetidas à constituição de provisões de acordo com o Aviso nº 
3/2012, de 28 de Março, que veio revogar o Aviso n.º 4/2009, de 20 de Maio, do 
Banco Nacional de Angola, sobre a metodologia e classificação do crédito concedido 
a clientes e a determinação das respectivas provisões. 

 
Nos termos do Aviso n.º 3/2012, o Banco classifica as operações de crédito 
concedido e as garantias prestadas por ordem crescente de risco, de acordo com os 
seguintes níveis: 

 
     Nível  Risco 
 
    A  Nulo 
    B  Muito reduzido 
    C  Reduzido 
    D  Moderado 
    E  Elevado 
    F  Muito elevado 
    G  Perda 

 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e prestação de garantias 

 
As provisões para créditos de liquidação duvidosa são revistas mensalmente em 
função do tempo decorrido desde a data de entrada das operações em 
incumprimento, sendo os níveis mínimos de provisionamento calculados de acordo 
com a tabela seguinte: 

 

 
 

Para os créditos concedidos a clientes por prazos superiores a dois anos, o tempo 
decorrido desde a entrada em incumprimento é considerado em dobro face ao período de 
tempo acima indicado. 

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

 
Adicionalmente, as operações de crédito de um mesmo cliente são classificadas na 
classe que apresentar maior risco. 

 
Na classificação de operações de créditos documentários, o Banco atribui o nível de  
risco A às operações que se encontram colaterizadas com depósitos à ordem de 
clientes (créditos documentários pré-pagos). Os referidos colaterais encontram-se 
registados na rubrica de “Outras obrigações” (Nota 15). 

 
Seis meses após a classificação de uma operação na Classe G, o Banco abate esse 
crédito ao activo e utiliza a respectiva provisão (transferência do crédito para 
prejuízo).  

 
As provisões para crédito concedido são classificadas no activo a crédito, na rubrica 
“Provisão para créditos de liquidação duvidosa” (Nota 8). Em 31 de Dezembro de 
2012, o Banco reclassificou as provisões para garantias prestadas e créditos 

Níveis de risco A B C D E F G

% de provisão mínima 0% 1% 3% 10% 20% 50% 100%

Tempo decorrido desde a 

data de incumprimento

até 15 

dias

de 15 a 30 

dias

de 1 a 2 

meses

de 2 a 3 

meses

de 3 a 5 

meses

de 5 a 6 

meses

mais de 6 

meses
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documentários de importação para a rubrica “Provisões para responsabilidades 
prováveis” no passivo (Nota 16). 

 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, nas situações em que são 
efectuadas recuperações de créditos anteriormente abatidos ao activo, os montantes 
recebidos são registados na rubrica “Outros proveitos e custos operacionais”, na 
demonstração de resultados do exercício em que ocorre (Nota 25). No exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2011, as recuperações de créditos anteriormente abatidos ao 
activo encontravam-se registadas na rubrica “Resultado não operacional” (Nota 26). 

 
O Banco procede à anulação de juros vencidos com mora superior a 60 dias e não 
reconhece juros a partir dessa data até ao momento em que o cliente regularize a 
sua situação. Em caso de recebimento posterior, o Banco regista estes juros na 
rubrica de resultados “Outros proveitos e custos operacionais” (Nota 25). 

 
g) Reserva de actualização monetária dos fundos próprios 

 
Nos termos do Aviso nº 2/2009, de 8 de Maio, do Banco Nacional de Angola, sobre 
actualização monetária, as instituições financeiras devem, em caso de existência de 
inflação, considerar mensalmente os efeitos da modificação no poder de compra da 
moeda nacional, com base na aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 
aos saldos de capital, reservas e resultados transitados. 

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

 
i. A população em geral prefere guardar a sua riqueza em activos não monetários 

ou em moeda estrangeira relativamente estável.  As quantias da moeda local 
detidas são imediatamente investidas para manter o poder de compra; 

 
ii. A população em geral vê as quantias monetárias em termos de moeda 

estrangeira estável. Os preços podem ser cotados nessa moeda; 
 

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

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

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

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

 
Nos exercícios de 2012 e 2011, o Banco não procedeu à actualização dos seus 
fundos próprios, em virtude da inflação verificada, bem como a evolução cambial 
que ocorreu ao longo do período, não perspectivarem que Angola pudesse ser 
considerada uma economia hiperinflacionária, nos termos do normativo em vigor.  

 
O impacto das actualizações monetárias dos fundos próprios efectuadas em anos 
anteriores encontra-se registado na "Reserva de actualização monetária dos fundos 
próprios” (Nota 17). 
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h) Imobilizações incorpóreas e corpóreas 

 
As imobilizações incorpóreas correspondem essencialmente a despesas com obras 
em imóveis de terceiros e a software. Estas despesas são registadas pelo seu custo 
de aquisição e amortizadas linearmente por duodécimos ao longo de um período de 
três anos, com excepção das benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros, as 
quais são amortizadas conforme o prazo expectável de duração do contrato de 
arrendamento. 

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

 
Nos termos do Aviso nº 2/2009, de 8 de Maio, do Banco Nacional de Angola, sobre 
actualização monetária, as instituições financeiras devem, em caso de existência de 
inflação, actualizar mensalmente o imobilizado com base no Índice de Preços ao 
Consumidor de Luanda (IPC). 

 
O valor resultante da actualização monetária deve ser reflectido mensalmente a 
crédito numa conta de resultados, por contrapartida das rubricas de valor bruto e 
amortizações acumuladas do imobilizado. 

 
Nos exercícios de 2012 e 2011, o Banco não procedeu à actualização monetária do 
seu imobilizado, em virtude da inflação verificada, bem como a evolução cambial que 
ocorreu ao longo do período, não perspectivarem que Angola pudesse ser considera 
uma economia hiperinflacionária, nos termos do normativo em vigor. 

 
Segundo a legislação actualmente em vigor, uma percentagem equivalente a 30% do 
aumento das amortizações que resulta das reavaliações efectuadas, incluindo a 
reavaliação extraordinária efectuada em 2005, não é aceite como custo para efeitos 
fiscais. Não são registados os correspondentes impostos diferidos passivos. O 
impacto da reavaliação dos imóveis de serviço próprio encontra-se registado na 
rubrica “Reserva de actualização monetária dos fundos próprios” (Nota 17). 

 
A depreciação é calculada pelo método das quotas constantes por duodécimos, ao 
longo dos seguintes períodos de vida útil: 

 
 Anos de 
 vida útil 

 
 Imóveis de serviço próprio 10 a 50 

Equipamento: 
. Mobiliário e material 3 a 10 
. Máquinas e ferramentas 3 a 7 
. Equipamento informático 7 
. Instalações interiores 3 a 15 
. Material de transporte 3 
. Equipamento de segurança 10 

 
As imobilizações em curso, que correspondem, essencialmente, a balcões em 
construção e ao respectivo mobiliário, encontram-se registadas pelo seu custo de 
aquisição e iniciarão a sua amortização quando os respectivos balcões entrarem em 
funcionamento. 

 
i) Títulos e Valores Mobiliários 

 
A Comissão Executiva do Banco determina a classificação dos seus investimentos 
no reconhecimento inicial. Atendendo às características dos títulos e à intenção 
aquando da sua aquisição, em 31 de Dezembro de 2012 todos os títulos e valores 
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mobiliários do Banco estão classificados na categoria de títulos mantidos até ao 
vencimento. 

 
Títulos mantidos até ao vencimento 

 
São considerados títulos mantidos até ao vencimento, aqueles que são adquiridos 
com a finalidade de os manter em carteira até ao seu vencimento, desde que haja 
capacidade financeira do Banco para tal. 

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

 
Os Títulos do Banco Central e os Bilhetes do Tesouro são emitidos a valor 
descontado e registados pelo seu custo de aquisição. A diferença entre este e o valor 
nominal, que constitui a remuneração do Banco, é reconhecida contabilisticamente 
como proveito ao longo do período compreendido entre a data de compra e a data de 
vencimento dos títulos, na conta “Proveitos a receber” (Nota 5). 

 
As Obrigações do Tesouro emitidas em moeda nacional indexadas à taxa de câmbio 
do Dólar dos Estados Unidos estão sujeitas a actualização cambial. O resultado da 
actualização cambial do valor nominal do título, do desconto e do juro corrido, é 
reflectido na demonstração dos resultados do exercício em que ocorre, na rubrica 
“Proveitos de títulos e outros valores mobiliários” (Nota 19). 

 

As Obrigações do Tesouro emitidas em moeda estrangeira estão sujeitas a 
actualização cambial de acordo com a taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos 
publicada pelo BNA no momento de referência. 
 
Durante o exercício de 2012, através da autorização do Decreto Executivo n.º 68/12, 
de 16 de Fevereiro, do Ministério das Finanças, foi publicado o Despacho n.º 159/12, 
de 20 de Fevereiro, que autoriza a emissão regular de Obrigações do Tesouro em 
moeda nacional não reajustáveis com taxas de juro predefinidas de acordo com a 
sua maturidade e colocadas no mercado através de leilão de preços. Os juros 
corridos relativos a estes títulos são contabilizados com a especificação “Proveitos a 
receber” (Nota 5). 

 

As Obrigações do Tesouro emitidas em moeda nacional indexadas ao Índice de 
Preços do Consumidor (IPC) encontram-se sujeitas a actualização do valor nominal 
do título de acordo com a variação do referido índice.  O resultado da referida 
actualização do valor nominal do título e os juros corridos são reflectidos na 
demonstração dos resultados do exercício em que ocorrem, na rubrica “Proveitos de 
títulos e outros valores mobiliários” (Nota 19). 

 
Os juros dos títulos cujo valor nominal se encontra indexado (à taxa de câmbio do 
Dólar dos Estados Unidos ou ao IPC) são calculados tendo por base o valor nominal 
actualizado. 

As perdas de carácter permanente em títulos e valores mobiliários mantidos até ao 
vencimento são reconhecidas no resultado do período em que ocorrem, não sendo 
admitida a sua reversão.  O valor após reconhecimento da perda efectiva passa a 
constituir a nova base de valor para efeito de apropriação de rendimentos. 

 
 j) Operações de compra de títulos com acordo de revenda 
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O Banco realiza operações de venda de liquidez temporária, tendo por base a 
garantia de títulos, com ou sem a mudança de titularidade. As operações 
comprometidas são realizadas no mercado interfinanceiro com o BNA.  
 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, o Banco efectuou no mercado 
interfinanceiro operações de compra de títulos com acordos de revenda, em que 
foram aplicados recursos recebendo títulos em garantia com o compromisso de 
revenda no vencimento do contrato (Nota 4). 
 
Os proveitos das operações de compra de títulos de terceiros com acordos de 
revenda, correspondem à diferença entre o valor da revenda e o valor da compra. O 
reconhecimento do proveito é realizado conforme o princípio da especialização em 
razão da fluência do prazo da operação na rubrica “Proveitos de aplicações de 
liquidez” (Nota 19). 

 
k) Bens não de uso próprio 

 
O Banco regista na rubrica “Outros valores - Bens não de uso próprio” imóveis 
próprios que não se encontram em uso e que são destinados à venda. 
 
O Banco efectua o registo contabilístico destes bens no seu momento inicial, de 
acordo com o valor apresentado em relatório de avaliação elaborado por peritos ou 
empresas especializadas, com indicação dos critérios de avaliação e dos elementos 
de comparação adoptados e instruídos com documentos relativos ao bem avaliado. 
Os bens não de uso próprio não estão sujeitos a depreciação ou a reavaliação. 
 
Para a diferença negativa entre o seu valor de aquisição e o valor de avaliação 
apresentado no referido relatório foi constituída uma provisão, que se encontra 
registada na rubrica “Provisões específicas para perdas nos bens não de uso 
próprio” (Nota 16), sendo as variações decorrentes da obtenção de relatórios de 
avaliação actualizados registadas por contrapartida de rubrica específica da 
demonstração dos resultados. 
 

l) Impostos sobre o rendimento 

 
O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo 
considerado fiscalmente um contribuinte do Grupo A. Actualmente, a taxa de 
imposto aplicável é de 35%, na sequência das alterações introduzidas pela Lei n.º 
5/99, de 6 de Agosto (Nota 18).  
 
Imposto corrente 
 
O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual 
difere do resultado contabilístico devido a ajustamentos nos termos do Código do 
Imposto Industrial. 
 
O imposto industrial é objecto de liquidação provisória, em três prestações iguais e 
consecutivas, concretamente, em Janeiro, Fevereiro e Março, sendo o imposto a 
liquidar antecipadamente calculado com base em 75% do lucro tributável do último 
exercício. 
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Imposto sobre a Aplicação de Capitais 

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/11, de 30 de Dezembro, veio introduzir 
diversas alterações legislativas ao Código do IAC, na sequência da Reforma 
Tributária actualmente em curso.  
 
O IAC incide, genericamente, sobre os rendimentos provenientes das aplicações 
financeiras do Banco (nomeadamente rendimentos de aplicações, operações de 
cedência de liquidez, juros de títulos de dívida e, de forma genérica, quaisquer 
outros rendimentos derivados da simples aplicação de capitais).   
 
O IAC tem a natureza de pagamento por conta do Imposto Industrial, operando esta 
compensação por via da dedução à colecta que vier a ser apurada, nos termos da  
alínea a) do número 81.º do Código do Imposto Industrial.  
 

m)  Provisão para férias e subsídios de férias e prémios de desempenho 
  
 Em 31 de Dezembro de 2012, a Lei Geral do Trabalho em vigor determina que o 

montante de subsídio de férias a pagar aos trabalhadores em determinado exercício 
é um direito por eles adquirido no ano imediatamente anterior. O Banco atribui 
igualmente remunerações variáveis aos seus colaboradores em resultado do seu 
desempenho. Consequentemente, o Banco releva contabilisticamente no final de 
cada exercício os valores relativos a férias e subsídios de férias e prémios de 
desempenho pagáveis no ano seguinte (Notas 15 e 22). 

 
n) Comissões 
  
 As comissões por serviços prestados são reconhecidas de uma só vez, excluindo as 

comissões recebidas referentes a garantias prestadas, as quais são reconhecidas 
linearmente em resultados do exercício em função do período de referência do 
recebimento.  

3. DISPONIBILIDADES 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
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Os depósitos à ordem no BNA em moeda nacional visam cumprir as disposições em vigor de 
manutenção de reservas obrigatórias e não são remunerados.  

As reservas obrigatórias são actualmente apuradas nos termos do disposto no Instrutivo nº 
2/2011 de 28 de Abril, e são constituídas em moeda nacional e em moeda estrangeira, em 
função da respectiva denominação dos passivos que constituem a sua base de incidência, 
devendo ser mantidas durante todo o período a que se referem. 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a exigibilidade de manutenção de reservas obrigatórias é 
apurada através da aplicação de uma taxa de 20% sobre a média aritmética dos passivos 
elegíveis em moeda nacional e de uma taxa de 15% sobre os passivos elegíveis em moeda 
estrangeira. 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os depósitos à ordem no estrangeiro mantidos junto de 
outras instituições de crédito não são remunerados. 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo da rubrica “Cheques a cobrar – no país” 
corresponde a cheques apresentados à compensação no BNA, os quais foram regularizados 
no início de 2013 e 2012, respectivamente. 

 
 
 

2012 2011

Caixa:

.  Notas e moedas nacionais 3.723.692 8.866.619

.  Notas e moedas estrangeiras:

- Em Dólares dos Estados Unidos 2.237.825 3.841.771

- Em outras divisas 389.542 330.601

.  Notas em ATM 186.139 172.680

6.537.198 13.211.671

Depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola (BNA):

.  Em moeda nacional 8.666.937 5.428.725

.  Em Dólares dos Estados Unidos 13.798.944 10.004.610

22.465.881 15.433.335

Depósitos à ordem no estrangeiro

.  Em Dólares dos Estados Unidos 9.754.248 5.210.904

.  Em Euros 1.049.168 1.084.266

.  Em Libras estrelinas 47.175 262.722

.  Outras divisas 169.022 143.583

11.019.613 6.701.475

Cheques a cobrar:

.  No país 139.445 663.616

.  No estrangeiro 1.506 2.948

140.951 666.564

40.163.643 36.013.045
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4. APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, as aplicações de liquidez, excluindo os respectivos juros 
a receber e as aplicações em ouro e outros metais preciosos, apresentam a seguinte estrutura 
por moeda e taxa de juro média:  

 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 as aplicações de liquidez, excluindo os respectivos juros 
a receber e as aplicações em ouro e outros metais preciosos, apresentavam a seguinte 
estrutura, de acordo com os prazos residuais de vencimento: 

 

 
 

2012 2011

Aplicações junto do Banco Nacional de Angola (BNA):

.  Operações de compra de títulos com acordo de revenda 8.616.165  -

.  Operações no mercado monetário interfinanceiro 3.200.000 4.250.000

11.816.165 4.250.000

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro:

.  Banco Santander Totta 8.980.375 8.924.448

.  Caixa Geral de Depósitos 6.631.151 5.239.510

15.611.526 14.163.958

27.427.691 18.413.958

Juros a receber 157.097 8.873

27.584.788 18.422.831

Aplicações em ouro e outros metais preciosos 2.596 2.596

27.587.384 18.425.427

2012 2011

Taxa de Montante Montante Taxa de Montante Montante

juro média em divisa em mAKZ juro média em divisa em mAKZ

Operações no mercado monetário interfinanceiro

Em Dólares dos Estados Unidos 0,94% 158.700.000 15.207.586 1,28% 139.722.000 13.312.991

Em milhares de Kw anzas Angolanos 1,50% 3.200.000 3.200.000 2,00% 4.250.000 4.250.000

Em Euros 0,12% 1.000.000 126.375 0,93% 6.900.000 850.967

Em Libras esterlinas 0,34% 1.800.000 277.565  -  -  -

18.811.526 18.413.958

Operações de compra de títulos com acordo de revenda

Em milhares de Kw anzas Angolanos 4,44% 8.616.165 8.616.165 - - -

27.427.691 18.413.958

2012 2011

Operações no mercado monetário interfinanceiro

Até três meses 18.811.526 14.600.582

De três meses a um ano - 3.813.376

18.811.526 18.413.958

Operações de compra de títulos com acordo de revenda

Até três meses 4.350.000 -

De três meses a um ano 4.266.165 -

8.616.165 -

27.427.691 18.413.958
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 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o Banco mantém aplicações de liquidez junto do Banco 
Santander Totta no montante de mAKZ 2.510.638 e mAKZ 3.927.715, respectivamente, cuja 
finalidade é garantir créditos documentários contratados junto desta entidade (Nota 29). 

 
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 

 

 

 

 

 

 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a distribuição dos títulos de dívida por indexante, 
excluindo os respectivos proveitos a receber, é a seguinte: 

 

 

 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os títulos em carteira apresentavam a seguinte estrutura, 
de acordo com os prazos residuais de vencimento: 

  

2012

País Taxa de Custo de Actualização do Proveitos Valor de

Risco Moeda emissor juro média aquisição valor nominal a receber balanço

Títulos mantidos até ao vencimento

Obrigações do Tesouro em moeda nacional

-  Indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos A AKZ Angola 6,43% 8.544.154 556.110 136.077 9.236.341

-  Não reajustáveis A AKZ Angola 7,00% 1.456.000  - 11.572 1.467.572

Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira A USD Angola 3,74% 2.219.332  - 19.711 2.239.043

Bilhetes do Tesouro A AKZ Angola 3,88% 10.998.720  - 223.351 11.222.071

Títulos do Banco Central A AKZ Angola 2,42% 731.883  - 5.052 736.935

23.950.089 556.110 395.763 24.901.962

2011

País Taxa de Custo de Actualização do Proveitos Valor de

Risco Moeda emissor juro média aquisição valor nominal a receber balanço

Títulos mantidos até ao vencimento

Obrigações do Tesouro em moeda nacional

-  Indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos A AKZ Angola 4,47% 4.242.502 871.105 47.042 5.160.649

Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira A USD Angola 3,76% 2.773.932  - 23.295 2.797.227

Bilhetes do Tesouro A AKZ Angola 10,02% 23.709.342  - 1.586.932 25.296.274

30.725.776 871.105 1.657.269 33.254.150

2012 2011

Valor de Balanço Valor de Balanço

Taxa fixa Libor 6 meses Total Taxa fixa Libor 6 meses Total

Títulos mantidos até ao vencimento

Obrigações do Tesouro em moeda nacional

-  Indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos 4.905.719 4.194.545 9.100.264 28.039 5.085.568 5.113.607

-  Não reajustáveis 1.456.000  - 1.456.000  -  -  -

Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira  - 2.219.332 2.219.332  - 2.773.932 2.773.932

Bilhetes do Tesouro 10.998.720  - 10.998.720 23.709.342  - 23.709.342

Títulos do Banco Central 731.883  - 731.883  -  -  -

18.092.322 6.413.877 24.506.199 23.737.381 7.859.500 31.596.881
2011 2010

Valor de Balanço Valor de Balanço

Taxa fixa Libor 6 meses Total Taxa fixa Libor 6 meses Total

Títulos mantidos para negociação

Bilhetes do Tesouro 8.111.666 - 8.111.666 7.193.188 - 7.193.188

Títulos do Banco Central - - - 1.221.846 - 1.221.846

8.111.666  - 8.111.666 8.415.034  - 8.415.034

Títulos mantidos até o vencimento

Obrigações do Tesouro em moeda nacional

-  Indexadas ao Dólar dos Estados Unidos 4.966.275 12.192.846 17.159.121 - 11.869.657 11.869.657

-  Indexadas ao Índice de Preços do Consumidor - - - 22.349.459 - 22.349.459

Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira - 4.669.315 4.669.315 - 4.671.710 4.671.710

4.966.275 16.862.161 21.828.436 22.349.459 16.541.367 38.890.826

13.077.941 16.862.161 29.940.102 30.764.493 16.541.367 47.305.860
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A desagregação entre activo corrente e não corrente acima exposta foi efectuada tendo como 
pressuposto o prazo residual para vencimento dos títulos em carteira à data de referência. O 
activo corrente compreende os títulos e valores mobiliários cujo prazo residual para o 
vencimento é inferior a um ano, encontrando-se os restantes classificados na categoria de 
activo não corrente. 

 

Justo valor 

 

É entendimento do Conselho de Administração que, dada a natureza dos títulos que compõem 
a carteira do Banco, o custo de aquisição acrescido dos respectivos proveitos a receber 
reflecte de forma aproximada o justo valor dos títulos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011. 

 
6. CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 
 

 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

  

 
 
 A rubrica “Contas de controlo e ligação” respeita a impostos liquidados referentes a retenção na 

fonte de rendimentos de terceiros. Em 31 de Dezembro de 2012 existem saldos credores de 
mAKZ 164.818 relacionados com esta situação registados em “Outras obrigações” (Nota 15). 

  
 Em 31 de Dezembro de 2012, a rubrica “Compensação electrónica de valores” inclui valores a 

liquidar referentes a transacções efectuadas no Subsistema de Transferências a Créditos (STC) 

2012 2011

Activo corrente

Até 3 meses 2.654.680 10.968.558

De três a seis meses 6.012.081 10.821.836

De seis meses a um ano 5.265.435 6.038.632

13.932.196 27.829.026

Activo não corrente

De um a três anos 8.261.275 3.055.566

De três a cinco anos 1.763.437 1.084.032

Mais de cinco anos 945.054 1.285.526

10.969.766 5.425.124

24.901.962 33.254.150

2012 2011

Relações entre agências:

Recursos próprios em trânsito

.  Contas de controlo e ligação (Nota 15) 60.530 -

Relações entre Instituições:

Compensação electrónica de valores 59.639 8.811

Compensação de cheques 5.901 9.021

Outros 481

66.021 17.832

126.551 17.832
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no montante de mAKZ 53.708. Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica inclui ainda 
valores a liquidar respeitantes a saldos relacionados com a compensação dos cartões 
electrónicos estrangeiros, movimentados nos ATM do Banco no montante de mAKZ 1.813 e 
mAKZ 3.379, respectivamente. 

 
7. OPERAÇÕES CAMBIAIS 
 
Em 31 de Dezembro de 2011, o saldo desta rubrica corresponde ao valor líquido entre as divisas 

vendidas e as divisas adquiridas, convertidas à taxa de câmbio face ao Kwanza na data de 
balanço: 

 

  
 
8. CRÉDITOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 
 

A rubrica “Crédito e juros vencidos – Capital” inclui a totalidade das prestações (vencidas e 
vincendas) associadas às operações de crédito que apresentam atrasos no cumprimento do 
respectivo plano de reembolso. 
 

2011

Divisa adquirida Divisa vendida

Moeda Montante
Valor em 

mAKZ
Moeda Montante

Valor em 

mAKZ

Valor 

líquido

EUR 1.500.000 184.993 USD 1.934.700 184.342 651

2012 2011

Crédito vivo:

-  Moeda nacional

.  Empréstimos 17.329.208 2.253.160

.  Crédito em conta corrente 10.793.655 3.861.716

.  Adiantamentos a depositantes 122.534  -

28.245.397 6.114.876

-  Moeda estrangeira:

.  Empréstimos 23.688.669 16.111.763

.  Adiantamentos a depositantes 28.806 405.511

.  Crédito em conta corrente  - 3.368.831

23.717.475 19.886.105

Total de crédito vivo 51.962.872 26.000.981

Crédito e juros vencidos:

.  Capital 360.817 663.647

.  Juros 1.373 3.636

Total de crédito e juros vencidos 362.190 667.283

Total de crédito concedido 52.325.062 26.668.264

Juros a receber 184.130 63.058

52.509.192 26.731.322

Provisão para cobrança duvidosa (Nota 16)  (1.302.853)  (1.163.439)

51.206.339 25.567.883
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 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o maior cliente do Banco representava 10,84% e 14,04% 
do total da carteira de crédito, respectivamente. Adicionalmente, naquelas datas, o conjunto 
dos dez maiores clientes do Banco representavam aproximadamente 53,60% e 54,79% do total 
da carteira de crédito, respectivamente. 

 
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a carteira de créditos a clientes, excluindo os respectivos 
juros a receber, apresenta a seguinte estrutura por moeda e taxa de juro média: 

 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo de créditos a clientes em Euros corresponde a 
uma operação de descoberto bancário. 

 
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a composição da carteira de crédito, excluindo juros a 
receber, apresentava a seguinte estrutura, por tipo de tomador e modalidade operacional: 

 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o prazo residual dos créditos vivos, excluindo juros a 
receber, apresentava a seguinte estrutura: 

 

 
 

Apresenta-se de seguida a distribuição dos créditos por classe de risco e respectivas 
provisões para créditos de liquidação duvidosa em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (Nota 
2. f): 

  

 

2012 2011

Taxa Montante Montante Taxa Montante Montante 

de juro em divisa em mAKz de juro em divisa em mAKz

Em milhares de Kwanzas Angolanos (em mAkz) 14,01% 28.337.111 28.337.111 16,39% 6.121.284 6.121.284

Em Dólares dos Estados Unidos 7,06% 250.010.740 23.957.500 7,98% 211.033.577 20.107.701

Em Euros 15,90% 230.092 29.078 25,00% 3.532.378 435.643

52.323.689 26.664.628

2012 2011

Vivo Vencido Total Vivo Vencido Total

Empresas e Administração Pública

.  Empréstimos 36.900.440 92.508 36.992.948 14.272.275 18.217 14.290.492

.  Crédito em conta corrente 10.793.655 20.000 10.813.655 7.230.547 82.370 7.312.917

.  Adiantamentos a depositantes 151.340 8.620 159.960 405.511 21.005 426.516

47.845.435 121.128 47.966.563 21.908.333 121.592 22.029.925

Particulares

.  Crédito à habitação 3.700.429 169.621 3.870.050 3.544.233 406.788 3.951.021

.  Crédito ao consumo 389.294 69.797 459.091 460.754 132.610 593.364

.  Outras finalidades 27.714 271 27.985 87.661 2.657 90.318

4.117.437 239.689 4.357.126 4.092.648 542.055 4.634.703

51.962.872 360.817 52.323.689 26.000.981 663.647 26.664.628

2012 2011

Até três meses 7.479.534 2.570.973

De três a seis meses 8.714.187 6.615.131

De seis meses a um ano 3.195.248 2.351.315

De um a três anos 15.627.645 5.363.698

Mais de três anos 16.946.258 9.099.864

51.962.872 26.000.981
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2012

Capital
Juros

Vencidos
Total

Taxa de 

provisão
Provisão

Crédito (Nota 16)

Classe A 4.055.751 - 4.055.751 0% -

Classe B 46.581.066 316 46.581.382 1% - 3% 708.747

Classe C 87.682 1.057 88.739 3% - 10% 3.704

Classe D 145.131 - 145.131 10% - 20% 14.604

Classe E 1.068.664 - 1.068.664 20% - 50% 214.690

Classe F 48.573 - 48.573 50% - 100% 24.286

Classe G 336.822 - 336.822 100% 336.822

52.323.689 1.373 52.325.062 1.302.853

Crédito documentário e garantias e avales prestados

Classe A 430.324 - 430.324 0%  -

Classe B 21.225.281 - 21.225.281 1% - 3% 329.481

Classe C 31.364 - 31.364 3% - 10% 941

Classe E 580.009 - 580.009 20% - 50% 116.002

Classe G 10.208 - 10.208 100% 10.208

22.277.186  - 22.277.186 456.632

74.600.875 1.373 74.602.248 1.759.485

2011

Capital
Juros

Vencidos
Total

Taxa de 

provisão
Provisão

Crédito

Classe A 435.623 - 435.623 0% -

Classe B 25.473.013 3.636 25.476.649 1% - 3% 425.079

Classe C 143.625 - 143.625 3% - 10% 6.779

Classe D 330.603 - 330.603 10% - 20% 38.427

Classe E 40.513 - 40.513 20% - 50% 13.535

Classe F 14.744 - 14.744 50% - 100% 9.988

Classe G 226.507 - 226.507 100% 226.507

26.664.628 3.636 26.668.264 720.315

Crédito documentário e garantias e avales prestados

Classe A 2.244.311 - 2.244.311 0% -

Classe B 24.123.664  - 24.123.664 1% - 3% 410.601

Classe C 10.663 - 10.663 3% - 10% 320

Classe E 161.015  - 161.015 20% - 50% 32.203

26.539.653 - 26.539.653 443.124

53.204.281 3.636 53.207.917 1.163.439
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a carteira de crédito, excluindo juros a receber, 
apresentava a seguinte distribuição por indexante: 

 

 

 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a composição da carteira de crédito (excluindo juros a 

receber) e garantias e créditos documentários por sectores de actividade económica, com base 
no Código de Actividade Económica atribuído pelo Banco, é a seguinte: 

 

 
 

A migração entre as classes de risco dos tomadores de crédito entre 31 de Dezembro de 2011 
e 31 de Dezembro de 2012 foi a seguinte: 

 

 

 

2012 2011

Taxa fixa 31.728.939 17.862.069

Taxa variável

.  Libor - 6 meses 10.236.293 5.108.248

.  Luibor 3 meses 4.799.105  -

.  Prime 3.779.685 3.557.654

.  Luibor 12 meses 809.947  -

.  Libor - 3 meses 349.537 12.317

.  Luibor 1 mês 294.284  -

.  Luibor 6 meses 249.717  -

.  Outros 76.182 124.340

20.594.750 8.802.559

52.323.689 26.664.628

2012 2011

Descrição Crédito

Garantias e 

créditos 

documentários

Total % Crédito

Garantias e 

créditos 

documentários

Total %

(Nota 29) (Nota 29)

Serviços 16.595.045 5.657.579 22.252.624 29,83% 7.294.712 6.802.929 14.097.641 26,50%

Indústria extractiva e transformação 11.166.148 5.943.139 17.109.287 22,93% 6.694.204 6.916.280 13.610.484 25,58%

Construção 10.003.172 6.052.122 16.055.294 21,52% 3.676.504 6.519.969 10.196.473 19,16%

Comércio por grosso e a retalho 7.730.160 4.170.968 11.901.128 15,95% 4.235.408 90.126 4.325.534 8,13%

Particulares 4.359.626  - 4.359.626 5,84% 4.634.703  - 4.634.703 8,71%

Agricultura, produção animal pescas e silvicultura 2.469.538 453.378 2.922.916 3,92% 129.097 6.210.349 6.339.446 11,92%

Total 52.323.689 22.277.186 74.600.875 26.664.628 26.539.653 53.204.281

Classe em

31/12/2011
Classe em 31/12/2012

A B C D E F G

A  -  -  -  -  -  -

B 259.840 12.506 56.876 330.794 3.219 2.666

C  - 26.006  - 1.906 939 2.123

D  -  -  -  - 43.662 27.827

E  - 4.448  -  - 1.299 1.112

F  -  -  -  - 86 169

G  -  -  -  -  - 90
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A migração entre as classes de risco dos tomadores de crédito entre 31 de Dezembro de 2010 
e 31 de Dezembro de 2011 foi a seguinte: 

 

 

 

As matrizes acima apresentam os saldos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 de créditos que 
estavam em carteira nessas duas datas e cuja classe atribuída apresentou uma variação face 
ao ano anterior. 

 

Os créditos abatidos ao activo, nos exercícios findos em 31 Dezembro de 2012 e 2011 
ascenderam a mAKZ 598.499 e mAKZ 632.018, respectivamente (Nota 16). 

 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, o valor de créditos 
renegociados/reestruturados ascendeu a mAKZ 3.467.913. 

 

Adicionalmente, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o montante de 
crédito recuperado ascendeu a mAKZ 81.925 (Nota 25) e mAKZ 56.911 (Nota 26), 
respectivamente. 

 

Os princípios básicos da política de concessão de crédito e aprovisionamento das perdas com 
créditos de liquidação duvidosa adoptados pelo Banco podem ser resumidos como segue 

 
a) Concessão de Crédito 

 
i. Princípios Gerais  

 
A concessão de crédito obedece a um conjunto de Princípios Gerais, nos 
termos do Regulamento de Crédito em vigor. 

 
ii. Fundamentação da Proposta de Crédito 

 
Todas as propostas de crédito são originadas nas Unidades Comerciais, 
formuladas em impressos normalizados, devidamente fundamentadas.  

 
iii. Apreciação e Decisão da Proposta de Crédito 

 

Classe em

31/12/2010
Classe em 31/12/2011

A B C D E F G

A 642.328  -  -  -  -  -

B  - 60.340 96.046 163.832 6.885 71.377

C  - 1.428.631 317 1.109 663 11.309

D  - 1.114 89 1.574 1.340 123.728

E  - 23.851 138 45.212 1.140 16.935

F  - 971  -  -  - 1.536

G  - 1.401 176 611 217 312
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Os diferentes Órgãos de Decisão de Crédito procedem à análise, emissão de 
pareceres e decisão do crédito, dentro das competências delegadas pela 
Comissão Executiva. 

 
As decisões de crédito são solidárias e responsabilizam de igual forma todos os 
níveis intervenientes.  

 
As decisões de crédito devem apoiar-se, tendencialmente e na medida do 
possível, em modelos aplicacionais de Scoring e Rating, baseados em 
informações de natureza quantitativa e qualitativa dos clientes, nomeadamente 
a avaliação prévia do risco do cliente e da operação (pelas Unidades 
Comerciais e pela Área de Risco) e a tomada de decisão em Comissões de 
Crédito. 
 
Na ausência dos modelos aplicacionais para o efeito, revestem-se de primordial 
importância as Análises e Pareceres das Unidades Comerciais e da Área de 
Risco, elaborados com base, no conhecimento do cliente, negócio, capacidade 
de gestão, sector de actividade, mercado, experiência no relacionamento, 
Demonstrações Financeiras, Valor e liquidez das Garantias Acessórias 
oferecidas, etc. 
 
Toda e qualquer operação de crédito exige o parecer autónomo da Área de 
Risco definida para aquela natureza de crédito. 

 
Todas as decisões de Crédito do Banco são tomadas em Comissões de Crédito 
constituídas e reguladas pelo Regulamento de Crédito e por delegação 
aprovada expressamente pela Comissão Executiva (C.E.). 

 
iv. Delegação e Controle de Competências para Crédito 

 
Cabe à Comissão Superior de Crédito (CSC) fixar os limites para as demais 
comissões. 

 
O valor deste limites tem por referência a exposição acumulada do Grupo 
Económico, empresa ou mutuário, acrescido da eventual proposta em análise. 

 
Os valores incluem Crédito em qualquer moeda de qualquer tipo (por 
desembolso ou por assinatura). 

 
O somatório dos limites aprovados por Cliente ou Grupo não pode exceder o 
limite da concentração de risco definido pela Autoridade Supervisora. 

 
O Controlo dos Limites Autorizados de Crédito é da responsabilidade da 
Direcção de Auditoria e Inspecção e do Gabinete de Apoio à Função 
Compliance. 
 

b) Aprovisionamento das perdas com créditos de liquidação duvidosa 
 

i. Acompanhamento das Provisões Económicas  
 

O acompanhamento das operações de crédito de uma forma geral é da 
responsabilidade das Unidades Comerciais que as propõem, desde a sua 
contratação até a sua liquidação. 

 
Classificam-se como económicas as provisões que traduzem as expectativas de 
perda esperada resultante da incobrabilidade do crédito concedido.  
 
A constituição, alteração ou anulação de provisões económicas é sempre 
decidida ao nível da operação de crédito, devendo incorporar, não só o risco 
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económico e financeiro do cliente em questão, mas também as garantias de 
crédito associadas a cada operação.  

 
 O apuramento das provisões económicas pode ser concretizado ao nível da 

operação de crédito, da empresa ou do grupo de empresas. 
 

ii. Responsabilidade pela Constituição e Gestão das Provisões Económicas 
 

Compete às áreas de risco, Recuperação ou Contencioso, a responsabilidade 
pela proposta à Comissão Superior de Crédito, de constituição, reforço ou 
anulação das provisões económicas relativas a clientes ou grupos sob a sua 
Gestão. 

 
A constituição de provisões económicas deverá estar de acordo com os 
procedimentos específicos internos aprovados pela Comissão Executiva e os 
que decorrem da lei e do normativo do BNA. 

 
A gestão e o controlo da evolução das provisões económicas são da 
responsabilidade da área de risco. 
  

9. OUTROS VALORES 
 

 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

  

 
  

2012 2011

Imposto a compensar 7.966  -

Devedores diversos

Taxa de circulação 62.671 36.450

Pela prestação de serviços - 67.607

Imposto a recuperar - 55.703

Outros 34.332 28.268

97.003 188.028

Outros valores de natureza administrativa:

Custos diferidos

Rendas e alugueres 136.374 108.193

Outros 25.933 39.627

Material de expediente 18.444 -

Prestações acessórias - EMIS (Nota 10) 6.438 -

187.189 147.820

Outras contas de regularização do activo (Nota 16) 45.664 71.915

Bens não de uso próprio 55.930 65.102

Provisões específicas para perdas

 nos bens não de uso próprio (Nota 16) (31.714) (52.782)

24.216 12.320

362.038 420.083
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Custos diferidos – Rendas e alugueres” 
respeita ao montante liquidado antecipadamente com rendas de agências do Banco e de 
habitações para os seus colaboradores, relativamente a períodos do exercício de 2013 e 2012, 
respectivamente. 

 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Outras contas de regularização do activo 

“inclui mAKZ 45.664 relativos a falhas de caixa que se encontram totalmente provisionadas 
(Nota 16). 

 
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Bens não de uso próprio” corresponde a um 
imóvel adquirido pelo Banco com a finalidade de construção de uma agência. No exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2011, o Banco registou uma perda por imparidade de mAKZ 
52.782 (Nota 16), conforme relatório de avaliação do referido imóvel. No exercício de 2012 o 
Banco obteve um novo relatório de avaliação para o imóvel tendo registado a variação no valor 
do imóvel por contrapartida da rubrica de “Provisões para responsabilidades prováveis” da 
demonstração dos resultados. 

 
10. IMOBILIZAÇÕES 

 
Imobilizações financeiras 

 
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo de imobilizações financeiras pode ser detalhado 
como segue: 

 

 
 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2012, o Banco converteu o custo de aquisição das suas participações 
para moeda nacional, tendo as variações cambiais sido registadas na rubrica de Fundos 
Próprios “Resultados potenciais” (Nota 17). 
 
Em 31 de Dezembro de 2011, o Banco mantinha as suas participações financeiras registadas 
em moeda estrangeira reconhecendo as respectivas variações cambiais na rubrica de 
“Resultados de operações cambiais”. 
 

2012

Participada Sede Actividade

Capital social em 

milhares de moeda

% 

Participação Moeda

Custo de 

aquisição em 

USD

Valor de 

balanço

EMIS – Empresa Interbancária de Serviços Luanda Serviços bancários 110.085 2,21%

.  Participação no capital AKZ n.a. 1.588

.  Aumento de capital (2009) USD 108.000 10.349

.  Aumento de capital (2012) USD 67.994 6.516

.  Prestações acessórias de capital USD 414.317 39.707

58.160

BVDA – Bolsa de Valores e Derivativos de Angola Luanda Serviços f inanceiros 1.343.000 0,95% USD 159.212 15.257

73.417

n.a. - não aplicável.

2011

Participada Sede Actividade

Capital social em 

milhares de moeda

% 

Participação Moeda

Custo de 

aquisição em 

USD

Valor de 

balanço

EMIS – Empresa Interbancária de Serviços Luanda Serviços bancários 110.085 2,88%

.  Participação no capital AKZ n.a. 1.588

.  Prestações acessórias de capital USD 480.147 45.750

.  Aumento de capital USD 108.000 10.290

57.628

BVDA – Bolsa de Valores e Derivativos de Angola Luanda Serviços f inanceiros 1.343.000 0,95% USD 159.212 15.170

72.798

n.a. - não aplicável.
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A EMIS tem como objecto a gestão dos meios electrónicos e de pagamentos, bem como a 
prestação de serviços complementares. Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a participação 
detida pelo Banco representa 2,21% e 2,88%, respectivamente, do capital desta empresa.  
 
No exercício de 2009, o Banco participou com 108.000 USD no aumento de capital da EMIS, 
decidido em Assembleia Geral Extraordinária de 16 de Janeiro de 2009, no sentido de a 
empresa fazer face ao Plano de Investimentos aprovado. 
 
No exercício de 2012, o Banco participou com 67.994 USD no aumento do capital da EMIS, 
conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária da EMIS ocorrida a 9 de Dezembro de 
2011, no sentido de a empresa fazer face ao Plano de Investimentos aprovado. 
 
Nos exercícios de 2003 e 2004 foram prestados suprimentos a esta entidade no montante total 
de 112.000 dólares dos Estados Unidos, os quais não vencem juros nem têm prazo de 
reembolso definido. No exercício de 2011 os referidos suprimentos foram incorporados nas 
prestações acessórias de capital.  
 
Em 2007, foram concedidas prestações suplementares à EMIS no montante de 250.500 USD. 
Adicionalmente, em 2013 foram concedidas prestações suplementares no montante de 51.870 
USD. 
 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, o contravalor das prestações acessórias não 
remuneradas concedidas à EMIS em 2011, no montante de mAKZ 6.438, foram transferidas da 
rubrica “Imobilizações Financeiras” para a rubrica “Outros valores de natureza administrativa” 
(Nota 9). O reembolso destas prestações acessórias será efetuado em função da finalização do 
projecto do Subsistema de Compensação de Cheques (STC) e da utilização do mesmo por 
parte do Banco. 

 
No exercício de 2007, o Banco adquiriu 1.419 acções da Bolsa de Valores e Derivativos de 
Angola, S.A. pelo montante de 159.212 USD. 

 
 Imobilizações corpóreas e incorpóreas 
 

O movimento nas rubricas de imobilizações incorpóreas, corpóreas e em curso durante os 
exercícios de 2012 e 2011 foi o seguinte: 
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 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, as imobilizações corpóreas em curso correspondem, 

essencialmente, à aquisição do espaço e a pagamentos a fornecedores pelo equipamento e 
obras realizadas em novos balcões, cuja inauguração se prevê venha ocorrer em 2012 e 2013, 
respectivamente. Nos exercícios de 2012 e 2011 entraram em funcionamento duas e três 
novas agências, respectivamente. 
 
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, as rubricas de “Imobilizações incorpóreas em curso” e 
“Imobilizações corpóreas em curso” são compostas pelas obras em curso nos seguintes 
balcões: 
 

   
 

11. DEPÓSITOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 

Saldos em 31-12-2010 Saldos em 31-12-2011

Valor Amortizações Valor Abates Amortizações Valor Amortizações Valor

bruto acumuladas líquido Aumentos Valor Bruto Amortizações Transferências do exercício bruto acumuladas líquido

Imobilizações incorpóreas

Gastos de organização e expansão 37.817 ( 37.817) - - - - - - 37.817 ( 37.817) -

Sistema de tratamento automático de dados 132.513 ( 120.193) 12.320 56.158 - - - ( 17.699) 188.671 ( 137.892) 50.779

Outras imobilizações incorpóreas 66.927 ( 32.683) 34.244 - - - - ( 17.869) 66.927 ( 50.552) 16.375

Benfeitorias em imóveis de terceiros 326.065 ( 9.056) 317.009 - - - - ( 2.317) 326.065 ( 11.373) 314.692

Imobilizações em curso 131.927 - 131.927 27.779 ( 47.474) - - - 112.232 - 112.232

695.249 ( 199.749) 495.500 83.937 ( 47.474) - - ( 37.885) 731.712 ( 237.634) 494.078

Imobilizações corpóreas

Imóveis de uso 4.652.702 ( 255.440) 4.397.262 401.667 ( 363) 5 489.928 ( 145.846) 5.543.934 ( 401.281) 5.142.653

Móveis, utensílios, instalações e equipamentos 816.621 ( 272.423) 544.198 822.058 ( 16.700) 10.773 53.454 ( 231.020) 1.675.433 ( 492.670) 1.182.763

Outras imobilizações 4.066 ( 577) 3.489 - - - - ( 524) 4.066 ( 1.101) 2.965

Imobilizações em curso 736.750 - 736.750 425.444 ( 69.520) - ( 543.382) - 549.292 - 549.292

6.210.139 ( 528.440) 5.681.699 1.649.169 ( 86.583) 10.778 - ( 377.390) 7.772.725 ( 895.052) 6.877.673

6.905.388 ( 728.189) 6.177.199 1.733.106 ( 134.057) 10.778 - ( 415.275) 8.504.437 ( 1.132.686) 7.371.751

2012 2011

Imobilizações corpóreas em curso

Dependência São Paulo Ngola 190.155 172.126

Dependência Miramar 182.115 157.012

Dependência América Plaza 105.338 96.984

Dependência Porto Amboim 64.848 -

Dependência Palanca 48.030 48.030

Dependência Sumbe 43.073 43.073

Dependência Ingombota 37.409 -

Dependência Zona Industrial do Lubango 32.067 32.067

Outros 630 -

703.665 549.292

Imobilizações incorpóreas em curso  - 112.232

703.665 661.524
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2012 2011

Depósitos à ordem de residentes:

.  Em moeda nacional

-  Empresas 16.313.297 13.346.028

-  Particulares 3.542.738 2.481.126

-  Sector público empresarial 515.045 1.006.995

-  Sector público administrativo 890.965 705.632

21.262.045 17.539.781

.  Em moeda estrangeira

-  Empresas 32.034.561 15.866.727

-  Particulares 7.952.047 8.586.456

-  Sector público administrativo 621.882 1.230.371

-  Sector público empresarial 597.963 769.207

41.206.453 26.452.761

Depósitos à ordem de não residentes:

.  Em moeda estrangeira 2.092.978 3.115.391

.  Em moeda nacional 1.754.547 998.632

3.847.525 4.114.023

Total de depósitos à ordem 66.316.023 48.106.565

Depósitos a prazo de residentes:

.  Em moeda nacional

-  Empresas 9.695.532 8.602.000

-  Particulares 9.068.945 4.064.345

-  Sector público empresarial 99.099 496.920

-  Sector público administrativo 489.078 5.000

19.352.654 13.168.265

.  Em moeda estrangeira

-  Empresas 15.005.773 19.022.523

-  Particulares 10.783.934 7.696.748

-  Sector público empresarial 346.252 81.276

-  Sector público administrativo 134.156 53.637

26.270.115 26.854.184

Depósitos a prazo de não residentes:

.  Em moeda estrangeira 231.236 101.434

.  Em moeda nacional 137.268 26.906

368.504 128.340

Juros a pagar de depósitos a prazo 360.469 454.117

Total de depósitos a prazo 46.351.742 40.604.906

Total de depósitos de clientes 112.667.765 88.711.471
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os depósitos a prazo de clientes apresentam a seguinte 
estrutura por moeda e taxa de juro média: 

 

 

 

 

 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os depósitos a prazo de clientes, excluindo juros a pagar, 
apresentavam a seguinte estrutura, de acordo com os prazos residuais até ao vencimento: 

 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a generalidade dos depósitos à ordem de clientes não 
são remunerados, com excepção de situações específicas, definidas de acordo com as 
orientações da Comissão Executiva do Banco. 

 
12. CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 

 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Cheques a pagar em moeda estrangeira” é 

constituída por cheques emitidos sobre o estrangeiro que se encontram pendentes de 
liquidação.  

2012 2011

Taxa de Montante Montante Taxa de Montante Montante

juro média em divisa em mAKZ juro média em divisa em mAKZ

Em Dólares dos Estados Unidos 3,95% 272.269.066 26.090.436 4,95% 278.864.700 26.570.786

Em milhares de Kwanzas Angolanos 3,78% 19.621.944 19.621.958 9,49% 13.430.047 13.430.047

Em Euros 1,96% 4.818.903 608.995 1,58% 4.446.931 548.059

Em Libras Inglesas 0,93% 196.837 30.353 1,08% 380.810 56.014

46.351.742 40.604.906

2012 2011

Até três meses 26.987.773 24.788.984

De três a seis meses 8.288.400 8.708.922

De seis meses a um ano 10.835.649 6.845.994

Mais de um ano 239.920 261.006

46.351.742 40.604.906

2012 2011

Operações no mercado monetário interfinanceiro:

Depósitos no Banco Central  - 10.406

Depósitos em outras instituições de crédito  - 4.400

Juros  - 3.195

 - 18.001

Outros Recursos:

Cheques a pagar em moeda estrangeira 84.799 84.310

Ordens de pagamento a liquidar - moeda estrangeira 1.094 1.080

85.893 85.390

85.893 103.391
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13. OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 

 

 
14.  OPERAÇÕES CAMBIAIS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2011, a rubrica “Recursos em cash” reflecte valores de depósitos de 
clientes em moeda estrangeira vinculados à concessão de créditos documentários à 
importação e emissão de ordens de pagamento em moeda estrangeira. Em 31 de Dezembro 
de 2012 estes valores foram reclassificados para a rubrica “Outras obrigações” (Nota 15). 

 
A rubrica “Custos por compra e venda de moeda estrangeira” em 31 de Dezembro de 2012 e 
2011 corresponde ao valor líquido entre as divisas vendidas e as divisas adquiridas, 
convertidas à taxa de câmbio face ao Kwanza na data de balanço:  
 

 
 

  
 

2012 2011

Cheques visados em moeda nacional 630.057 254.372

Cheques a pagar em moeda nacional 456.164 85.962

Outros valores pendentes de liquidação 70.847 5.805

1.157.068 346.139

1.157.068 346.139

2012 2011

Recursos vinculados a importações - moeda estrangeira

.  Recursos em cash - 2.391.837 

.  Custos por compra e venda de moeda estrangeira (Nota 7) 2.633 4.004 

2.633 2.395.841 

2012

Divisa adquirida Divisa vendida

Moeda Montante
Valor em 

mAKZ
Moeda Montante

Valor em 

mAKZ

Valor 

líquido

EUR 3.000.000 379.125 USD 3.957.300 379.211  (86)

JPY 50.000.000 55.625 USD 581.125 55.687  (62)

USD 10.098.607 967.708 AKZ 970.193.378 970.193  (2.485)

1.402.458 1.405.091  (2.633)

2011

Divisa adquirida Divisa vendida

Moeda Montante
Valor em 

mAKZ
Moeda Montante

Valor em 

mAKZ

Valor 

líquido

USD 16.825.000 1.603.120 AKZ 1.607.124.000 1.607.124  (4.004)
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15. OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2012, a rubrica “Encargos fiscais a pagar retidos a terceiros” respeita 
inclui o montante de mAKZ 60.530 referente a imposto já liquidado o qual se encontra registado 
na rubrica “Recursos próprios em trânsito - Contas de controlo e ligação” (Nota 6). 
 
Em 31 de Dezembro de 2012 a rubrica “”Credores por recursos a liberar” respeita a fundos 
associados a operações de crédito documentário. Em 31 de Dezembro de 2011 estes valores 
encontravam-se registados na rubrica “Operações cambiais – Recursos vinculados a 
importações – moeda estrangeira – Recursos em cash” (Nota 14). 
 
No decorrer do exercício de 2012 o Banco iniciou, com apoio de um consultor externo, um 
projecto de revisão da parametrização dos roteiros contabilísticos e da conformidade dos 
inventários extraídos da aplicação operacional com os seus registos contabilísticos, tendo 
procedido à regularização das diferenças e situações identificadas por contrapartida da rubrica 
"Credores diversos" - Projecto reconciliações" cujo saldo líquido, em 31 de Dezembro de 2012 
ascende a mAKZ 153.534.  
 
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Credores diversos – Accionistas – dividendos a 
liquidar” respeita a parte dos dividendos a distribuir à Sonangol, EP  e Sonangol, Holding, Lda 
referentes aos exercícios de 2009 a 2011. 

 

2012 2011

Obrigações de natureza fiscal:

Imposto sobre resultados (Nota 18) 2.037.289 683.708

Imposto sobre a aplicação de capitais (Nota 18) 21.493  -

2.058.782 683.708

Encargos fiscais a pagar retidos a terceiros (Nota 6) 164.818 22.432

2.223.600 706.140

Obrigações de natureza cível:

Credores por recursos a liberar 2.664.692  -

Fornecedores de imobilizado 34.137 196.198

Credores diversos

.  Accionistas - dividendos a liquidar 1.340.406 852.858

.  Projecto reconciliações 153.534  -

.  Comissões a diferir - Garantias prestadas 21.315  -

.  Outros 46.570 239.411

4.260.654 1.288.467

Obrigações de natureza administrativa

Custos com pessoal

.  Bónus e incentivos a pagar (Nota 22) 192.584 156.616

.  Subsídio de férias e mês de férias 183.776 172.744

.  Contribuição para a segurança social 5.539 5.704

Acréscimo de custos 90.105 76.737

472.004 411.801

6.956.258 2.406.408
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16. PROVISÕES 
 

O movimento nas rubricas de provisões nos exercícios de 2012 e 2011 foi o seguinte: 

 

 
 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o Banco tem constituída uma provisão para 
compensação por reforma nos montantes de mAKZ 184.998 e mAKZ 153.102, 
respectivamente. Nestas datas, o Banco não assumiu quaisquer responsabilidades em matéria 
de pensões de reforma para além da contribuição para o regime geral de Segurança Social de 
Angola, prevista no Decreto nº 38/08, de 19 de Junho (Nota 2. d)). Neste sentido, esta provisão 
destina-se a fazer face às responsabilidades totais em matéria de “Compensação por reforma”, 
na sequência do disposto no Artigo nº 262 da Lei Geral do Trabalho. De acordo com este 
regime, o trabalhador que deixe o serviço ao atingir a idade legal de reforma por velhice 
adquire o direito a uma compensação, calculada em função da sua antiguidade, através da 
multiplicação de 25% do salário base mensal praticado na data da reforma pelo número de 
anos de serviço, na mesma data.  

 
A partir do 10º ano de serviço, os colaboradores têm direito a um prémio de antiguidade, o qual 
é pago a cada 5 anos até atingirem 35 anos de serviço. Este prémio é calculado por aplicação 
de um coeficiente, dependente do número de anos de serviços do colaborador, ao salário base 
mensal auferido à data de pagamento. 

 

2012

Saldos em Movimento em resultados do exercício: Saldos em

31.12.2011 Reforços Reposições Líquido Utilizações Transferências 31.12.2012

Provisões para contingências f iscais (Nota 18) 729.513 - - -  (263.516)  - 465.997

Compensação por reforma 153.102 41.930 - 41.930  (10.034)  - 184.998

Prémio de antiguidade 103.639 21.559 - 21.559  (1.812)  - 123.386

Despesas de índole social 14.292 21 - 21 -  - 14.313

Provisões para falhas de caixa 45.664 - - - -  - 45.664

Outras provisões 47.756 106.112  - 106.112  (26.305)  - 127.563

Provisões para crédito por assinatura (Nota 8) - 207.652  (194.145) 13.507  - 443.125 456.632

1.093.966 377.274 (194.145) 183.129 (301.667) 443.125 1.418.553

Provisões específicas para perdas 

nos bens não de uso próprio (Notas 9) 52.782  -  (21.068)  (21.068) - - 31.714

1.146.748 377.274 (215.213) 162.061 (301.667) 443.125 1.450.267

Cobrança duvidosa (Nota 8) 1.163.439 2.334.618  (1.153.580) 1.181.038  (598.499)  (443.125) 1.302.853

2.310.187 2.711.892 (1.368.793) 1.343.099 (900.166) - 2.753.120

2011

Saldos em Movimento em resultados do exercício: Saldos em

31.12.2010 Reforços Reposições Líquido Utilizações 31.12.2011

Provisões para contingências f iscais (Nota 18) 465.997 263.516  - 263.516 - 729.513

Compensação por reforma 114.484 40.636  - 40.636 (2.018) 153.102

Prémio de antiguidade 80.977 24.889  - 24.889 (2.227) 103.639

Despesas de índole social 13.896 396  - 396 - 14.292

Provisões para falhas de caixa (Nota 9) - 45.664 - 45.664 - 45.664

Outras provisões 57.235  -  (9.479)  (9.479) - 47.756

732.589 375.101 (9.479) 365.622 (4.245) 1.093.966

Provisões específicas para perdas 

nos bens não de uso próprio (Notas 9 e 26) - 52.782 - 52.782 - 52.782

732.589 427.883 (9.479) 418.404 (4.245) 1.146.748

Cobrança duvidosa (Nota 8) 1.084.995 1.679.299 (968.837) 710.462 (632.018) 1.163.439

1.817.584 2.107.182 (978.316) 1.128.866 (636.263) 2.310.187
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a provisão para prémios de antiguidade ascende a  
mAKZ 123.386 e mAKZ 103.639, respectivamente. 

 

As responsabilidades com “Compensação por reforma” e “Prémio de antiguidade” foram 
registadas mediante a obtenção de estudo actuarial que considerou os seguintes pressupostos: 

 

 Taxa de crescimento salarial  3% 
 Taxa de juro  6% 
 Tábua de mortalidade  PF 60/64 
17. FUNDOS PRÓPRIOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o capital social do Banco ascende a mAKZ 8.575.000, 

representado por 17.150.000 acções nominativas de quinhentos Kwanzas Angolanos cada, 
com a seguinte estrutura accionista: 

 

 
 
Em 31 de Dezembro de 2012, a Partang, SGPS, S.A. é detida em 51% pela Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. e em 49% por entidades do Grupo Santander. Existem opções de compra e 
venda entre estas entidades, em resultado das quais a Caixa Geral de Depósitos poderá vir a 
adquirir uma participação adicional no capital social da Partang, SGPS, S.A..  

 
 Em 2 de Julho de 2009, foi aprovado um aumento de capital de mAKZ 7.781.391, tendo mAKZ 

7.780.600 (USD 100.000.000) sido realizados por entrada de dinheiro e mAKZ 791 por 
incorporação de reservas livres.  O aumento de capital implicou a emissão de 778.139.100 
novas acções de AKZ 10 cada. 

 

 Subsequentemente, o valor nominal das acções do Banco passou de dez para quinhentos 
Kwanzas Angolanos, tendo o número de acções passado de 857.500.000 para 17.150.000.  

 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o lucro por acção e o dividendo 
atribuído em cada exercício, relativo ao lucro do ano anterior, foram os seguintes: 

  

  

Nº de acções %

Partang SGPS, S.A. 8.746.500 51,00

Sonangol, E.P. 4.116.000 24,00

António Mosquito 2.058.000 12,00

José Jaime Agostinho de Sousa Freitas 2.058.000 12,00

Sonangol Holdings, Limitada 171.500 1,00

17.150.000 100,00

2012 2011

Número de acções em circulação no exercício 17.150.000 17.150.000

Lucro por acção (em AKZ) 326,97 277,95

Dividendos distribuídos no exercício 2.335.729 1.885.486

Dividendo por acção distribuído no exercício (em AKZ) 136,19 109,94
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 Resultados Potenciais - Reservas de reavaliação 
 
 No exercício de 2004, o Banco procedeu à reavaliação dos seus imóveis de serviço próprio ao 

abrigo do Artigo 2º do Decreto nº 6/96, de 26 de Janeiro, do Ministério da Economia e 
Finanças. No exercício de 2005, foi efectuada nova reavaliação, a qual não teve por base o 
normativo em vigor, tendo resultado do reconhecimento de mais-valias potenciais em imóveis 
de serviço próprio, decorrentes de factores de mercado. 

 
 As reservas de reavaliação só podem ser utilizadas para a cobertura de prejuízos acumulados 

ou para aumento do capital. 
 
 Reserva de actualização monetária dos fundos próprios 
 

Nos termos do Aviso nº 2/2009, de 8 de Maio, do Banco Nacional de Angola, sobre 
actualização monetária, as instituições financeiras devem, em caso de existência de inflação, 
considerar mensalmente os efeitos da modificação no poder de compra da moeda nacional, 
com base no Índice de Preços ao Consumidor. 
 
 
 
 
Nos exercícios de 2012 e 2011, o Banco não procedeu à actualização dos seus fundos 
próprios, em virtude da inflação verificada, bem como a evolução cambial que ocorreu ao 
longo do período, não perspectivarem que Angola pudesse ser considerada uma economia 
hiper-inflacionária, nos termos do normativo em vigor. O impacto das actualizações monetárias 
dos fundos próprios efectuadas em anos anteriores encontra-se registado na "Reserva de 
actualização monetária dos fundos próprios”. 

 
 Reserva legal 
 
 Nos termos da legislação vigente, o Banco deverá constituir um fundo de reserva legal até à 

concorrência do seu capital. Para tal, é anualmente transferido para esta reserva um mínimo 
de 20% do resultado líquido do exercício anterior. Esta reserva só pode ser utilizada para a 
cobertura de prejuízos acumulados, quando esgotadas as demais reservas constituídas. 

 
18. ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE 
 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica apresenta a seguinte 
composição: 

 

 
 
O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado 
fiscalmente um contribuinte do Grupo A. A tributação dos seus rendimentos é efectuada nos 
termos dos números 1 e 2 do Artigo 72º, da Lei nº 18/92, de 3 de Julho, sendo a taxa de 
imposto aplicável de 35%, na sequência da Lei nº 5/99, de 6 de Agosto (Nota 2.l) 
 
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a reconciliação entre o lucro contabilístico e o lucro para 
efeitos de determinação do Imposto Industrial pode ser detalhado como se segue: 

 

2012 2011

Imposto industrial (Nota 15) 2.037.289 683.708

Imposto sobre a aplicação de capitais (Nota 15) 21.493  -

2.058.782 683.708



 

RELATÓRIO & CONTAS 2012 Página 88 
 

 

 
  

A reconciliação entre a taxa nominal de imposto e a carga fiscal verificada nos exercícios de 
2012 e 2011, bem como a reconciliação entre custo/proveito de imposto e o produto do lucro 
contabilístico pela taxa nominal de imposto, pode ser analisada como se segue: 

 

 

 
 
 Os proveitos dos títulos da dívida pública, obtidos em Obrigações do Tesouro e em Bilhetes do 

Tesouro emitidos pelo Estado Angolano, cuja emissão se encontra regulamentada pela Lei 
Quadro da Dívida Pública Directa (Lei n.º 16/02, de 5 de Dezembro), bem como pelos 
Decretos Regulamentares números 51/03 e 52/03, de 8 de Julho, gozam da isenção de todos 
os impostos. Tal facto é complementado pelo disposto na alínea c) do número 1 do Artigo 23º 
do Código do Imposto Industrial, onde é referido expressamente que não se consideram como 
proveitos os rendimentos de quaisquer títulos da dívida pública, para efeitos do apuramento da 
contribuição industrial a pagar. Desta forma, na determinação do lucro tributável em 31 de 
Dezembro de 2012 e 2011, tais proveitos foram deduzidos ao lucro tributável. 

 
 As autoridades fiscais têm a possibilidade de rever a situação fiscal do Banco durante um 

período de cinco anos, podendo resultar, devido a diferentes interpretações da legislação 
fiscal, eventuais correcções ao lucro tributável dos exercícios de 2008 a 2012. O Conselho de 
Administração do Banco entende que eventuais liquidações adicionais que possam resultar 
destas revisões não terão um impacto significativo nas demonstrações financeiras do Banco. 

2012 2011

Resultado antes de impostos 7.666.285 5.450.503

Ajustamentos:

.  Benefícios fiscais em rendimentos de títulos da dívida pública  (1.833.368)  (3.760.568)

.  Insuficiência de provisão para imposto a liquidar 233.323  -

.  Multas fiscais 18.103  -

.  Provisões não aceites fiscalmente (Nota 16)  (263.516) 263.516

Lucro tributável 5.820.827 1.953.451

Taxa nominal de imposto 35% 35%

Imposto industrial apurado (Nota 15) 2.037.289 683.708

Carga fiscal 26,6% 12,5%

2012 2011

Taxa de 

imposto Valor

Taxa de 

imposto Valor

Resultados antes de impostos 7.666.285 5.450.503

Imposto apurado com base na taxa nominal de imposto 35,0% 2.683.200 35,0% 1.907.676

Beneficíos fiscais em rendimentos de títulos

de dívida pública -8,4%  (641.679) -24,1%  (1.316.199)

Insuficiência de provisão para imposto a liquidar 1,1% 81.663 0,0%  -

Multas fiscais 0,1% 6.336 0,0%  -

Provisões não aceites fiscalmente -1,2%  (92.231) 1,6% 92.231

26,6% 2.037.289 12,5% 683.708
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19. MARGEM FINANCEIRA 

 
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a 
seguinte composição: 

 

 
 

20. RESULTADOS DE OPERAÇÕES CAMBIAIS 

 
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a 
seguinte composição: 

 
 

 
 

2012 2011

Proveitos de instrumentos financeiros activos

De operações no mercado monetário interfinanceiro 423.666 301.649

De disponibilidades em instituições financeiras 9.964  -

433.630 301.649

De títulos e outros valores mobiliários

.  Mantidos até ao vencimento:

   -  Bilhetes do Tesouro 1.031.707 2.266.735

   -  Obrigações do Tesouro em moeda nacional 605.609 652.913

   -  Títulos do Banco Central 430.556 752.903

   -  Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira 104.778 106.396

2.172.650 3.778.947

De crédito concedido 3.958.260 2.068.883

6.564.540 6.149.479

Custos de instrumentos financeiros passivos

De depósitos de clientes

a prazo 2.118.143 2.801.545

à ordem 1.110 29.415

2.119.253 2.830.960

De operações do mercado monetário interbancário 652 170.646

De captações com títulos e valores mobiliários  - 18.379

2.119.905 3.019.985

Margem Financeira 4.444.635 3.129.494

2012 2011

Resultados de operações de compra e venda de moeda estrangeira 6.299.255 5.396.744

Resultados de reavaliação cambial ( 41.504) ( 92.523)

6.257.751 5.304.221
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21. RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

 
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a 
seguinte composição: 

 

 
 
22. PESSOAL 
 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a 
seguinte composição: 

 

 
 
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a evolução do número de colaboradores pode ser 
apresentada como se segue: 

 

 
 

2012 2011

Proveitos por prestação de serviços financeiros

Comissões recebidas:

.  Por operações cambiais 1.412.930 1.561.362

.  Por garantias e outros serviços prestados 718.376 587.820

.  Por compromissos para terceiros 271.325 198.579

.  Por serviços bancários prestados 237.143 77.952

.  Outros 2.222 2.412

2.641.996 2.428.125

Custos de prestações de serviços financeiros

Comissões pagas:

.  Por serviços prestados a terceiros (132.682) (132.620)

Resultados de prestação de serviços financeiros 2.509.314 2.295.505

2012 2011

Salários e vencimentos

   Remunerações dos empregados 1.233.275 1.081.912

   Remunerações dos órgãos de gestão e fiscalização 218.181 184.325

   Outras remunerações adicionais 425.466 343.815

1.876.922 1.610.052

Encargos sociais obrigatórios:

   Encargos relativos a remunerações 51.193 45.506

Encargos sociais facultativos

Empregados 88.266 70.193

Outros custos 115.991 176.534

2.132.372 1.902.285

2012 2011

Número efectivo de colaboradores no final do exercício 371 341

Número médio de colaboradores durante o exercício 355 322
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Em 2012 e 2011, a rubrica “Outras remunerações adicionais” inclui o montante de mAKZ 
192.584 e mAKZ 156.616 (Nota 15), respectivamente, relativos ao prémio a pagar a 
colaboradores. 

 
Nos exercícios de 2012 e 2011 a rubrica “Outros custos” inclui 76.627 mAKZ e mAKZ 127.360 
referente a custos com formação e recrutamento de colaboradores do Banco. 

 
 
23. FORNECIMENTOS DE TERCEIROS 
 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a 
seguinte composição: 

  

 
 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, a rubrica “Serviços especializados – Outros”, 
inclui o montante de mAKZ 106.761 relativo a serviços de consultoria. 
 
Em 2012 e 2011, o saldo da rubrica “Deslocações, estadas e representação”, respeita 
essencialmente a custos com a deslocação de trabalhadores expatriados e despesas 
incorridas no âmbito de diversos projectos desenvolvidos pelo Banco. 
 

24. IMPOSTOS E TAXAS NÃO INCIDENTES SOBRE O RESULTADO 
 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a 
seguinte composição: 

 

2012 2011

Serviços especializados

Segurança e vigilância 257.441 183.024

Manutenção de software 119.662 82.872

Encargos com formação de pessoal 1.096 7.433

Outros 177.327 79.922

555.526 353.251

Deslocações, estadas e representação 235.230 351.155

Fornecimentos a terceiros

Material de consumo corrente 101.092 102.682

Água, energia, combustíveis e lubrificantes 45.919 45.118

Outros 63.045 123.580

210.056 271.380

Rendas e alugueres 271.765 373.129

Comunicações 220.972 183.417

Segurança, conservação e reparação 182.483 132.328

Publicidade e edição de publicações 123.531 190.589

Transportes 123.399 66.731

Seguros 70.488 86.007

1.993.450 2.007.987
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25. OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS 
 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a 
seguinte composição: 

 

 

 
 

Em 2012 e 2011, a rubrica “Outros proveitos e lucros – Outros” corresponde, essencialmente, a 
comissões recebidas referentes a despesas de manutenção das contas de depósitos à ordem 
de clientes. 

 
26. RESULTADO NÃO OPERACIONAL 
 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a 
seguinte composição: 

 

2012 2011

Impostos indirectos:

Imposto de circulação 802 911

Imposto predial 51 1.649

Imposto do selo 16 48

Taxas:

Taxa de fiscalização - BNA 10.660 9.397

Outras taxas 1.308 4.572

12.837 16.577

2012 2011

Outros proveitos e lucros:

Recuperação de crédito - juros 109.131 5.674

Recuperação de crédito - capital (Nota 26) 81.925 -

Por reembolso de despesas 85.810 60.755

Por prestação de serviços 73.962 61.117

Outros 133.747 86.548

484.575 214.094

Outros custos e prejuízos (35.478) (56.518)

449.097 157.576

2012 2011

Proveitos ou ganhos não operacionais

Correcções referentes a exercícios anteriores 12.495 33.188

Recuperação de créditos abatidos ao activo (Nota 25)  - 56.911

Outros 1.336 2.163

13.831 92.262

Custos ou perdas não operacionais

Provisões específicas para perdas

 nos bens não de uso próprio (Nota 16)  -  (52.782)

Outros  (7.726)  (15.840)

 (7.726)  (68.622)

Resultado não operacional 6.105 23.640
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No exercício de 2012, a rubrica “Proveitos ou ganhos não operacionais – Correcções 
referentes a exercícios anteriores” respeita essencialmente à correcção da estimativa de 
imposto industrial registada em 31 de Dezembro de 2011. 
 
No exercício de 2012, o Banco procedeu à reclassificação dos proveitos com recuperações de 
crédito para a rubrica “Outros Proveitos e Custos operacionais” (Nota 25).  
 

Adicionalmente, em 2012 as variações verificadas no valor de avaliação dos bens não de uso 
próprio foram registadas na rubrica da demonstração dos resultados “Provisões sobre outros 
valores e responsabilidades prováveis”. 
 
27. SALDOS E TRANSACÇÕES COM ENTIDADES RELACIONADAS 
 

 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os principais saldos e transacções mantidos com 
entidades relacionadas, incluindo entidades do Grupo Santander, Grupo CGD e os restantes 
accionistas são os seguintes: 
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2012 2011

Disponibilidades

Grupo Santander Totta 9.332.320 5.263.398

Grupo Caixa Geral de Depósitos 1.158.080 1.200.843

Aplicações de liquidez

Operações no mercado monetário interfinanceiro

Grupo Santander Totta 8.980.367 8.924.448

Grupo Caixa Geral de Depósitos 6.631.159 5.239.510

Depósitos à Ordem

SONAID-Serv. de apoio perfuração, Lda 3.422.730 931.973

Sonamet Industrial, Sarl (Rau) 346.324 22.630

SSI - Sonangol Sinopec International Ltd 193.870 245.874

Antonio Mosquito 146.924 331.664

SONILS-Son. Integ.Logist.Serv.Ldª 146.653 90.248

Cosal- Coércio e Serviços de Angola Lda 102.258 719.511

Uari Sociedade Mineira Lda 55.901 -

Sonangol Holdings, Lda 55.827 17.859

M'bakassy & filhos, Lda. 50.325 638

Tecomat, Lda 48.331 28.433

Falcon Oil Holding Angola SA 30.350

Air Transworld Angola SA 27.068 -

Comauto Comercio Automoveis,Lda Lobito 22.981 51.695

José Jaime Freitas 1.991 341.078

Outros depósitos de entidades relacionadas 64.998 245.387

Depósitos a Prazo

Sonaid-Serv. De Apoio Perfuração, Lda 574.956 566.747

Sonangol P&P-Fundo Social Trabalhadores 145.694  -

Antonio Mosquito - 30.003

Organizações Cosal, Lda  - 3.140.656

José Jaime Freitas  - 1.382.380

Sonamet Industrial, Sarl (Rau)  - 952.820

M'bakassy & filhos, Lda.  - 48.084

Comauto Comercio Automoveis,Lda Lobito  - 3.000

Lusolanda, SARL  -  -

Custódia de títulos

Organizações Cosal, Lda  - 328.003

Crédito Documentário

Organizações Cosal, Lda  - 2.358.103

Operações cambiais

Grupo Santander Totta 55.625  -

Grupo Caixa Geral de Depósitos 379.125 651

Recursos vinculados a operações cambiais

Cosal- Coércio e Serviços de Angola Lda 4.216.344 271.876

Lusolanda, SARL 280.997 312

SONAID-Serv. de apoio perfuração, Lda  - 111

Star Motors Angola,SARL 70 72

Intrinsic Technology Angola/ITA 1.161 35
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28.  BALANÇO POR MOEDA 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o balanço por moeda do Banco apresentava a seguinte 

estrutura:  

 

2012

Moeda
Moeda 

Nacional

Doláres dos 

Estados 

Unidos

Outras Total

Disponibilidades 12.716.213 25.792.523 1.654.907 40.163.643

Aplicações de liquidez 11.930.042 15.253.390 403.952 27.587.384

Títulos e valores mobiliários 22.662.919 2.239.043  - 24.901.962

Créditos no sistema de pagamentos 126.071  - 480 126.551

Operações cambiais  -  -  -  -

Créditos 27.083.220 24.094.028 29.091 51.206.339

Outros valores 270.989 90.519 530 362.038

Imobilizações financeiras 1.588 71.829  - 73.417

Imobilizações corpóreas 6.698.598  -  - 6.698.598

Imobilizações incorpóreas 527.720  -  - 527.720

       Total do activo 82.017.360 67.541.332 2.088.960 151.647.652

Depósitos 42.638.537 68.164.053 1.865.175 112.667.765

Captações para liquidez  - 85.113 780 85.893

Obrigações no sistema de pagamentos 1.128.217 28.851  - 1.157.068

Operações cambiais 2.485  - 148 2.633

Outras obrigações 4.239.222 1.839.469 877.567 6.956.258

Provisões para responsabilidades prováveis 1.418.553  -  - 1.418.553

       Total do passivo 49.427.014 70.117.486 2.743.670 122.288.170

Activo líquido 32.590.346  (2.576.154)  (654.710) 29.359.482

Situação líquida 29.359.482

2011

Moeda
Moeda 

Nacional

Doláres dos 

Estados 

Unidos

Outras Total

Disponibilidades 15.131.640 19.060.233 1.821.172 36.013.045

Aplicações de liquidez 4.249.955 13.319.505 855.967 18.425.427

Títulos e valores mobiliários 30.456.923 2.797.227  - 33.254.150

Créditos no sistema de pagamentos 17.832  -  - 17.832

Operações cambiais  - 651  - 651

Créditos 5.449.556 19.693.065 425.262 25.567.883

Outros valores 191.178 181.391 47.514 420.083

Imobilizações financeiras 1.588 71.210  - 72.798

Imobilizações corpóreas 6.877.673  -  - 6.877.673

Imobilizações incorpóreas 494.078  -  - 494.078

       Total do activo 62.870.423 55.123.282 3.149.915 121.143.620

Depósitos 32.187.701 54.492.813 2.030.957 88.711.471

Captações para liquidez 15.657 86.974 760 103.391

Obrigações no sistema de pagamentos 346.139  -  - 346.139

Operações cambiais  - 1.594.158 801.683 2.395.841

Outras obrigações 2.166.095 234.098 6.215 2.406.408

Provisões para responsabilidades prováveis 1.093.966  -  - 1.093.966

       Total do passivo 35.809.558 56.408.043 2.839.615 95.057.216

Activo líquido 27.060.865  (1.284.761) 310.300 26.086.404

Situação líquida 26.086.404
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29. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 

 
 
 Os créditos documentários abertos são compromissos irrevogáveis, por parte do Banco, por 

conta dos seus clientes, de pagar ou ordenar o pagamento de um montante determinado ao 
fornecedor de uma dada mercadoria ou serviço, dentro de um prazo estipulado, contra a 
apresentação de documentos referentes à expedição da mercadoria ou prestação do serviço. 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. Não obstante as particularidades destes 
passivos contingentes e 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 estão subjacentes, sendo que o Banco 
requer que estas operações sejam devidamente colaterizadas quando necessário.  

 
 As garantias e avales prestados são operações bancárias que não se traduzem por 

mobilização de fundos por parte do Banco, estando relacionadas com garantias prestadas para 
suporte de operações de importação e para execução de contratos por parte de clientes do 
Banco. As garantias prestadas e os compromissos assumidos representam valores que podem 
ser exigíveis no futuro. 

 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 as provisões constituídas sobre responsabilidades por 

garantias prestadas e créditos documentários abertos ascendem a mAKZ 456.632 e mAKZ  
443.125, respectivamente (Nota 16). 

 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o Banco tem activos dados em garantia no montante de 

mAKZ 2.510.639 e mAKZ 3.927.715, respectivamente, que correspondem a depósitos 
constituídos junto do Banco Santander Totta, S.A., que se encontram a colaterizar créditos 
concedidos por esta entidade a clientes do Banco. 

  

2012 2011

Garantias prestadas e outros passivos eventuais (Nota 8):

. Créditos documentários abertos 16.150.740 17.909.044

. Garantias e avales prestados 6.126.446 8.630.609

22.277.186 26.539.653

Garantias recebidas 93.289.801 68.573.202

Compromissos perante terceiros

. Linhas de crédito revogáveis 17.405.039 8.610.497

. Activos dados como garantia 2.510.638 3.927.715

Operações cambiais e sobre taxa de juro 5.615.102 3.459.666

Responsabilidades por prestação de serviços

. Custódia de títulos 595.076 328.003

. Cobrança de valores - sobre o país 74.008 113.155

. Cobrança de valores - sobre o estrangeiro 201.568 200.540

870.652 641.698
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30.  POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCO E LIMITES DE COMPETÊNCIAS DEFINIDOS 

 
Política de investimento adoptada 

 
A política de investimento é decidida em Comité de Activos e Passivos e assenta 
essencialmente em 3 vectores: mitigar riscos, maximizar a rendibilidade dos activos e liquidez 
disponível. A gestão da  liquidez na moeda local é feita através da compra de instrumentos de 
Dívida Pública angolana, Obrigações do Tesouro ou Bilhetes do Tesouro ou ainda em Títulos 
do Banco Central e eventuais excedentes de liquidez diários são aplicados em overnight no 
mercado interbancário local. Na moeda estrangeira os investimentos do Banco resumem-se a 
aplicações junto dos bancos accionistas com maturidades que permitem gerir com eficácia 
eventuais gap’s de liquidez do balanço no cruzamento entre activos e passivos. Os eventuais 
riscos de liquidez, de contraparte, de câmbio e risco da taxa de juro são medidos, reportados e 
analisados numa base periódica em fóruns adequados. 
 

31.  EVENTOS SUBSEQUENTES 
  

O Banco não tem conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores a 31 de 
Dezembro de 2012 que afectem ou venham a afectar as demonstrações financeiras 
apresentadas. 

 




