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Caros Clientes, Accionistas, Colaboradores e Parceiros, 

O Banco Keve celebrou, em 2018, 15 anos de actividade. Tal como nos anos transactos, a actividade do Banco 
foi pautada por valores que estão na sua génese desde o primeiro dia. A eficiência, a integridade, o rigor e a 
atitude Keve foram o mote para continuarmos a efectuar um trabalho profissional e transparente na execução 
e criação de negócios rentáveis, assegurando sempre um crescimento sustentável, sem nunca esquecer os 
nossos activos mais importantes, os Clientes, os Colaboradores e também os nossos Accionistas.

O ano de 2018 fica marcado, a nível internacional, pela continuidade das tensões geopolíticas, um pouco por 
todo mundo. O proteccionismo foi a palavra-chave. Num ano assinalado por guerras comerciais entre os EUA 
e a China, por divergências políticas e abordagens extremas quanto à questão do fluxo migratório de pessoas, 
que nos poderão conduzir a fenómenos como o Brexit. Estes são apenas alguns exemplos que têm trazido à 
ribalta posições de algum extremismo, que exigem análise ponderada.

Os efeitos a nível económico não se fizeram esperar e o crescimento económico mundial foi afectado. As 
projecções apontam para um crescimento mais lento do que inicialmente previsto (3,6% para 2018 e 3,5% para 
2019), fazendo antecipar tempos difíceis.

Em Angola, passado um ano da transição política, o país continuou em 2018 a enfrentar desafios a nível político 
e económico e a uma crescente expectativa da melhoria das condições sociais. A economia nacional deu 
passos concretos para a recuperação de uma economia afectada pelo acentuado declínio do preço do petróleo, 
tendo o Governo tomado medidas para mitigar estes efeitos na economia real. Embora se tenha verificado 
recentemente a recuperação do preço do petróleo, continuamos a viver num contexto de crescimento do PIB 
praticamente nulo. Apesar dos esforços, as receitas fiscais são ainda insuficientes, aumentando a necessidade 
de financiamento público.

Verificou-se, ainda assim, uma melhoria na disponibilidade de divisas, fruto de uma gestão mais rigorosa das 
reservas, satisfazendo melhor as necessidades dos agentes económicos, apesar do ainda limitado nível de 
reservas internacionais, que se situaram no final do ano em USD 10,6 mil milhões. A quantidade de divisas 
disponibilizadas pelo BNA ao longo de 2018 foi de EUR 11,5 mil milhões, representando um aumento de 5% 
face a 2017.

Foi um ano marcado por fortes desvalorizações do Kwanza que, através da introdução do novo regime cambial, 
forçou o Kwanza a desvalorizar cerca de 86% face ao Dólar e 90% face ao Euro (câmbio médio do BNA) e 
aproximá-la da cotação do mercado informal. O Kwanza passou a cotar AOA 308,6 face ao Dólar e AOA 353 
relativamente ao Euro.

Relativamente à inflação, o país manteve ainda níveis elevados, à volta de 17%, mostrando, no entanto, indícios 
sólidos de querer continuar o padrão de redução que se vem verificando desde o ano anterior, tendo recuado 
cerca 6,7 p.p. entre 2017 e 2018.

Neste contexto, as projecções dos organismos internacionais apontam para uma ligeira contracção da economia 
nacional, com o PIB a ser estimado com uma redução de 0,1% em 2018. No entanto, e face as medidas definidas 
pelo Programa de estabilização macroeconómica e o Plano Nacional de Desenvolvimento do Governo, as 
perspectivas para 2019 são animadoras, com uma estimativa de crescimento de 3,1%.

O exercício de 2018 mostrou-se extremamente exigente para o sector financeiro e as novas medidas 
regulamentares impostas pelo BNA são exemplo da necessidade de termos instituições mais robustas e 
organizadas. Os bancos viram-se obrigados, em muitos casos, a reforçar os seus fundos próprios e a fazer uma 
gestão cada vez mais adequada e cuidadosa dos seus riscos. 

Neste momento, particularmente adverso, os Bancos foram obrigados a repensarem os seus modelos, a 
procurarem novas formas de negócio e de outras fontes de receitas internas e externas. O Banco Keve não foi 
diferente, tendo desenvolvido a sua actividade, procurando sempre garantir a sustentabilidade económica e 
financeira da Instituição e, por outro lado, satisfazer as necessidades dos seus Clientes. O Banco continuou a 
captar e a melhorar a qualidade dos seus recursos, verificando-se um incremento dos Depósitos à Ordem de AOA 
11.742 milhões (+18%), com garantia de maior estabilidade e futuro. O Crédito a Clientes, a rubrica principal 
do activo, registou um crescimento de 6% em 2018, cifrando-se em termos brutos em AOA 71.865 milhões, 
contribuindo para que os activos do banco atingissem o valor de AOA 159.442 milhões comparativamente aos 
AOA 151.006 milhões no ano anterior (+6%).
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Os Fundos Próprios atingiram AOA 20.347 milhões, denotando um crescimento de 24,8% face a 2017. Em 
termos do rácio de solvabilidade regulamentar o Banco Keve registou 12,74%, traduzindo estabilidade 
financeira, cumprindo com o nível mínimo exigido pelo Banco Nacional de Angola (10%).

Ainda na senda regulamentar e de forma a cumprir com todos os desígnios do regulador, o Banco Keve 
continuou a sua caminhada no sentido de reforçar ainda mais o seu stock de “Imparidades de Crédito e 
Garantias Prestadas”. 

Em 2018, o Banco Keve deu início a uma avaliação de rentabilidade dos seus Balcões, estando em curso um 
processo de optimização, cujo objectivo visa garantir uma melhor presença em locais estratégicos e redução de 
custos com Agências pouco rentáveis. Foi inaugurado um novo espaço para a Agência do Lubango, permitindo 
aos nossos Clientes usufruir de melhores instalações e serviços.

A nível do Capital Humano, o Banco Keve continuou a apostar forte nos quadros nacionais, tendo registado 
a contratação de mais 32 Colaboradores ao longo do ano de 2018, mantendo o seu foco na qualificação das 
competências dos seus recursos mais valiosos, com o objectivo de reforçar sempre os seus conhecimentos 
e ética profissional. É uma preocupação constante do Banco ser e partilhar o exemplo para a sociedade, 
mostrando os valores, visão e crenças que preservamos.

Por último, deixamos uma palavra de agradecimento e apreço aos nossos 576 Colaboradores, pelo seu empenho 
diário, competência e profissionalismo. Congratulamos os nossos estimados stakeholders, que nestes anos de 
muitos desafios, nunca deixaram de nos brindar com o seu compromisso e confiança, mantendo o Banco Keve 
sólido com o rumo bem definido.

Um agradecimento muito especial aos nossos Clientes pela preferência nos nossos serviços e apoio contínuo, 
sendo eles o principal foco de trabalho e satisfação do Banco, para que possamos ser sempre um Banco à sua 
medida.

Banco Keve
O Banco à sua Medida

Rui Eduardo Leão da Costa Campos
Presidente do Conselho de Administração

Óscar Manuel Mata
Presidente da Comissão Executiva
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1.1. PRINCIPAIS INDICADORES

Milhares de AOA 2017 2018 Var.

Resultado Líquido 2.075.515 4.603.486

Margem Financeira 12.023.969 8.969.778

Produto Bancário 17.103.278 34.296.037

ROAE 13,4% 25,1%

ROAA 1,4% 3,0%

Activo Total 151.006.775 159.441.840

Recursos Totais 119.723.891 130.725.897

Crédito a Clientes 56.015.936 49.686.566

Rácio Transformação 56,9% 55,6%

Crédito Vencido 14,8% 29,5%

Provisões p/ Imparidade e Crédito 20,0% 35,6%

Rácio de Solvabilidade 20,0% 12,7%

Cost-to-income 66,2% 41,5%
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1.2. FACTOS RELEVANTES

COMUNICAÇÃO E NOTORIEDADE

Em 2018, o Banco Keve apostou estrategicamente no desenvolvimento e implementação de uma nova 
plataforma digital, onde viu melhorado o grafismo, a interacção, uma oferta mais alargada de operações e 
uma segurança reforçada. Com esta aposta pretende-se estar na vanguarda da tecnologia e alinhados com 
todas as suas potencialidades.

Website Institucional

Com a nova página institucional o Banco Keve pretende garantir a disponibilização de todas as informações 
Institucionais e de Produtos e Serviços através de uma utilização estilizada e intuitiva, partindo daí para a 
utilização do Internet Banking, quer para Particulares como para Empresas.

NOVO SITE, MAIS RÁPIDO, MAIS SEGURO, MAIS FÁCIL E À SUA MEDIDA
Agora pode fazer qualquer operação bancária sem ter que sair de onde está. Porque trabalhamos sempre 
focados em melhorar os nossos serviços, oferecemos uma melhor e mais rápida navegação a qualquer hora. 
Porque somos o Banco à sua medida, tem agora a possibilidade de personalizar a sua página, de acordo com 
preferências e tipo de operações que mais utiliza. Como vê, nunca foi tão rápido, fácil, seguro e eficaz ir ao Banco. 

  

Pagamento de Serviços

Com o Pagamento de Serviços, os Clientes Keve poderão efectuar pagamentos de serviços diversos com toda 
rapidez e segurança, utilizando um computador, telemóvel, Smartphone ou Tablet, com ligação à Internet.
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Seguro de Mercadorias

Assegura os danos aos objectos e ou interesses patrimoniais em dinheiro, descritos nas Condições Particulares, 
durante o seu transporte, no percurso normal da viagem segura, quer este se efectue por via marítima, fluvial, 
terrestre ou aérea.
 

 

Campanhas Keve

KEVE SUPER KANUCO
Se um Super-Herói precisa de uma capa, um Super Filho precisa de uma Super Poupança.

Assim como os Grandes Super-Heróis precisam de uma capa e Superpoderes para vencer no futuro precisa 
apenas de uma Conta KEVE SUPER KANUCO.

Uma Conta Poupança fácil de abrir e com muitas vantagens para garantir ao seu filho um Super Futuro.
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DP KEVE 15 ANOS
No âmbito do seu 15º Aniversário o Banco Keve criou, para comemorar, um produto de Depósito a Prazo de 
curta duração, onde a taxa de Juro era igual ao número do aniversário.

Felicidade é celebrar 15 anos à medida de todos e oferecer 15% de Juros a quem festeja connosco.
 
Para celebrar o seu 15º Aniversário, o Banco Keve lançou o Depósito a Prazo 15 Anos. 
O Aniversário é nosso, mas os presentes são todos para si. 

 

Natal 2018
Os dias passam, o tempo corre mas, todos nós plantamos sonhos, desejos e projectos. 

Neste Natal semeie os ideais de paz, amor e fraternidade, para que no ano de 2019 colha os frutos da 
amizade e da prosperidade. 
 
O Banco KEVE deseja a todos os seus Clientes, Parceiros e Amigos um Feliz Natal.
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Abertura de Novas Agências

Em 2018 o Banco Keve reforçou a sua presença em locais estratégicos nas cidades de Lubango e Soyo, alargando 
a sua rede de negócios: 

• Agência Lubango

• SME Lubango

• SME Aeroporto 

• Agência Soyo

 
 

Feiras e Eventos

No ano de 2018 estivemos presentes em seis Feiras em Angola, que contaram com a presença total estimada 
de 500.000 visitantes. Foram elas:

• FILDA

• Feira Internacional de Benguela 

• Expo Huíla

• Feira das Profissões

• Feira de Empresas e Serviços São José de Cluny

• Feira de investimentos da CMC
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Cultura

O Banco Keve manteve a aposta na promoção e apoio à Cultura Nacional associando-se à empresa Nova 
Energia na 5ª Temporada do Show do Mês. Este que é considerado o espectáculo de Angolanos para Angolanos 
e tem como motivo promover a música Nacional, com uma periodicidade mensal, oferecendo momentos de 
entretenimento e alegria ao Público através dos talentos de músicos angolanos.  

Estes espectáculos conseguiram encher a sala de espectáculos durante todo o ano, em todas as últimas 6ª feiras 
de cada mês.

 

Digital

No âmbito Digital, nomeadamente nas redes sociais, o principal foco do Banco Keve foi a dinamização da sua 
página de Facebook, onde a estratégia passou por garantir uma maior interactividade e garantir uma resposta 
mais rápida, com o objectivo de baixar o índice de tempo de resposta. Esta posição permitiu-nos aumentar o 
número de seguidores em cerca de 20% e baixar o tempo de resposta para uma hora, num universo de 3.819 
mensagens mensais.
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As publicações que tiveram maior alcance permitiram-nos atingir uma média de 9.117 utilizadores por 
publicação. 

As publicações com mais impacto durante o ano de 2018 foram as alusivas ao Vídeo Segurança Online, 
15º Aniversário Banco Keve, Passatempo Show do Mês com Euclides da Lomba, Participação do Banco na Feira 
Expo Huíla, Dia do Início da Luta Armada e Dia da Cidade de Luanda.

 

1.3. PERSPECTIVAS PARA 2019

Para o ano de 2019 o Banco Keve vai manter as linhas estratégicas de consolidação da sua actividade e continuar 
a tratar o Cliente como um dos seus principais activos, mantendo os valores basilares de construir um banco 
cada vez mais sólido e transparente, ao serviço dos seus Clientes. 

Estamos convictos que a economia nacional e a banca em particular poderão ganhar um novo ímpeto, fruto 
do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo, em conjunto com as autoridades reguladoras para a 
estabilização do sector financeiro, sem o qual não se poderia fazer uma aposta consistente no desenvolvimento 
sustentável da economia. 

Apesar das condicionantes do ciclo político, acreditamos estarem reunidas as condições para assistirmos a 
uma maior dinamização da actividade económica. As decisões governamentais em matéria de investimento 
/ financiamento público terão um papel decisivo na condução da política monetária e na disponibilização dos 
recursos de crédito à economia.

Sobre o sector financeiro em concreto, o ambiente concorrencial será cada vez mais competitivo e as exigências 
de capital criarão uma maior pressão para a consolidação da banca. 

As regras de compliance vieram para ficar e constituem uma peça basilar para a credibilização colectiva do 
sistema financeiro e do País. O esforço financeiro necessário para a sua implementação é sem dúvida um 
investimento pesado, mas necessário para integrar o país num mundo global, onde todos os actores são 
escrutinados para a eliminação de factores de incerteza em nome da transparência. Um sistema mais credível 
permite um maior acesso aos mercados financeiros internacionais e a todos os agentes económicos de forma 
directa ou indirecta.
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O Banco Keve irá continuar a apostar no reforço e consolidação da estrutura do balanço para garantir uma maior 
consistência dos indicadores financeiros, estruturais, de liquidez e regulamentares, sem nos esquecermos de 
reforçar cada vez mais a rentabilidade do Banco.

Pontualmente, continuaremos a estar atentos às novas exigências decorrentes da adopção das IAS/IFRS, ao 
reforço dos mecanismos de controlo interno e à reflexão interna os mecanismos que nos permitam melhorar o 
nosso modelo de Governo Corporativo.

A nível do negócio o Banco vai continuar a dar passos concretos para marcar o seu posicionamento como 
uma Instituição de referência no mercado nacional, com um crescimento sustentado nos nossos canais de 
distribuição, tendo sempre em vista uma abertura cada vez maior às plataformas digitais de relacionamento 
com o Cliente.

O Banco Keve continuará focado no seu crescimento de forma sustentável.





2
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, DE GESTÃO 
E RESPONSABILIDADES SOCIAIS

2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ÓRGÃOS SOCIAIS

2.2. RESPONSABILIDADE SOCIAL
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2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ÓRGÃOS SOCIAIS

Assembleia Geral

Presidente da Mesa Amílcar dos Santos Azevedo da Silva

Vice-Presidente da Mesa Mário Henrique da Silva Mello Xavier

Secretário Teodoro Bastos de Almeida

Conselho Fiscal  

Presidente Manuel Correia Victor

Vogal Décio Leandro Gaspar

Vogal João da Silva

Vogal Manuel João Carneiro

Vogal Gildo Saraiva Faceira

Conselho de Administração 

Presidente Rui Eduardo Leão da Costa Campos 

Vice-Presidente André Luís Brandão 

Administrador Óscar Manuel Mata

Administradora Dalila Azevedo da Silva

Administradora Yolanda Isaac Carneiro

Administradora Ana Maria Machado

Administrador João António Freire

Administrador Laide Moreira Martins

Administradora Não Executiva Rita Yara Xavier

Administrador Não Executivo Independente Hugo Gonçalves

Comissão Executiva do Conselho de Administração

Presidente Óscar Manuel Mata  

Vice-Presidente Dalila Azevedo da Silva  

Administradora Executiva Yolanda Isaac Carneiro 

Administradora Executiva Ana Maria dos Santos Machado  

Administrador Executivo João António Freire

Administrador Executivo Laide Moreira Martins 

Auditor Externo      

Deloitte (nomeado em Outubro de 2015)



RELATÓRIO E CONTAS 2018

21

MODELO DE GESTÃO

Estrutura Accionista

A estrutura accionista por escalões de participação é detalhada na nota nº 21 às demonstrações financeiras. Os 
Membros do Conselho de Administração possuem no seu todo 7,88% do capital social.

Estrutura Organizacional 

 

Conselho de Administração

Segundo os estatutos do Banco, o Conselho de Administração pode ser composto por um mínimo de cinco e 
um máximo de nove Membros. 

O actual Conselho de Administração é composto por dez Membros.

As atribuições e competências do Conselho de Administração encontram-se definidas no art.º 24 dos Estatutos, 
que incluem, entre outras:

i. Definir as linhas de acção e objectivos da sociedade a curto prazo e propor à Assembleia Geral as linhas de 
acção e objectivos a médio e longo prazo;

ii. Executar e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral;

iii. Exercer a gestão dos negócios da sociedade, praticando todos os actos e operações que integram o seu 
objecto social;

iv. Elaborar os documentos previsionais da actividade da sociedade e os correspondentes relatórios de 
execução.

Assembleia
Geral 

Conselho 
Fiscal

Conselho de
Administração 

Comissão
Executiva 

CNAR CACI

ALCO CPS CCRE

Comissão
de Crédito

Auditoria
Externa

DRH DRCDJCDGE DPSDMK DPRDOPDIBDCRDCO DMF DQO DSIDBE

SCR

GMRGRIGCO GPCGAI GIE

CRL
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O Conselho de Administração reúne, em sessão ordinária, pelo menos, uma vez em cada trimestre, e, 
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu Presidente ou por dois ou mais Administradores.

A agenda para cada reunião regular inclui, no mínimo, a seguinte ordem de trabalho:

v. Análise da situação macroeconómica, nacional e internacional e do ambiente concorrencial;

vi. Análise do relatório financeiro do Banco;

vii. Revisão e/ou actualização do Plano de Negócios, incluindo a comparação das valências do Banco face ao 
orçamento.

A gestão executiva do Banco é, por delegação do Conselho de Administração, constituída por seis 
Administradores Executivos designados pelo próprio Conselho, sendo um Presidente e um Vice-Presidente.

O actual mandato decorre de 31 de Março de 2018 a 31 de Março 2022.

Em Julho de 2015 foram aprovados os regulamentos do Conselho de Administração e da Comissão Executiva 
em exercício.

Conselho Fiscal

Sem prejuízo da competência que, na matéria, é atribuída por lei ao Banco Nacional de Angola, a fiscalização 
da actividade social compete a um Conselho Fiscal, composto por três membros efectivos, um dos quais será o 
respectivo Presidente, e por dois suplentes.

Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às reuniões do Conselho de Administração, mas sem direito a 
voto nem a, salvo quando convidados para o efeito pelo Presidente do Conselho de Administração, intervir nas 
discussões.

Conselho Geral 

O Conselho Geral é um órgão consultivo da sociedade, competindo-lhe o aconselhamento dos restantes Órgãos 
Sociais em quaisquer questões relevantes na vida e negócios da sociedade.

Comissão Executiva do Conselho de Administração 

A Comissão Executiva é responsável pela Gestão corrente do Banco, em base diária, tomando, de forma 
recorrente, as decisões respeitantes à sua Administração.

As atribuições e competências da Comissão Executiva encontram-se definidas no seu Regulamento, Anexo I 
(Delegação de competências) entre outras:

i. Estabelecer a organização interna do Banco e delegar poderes ao longo da cadeia hierárquica intermédia 
(Linha e Staff);

ii. Celebrar contratos necessários a prossecução da normal actividade, de acordo com o Objecto Social do 
Banco;

iii. Gestão do Património da Sociedade (aquisição e alienação de bens móveis e  imóveis);

iv. Admissões, definições dos níveis de categorias, condições remuneratórias e outras regalias para 
Colaboradores, bem como a atribuição de cargos de gestão intermédia.

A Comissão Executiva mantém o Conselho de Administração regularmente informado quanto a situações que 
ultrapassem a delegação de competências.

Auditoria Externa

A Auditoria Externa é, desde 2015, assegurada pela Deloitte, e de acordo com a legislação em vigor (Aviso nº 
4/2013 do BNA) os Auditores Externos não poderão permanecer por um período superior a quatro anos. O 
Banco segue uma política para garantir a independência e objectividade dos Auditores Externos.
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Órgãos Colegiais

O Conselho de Administração tem um forte compromisso com a evolução da sua gestão, o que leva à adopção 
sistemática de iniciativas que a fortaleçam. Estas medidas incluem a estruturação de Órgãos Colegiais (Comités) 
e aprimoramentos em relação à gestão de riscos. A Administração e os Comités são ainda apoiados por um 
vasto número de relatórios, com periodicidades pré-definidas, cobrindo quase todas as áreas operativas.

Unidades de Estrutura

A organização interna representa para a Administração a base plena para concretização do negócio do Banco. 
Compreende-se que o funcionamento e desenvolvimento resultam da relação entre o Capital Humano, 
Processos Modelados e os Recursos Tecnológicos que sejam paralelos aos princípios de Gestão contemporâneos.

Nesse sentido, o Banco dispõe de 15 (quinze) Direcções e de 6 (seis) Gabinetes, que, por sua vez, estão segregadas 
como Unidades de Negócio, Suporte e Controlo.

O forte compromisso da gestão intermédia é igualmente a prestação de serviços e o desenvolvimento de 
produtos que se adeqúem aos vários segmentos pelos quais o Banco se propõe servir, nos termos apropriados, 
aliados com o rigor, qualidade e excelência.

O actual Organograma Funcional permite uma clara definição da missão e função de cada Direcção/Gabinete 
prevalecendo as linhas de comunicação directas e rápidas quer entre os próprios órgãos de Linha/Staff, quer 
entre estas e a Administração.

As principais decisões correntes de cada Direcção/Gabinete são sempre tomadas por mais do que uma pessoa 
(normalmente, o(a) Director(a) e o(a) Administrador(a) do Pelouro).   

Por forma a assegurar o alinhamento entre a estratégia e a gestão corrente, os Órgãos de Gestão intermédia 
elaboram objectivos anuais de actividades que são analisados e aprovados pelo Conselho de Administração. 

As Unidades de Estrutura reportam ainda um conjunto de relatórios periódicos sistematizados para 
acompanhamento da sua actividade pela Comissão Executiva.

Comunicação Institucional

A comunicação com os Accionistas é feita através da Assembleia Geral, cuja forma de funcionamento se 
encontra descrita nos artigos 14º a 22º dos Estatutos. A Assembleia Geral Ordinária é realizada no final de 
Março de cada ano.

A comunicação para o mercado em geral é feita através da publicação do Relatório de Gestão e Contas anual. O 
Banco igualmente divulga, no seu website, a síntese das Contas Trimestrais, em forma de Balancete, conforme 
disposições do Aviso nº 15/07 do BNA de 12 de Setembro. 

Código de Ética e Conduta Profissionais

O Banco dispõe de um Código de Ética e Conduta Profissionais que se aplica a todos os Colaboradores, incluindo 
a Administração. O mesmo foi actualizado em Dezembro de 2016, ao abrigo do Aviso 12/2016. 

O Código de Ética e Conduta Profissionais é um Normativo Interno, a sua leitura e compreensão passa pelo 
compromisso que os Colaboradores têm com a cultura da Instituição. Sempre que necessário e ao abrigo dos 
Normativos Legais, o referido documento é revisto e actualizado. 

O Código é estruturado por um conjunto de recomendações que propõem brio Profissional pautados e assentes 
nas boas práticas internacionais no que refere à temática sobre o Sigilo Bancário e a Gestão de Conflitos de 
Interesses.  

Considerando a elevada importância que o Código de Ética e Conduta Profissionais representa para o Banco, 
por forma a evidenciar os critérios de transparência com os seus parceiros, o referido documento encontra-se 
divulgado no website (www.bancokeve.ao).

Dentro dos vários aspectos referidos no Código, destaca-se o compromisso por parte da Administração em 
assegurar o rigoroso cumprimento de toda a legislação relacionada com o sector bancário (na qual a legislação 
cambial e prudencial têm especial preponderância).
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2.2. RESPONSABILIDADE SOCIAL

Crédito a Colaboradores

O Crédito a Colaboradores faz parte de um conjunto de regalias e benefícios que o Banco disponibiliza aos seus 
Colaboradores dentro do cumprimento da Política Salarial e Benefícios para os mesmos – O.S. nº 61/2013. Em 
2018, foram concedidos 74 Créditos a Colaboradores.

Seguro de Saúde

O benefício plano de saúde dos Colaboradores é extensivo ao cônjuge e dependentes dos 0 aos 18 anos 
de idade, como forma de demonstrar a responsabilidade e preocupação com o bem-estar e a qualidade de 
vida dos Colaboradores, de forma a diminuir as carências sociais, proporcionar uma melhor qualidade de 
vida, diminuindo o absentismo e por consequência de baixas e tempo despendido em instituições de saúde 
ineficientes, promovendo deste modo a motivação e maior aptidão para o trabalho. 

O Banco Keve findou o ano de 2018 com o seu pacote de seguro de saúde composto por 550 Colaboradores e 
1.036 dependentes.

Campanhas

Foram realizadas campanhas sobre saúde e bem-estar, de modo a alertar e prevenir os Colaboradores do Banco 
Keve sobre o seu modo de estar, de pensar e de agir, relativamente aos flagelos que assolam a sociedade.

Educar os Colaboradores para estas dimensões exige acções político-sociais efectivas, eficazes, constantes e 
que não podem ser reduzidas ao âmbito individual. Este é o papel do Banco Keve, e implica alertar e incorporar 
uma consciência colectiva da preocupação generalizada pelos cuidados de saúde, capacitando-os para as 
actividades laborais e por conseguinte melhorar a qualidade de vida.

5

7

62

Consumo

Automóvel

Habitação

1.036

550

Colaboradores Dependentes



RELATÓRIO E CONTAS 2018

25

Campanhas

Dia Internacional da Mulher Março

Doação de Bolsas de Sangue a Maternidade Lucrécia Paim Junho

Palestras sobre o Cancro da Mama Setembro

Marcha Outubro Rosa Outubro

Palestras Novembro Azul Novembro

Seja Um Pai Natal e Faça Uma Criança Feliz - Lar Horizonte Azul Dezembro

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que se comemora no dia 8 de Março, o Banco Keve realizou uma 
campanha denominada Março Mulher e concebeu uma singela homenagem às suas Colaboradoras. Esta 
homenagem teve as seguintes actividades: entrega de Flores, Pequeno-almoço e Workshop sobre beleza.

O Banco Keve realizou esta campanha porque reconhece que o papel da mulher no mercado de trabalho é 
de suma importância. Cada vez mais elas possuem altos cargos em grandes empresas, e são responsáveis 
por uma parcela significativa do mercado de trabalho e a instituição não está alheia a esta realidade.

DOAÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE À MATERNIDADE LUCRÉCIA PAIM
No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Dador de Sangue, a 14 de Junho, o Banco Keve fez doação 
de 100 bolsas de sangue à Maternidade Lucrécia Paim. 
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MARCHA OUTUBRO ROSA
No âmbito das comemorações do Outubro Rosa, referente à Luta contra o Cancro da Mama, que se realiza 
durante o mês de Outubro, o Banco Keve realizou palestras destinadas aos Colaboradores.

As referidas palestras realizaram-se de 24 a 27 de Setembro, véspera da efeméride, nas instalações do Banco 
e foram ministradas por uma equipa da Liga Angolana Contra o Cancro, representada por 2 Técnicos. 

 

O Banco Keve realizou, no dia 17 de Outubro, uma marcha de sensibilização para com o cancro da mama e de 
solidariedade para com os afectados por esta patologia que terminou com uma coreografia zumba (todos 
participaram) e com o testemunho de pessoas que já tiveram cancro e foram curadas. 

A marcha teve início na parte de frente do edifício do IACC e o seu término na marginal de Luanda. O Banco 
Keve tem sido um patrocinador assíduo desta marcha nos últimos 3 anos.

PALESTRAS NOVEMBRO AZUL
No âmbito das comemorações do Novembro Azul, referente à Luta contra o Cancro da 
Próstata, que se realiza durante o mês de Novembro, o Banco Keve realizou uma palestra 
destinada aos Colaboradores.

A referida palestra realizou-se no dia 20 do mês de Novembro, numa única sessão, no 
período das 10h às 12h, nas instalações do Banco Keve e foi ministrada por um especialista 
da Liga Angolana Contra o Cancro. O palestrante passou pelas diferentes Direcções, para 
falar sobre a doença e esclarecer dúvidas.
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SEJA UM PAI NATAL E FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ - LAR HORIZONTE AZUL
Em alusão ao período Natalício, a área social do Banco Keve promove todos os anos a campanha “Seja um 
Pai Natal e Faça uma Criança Feliz”, convidando todos os Colaboradores, caso se identifiquem com a causa, 
a adquirirem junto da Direcção dos Recursos Humanos, uma ou mais cartas que as meninas do Lar Orfanato 
Horizonte Azul escrevem ao Pai Natal, e onde pedem o presente que gostariam de receber no Natal.
 

O Orfanato Horizonte Azul está localizado em Viana e acolhe 100 meninas, dos 5 aos 24 anos, ou até à 
formação escolar completa e ingresso na vida activa. Este lar sobrevive essencialmente de apoios e donativos 
de particulares. Esta acção é apenas uma no meio de tantas que estas meninas necessitam.

ALMOÇOS DE CONFRATERNIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO 
O Banco Keve realiza no final de cada ano, nas distintas províncias em que está representado, almoços 
confraternização e de socialização. A confraternização tem sido uma das formas de manter os Colaboradores 
motivados e tem ajudado na integração dos colaboradores, unindo as equipas em momentos de 
descontracção e lazer, além de ressaltar importância de todos os profissionais que integram a empresa, 
porque faz reconhecer o Colaborador como Cliente Interno e um aliado directamente responsável pelo 
sucesso dos negócios, e que se deve preocupar com o desempenho geral da instituição, sendo que possui 
uma grande influência nas opiniões e perspectivas do Cliente Externo.

VISITAS DE CONSTATAÇÕES DA DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Em Agosto de 2018, a Direcção de Recursos Humanos do Banco Keve começou um programa de visitas a 
todas agências a nível nacional, de modo a constatar in loco as condições de trabalho dos Colaboradores e 
ouvir as suas inquietações. 

O tempo concedido e a oportunidade para ouvir os Colaboradores deixa a Instituição a um passo à frente 
na resolução dos seus problemas. O objectivo do Banco, com esta iniciativa, é demonstrar que todos os 
Colaboradores são tratados por igual e que cada um é peça fundamental na Instituição.

ACOMPANHAMENTO A FAMÍLIAS ENLUTADAS
O Banco Keve tem feito acompanhamento aos Colaboradores e familiares em casos de morte de um ente 
querido próximo, levando palavras de conforto.

A Instituição presta também auxílio ao funeral em alguns casos, no geral mediante verba em dinheiro, ou 
a participação nas despesas decorrentes do acto, como custos com funerária, cemitério ou outros. O Banco 
também dispõe de um plano de assistência funeral para todos os Colaboradores, em caso de morte por uma 
patologia coberta no âmbito do seguro de saúde.
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3.1. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL

As projecções de crescimento da economia mundial para 2018, continuam a desapontar face as projecções 
iniciais, estando neste momento a ser estimado um crescimento de 3,6% para 2018 (as primeiras projecções 
apontavam para um crescimento de 3,9%) e de 3,5% para 2019 (Global Outlook summary Dec’18, do The 
Economist inteligente Unit).

Nos últimos meses do ano de 2018 a economia mundial começou a ser assombrada por alguns indícios que 
poderão ameaçar o clima económico favorável, que pairava desde 2017. Os dados económicos mais recentes, 
especialmente de países como a China, Estados Unidos da América (EUA) e da zona Euro, são de certa forma 
desapontantes.

A manutenção das tensões comerciais entre a China e os EUA, continuam a ser uma das principais ameaças à 
perspectiva de crescimento global. Os recentes encontros bilaterais entre estes dois países deram alguma trégua 
ao conflito, no entanto para a maioria dos analistas esta trégua é temporária, uma vez que em 2019 os EUA 
afirmam que irão aumentar a tarifa das exportações Chinesas para os 25% (actualmente situam-se nos 10%).

Desta forma e face a maiores repercussões deste conflito, as perspectivas de crescimento da economia 
Chinesa apontam para um abrandamento, com especial impacto na redução das exportações e uma redução 
da produção industrial. Estes factores, em conjunto com o forte endividamento das empresas, tem trazido 
repercussões a nível da economia global, sendo que um dos factores da descida dos preços do petróleo 
prende-se com a diminuição da procura por parte da China.

Outro factor a influenciar o crescimento económico mundial prende-se com o aumento das taxas de juro nos 
EUA, que durante o mês de Dezembro sofreu o quarto aumento do ano. O anúncio por parte da Reserva Federal 
Americana (FED) de aumentar o tecto da taxa de juro entre 2,25% e 2,50% terá impactos, especialmente nos 
países emergentes, que estarão mais expostos à saída de capital devido ao aumento gradual das taxas de juros. 
De acordo com o Sr. Jerome Powell, presidente do FED, em 2019 estão previstos mais dois aumentos que irão 
situar a taxa de juro perto dos 3%, que deverá ser o limite para manter a economia americana dentro dos níveis 
de crescimento actual.

Por fim e não menos importante, os recentes eventos relacionados com o Brexit têm trazido alguma incerteza 
para o futuro da economia europeia. O resultado das negociações do Brexit são incertos face aos problemas 
levantados ao acordo preliminar com a União Europeia (EU). Os riscos políticos são consideráveis, sendo 
provável um retorno as negociações com a EU sob uma nova liderança conservadora ou um segundo referendo 
sobre o Brexit. Dada a incerteza que envolve cada um desses cenários, um Brexit não consensual, continua a 
ser uma grande ameaça para as economias europeias e se isso acontecer, trará um impacto significativo sobre 
o crescimento global.

A economia dos EUA tem vindo a crescer a uma taxa anual de 3,5% (dados do terceiro trimestre de 2018), 
depois de já ter crescido cerca 4,2% no segundo trimestre. Estes níveis de crescimento estão claramente acima 
do estimado, impulsionados principalmente pelo forte consumo privado e por gastos governamentais mais 
elevados. Espera-se, portanto, um crescimento económico de 2,9% para 2018. Para 2019 e 2020, o crescimento 
da economia será provavelmente menor, uma vez que o vento da política monetária está enfraquecendo 
devido ao aumento das taxas de juros e ao mesmo tempo o ímpeto da política fiscal está diminuindo. Somado 
a isso, estão os riscos colocados pelo conflito comercial. Esperamos crescimento de apenas 2,5% em 2019 e 
1,8% em 2020.

Na China os altos níveis de endividamento das empresas continuam a ser uma ameaça para a economia, 
mesmo com os esforços do Governo Chinês para reduzir a pressão sobre as empresas altamente endividadas. 
As autoridades governamentais têm tentado tomar medidas para estimular a economia e aumentar a liquidez, 
tendo já efectuado quatro reduções da taxa de reservas obrigatórias em 2018 e planeiam reduzir também a 
taxa de imposto sobre os rendimentos já em 2019.

Por outro lado, o risco potencial de uma desvalorização do renmimbi, em resultado do conflito comercial com 
os EUA, poderá tornar os investimentos no exterior muito mais apetecíveis do que investir na China.

Desta forma é estimado que a economia Chinesa continue robusta mas a crescer ligeiramente abaixo do 
estimado, com um crescimento de 6,6% para 2018 (a economia cresceu 6,9% em 2017) e de 6,3% em 2019 
(Global Outlook summary Dec’18, do The Economist inteligente Unit).



RELATÓRIO E CONTAS 2018

31

Relativamente à União Europeia (UE), o crescimento económico deverá continuar estável, apesar do 
crescimento ter sido revisto para baixo em cerca de 0,4 p.p, atingindo os 2% em 2018 (World Economic Outlook 
Out’18, do FMI), reflectindo ainda o fraco desempenho do primeiro semestre do ano. Para 2019, espera-se uma 
diminuição gradual do crescimento até 1,9%, 0,1 p.p. abaixo das previsões feitas em Abril de 2018. Estima-se 
que os gastos com o consumo, a contínua geração de empregos saudáveis, juntamente com o apoio de uma 
política monetária expansiva, sejam os principais factores a contribuir para sustentação da procura agregada e 
do crescimento, embora a um ritmo bem mais moderado. 

Os níveis de desemprego atingiram neste momento os níveis verificados antes da crise financeira, tendo-se 
situado nos 8,1%. A oferta de mão-de-obra disponível está a tornar-se cada vez mais escassa e as empresas já 
reclamam da dificuldade em encontrar trabalhadores qualificados.

Este aumento do nível de competição por trabalhadores qualificados irá sem dúvida influenciar um aumento 
dos salários, podendo causar pressões para o aumento da inflação. Apesar dos sinais ainda não serem muito 
visíveis, o Banco Central Europeu (BCE) considera que estará para breve a pressão para o aumento dos preços, 
sendo que a estimativa para 2018 seja de uma inflação de 1,1% e que para 2019 este cresça para 1,5%.

Em relação às economias dos mercados emergentes e em desenvolvimento, a actividade económica continuou 
a melhorar gradualmente o longo do ano de 2018, especialmente nos países exportadores de energia. De 
uma forma geral é estimado um crescimento em linha com o verificado no ano anterior, mantendo-se um 
crescimento de 4,7% para 2018 e 2019. Em alguns países como a Argentina, Brasil (1,4% em 2018) e Turquia, os 
factores específicos de cada país e o arrefecimento generalizado do sentimento dos investidores estiveram na 
base para o crescimento lento das suas economias. 

A inflação manteve a sua tendência de crescimento nestas economias emergentes e em desenvolvimento, em 
reflexo do repasse das depreciações cambiais que foram marcando muito destes países.

Comportamento do PIB global, 2016 - 2019
(Taxas de crescimento reais, %)

                      Projecções

2016 2017 2018 2019

Mundo 3,1 3,7 3,6 3.5

Economias Avançadas 1,8 2,3 2,4 2.1

Estados Unidos da América 2,2 2,3 2,9 2.3

Zona Euro 1,6 2,2 1,9 1,7

África Subsariana 1,6 2,6 2,5 2,9

Angola * -2,6 -0,1 -1,1 2,8

Médio Oriente e Norte de África 3,6 2,2 1,3 2,1

América Latina e Caribe -0,3 1,2 1,2 1,9

Ásia emergente e desenvolvida 6,3 6,5 6,5 6.3

Fonte: Fundo Monetário Internacional (World Economic Outlook, Out-18);
             The Economist (Global Outlook summary Dez-18)
             *Ministério das Finanças (Relatório de Fundamentação do OGE 2019)

ÁFRICA SUBSARIANA

Ao nível da região da África subsariana o crescimento económico continua a dar sinais de fortalecimento, 
dando seguimento às perspectivas animadoras que vêm surgindo desde 2017. As previsões do FMI indicam 
um crescimento de 3,1% para 2018, depois de termos verificado um crescimento de 2,7% no ano anterior. Estas 
perspectivas surgem no seguimento dos ajustes nas políticas internas de muitos países e pelo crescimento 
da economia global que tem de certa forma suportado o crescimento da região. Os desequilíbrios fiscais 
continuam a ser um dos principais problemas da região, no entanto têm sido de certa forma contidos em 
muitos países, especialmente nos países exportadores de petróleo, em resultado da recente recuperação do 
preço do barril de petróleo, apesar dos esforços para diminuição dos gastos de capital.

Os principais impulsionadores continuam a ser os países exportadores de petróleo, especialmente a Nigéria, 
cujo crescimento é expectável que atinga 1,9% em 2018 (0,8% em 2017) devido essencialmente a menos 
perturbações na produção de petróleo e alguma recuperação da economia não petrolífera. É esperado que a 
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recuperação da Nigéria contribua cerca de 0,7 p.p para o crescimento médio da região em 2018 e contribua para 
aumentar a actividade económica dos parceiros comerciais nigerianos (Níger e Benim) através de remessas mais 
fortes, repercussões financeiras e maior procura para importação. No médio prazo, e sob as políticas actuais, 
espera-se que o crescimento estabilize nos 2,5%, apesar de ser ainda abaixo da taxa de aumento populacional 
(Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa Out’18, do FMI).

Relativamente à África do Sul, estima-se que o crescimento seja de cerca de 0,8% em 2018. Este crescimento é 
devido a alguns sinais de recuperação da actividade no sector privado face à redução das incertezas políticas. 
O investimento público continua limitado, uma vez que há pouco espaço para reformas na política fiscal e 
os balanços das empresas estatais continuam a apresentar muitas fraquezas. Ainda assim, e mantendo as 
políticas actuais, as estimativas apontam para que o crescimento se estabilize nos 1,8% no médio prazo, que os 
principais impulsionadores se manifestem principalmente através do sector financeiro e também no aumento 
da procura de importações.

Nos restantes países da região as disparidades de crescimento são ainda consideráveis, com os países 
exportadores de petróleo (excepto Nigéria) a verificarem crescimentos de 0,6% em 2018 e os países de baixo 
rendimento a crescerem 5,4%.

Muitos países continuam a lidar com problemas de segurança, onde se continuam a impor danos humanos e 
económicos severos. Um terço da população da África Subsariana vive em países onde o PIB per capita continua 
a cair desde 2017, podendo continuar a cair ainda mais em 2018 e 2019.

Comportamento do PIB global, 2016 - 2019
(Taxas de crescimento reais, %)

                      Projecções

2016 2017 2018 2019

África Subsariana 1,4 2,7 3,1 3.8

Excluindo Nigéria e África do Sul 3,5 4,4 4,6 5,4

Paises Exportadores de Petróleo -1,7 0,2 1,6 2,4

Excluindo Nigéria -2,0 -1,2 0,6 2,8

Paises de baixa renda 4,4 5,8 5,4 6,0

SADC 1,4 1,8 2,0 2,9

Fonte: Fundo Monetário Internacional (Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, Out-18);

A procura por yields atractivos manteve-se elevada, proporcionando emissões de mais Eurobonds pelos países 
da região da África Subsariana ao longo do ano de 2018. As emissões atingiram um total USD 13,8 biliões no 
primeiro semestre do ano, um valor superior a qualquer emissão anterior, mesmo comparando com USD 7,6 
bilhões emitidos em todo o ano de 2017. Só o Senegal emitiu USD 2,2 biliões em Eurobonds em Março de 2018, 
enquanto que Angola e Gana emitiram Eurobonds no valor de USD 3 biliões e USD 2 biliões respectivamente, 
no mês de Maio do mesmo ano. Em Julho, Angola voltou a reabrir a emissão de Eurobonds, tendo captado mais 
USD 500 milhões.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

O crescimento do comércio mundial de bens desacelerou significativamente durante o primeiro semestre 
de 2018, tendo recuperado ligeiramente até ao final do ano. A desaceleração do comércio mundial foi mais 
acentuada do que se esperava anteriormente, em reflexo da desaceleração das exportação e da actividade 
industrial global.

Em particular, a produção global de bens capitais, que é altamente intensiva em termos de comércio, diminuiu 
notavelmente na Europa e nos países em desenvolvimento da Ásia. Quase um terço das exportações europeias 
e mais de metade das exportações alemãs para os países em desenvolvimento da Ásia são de máquinas e 
veículos. Da mesma maneira, que muitos bens capitais, essencialmente electrónicos, representam um terço 
das exportações dos países em desenvolvimento da Ásia para a Europa.
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As tensões comerciais em curso, envolvendo as principais economias, são o cerne do abrandamento do comércio 
mundial de bens. As novas tarifas introduzidas desde o início do ano passado afectaram cerca de 12% das 
importações de bens dos EUA, 6,5% das importações de produtos chineses e cerca de 2,5% do comércio global 
de mercadorias. Nos Estados Unidos, os aumentos das tarifas foram implementados, criando preocupações de 
segurança nacional e práticas comerciais desleais.

Em sentido inverso, foram também implementadas restrições de importação e aumentos tarifários em alguns 
países emergentes e em vias de desenvolvimento, como retaliação ou como medidas destinadas a reduzir 
vulnerabilidades face a intensificação das pressões de saída de capital. 
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COMMODITIES
Para 2018 estima-se que a procura mundial por petróleo atinja um total de 98,8mb/d (OPEC - Monthly Oil Market 
Report, de Dezembro 2018), o que representa um crescimento de 1,5 mb/dia (+1,54%) comparativamente ao 
ano anterior. Apesar de ser um crescimento mais lento do que o verificado no ano anterior, este nível de procura 
é considerado ainda saudável. Mais de metade desta procura é proveniente dos países da OCDE, dos quais os 
EUA lideram com uma procura total de 20,7 mb/dia, seguido pela Europa e China com 14,4 mb/dia e 12,7 mb/d 
respectivamente.

Dados preliminares indicam que a oferta global de petróleo atingirá em 2018 uma média de 100,64 mb/d (dados de 
Novembro de 2018), que em comparação com o ano anterior representa um crescimento 4,2 mb/d. É de destacar um 
aumento na oferta não-OPEP (incluindo NGLs da OPEP) impulsionado principalmente por países da OCDE Américas, 
e apenas um ligeiro aumento na produção de petróleo bruto da OPEP comparativamente ao ano anterior.

A participação do petróleo bruto da OPEP no total da produção mundial caiu 1,1% numa base anual, para 32,7% 
(dados de Novembro 2018).

Milhões barris/dia 2015 2016 2017 2018* 2019p

OECD 46,4 46,7 47,4 47,9 48,1

Outros 46,8 47,7 49,9 50,9 52

Procura Global 93,2 94,4 97,3 98,8 100,1

Produção OPEP 31,5 32,4 32,6 32,9 N.a

Oferta de Outros Países 63,8 63,2 63,8 67,7 68,6

Oferta Global 95,3 95,6 96,4 100,6 N.a

Balanço 2,1 1,2 -0,9 1,8 N.a

Fonte: OPEC (Market indicator, Nov-18)
* Dados de Novembro

Relativamente aos preços das commodities e após um ano de fortalecimento e um início de 2018 promissor, 
os últimos meses mostraram-se desapontantes especialmente para os preços das commodities energéticas.

Os preços do petróleo chegaram subir para mais de USD 76 o barril durante o mês Junho, atingindo o maior 
valor desde Novembro de 2014, como reflexo do colapso na produção da Venezuela, interrupções inesperadas 
no Canadá e na Líbia e expectativas de menores exportações por parte do Irão após as sanções dos EUA. No 
entanto, os preços voltaram a cair para cerca de USD 71 o barril em meados de Agosto, após uma decisão da 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e dos exportadores de petróleo não-OPEP, incluindo 
a Rússia, para aumentar a produção de petróleo. Em Novembro a queda do preço foi de mais de 17%, quando 
os mercados globais enfrentaram as perspectivas de excesso de oferta de petróleo e menor crescimento da 
procura global.
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As perspectivas futuras são ainda incertas, no entanto os contratos futuros estão a ser negociados a um preço 
de USD 60 o barril para 2023. A incerteza permanece substancial em torno das premissas de referência para os 
preços do petróleo, a deterioração da capacidade produtiva da Arábia Saudita, as sanções dos EUA contra o Irão 
e os problemas contínuos na Venezuela são sem dúvida indícios fortes para uma subida do preço. No entanto, 
e em sentido inverso temos a maior capacidade de produção da OPEP, uma produção mais forte do que o 
esperado no Canadá e nos EUA e a manutenção das tensões comerciais que trazem riscos para o crescimento 
mundial, apesar para a queda dos preços.

Quanto às restantes commodities, o risco advêm essencialmente do conflito comercial entre os EUA e a China. 
O preço dos metais tem vindo a cair desde Fevereiro de 2018, atingindo já cerca de 11%, fruto da redução da 
procura por parte da China. As rígidas regulamentações ambientais e de acesso ao crédito, juntamente com 
as tensões do comércio global aumentaram as pressões sobre os preços e aumentaram substancialmente a 
volatilidade nos mercados.

As estimativas para os preços das matérias-primas agrícolas e alimentares apontam para um crescimento de 
2,3% em 2018 face às incertezas sobre as tensões comerciais, sendo no entanto a commoditie que apresenta 
melhores expectativas de estabilidade no futuro próximo.

Fonte: Food and Agriculture Organization (FAO)
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INFLAÇÃO

O panorama relativo à inflação tem sido considerado muito heterogénico face aos diferentes impactos que as 
depreciações das moedas e o aumento dos preços das energias têm nas diferentes economias.

A taxa média da inflação nas economias avançadas foi projectada para fechar o ano de 2018 em 2% (1,7% 
em 2017), reduzindo ligeiramente para 1,9% em 2019. Nas economias emergentes e em desenvolvimento a 
expectativa é de crescimento do nível geral de preços para 5% em 2018 (4,3% em 2017), mantendo a tendência 
de crescimento para 2019, com uma inflação de 5,2%.

Nos EUA a taxa de inflação apresenta uma tendência ligeira de aumento, com as projecções a indicarem uma 
inflação para 2018 de 2,4%, reduzindo para os 2,1% em 2019. De acordo com os dados da Reserva Federal 
Americana (FED), a inflação registada nas despesas de consumo das famílias foi a que mais influenciou a 
subida dos preços face aos efeitos da política fiscal expansionista. Desta forma, as projecções apontam para 
uma superação dos limites de inflação definidos pelo FED, pelo que se esperam medidas na política monetária 
no futuro para travar o ímpeto de crescimento da inflação.

Na Europa, os fortes indícios de recuperação da economia têm sido considerados como o principal motivo do 
crescimento dos preços. Depois de termos verificado níveis de inflação muito próximas de zero nos anos de 
2015 e 2016, os preços têm vindo a reagir ao crescimento económico da região. Depois de uma inflação de 1,5% 
em 2017, as projecções para 2018 e 2019 apontam para 1,7%.

Nos países emergentes e em vias de desenvolvimento a inflação teve comportamentos díspares consoante a 
maior ou menor exposição das suas economias às recentes subidas do preço do petróleo. Na China, a inflação 
chegará aos 2,2% em 2018 (1,6% em 2017), influenciada pela subida dos preços dos produtos alimentares e 
energia.

Quanto aos países da região da África Subsariana, registamos um abrandamento geral da inflação face às 
medidas monetárias restritivas especialmente em países como Nigéria e Angola. A inflação da região será de 
8,6% em 2018 (11% em 2017), reduzindo ligeiramente para 8,5% em 2019.

MERCADO CAMBIAL E MONETÁRIO

Durante o ano de 2018 e de uma forma geral, as moedas chamadas de “portos seguros” como o Iene (JPY), Dólar 
Americano (USD) e o Franco Suíço (CHF) foram a únicas capazes de se valorizar num ano em que apesar dos 
mercados de stocks terem baixado suas cotações, os investidores continuaram por optar como investimento 
prioritário este tipo de activos.
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O Euro desvalorizou em relação ao Dólar cerca de 5% ao longo do ano de 2018, finalizando o ano a cotar USD 
1,14 por cada Euro (o Euro fechou o ano de 2017 a cotar nos USD 1,20). Em Fevereiro a moeda europeia chegou 
atingir os USD 1,25, mas as crescentes preocupações sobre a estabilidade da economia europeia e face a 
divulgação de indicadores económicos mais modestos do que os previamente estimados foram as principais 
causas para o enfraquecimento da moeda europeia. Por outro lado, os efeitos dos constantes aumentos dos 
juros por parte de FED tornaram a moeda americana mais forte. No entanto, as projecções para 2019-2020 
apontam para uma valorização do Euro, principalmente após término do ciclo de subida das taxas por parte do 
FED, que tudo indica terminará em meados de 2019.

Relativamente à política monetária e especialmente nos EUA, o ano de 2018 foi marcado por subidas constantes 
da taxa de juro de referência por parte do FED. A taxa de referência da Reserva Federal Americana cresceu cerca 
de 1 p.p. passando de 1,5% no início do ano para os 2,5% em Dezembro de 2018.

De acordo com alguns analistas, este ciclo de estímulos monetários parece estar próximo do fim, uma vez 
que a taxa de referência se aproxima dos valores óptimos (3%) e os seus efeitos na economia parecem ter 
esmorecido. A inflação tem-se registado próximo dos valores definidos (cerca de 2%) e os últimos dados 
relativos à produtividade indicam que o país se encontra no máximo do seu potencial sem grandes margens 
para aumentos dos salários.

Já o Banco Central Europeu (BCE) manteve a sua taxa de referência inalterada, mantendo a sua política 
expansionista de juros baixos. Os dados da economia não foram animadores o que não permite para já que se 
mude de estratégia quanto a uma possível subida das taxas de referência.
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3.2 ENQUADRAMENTO ECONÓMICO NACIONAL

ACTIVIDADE ECONÓMICA E CRESCIMENTO

As informações sobre a conjuntura económica referentes ao último trimestre de 2018, divulgadas pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE), indicam que a tendência do indicador de confiança (IC) mantém-se em terreno 
negativo com -12 pontos no período analisado. A conjuntura económica continua desfavorável para os sectores 
da Indústria Transformadora, Indústria extractiva, turismo e construção, tendo em consideração que os IC’s 
mantiveram-se em terreno negativo em relação ao trimestre anterior. O sector da comunicação mantém-se em 
terreno positivo, com o seu índice de confiança a crescer de 16 para 19 pontos no último trimestre.
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Os principais factores que continuam a influenciar este clima económico desfavorável são, segundo os gestores 
dos sectores analisados, a falta de matéria-prima, dificuldades financeiras, insuficiência de pessoal qualificado, 
diminuição da procura, excesso de burocracia e dificuldade no acesso ao crédito bancário.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Angola recuou 1,6% no terceiro trimestre de 2018, em termos homólogos, 
segundo a nota de imprensa publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta publicação vem 
confirmar as mais recentes indicações de que o país irá fechar o ano em recessão económica, abaixo dos valores 
apresentados no OGE 2018.

Ainda de acordo com a mesma nota de imprensa, o sector petrolífero continua a ser o que mais contribui para o 
PIB, tendo neste 3º trimestre contribuído com 33%. Os sectores da construção e do comércio vêm logo a seguir 
com 12% e 11% respectivamente.

O sector das pescas foi o que mais contribuiu para a variação negativa do PIB no trimestre analisado, tendo 
recuado cerca de 18% em termos homólogos. O sector petrolífero, apesar de ser o maior contribuidor para o PIB, 
viu o seu valor reduzir 10,6% no 3º trimestre comparativamente a 2017.

Indicadores Macroeconómicos

2016 2017 2018 Var. 18/17

Inflação acumulada (%) 41,1% 23,7% 18,6% -5,1 p.p

Taxa de crescimento real (%) 0,1% 1,1% 4,9%* +3,8 p.p

Sector Petrolífero (incl. Gás natural) 0,8% -4,6% 6,1%* +10,7 p.p

Sector não Petrolífero 1,2% 1,9% 4,4%* +2,5 p.p

Exportação de petróleo (milhoes de barris) 631,7 595,6 536,8 -10%

Preço médio exportação petróleo (USD/barril) 40,4 52,0 70,3 35%

Reservas Internacionais líquidas (MMUSD) 20,2 13,3 10,6 -20%

Vendas de EUR no BNA (MMUSD) 9,9 10,3 11,5 11%

Taxa de câmbio 1 USD/AOA 165,9 165,9 308,6 86%

Saldo orçamental global em % do PIB -0,6% -0,7% 1,0% +1,7 p.p

Fonte: Ministério das Finanças (OGE 2018) e BNA
* Projecção do OGE 2018
MMUSD = Mil Milhões de Dólares
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As projecções de instituições internacionais apontam para um crescimento da economia a rondar os 2,2% (World 
Economic Outolook de Outubro, FMI) com o sector petrolífero a crescer apenas 2,3% e o sector não petrolífero 
2,1%. De acordo com a comunicação efectuada pelo FMI, após a visita feita ao país em Maio no âmbito do 
IV Article consultation 2018, a instituição mostrou-se muito satisfeita com o programa de estabilização 
macroeconómica apresentado pelo Governo, reforçando a necessidade de cumprimento escrupuloso do 
mesmo de forma a manter o país no rumo do crescimento económico e para fazer face a possíveis decréscimos 
do preço do petróleo no futuro próximo.

As perspectivas de crescimento futuro dependem essencialmente da capacidade de implementação de 
reformas estruturais, que permitirão reequilibrar a economia e afastá-la da dependência excessiva do petróleo.

Proj. de 
fecho

Orç.

2017 2018 2019 Var. 18/17

PIB a preços correntes (AOA mil milhões) 20.262 8.212 34.808 23%

Taxa de crescimento do PIB -0,1 -1,1 2,8 +3,9 p.p

Crescimento PIB Real e seus Componentes (%)

Agricultura 1,4 3,1 6,8 +3,7 p.p

Pescas e derivados -1,1 1,3 3,0 +1,7 p.p

Diamantes e Outros -0,8 0,8 15,5 +14,7 p.p

Petróleo e Gás natural -5,3 -8,2 3,1 +11,3 p.p

Indústria Transformadora 1,2 0,1 2,1 +2,0 p.p

Construção 2,5 2,1 2 -0,1 p.p

Energia -1,7 30 0 -30,0 p.p

Serviços Mercantis 1,5 1,0 1,4 +0,4 p.p

Outros (Sector Público Administrativo) 0,3 2,0 2,0 0,0 p.p

Fonte: Ministério das Finanças (Proposta OGE 2019).

Após três anos de recessão económica, Angola poderá ver o seu PIB crescer em 2019 por volta de 2,8%, segundo 
a proposta do Orçamento Geral do Estado de 2019. A prioridade está agora virada não tanto para a velocidade 
do crescimento, mas para a sua sustentabilidade, que com o apoio do FMI e o seu financiamento ampliado, será 
por si só fundamental para o processo de estabilização macroeconómica do pais, reforçando a necessidade de 
efectivação de reformas económicas e financeiras que promovam o investimento estrangeiro e não só.

CONTAS E MERCADO EXTERNO

De acordo com os dados referentes a Novembro 2018, a conta de bens apresentou um valor de USD 2,17 mil 
milhões. Este valor apresenta uma redução face ao mês anterior (USD 2,19 mil milhões) e ligeiro crescimento 
relativamente ao período homólogo (USD 2,05 mil milhões) em torno de -0,8% e +5,9%, respectivamente. A 
redução da conta de bens resultou da diminuição do valor das exportações que registaram um total de USD 
3,23 mil milhões (-7%), e também da redução do valor das importações para USD 1,06 mil milhões (-17%).
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De realçar que o valor das importações de alimentos reduziu cerca de 21,4% face ao final de 2017, tendo 
registado um total de USD 228 milhões. Já os combustíveis sofreram uma ligeira redução, atingindo um total 
de USD 198 milhões.

Milhões USD Jun-17 Nov-17 Dez-17 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Out-18 Nov-18

Conta de Bens 1.263 2.052 2.357 2.189 1.958 2.268 2.420 2.191 2.173

Exportações 2.474 3.305 3.453 3.405 3.285 3.589 3.700 3.476 3.234

Petróleo 2.188 2.934 3.010 3.011 3.079 3.307 3.382 3.120 2.855

Diamante 145 70 160 80 108 105 30 90 147

Gás Associado 113 248 217 252 14 112 283 216 222

Refinados 19 37 43 47 55 48 48 32 0

Café 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Outras 10 16 24 15 30 18 -43 18 9

Importações 1.211 1.253 998 1.459 1.328 1.322 1.279 1.285 1.061

Combustíveis 137 166 206 199 124 175 196 199 198

Alimentos 222 272 290 312 308 327 303 349 228

Outras 853 814 755 948 896 820 781 737 636

Fonte: BNA (Boletim Económico Outubro)

As exportações de petróleo continuam a ser a maior fatia das exportações do país, representando 88% do total 
das exportações. No entanto, a tendência tem sido de redução nos últimos meses do ano, registando-se já uma 
redução de 5% comparativamente aos valores do final de 2017.

As Reservas Internacionais Brutas (RIB) fecharam o ano com um total de USD 10,6 mil milhões, o que representa 
uma redução de 21% face ao período homólogo. Este valor apresenta-se como o valor mais baixo de todo o ano 
de 2018, tendo decrescido cerca de 11% entre Novembro e Dezembro. O nível de reservas internacionais cobre 
neste momento cerca 5 meses de importações de bens e serviços.
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Relativamente à oferta de divisas, o Banco Nacional de Angola vendeu no mês de Dezembro um total de EUR 
1,2 mil milhões, tendo apenas superado este montante nos meses de Maio e Junho. Desta forma, as vendas 
acumuladas até ao final ano de 2018 foram de EUR 11,46 mil milhões, o que representa um aumento de EUR 
0,53 mil milhões (+5%) face ao montante disponibilizado aos bancos comerciais no mesmo período do ano 
transacto.

Quanto à taxa de câmbio, os últimos meses têm sido pautados por um menor ritmo de desvalorizações, 
tendo inclusive sido apuradas algumas apreciações ligeiras ao longo dos leilões. Este facto é reflexo de menos 
liquidez no mercado e uma certa moderação das expectativas de depreciação a medida que se atinge o target 
da convergência entre as taxas de câmbio formal e informal.

Contudo, a taxa de câmbio média formal fixou-se em Dezembro em AOA 308,6 e AOA 353,0 face ao Dólar 
Norte-Americano e ao Euro, respectivamente. Estas cotações do Kwanza em termos acumulados, representam 
uma depreciação de 86% e 90% face às cotações do final de 2017.

Quanto às taxas de câmbio no mercado informal, estas fixaram-se em AOA 420 relativamente ao Dólar e nos 
AOA 475 face ao Euro. 

INFLAÇÃO

Os dados mais recentes sobre o Índice de Preços do Consumidor (IPC) divulgado pelo instituto nacional de 
estatística (INE), referentes ao mês de Dezembro de 2018, apresentam uma taxa de inflação acumulada de 
18,60% contra 23,67% registada no período homólogo.

Estes dados confirmam a tendência de redução dos níveis de inflação ao longo do ano de 2018, depois de se ter 
verificado níveis de inflação acumulada de 41,12% em 2016 e 23,67% em 2017.

Durante o ano de 2018, a variação média mensal rondou os 1,43%, representando um redução de 0,34 p.p 
comparativamente com a média mensal de 2017. O maior aumento mensal foi verificado no mês de Setembro, 
quando a variação mensal atingiu os 2,69%.

Ao longo do mês de Dezembro, a classe que mais cresceu foram as “Bebidas Alcoólicas e Tabaco” com 2,73%, 
com destaque também para aumentos dos preços nas classes de “Bens e Serviços Diversos” com 2,06%, 
“Vestuário e Calçado” com 2,01% e “Alimentação e Bebidas não alcoólicas” com 1,53%.
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As províncias que registaram maior aumento foram: Bengo com 2,20%, Lunda Norte com 1,87%, Zaire com 
1,82%, Moxico com 1,65% e Uíge com 1,62%. As províncias com menor variação foram: Huambo com 1,14%, Bié 
com 1,21%, Benguela, Cuanza Norte com 1,25% cada e Namibe com 1,27%.

DÍVIDA PÚBLICA

Desde meados do mês de Outubro que as taxas de juros dos Eurobonds Angolanos têm apresentado uma 
tendência de subida em todas as maturidades. O crescente clima de desconfiança por parte dos investidores 
face ao comportamento do preço do petróleo tem sido um dos motivos para este aumento das taxas. O preço 
do barril já tinha ultrapassado a barreira dos USD 80 barril, tendo depois reduzido para valores próximos de 
USD 60 barril no final do ano.

Este cenário, e apesar do acordo com o Fundo Monetário Internacional denominado Extended Fund Facility, 
levou a que as taxas dos Eurobonds Angolanas atingissem taxas de 7,45%, 8,14% e 9,23% para as maturidades 
até 2025, 2028 e 2048. 

Relativamente ao stock da dívida pública, esta registou uma variação negativa nos Bilhetes de Tesouro que 
se situaram em AOA 581 mil milhões em Dezembro de 2018, o que representa uma redução anual de 50% (o 
correspondente a AOA -578 mil milhões). Quanto às Obrigações do Tesouro, verificou-se um aumento anual 
de 58% (o correspondente a AOA 2.677 mil milhões), totalizando 7.298 mil milhões em Dezembro de 2018. 
Importa referir, que em termos agregados, verificou-se um incremento anual do stock da dívida pública em 
cerca de AOA 2.099 mil milhões.

Mil Milhões de AOA

Evolução do Stock da dívida

Títulos Set-18 Dez-17 Set-18 Dez-18 Var. anual

Bilhetes do Tesouro (BT's) 1.203 1.158 528 581 -50%

Obrigações do Tesouro (OT's) 4.423 4.621 6.394 7.298 58%

Fonte: BNA
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Durante o ano de 2018, foram emitidos cerca de AOA 1.321 mil milhões de títulos de dívida pública, o 
que representa uma redução de 49% relativamente ao período homólogo. Este facto é essencialmente 
impulsionado pela redução de novas emissões de BT’s, que totalizaram AOA 652 mil milhões no final de 2018 
(AOA 1.708 mil milhões em Dezembro de 2017). Relativamente às OT’s, a variação foi menos acentuada, foram 
emitidos cerca de AOA 668 mil milhões até Dezembro de 2018, contra os AOA 860 mil milhões de Dezembro 
de 2017.

RECEITA E DESPESA FISCAL

As recentes projecções fiscais antecipam o fim do défice fiscal que estava previsto no OGE 2018, com as novas 
estimativas a apontarem para um superavit de 0,6% do PIB, ou seja, de AOA 175 mil milhões. Este superavit 
é, segundo as últimas estimativas, suportado por uma receita fiscal mais robusta, totalizando em AOA 5.625 
mil milhões e uma despesa total estimada em AOA 5.450 mil milhões.

Mil Milhões de Kwanzas (AOA)
2016
Exec.

2017
Exec.

2018
OGE

2018
Revisão

                   ∆       
17/18

1. Receitas 2.900 3.543 4.404 5.625 +58,7%

Impostos 2.599 3.203 4.139 5.257 +64,1%

Petrolíferos 1.373 2.209 2.399 3.886 +75,9%

Não petrolíferos 1.227 1.194 1.740 1.372 +14,9%

Contributos Seg.Social/Outras 300 340 265 368 +0,1%

2. Despesas 3.534 4.822 5.209 5.450 +13,0%

Correntes 2.889 3.499 4.230 4.370 +24,9%

Capital 634 1.313 979 1.080 -17,7%

3. Saldo primário [1-2] -634 -1.279 -805 175 +113,7%

Financiamento líquido -612 -1.175 -805 175 +114,9%

Fonte: Proposta OGE 2019

Estes valores reflectem uma melhoria da receita relativamente ao ano de 2017 e aos valores avançados no OGE 
2018, devido a melhorias e alargamento da base tributária com  ênfase ainda para os impostos petrolíferos. As 
receitas registaram um crescimento 58%, enquanto as despesas fiscais aumentaram a um ritmo muito mais 
lento de 13%.
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Os défices fiscais têm sido recorrentes, obrigando o Estado a recorrer ao endividamento tanto interno como 
externo, fazendo aumentar sistematicamente o stock da dívida. A necessidade de endividamento atingiu em 
2018 um total de AOA 4.753 mil milhões, estando prevista uma redução até AOA 3.930 mil milhões em 2019. 
As necessidades de endividamento cresceram 47% entre 2017 e 2018, podendo registar uma redução de 17% 
em 2019. Esta redução é essencialmente derivado do aumento da receita fiscal prevista em 2019 e pela redução 
do endividamento interno, que atingirá os AOA 1.934 mil milhões em 2019 depois de ter registado um total de 
AOA 2.794 mil milhões em 2018.

Durante o ano de 2018 as receitas petrolíferas registaram um aumento de 106% comparativamente com as 
receitas de 2017. Estas receitas foram impulsionadas pelo aumento dos preços do barril de petróleo das ramas 
Angolanas, que fecharam o ano de 2018 a cotar cerca de USD 65 o barril, depois de terem chegado a atingir 
valores de USD 78 em Outubro. Apesar deste facto, o volume de exportações reduziu-se cerca de 10% face a 
2017, tendo registado um total de 536,8 milhões de barris exportados.
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Quanto aos impostos cobrados às operadoras petrolíferas (concessionária), os impostos sobre a produção do 
petróleo (IPP), os impostos sobre o rendimento do petróleo (IRP) e os impostos sobre a transacção do petróleo 
(ITP) representaram 65%, 8%, 23% e 4%, respectivamente no total das receitas petrolíferas.

PANORAMA MONETÁRIO E FINANCEIRO

a) Política Monetária e Liquidez
Durante o quarto trimestre de 2018, o BNA manteve inalterada a taxa do BNA em 16,5% após a redução 
efectuada em Junho. A taxa de juro de facilidade de absorção de liquidez manteve-se em 0% e o coeficiente 
de reservas obrigatórias ficou inalterado nos 17%. Estas decisões foram sustentadas pelo facto de a 
inflação ter mantido um percurso decrescente ao longo do ano e termos verificado que a Base Monetária 
em moeda nacional, variável operacional da política monetária, contraiu 10,7% em termos homólogos.

A base monetária registou no final de 2018 um total de AOA 1.706 mil milhões reflectindo um aumento de 
5,3% comparativamente ao mesmo período do ano anterior. Este aumento é impulsionado pelo aumento 
da reserva bancária em cerca de 10,5%, sendo que a sua maioria advém do crescimento das reservas livres. 
É importante referir que este aumento da base monetária deve-se essencialmente a moeda estrangeira 
(efeito desvalorização), uma vez que a base monetária em moeda nacional reduziu 10,7%. Esta redução 
em moeda nacional é sobretudo impulsionada pela redução das notas e moedas em circulação em 5,6% e 
também pela diminuição das reservas obrigatórias em moeda nacional em 24%.

Set-17 Dez-17 Set-18 Dez-18 Var.17/18

Base monetária 1.420.149 1.620.219 1.456.136 1.706.141 5,3%

das quais em MN 1.245.771 1.453.192 1.166.519 1.297.632 -10,7%

Notas e moedas em circulação 434.321 527.717 416.786 498.390 -5,6%

Reserva bancária 985.828 1.092.502 1.039.349 1.207.751 10,5%

Reserva obrigatória 529.557 891.500 714.339 841.035 -5,7%

Em moeda nacional 406.382 769.935 569.483 584.145 -24,1%

Em moeda estrangeira 123.175 121.565 144.856 256.890 111,3%

Reserva Livre 456.271 201.002 325.010 366.716 82,4%

Em moeda nacional 405.068 155.706 180.249 215.097 38,1%

Em moeda estrangeira 51.203 45.296 144.761 151.619 234,7%

Em relação às taxas de juro praticadas no Mercado Monetário Interbancário (MMI), e após um início de 
ano (2018) onde a taxa Luibor O/N chegou a atingir os 21,9% em Junho, verificamos que na segunda 
metade do ano houve uma redução considerável até aos 16,75% (-5,2 p.p desde Junho). Estas reduções 
reflectem de certa forma o aumento da liquidez nos últimos meses, bem como uma diminuição do 
montante transaccionado no mercado interbancário (MMI) que atingiu somente um total de AOA 312 
mil milhões em Dezembro (-61% face ao montante transaccionado em Setembro).
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Taxas de Juro de Referência – Política Monetária

Taxa BNA F.A.L 7 Dias F.A. Overnight F.C. Overnight OMA 7 Dias Redesconto

2018 

Jan-18 18,00% 0,00% 0,00% 20,00% 7,50% 20,00%

Fev-18 18,00% 0,00% 0,00% 20,00% 7,50% 20,00%

Mar-18 18,00% 0,00% 0,00% 20,00% 7,50% 20,00%

Abr-18 18,00% 0,00% 0,00% 20,00% 7,50% 20,00%

Mai-18 18,00% 0,00% 0,00% 18,00% 5,00% 20,00%

Jun-18 18,00% 0,00% 0,00% 18,00% 5,00% 20,00%

Jul-18 16,50% 0,00% 0,00% 16,50% 4,38% 20,00%

Ago-18 16,50% 0,00% 0,00% 16,50% 4,38% 20,00%

Set-18 16,50% 0,00% 0,00% 16,50% 1,25% 20,00%

Out-18 16,50% 0,00% 0,00% 16,50% 1,25% 20,00%

Nov-18 16,50% 0,00% 0,00% 16,50% 1,25% 20,00%

Dez-18 16,50% 0,00% 0,00% 16,50% 1,25% 20,00%

Fonte: BNA

Ainda assim, e apesar da diminuição do volume transaccionado nos últimos meses do ano de 2018, 
foram transaccionados no MMI um total de AOA 9.068 mil milhões, o que comparado com os AOA 2.353 
mil milhões do ano anterior, reflecte claramente as dificuldades de liquidez vividas ao longo do ano.

Quanto a facilidade de cedência liquidez (FCO), instrumento pelo qual os bancos podem recorrer ao 
BNA caso não consigam satisfazer as suas necessidades de liquidez no MMI, registou um total de AOA 
3.492 mil milhões, sensivelmente igual aos 3.481 mil milhões do período homólogo. No entanto, o 
comportamento dos últimos 3 meses mostra claramente que os bancos recorreram muito pouco a esta 
facilidade do BNA, indicando-nos uma melhoria da liquidez.
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b) Mercado secundário de dívida
Durante o ano de 2018 a Bolsa da Dívida e Valores de Angola (BODIVA) realizou um total de 3.896 
negociações no mercado secundário de dívida pública (MSDP). O volume de negócios atingiu um total 
de AOA 795 mil milhões em 2018, o que representou um crescimento de AOA 270 mil milhões face 
aos valores negociados no período homólogo. Deste total cerca de AOA 563 mil milhões são relativos a 
Obrigações do tesouro.

O montante médio mensal de negociação foi de AOA 66,2 mil milhões, um registo superior em 51% face 
à media mensal de 2017.
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Fonte: BNA
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Quantidade negociada Valor negociado

c) Síntese Monetária
Ao analisarmos a síntese monetária verificamos que os activos externos líquidos, expressos em moeda 
nacional, sofreram um aumento de 69% em termos homólogos. Este crescimento é essencialmente 
justificado pela depreciação do Kwanza, uma vez que ao analisarmos as componentes do activo externos 
em moeda estrangeira verificamos que efectivamente o montante diminuiu. O maior exemplo de um 
destes componentes são as Reservas internacionais líquidas.

Por outro lado, verifica-se também um crescimento do crédito concedido ao Governo Central, com um 
aumento de 8% face aos valores do ano anterior, aumentando assim a exposição dos bancos ao Governo 
Central.

O sector privado continua a ser aquele que mais crédito tem recebido, com um total de AOA 4.251 
mil milhões, representando um aumento ligeiro de 29% face ao montante de 2017. 

Quanto à massa monetária (M3), esta apresentou um aumento de 24% nos últimos 12 meses, tendo-se 
situado em AOA 8.111 mil milhões (AOA 6.522 mil milhões em Dezembro de 2017). Quanto ao M1, 
registou-se um aumento de 10%, tendo atingido AOA 4.099 mil milhões em Dezembro de 2018.

É importante salientar que estes aumentos nos agregados monetários devem-se mais uma vez à desvalorização 
do Kwanza, uma vez que as variações são mais acentuadas nas moedas externas. Já as notas e moedas em 
poder do público reduziram 11% em termos homólogos, situando-se em AOA 371 mil milhões no mês de 
Dezembro 2018 (AOA 419 mil milhões em Dezembro de 2017).
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Mil milhões AOA, excepto percentagens

Síntese Monetária Dez-16 Dez-17 Dez-18
Var. 

17/18 Var. %

Activos Externos (líquido) 3.843 2.687 4.534 1.847 69%

Crédito ao Governo Central 1.103 2.590 2.806 216 8%

Crédito à Inst. Fin. não monetárias 4.853 9 13 4 42%

Crédito ao Sector Publico 85 103 95 -8 -8%

Sector Privado 3.321 3.287 4.251 964 29%

Agregado Monetário (M3) 6.529 6.522 8.111 1.590 24%

M2 (M1 + Quase- Moeda) 6.525 6.518 8.102 1.584 24%

M1 3.854 3.732 4.099 366 10%

Notas e moedas em poder do público 396 419 371 -48 -11%

Depósitos transferíveis 3.458 3.314 3.728 414 12%

Em moeda nacional 2.575 2.404 2.422 18 1%

Em moeda externa 883 909 1.306 396 44%

Quase -Moeda 2.671 2.786 4.003 1.218 44%

Outros depósitos 2.671 2.786 4.003 1.218 44%

Em moeda nacional 1.571 1.696 1.704 8 0%

Em moeda externa 1.100 1.090 2.299 1.209 111%

Outros instrumentos equiparáveis a depósitos 4 4 9 5 134%

SISTEMA BANCÁRIO NACIONAL

Relativamente aos indicadores de solidez do sistema bancário verifica-se que, após uma ligeira redução dos 
riscos associados ao crédito ao longo do ano, o crédito vencido voltou a níveis próximos do ano anterior 
com cerca de 28,3% de crédito mal parado. Estes valores representam um ligeiro decrescimento de 0,5 p.p 
relativamente ao rácio verificado no final de 2017, que se situava nos 28,8%. De salientar que em Dezembro de 
2016 este indicador era de apenas 13%, o que evidencia as dificuldades nos últimos 2 anos para o cumprimento 
das obrigações por parte dos agentes económicos, especialmente aquelas que estão expressas em moeda 
estrangeira ou indexadas à taxa de câmbio. A actual conjuntura económica do país levou a uma acentuação 
dos níveis de incumprimento, provocando um aumento no esforço de reforço das provisões de crédito.

Quanto à exposição da banca ao Estado, o indicador de crédito concedido ao Estado, no mês de Dezembro 
mostrou-se mais baixo do que o verificado ao longo dos últimos 6 meses, no entanto, verificamos ainda assim 
um aumento do nível de exposição ao sector público comparativamente ao ano de 2017. O nível de concessão 
de crédito ao sector público atingiu os 11,6% em Dezembro de 2018 tendo crescido 0,7 p.p desde o final do ano 
anterior.
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Indicadores do Sistema Bancário Angolano 2016 2017 2018

Adequação de capital

Solvabilidade= FPR / (APR +ECRC/0,10) 19,2% 18,9% 24,2%

Fundos Próprios de Base (Nível I) / Activos Ponderados p/ Risco 14,3% 17,6% 21,7%

Qualidade dos activos

Crédito (ME) / Crédito Total 29,5% 25,1% 28,1%

Crédito Vencido Mal Parado/ Crédito Total Bruto 13,1% 28,8% 28,3%

Distribuição de Crédito por Sector de Actividade

Crédito ao Sector Público sob total do crédito 8,7% 10,9% 11,6%

Crédito ao Sector Privado sob total do crédito 91,3% 90,8% 88,5%

Lucro e Rentabilidade

Rendibilidade dos Activos (ROA) 2,2% 2,1% 4,4%

Rendibilidade do Capital (ROE) 15,6% 14,5% 26,6%

Custos Totais/ Proveitos Totais 99,7% 99,8% 99,6%

Cost-to-income 45,2% 51,8% 30,3%

Liquidez

Activos Líquidos / Activo Total 46,3% 33,8% 41,8%

Activos Líquidos / Passivo de Curto Prazo 59,2% 43,2% 28,6%

Crédito Total / Depósitos Totais 51,6% 49,3% 44,2%

Passivo ME / Passivo Total 34,4% 33,5% 46,1%

Sensibilidade e Mutações do Mercado

Exposição Cambial aberta líquida / Fundos Próprios Regulamentares 42,9% 46,1% 36,5%

Número de bancos que reportaram informação no período 27 29 27

De uma forma geral o sistema bancário apresenta níveis de solvabilidade estáveis, com a média do sistema 
muito acima do nível mínimo exigido pelo BNA, que é de 10%. Recentemente o BNA divulgou um novo aviso 
que determina o aumento do capital social dos bancos de AOA 2.5 mil milhões para AOA 7.5 mil milhões 
podendo causar alguns impactos no sistema, principalmente nos bancos com fundos próprios mais frágeis. 

A rentabilidade dos capitais próprios (ROE) registou um aumento de 12.1 p.p. face ao final do ano de 2017, tendo 
atingido os 26,6% no final do mês de Dezembro. Este aumento é resultado essencialmente das reavaliações 
cambiais que têm acontecido ao longo do ano, em consequência das sucessivas desvalorizações do Kwanza. 

No entanto, há possibilidade destes impactos serem mitigados ao longo do tempo pelo facto do BNA ter 
imposto a isenção de cobrança dos serviços mínimos e estar em curso uma análise aos valores de comissões 
cobradas pelos bancos, o que poderá de certa forma afectar a rentabilidade dos bancos.

Relativamente à rentabilidade dos activos (ROA), o sistema bancário atingiu o valor os 4,4% no final de 2018, 
o que representa um crescimento de 2,3 p.p face a 2017. Este aumento deve-se essencialmente ao facto de se 
ter verificado um crescimento acentuado dos activos dos bancos, especialmente o crédito, mas que face ao 
aumento dos resultados por via das reavaliações cambiais levou ao aumento deste indicador.



RELATÓRIO E CONTAS 2018

52

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

Taxa de Juro - Crédito a Particulares MN

Se
t 

- 1
7

O
u

t 
- 1

7

N
ov

 - 
17

Ja
n

 - 
18

D
ez

 - 
17

Fe
v 

- 1
8

M
ar

 - 
18

A
b

r 
- 1

8

M
ai

 - 
18

Ju
n

 - 
18

Ju
l -

 1
8

A
go

 - 
18

Se
t 

- 1
8

O
u

t 
- 1

8

N
ov

 - 
18

D
ez

 - 
18

Mais de 1 anoAté 180 dias De 181 dias a 1 ano

%

26

24

22

20

18

16

14

12

Taxa de Juro - Crédito a Empresa MN

Se
t 

- 1
7

O
u

t 
- 1

7

N
ov

 - 
17

Ja
n

 - 
18

D
ez

 - 
17

Fe
v 

- 1
8

M
ar

 - 
18

A
b

r 
- 1

8

M
ai

 - 
18

Ju
n

 - 
18

Ju
l -

 1
8

A
go

 - 
18

Se
t 

- 1
8

O
u

t 
- 1

8

N
ov

 - 
18

D
ez

 - 
18

Mais de 1 anoAté 180 dias De 181 dias a 1 ano

%

Durante o ano de 2018 as taxas de juro de crédito em MN para empresas sofreram um crescimento considerável 
nos primeiros meses do ano tendo depois aligeirado nos últimos meses. Para as maturidades superiores a 1 ano 
a taxa chegou a atingir 24,1% em Maio, tendo recuado para os 20% em Dezembro. Para os prazos inferiores a 1 
ano, a taxa de juro fechou o ano nos 16% para prazos entre 181 dias e 1 ano e nos 19,8% para o prazo até 180 
dias. Referir que para estes prazos as taxas chegaram a atingir os 23,9% e 22,8% respectivamente.

Para o segmento de particulares as taxas de juro apresentaram alguma volatilidade, com a taxa para o prazo 
superior a 1 ano a ser a que sofreu o maior crescimento. A taxa cresceu 7.7 p.p, fechando o ano nos 21,4%. 
Para os prazos inferiores a 1 ano a tendência foi de redução apenas para os prazos entre 181 dias e 1 ano, que 
reduziu 2.2 p.p desde finais de 2017, atingindo um total de 15,5%. Para o prazo até 180 dias, a taxa fechou o 
ano nos 27,3%, mais 3.1 p.p do que a taxa verificada em 2017.

3.3 ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR RELEVANTE DE 2018

a) Aumento do Capital Social Mínimo das Instituições Financeiras Bancárias (Aviso n.º 2/2018)
O capital social mínimo dos bancos estabelecido pelo Aviso n.º 14/13, de 15 de Novembro, era de AOA 2,5 
mil milhões, correspondendo a cerca de USD 25 milhões. Face ao contexto económico actual, com inflação 
e desvalorização da moeda, justificou-se a alteração.

Desta forma e com o objectivo de reforçar a credibilidade e a confiança no sistema financeiro, alcançar 
a estabilidade macroeconómica, criar condições para um clima propício ao crescimento económico, foi 
aprovado em Outubro de 2017 um plano intercalar onde consta claramente a necessidade de reforço 
do capital social mínimo dos bancos comerciais, visando o asseguramento dos níveis adequados de 
solvabilidade e de liquidez, promovendo deste modo a consolidação do Sistema Financeiro Nacional.
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Face ao exposto, o presente normativo estabelece o aumento do capital social mínimo das instituições 
financeiras bancárias para AOA 7,5 mil milhões, visando o asseguramento dos níveis adequados de 
solvabilidade e de liquidez.

b) Serviços Mínimos Bancários (Aviso n.º 3/2018)
Com o objectivo principal de proteger o consumidor, o regulador estabeleceu neste normativo a isenção 
de pagamento por parte dos consumidores dos serviços mínimos prestados pelas instituições financeiras.

São considerados como serviços mínimos, entre outros, a abertura, manutenção e encerramento de conta 
de depósito à ordem, processamento da prestação de crédito e de débitos directos, transferência bancária, 
através de ATM (Automatic Teller Machine) e banca electrónica, emissão do primeiro cartão de débito para 
a movimentação de todos os tipos de conta.

c) Leilões de Compra e Venda de Moeda Estrangeira Procedimentos de Participação (Instrutivo n.º 1/2018)
Com este normativo o regulador visa ajustar os processos e procedimentos de compra e venda de moeda 
estrangeira para melhor cumprir os objectivos de política cambial.

A venda e compra de moeda estrangeira por parte do Banco Nacional de Angola (BNA) passa a ser 
efectuada por via electrónica através de leilões, numa periodicidade a definir pelo BNA.

A participação dos Bancos Comerciais em cada leilão passa a ser condicionada ao cumprimento de 
determinadas condições, como por exemplo:

• Nível exigível da reserva obrigatória;

• Limite de posição cambial definida;

• Limite mínimo do rácio de solvabilidade regulamentar;

• Apresentação da informação contabilística, estatística e de gestão dentro dos prazos definidos pelos 
Departamentos de Supervisão das Instituições Financeiras Bancárias, Mercados de Activos e de Controlo 
Cambial;

• Existência de sistemas e procedimentos de controlo interno que assegurem o cumprimento das 
disposições legais e regulamentares sobre a comercialização de moeda estrangeira.

d) Política Cambial Taxa de Câmbio de Referência Metodologia de Cálculo (Instrutivo n.º 3/2018)
Considerando a necessidade de se definir o processo de formação da taxa de câmbio de referência 
do mercado primário, bem como as margens permitidas sobre as operações cambiais no mercado 
secundário, o Banco Nacional de Angola publicou este normativo, com o objectivo de estabelecer limites 
na comercialização de moeda estrangeira no mercado interbancário, em que as instituições bancárias não 
podem aplicar uma margem superior a 2% (dois por cento) sobre a taxa de câmbio. 

e) Limites da posição cambial (Avisos n.º 1/2018 e n.º 12/2018)
De forma a garantir a optimização na utilização dos recursos cambiais disponíveis no mercado financeiro 
e a aumentar o nível de transparência e comparabilidade nas operações cambiais das instituições 
financeiras, o BNA estabeleceu ao longo do ano de 2018 vários limites de posição cambial, seja ela longa 
ou curta;

• Aviso n.º 1 (22/01/2018) estabeleceu o limite a 10%

• Aviso n.º 12 (27/12/2018) estabeleceu o limite a 5%

f) Reservas Obrigatórias (Instrutivo n.º 05/2018 e n.º  10/2018)
Com esta iniciativa regulamentar actualizaram-se as regras existentes de apuramento e cumprimento 
das Reservas Obrigatórias ao actual quadro de estabilidade macroeconómica, tendo em vista uma maior 
eficiência dos instrumentos de política monetária.

Assim sendo o regulador efectuou ao longo de 2018 duas alterações:

• Reduziu o coeficiente de reservas obrigatórias de 21% para 19% (25 de Maio de 2018), alterando da base 
de incidência para o cálculo das reservas obrigatórias em moeda nacional (MN), sendo que permaneceu 
constante o coeficiente em moeda estrangeira (ME), nos 15%;

• E em Julho voltou a reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias de 19% para 17% em moeda nacional, 
mantendo o coeficiente em moeda estrangeira.
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Avisos

Número Tema Assunto Publicação Data Vigor

Aviso N.º 01/2018
Política 
Cambial

Limite de Posição Cambial 22-01-2018 22-01-2018

Aviso N.º 02/2018
Sistema 
Financeiro

Adequação do Capital Social Mínimo e dos 
Fundos Próprios Regulamentares das 
Instituições Financeiras Bancárias

09-03-2018 02-03-2018

Aviso N.º 03/2018
Sistema 
Financeiro

Isenção de Cobrança de Comissões no 
Âmbito dos Serviços Mínimos Bancários

09-03-2018 02-03-2018

Aviso N.º 04/2018
Sistema de 
Pagamentos

 Alteração da Redacção do Artigo 12º do Aviso 
N.º 09/17, de 12 Setembro, sobre Infracções

22-03-2018 07-03-2018

Aviso N.º 05/2018
Política 
Cambial

Regras e Procedimentos Aplicáveis às 
Operações Cambiais de Importação 
e Exportação de Mercadoria

17-07-2018 17-09-2018

Aviso N.º 06/2018
Política 
Cambial

Limite de Posição Cambial 15-08-2018 15-08-2018

Aviso N.º 07/2018
Sistema 
Financeiro

SISTEMA FINANCEIRO 
Requisitos e Procedimentos para a 
Autorização de Constituição de Instituições 
Financeiras Não Bancárias  de Instituições 
Financeiras Não Bancárias

30-11-2018 30-11-2018

Aviso N.º 08/2018
Sistema 
Financeiro

Adequação do Capital Social Mínimo e dos 
Fundos Próprios Regulamentares das 
Instituições Financeiras Não Bancárias

30-11-2018 30-11-2018

Aviso N.º 09/2018
Casas de 
Câmbio

Regras Operacionais 30-11-2018 30-11-2018

Aviso N.º 10/2018
Sistema 
Financeiro

SISTEMA FINANCEIRO 
 Atraso de Envio de Informação Periódica

30-11-2018 30-11-2018

Aviso N.º 11/2018
Prestação de 
serviços de 
pagamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO 
Regras Operacionais do Serviço de Remessa de 
Valores

30-11-2018 30-11-2018

Aviso N.º 12/2018
Política 
Cambial

Limite de Posição Cambial 27-12-2018 27-12-2018

Instrutivos

Número Tema Assunto Publicação Data Vigor

Instrutivo
N.º 01/2018

Política
Cambial

Leilões de Compra e Venda de Moeda 
Estrangeira -  Procedimentos de Participação

19-01-2018 22-01-2018

Instrutivo
N.º 02/2018

Política
Cambial

Procedimentos observar na execução
de operações cambiais.

19-01-2018 01-02-2018

Instrutivo
N.º 03/2018

Política
Cambial

Regime de taxa de câmbio 19-01-2018 24-01-2018

Instrutivo
N.º 04/2018

Política
Monetária

Operações de Cedência de Liquidez
dos Bancos de Desenvolvimento

22-01-2018 19-01-2018

Instrutivo
N.º 05/2018

Política
Monetária

Reservas Obrigatórias 25-05-2018 28-05-2018

Instrutivo
N.º 06/2018

Política
Cambial

Limites de Operações Cambiais de Ajuda 
Familiar

21-06-2018 21-06-2018

Instrutivo
N.º 07/2018

Política
Cambial

Criação de uma Função Independente
de Controlo Cambial nas Instituições 
Financeiras Bancárias

21-06-2018 21-06-2018

Instrutivo
N.º 08/2018

Política
Cambial

Suspensão Temporária de Licenciamento
de Operações Cambiais de Importação
de Mercadorias

21-06-2018 21-06-2018

Instrutivo
N.º 09/2018

Política
Cambial

Limites de Operações Cambiais
de Mercadoria

19-07-2018 17-09-2018

Instrutivo
N.º 10/2018

Politica
Monetária

Reservas Obrigatórias 19-07-2018 23-07-2018

Instrutivo
N.º 11/2018

Mercado 
Monetário 
interbancário - 
MMI

Operações de Cedência de Liquidez dos 
Bancos de Desenvolvimento

14-09-2018 14-09-2018

continua
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continuação

Instrutivos

Número Tema Assunto Publicação Data Vigor

Instrutivo 
N.º 12/2018

Política
Cambial

Pagamentos de Despesas Hospitalares 
e Escolares

14-09-2018 14-09-2018

Instrutivo 
N.º 13/2018

Política
Cambial

Prevenção de Branqueamento de Capitais 
e do Financiamento do Terrorismo nas 
Operações de Comércio Internacional

21-09-2018 22-10-2018

Instrutivo 
N.º 14/2018

Política
Cambial

Remuneração de Depósitos Colaterais 
Associados a Cartas de Crédito

19-11-2018 21-11-2018

Instrutivo 
N.º 15/2018

Política
Cambial

Venda de Moeda Estrangeira às Casas 
de Câmbio e Sociedades Prestadoras 
de Serviços de Pagamento

19-11-2018 21-11-2018

Instrutivo 
N.º 16/2018

Limites de 
venda de 
moeda 
estrangeira

Limites de Venda de Moeda Estrangeira 
Aplicáveis às Sociedades Prestadoras do Serviço 
de Pagamentos e Casas de Câmbio

30-11-2018 30-11-2018

Instrutivo 
N.º 17/2018

Repatriamento 
de recursos 
financeiros

Regras Operacionais 30-11-2018 30-11-2018

Instrutivo 
N.º 18/2018

Sistema
Financeiro

Conversão de Créditos Concedidos em 
Moeda Estrangeira à Particulares

30-11-2018 30-11-2018

Instrutivo 
N.º 19/2018

Política
Cambial

Leilões de Compra e Venda de Moeda 
Estrangeira
Procedimentos de organização 
e funcionamento

03-12-2018 03-12-2018

Instrutivo 
N.º 20/2018

Política
Cambial

Taxas de Câmbio de Referência
Metodologia de Cálculo
Taxas de Câmbio das Instituições 
Financeiras Bancárias

03-12-2018 03-12-2018

Instrutivo 
N.º 21/2018

Política
Cambial

Prorrogação da Suspensão Temporária do Licen-
ciamento de Operações Cambiais de Impor-
tação de Mercadorias

11-12-2018 11-12-2018

Directivas

Número Tema Assunto Publicação Data Vigor

Directiva N.º 01/DSI/
DRO/DMA/2018

Política
Cambial

Limite de Posição Cambial 
Informação Diária 
Bancos Comercias

31-01-2018 31-01-2018

Directiva N.º 01/
DCC/2018

Política
Cambial

Envio de Informação Relativa aos 
Mapas de Necessidades

09-04-2018 09-04-2018

Directiva N.º 04/
DMA/2018

Mercados
TAXA BNA 
Aviso n.º 10/2011, de 20 
de Outubro

17-07-2018 17-07-2018

Directiva N.º 05/
DMA/DRO/2018

Mercado
Requisitos de Acesso à Facilidade 
Permanente de Cedência 
de Liquidez Overnight - FCO

18-07-2018 18-07-2018

Directiva N.º 04/DSP/
DRO/2018

Sistema
de Pagamentos

Requisitos para o Cálculo 
e Cumprimento das Reservas 
Obrigatórias

19-07-2018 19-07-2018

Directiva N.º 03/
DRO/2018

Guia sobre
a implementação
de programa de testes 
de esforço

Guia sobre a implementação 
de programa de testes de esforço

31-07-2018 31-07-2018

Directiva N.º 05/DSB/
DRO/DMA/ 2018

Limite de Posição 
Cambial

Informação Diária 
Bancos Comerciais

22-08-2018 22-08-2018

Directiva N.º 03/
DCC/2018

Política
Cambial

Envio de Informação Relativa 
ao Mapa de Necessidades

06-11-2018 06-11-2018

Directiva N.º 06/DEF/
DRO/ 2018

Sistema
Financeiro

Alteração da taxa de juro 
de remuneração do produto Bankita 
a Crescer

04-12-2018 04-12-2018

Directiva N.º 06/
DMA/ 2018

Envio de informação 
do mercado cambial 
interbancário

Envio de informação do mercado 
cambial interbancário

11-12-2018 11-12-2018
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SEGMENTOS

A rede comercial do Banco Keve está estruturada de forma a prestar os melhores serviços aos seus Clientes. 
Para que isso seja possível, o Banco aposta numa segmentação que lhe permite oferecer produtos específicos e 
uma prestação de serviços destinados a Clientes particulares, institucionais e para empresas.
 
De forma a adequar e melhorar a oferta dos serviços e produtos bancários, assim como promover um melhor 
acompanhamento dos seus Clientes, o Banco Keve tem a sua área comercial dividida em três segmentos (DGE- 
Direcção de Grandes Empresas, DRC- Direcção da Rede Comercial e DPR- Direcção de Private) que trabalham de 
forma distinta, promovendo uma relação mais próxima com cada segmento.

Os principais critérios de segmentação são os seguintes: 

Direcção de Grandes Empresas
• Grupos empresariais ou empresas (a partir de um certo nível de facturação)

• Grupos de entidades empresariais estatais, Associações, Fundações e Institutos Públicos

Direcção de Rede Comercial
• Banca de Retalho – Clientes Particulares

• Pequenas e médias empresas cujas características não se enquadrem na DGE

Direcção Private
• Clientes Particulares Private (Profissionais liberais, empresários e Top Private)

Esta forma de organização permitiu o Banco Keve registar um volume de negócios em 2018 no valor de AOA 
196,9 mil milhões, o que representa um crescimento de 8% face ao volume de negócios registado no ano 
anterior.

Recursos de Clientes Crédito Volume de negócio

71.864.564 196.997.879

125 133 315

Volume de negócio em 2018
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4.2 GRANDES EMPRESAS

O ano de 2018 trouxe para este segmento novos desafios na relação com os Clientes corporate, especialmente 
devido à conjuntura difícil que o país atravessa. No início, o desafio principal era a procura de soluções para o 
excedente de moeda nacional face a limitação de moeda estrangeira. No entanto, ao longo do ano de 2018, a 
depreciação do Kwanza, aliada a uma gestão mais rigorosa da oferta de moeda estrangeira, permitiu ao BNA 
resolver a maioria das operações em atraso que estavam pendentes por falta de moeda estrangeira. Este facto, 
e a introdução de novas regras para o pagamento de importações, levou a que muitas empresas começassem 
a experimentar dificuldades de liquidez em moeda nacional.

Em 2018 o número de Clientes deste segmento cresceu 12,5% face ao ano de 2017, atingindo um total de 1.390 
Clientes. Ao nível dos recursos de Clientes, o segmento de grandes empresas registou em 2018 um total de AOA 
57.583 milhões, o que representa um crescimento de AOA 7.589 milhões relativamente ao ano anterior.

O segmento grandes empresas representa actualmente 46% do total de recursos de Clientes, o que representa 
um crescimento de 3 p.p ao longo do ano de 2018 (43% em 2017 vs. 46% em 2018). 

No final do ano de 2018, o total de depósitos mantidos à ordem (AOA 24.269 milhões) representava cerca de 
42% dos depósitos totais do segmento, registando um decréscimo de 4 p.p relativamente ao ano anterior. 
Apesar da redução do seu peso, os depósitos à ordem registaram ainda assim um crescimento de AOA 1.153 
milhões comparativamente ao ano de 2017. Relativamente aos depósitos a prazo, estes totalizaram AOA 
33.314 milhões, registando um crescimento de AOA 6.435 milhões face ao período homólogo, explicado 
essencialmente pela melhoria verificada no mercado cambial, que com a redução da oscilação cambial permitiu 
às empresas preverem melhor as suas necessidades de moeda para importações podendo aumentar as suas 
poupanças em produtos de prazos mais longos.

45 130 375   49 994 072   
57 582 650   

 89 263 624   

 114 102 663   
 125 133 315   

2016 2017 2018

Total de Recursos de ClientesDGE

Depósitos Grandes Empresas
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Em termos de moeda, os depósitos em moeda nacional (MN) representam a maior fatia dos depósitos totais do 
segmento grandes empresas, com um peso de 86% (96% em 2017). Em 2018, os depósitos em MN registaram 
um crescimento de AOA 2.816 milhões face ao período homólogo.

O crescimento dos depósitos em MN tem sido o motor do crescimento dos recursos face à escassez de moeda 
estrangeira no mercado nacional, no entanto, e face a desvalorização da MN ocorrida ao longo do ano, o valor 
da moeda estrangeira (ME) registou um crescimento quando convertida em MN, o que justifica a redução do 
peso da MN face a 2017. 

4.3 REDE COMERCIAL E PRIVATE

O segmento da rede comercial, pela sua abrangência, continuou a permitir que as pequenas e médias empresas 
e os Clientes particulares assumissem ao longo do ano de 2018 grande relevância. O segmento DRC registou em 
2018 um total de depósitos na ordem dos AOA 56.152 milhões, o que representa um crescimento modesto de 
AOA 794 milhões face ao período homólogo, o que se reflectiu na diminuição do seu peso no total de depósitos 
do Banco para 45% (49% em 2017). 

Quanto ao segmento Private, este tem mantido a sua ascensão ao longo dos últimos anos, tendo atingido em 
2018 um total de AOA 11.399 milhões.
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Em termos de Clientes, a rede comercial atingiu um total de 199.765 Clientes em 2018, o que representa 99% do 
número total de Clientes do Banco. O segmento Private, pelas suas características, tem uma representatividade 
muito pequena em termos de Clientes (cerca de 319 Clientes), mas que, pelo seu poder e volume de depósitos, 
tem uma alavancagem muito grande.

Em termos de modalidades de depósitos verificamos que os Depósitos à Ordem (DO) são os mais representativos 
na rede comercial, com um total de AOA 42.378 milhões. Os depósitos à ordem deste segmento cresceram 
cerca de 29% relativamente ao ano anterior, ao passo que os depósitos a prazo reduziram 25%, atingindo os 
AOA 13.774 milhões. Este comportamento dos depósitos a prazo vem reflectir a maior dificuldade por parte 
dos Clientes deste segmento em fazer poupanças face à situação económica mais restritiva do país.

Quanto ao segmento Private, o maior peso dos depósitos vai para os depósitos a prazo, com um total de AOA 
9.127 milhões. Este valor representa 80% dos depósitos do segmento Private, mostrando claramente a maior 
apetência para a poupança e produtos de investimentos por parte dos Clientes deste segmento.
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A moeda nacional (MN) continua a deter maior representatividade nos depósitos no Banco Keve e também no 
segmento da rede. Cerca de 90% dos depósitos da rede comercial são em moeda nacional, registando um total 
de AOA 50.682 milhões em 2018. 

No segmento Private, os depósitos em moeda nacional representam ainda 73%, no entanto verificamos um 
crescimento dos recursos em moeda estrangeira na ordem dos 67%, muito devido a desvalorização cambial.
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4.4 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E BANCA ELECTRÓNICA

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Agências

O Banco dispõe de 64 unidades comerciais que são compostas por uma rede de agências, centros de empresas 
e Private Banking. Estamos localizados em quase todas as províncias e prestamos serviços a mais de 201.480 
Clientes. Grande parte destas unidades estão localizadas na província de Luanda.

O Banco tem a política de abertura contínua de unidades comerciais que, por sua vez, é gerida tendo como base 
a avaliação do potencial de negócios das áreas ou dos Clientes específicos. 

Cabinda

Zaire

Uíge

Bengo

Luanda Cuanza
Norte

Cuanza Sul

Benguela
Huambo Bié

Huíla

Namibe

Cunene

Cuando
Cubango

Moxico

Lunda Sul

Lunda NorteMalange

Agências Abertas Brevemente Disponíveis

Namibe Cabinda Lunda Norte

Huíla Bengo Uíge

Cunene Luanda Cuanza Norte

Cuando Cubango Cuanza Sul Lunda Sul

Huambo Benguela Moxico

Malanje Zaire Bié
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Caixas Automáticos (ATM)

No final do ano de 2018, o Banco dispunha um total de 118 ATM’s o que representou um crescimento de apenas 
1% face a 2017 (+1 ATM). Os ATM’s do Banco estão distribuídos por 41 Municípios, representando uma quota de 
mercado de 3,8% (9º lugar) face a um total de 3.101 ATM’s registados no sistema bancário.

2016 2017 2018 Var.

N.º ATM 105 117 118 1,0%

N.º Municípios 41 41 41 0,0%

Dos 118 ATM´s matriculados apenas 109 ATM’s estão activos, o que representa uma taxa de actividade a rondar 
os 92,7%.

Em termos gerais, o sistema bancário nacional apresenta um total de 3.101 caixas automáticas em 2018, com uma 
taxa de actividade de 95%. O crescimento foi de 2% face ao número de caixas automáticas registadas em 2017 (3.026). 
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Terminais de Pagamento Automático (TPA)

O Banco registou em 2018 uma redução de 31,1% na sua rede de TPA’s perfazendo um total de 1.231 TPA’s (1.787 em 
2017). O nível de actividade situou-se nos 59% (medido pelo rácio TPA’s activos sobre TPA’s matriculados) situando-
se abaixo do nível de actividade do sistema bancário praticamente durante todo o ano de 2018 (nível de actividade 
do sistema bancário situou-se em 64% no final de 2018).

Cartões de débito (Multicaixa) e Visa

Relativamente aos cartões de débito (multicaixa), o Banco atingiu um total de 119.563 cartões emitidos e válidos 
dos quais apenas 76.870 cartões encontravam-se em estado activo (64% de actividade). A análise do rácio de cartões 
de débito vivos sobre cartões válidos revela que o Banco teve um desempenho abaixo da média da rede (uma 
diminuição de 5%) ao longo do ano de 2018. 
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A rede nacional registou um total de 6.390.610 cartões de débitos válidos dos quais 4.568.746 encontram-se activos.
Estes valores mostram que a taxa de actividade dos cartões ao nível da rede foi de 71% para o ano de 2018. 

Durante o ano de 2018 o Banco Keve atingiu um marco importante relativamente a disponibilização de informação 
dos cartões VISA para os seus Clientes. Em 2018 concluiu-se com sucesso a passagem a integração completa, que 
permite com que os Clientes possam aceder através do Ikeve a todos os movimentos realizados com cartão VISA, bem 
como as condições associadas aos seus cartões (tal como, Plafond, modalidade de pagamento e data de expiração).
 
Relativamente a produção dos cartões VISA, a redução foi muito acentuada face à conjuntura económica e a pouca 
disponibilidade de divisas recebidas pelo país. Durante o ano de 2018, o Banco atingiu um total de 37 cartões VISA 
emitidos, com uma redução de 991 cartões em apenas um ano (o correspondente a -96%). 
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Internet Banking (iKeve) e Keve SMS

Em 2018, haviam 11.022 contratos celebrados de Internet Banking, dos quais 653 contratos de empresas e 10.369 
contratos particulares. O acesso por parte de particulares verificou um aumento de 293% face a 2017, o que 
representou também um aumento aos números de transacções que situou-se nos 466%.

Estatísticas da Banca Electrónica

2015 2016 2017 2018 Var. 18/17

N.º de Contratos 1/

Empresas 1.319 1.921 2.918 653 -78%

Particulares 6.543 11.210 43.153 10.369 -76%

Total 7.862 13.131 46.071 11.022 -76%

N.º de Transacções 2.749.539 340.483 3.109 17.602 466%

N.º Acessos 370.049 1.189.386 792.450 3.117.056 293%

Nº Transacções/Nº Contratos 350 26 0 1,5 100%

Nº Acessos/Nº Contratos 47 91 17 282.803 1663447%

Keve SMS

N.º de Contratos 1/ 15.046 25.603 41.856 10.498 -75%

N.º Acessos 50.481 160.742 904.071 46.183 -95%

Keve Tablet

Nº de Contratos 2.641 4.533 9.753 4.564 -53%

Nº de Acessos 1.687 1.090.166 0 214 100%
1/ Contratos em vigor em 31 de Dezembro de 2018

Relativamente ao Keve SMS, em 2018 atingimos 10.498 contratos celebrados, representando uma redução de 75% 
face a 2017. O número de contratos celebrados de Keve Tablet, situou-se 4.564 em Dezembro de 2018 (redução 
anual de 53%).

Serviços disponibilizados pelo iKeve e Keve SMS

iKeve KeveSMS

• Consulta de extractos;

• Pedido de Cheques;

• Transferências conta a conta;

• Agenda de vencimento

• Posição Integrada 

• Conta a Prazo

• Conta à Ordem

• Personalizar

• Mensagens

• Docs Electrónicos

• Autorizações de Débito

• Cartões 

• Financiamento

• Pagamentos 

• Moeda estrangeira

• Consultas a:

Saldos

Movimentos

NBA/IBAN

Posição Integrada Simples 

Posição Integrada Completa

Contas disponíveis

Lista de contas Disponíveis

Cambio 

Transferências

Envio de Dígitos da Chave de Confirmação
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5.1 ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO

No âmbito do novo pacote regulamentar emitido pelo BNA, as instituições financeiras angolanas, têm dado 
um maior enfoque às matérias de gestão e mitigação do risco. A gestão de risco constitui uma das maiores 
responsabilidades para a continuidade do negócio, tarefa que está primeiramente ligada ao órgão de governo 
do Banco (Comissão Executiva), sendo os seus riscos geridos e acompanhados pelo Gabinete de Risco, todos os 
Colaboradores do Banco Keve têm a responsabilidade de identificar e reportar potenciais eventos de riscos que 
podem impactar no seu negócio.

Por exigência do organismo de supervisão o Banco Nacional de Angola, as instituições financeiras adoptaram, 
modelos e controlo do risco mais eficazes, de forma a preservar a estrutura do negócio mantendo os níveis de 
inadimplência acessíveis, bem como de capital mínimo regulamentar face a solvabilidade dos Bancos.

Foi possível atravessar este ano com tendências positivas, embora se constatem aumentos consideráveis nas 
taxas inflação e taxas de desemprego, impactando directamente na situação financeira dos Clientes com 
responsabilidades perante o Banco. Mas em função destas situações, o Banco posicionou-se de forma coerente 
apoiando os Clientes e proporcionando melhores soluções que fossem de encontro com a necessidade e 
beneficio mútuo.

O exercício de 2018 demonstrou a importância capital das instituições financeiras na gestão adequada dos seus 
riscos, e foi marcado pela consolidação e robustez do sistema de gestão do risco do Banco e reporte de todas 
informações solicitadas pelo supervisor no âmbito do Novo Pacote Regulamentar, assim como turbulências 
que afectaram o mercado financeiro nacional, sobretudo pelo abrandamento da actividade económica, a 
desaceleração do sector petrolífero com impactos no rendimento médio.

A gestão de risco no Banco Keve assenta na constante identificação e análise da exposição a diferentes riscos 
(risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional e outros riscos), e na execução de 
estratégias de maximização de resultados face aos riscos dentro de restrições pré-estabelecidas e devidamente 
supervisionadas.

O Conselho de Administração (CA) e a Comissão Executiva (CE) têm a competência e partilham uma compreensão 
dos riscos da actividade e do grau de tolerância ou apetite ao risco, enquanto órgãos de governo do Banco. Ao 
nível da Comissão Executiva (CE), o pelouro do Gabinete de Risco (GRI) está atribuído a um Administrador 
Executivo, sem responsabilidade directa por direcções comerciais.

É mediante esta estrutura interveniente do governo do Banco, que se estabelece uma moldura e mecanismos 
de controlo robustos para o exercício pleno e com competências próprias, sob a sua supervisão, garantir 
estruturas, com controlo e processos que visam assegurar e monitorizar, numa perspectiva de gestão corrente 
e gestão estratégica, o risco de actividade do Banco.

O Banco possui uma unidade de estrutura centralizada e independente, no que diz respeito à análise e controlo 
do risco, conforme as melhores práticas internacionais, sendo o Gabinete de Risco (GRI) responsável pelo 
acompanhamento de todos os riscos globais. 

Departamento de
Gestão de Riscos

Financeiros

Risco de
Crédito

Risco de
Mercado

Risco de
Liquidez

Risco
Operacional

Departamento de
Gestão de Riscos
Não Financeiros

Gabinete de
Gestão do Risco

Estrutura Organizacional do Sistema de Gestão do Risco
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De seguida, apresentam-se os vários órgãos de estrutura com intervenção na gestão integral do capital e dos 
riscos, respectivas responsabilidades definidas por três linhas de defesa.

O esquema funcional destas linhas de defesa apresenta-se da seguinte forma:

 

O modelo é caracterizado ainda pela existência de três linhas de defesa efectivas, na Gestão e Controlo dos 
Riscos, o que ajuda a promover uma melhoria significativa na comunicação, controlo e gestão dos riscos, 
clarificando regras e responsabilidades essenciais no intuito de garantir um acompanhamento contínuo das 
iniciativas de gestão do risco.

Política e Ciclo de Gestão do Risco

A política de gestão do risco do Banco tem um perfil conservador de forma a salvaguardar a solvabilidade e 
a sustentabilidade da Instituição no longo-prazo. O Banco Keve segue as práticas comumente aceites no que 
respeita à gestão do risco, incluindo as recomendações de órgãos reguladores, sendo que a sua política assenta 
num conjunto de princípios estruturais:

• Conservadorismo: é objectivo do Banco Keve gerir de forma adequada e prudente o portfólio de riscos a 
que está exposto, assumindo pressupostos mais severos por forma a garantir que o capital alocado a cada 
um dos riscos é suficiente para suportar perdas provocadas por cenários bastante adversos, preservando 
assim o capital e valor financeiro do Banco;

• Independência: a avaliação e monitorização do nível de exposição ao risco devem ser efectuadas por uma 
estrutura organizacional independente das estruturas organizacionais do Banco que assumem riscos, 
embora estas também os devam avaliar e monitorizar, no âmbito das suas atribuições e competências;

• Revisão: tendo em conta que o ambiente em que o Banco opera sofre mudanças constantes, a política de 
gestão do risco deve ser periodicamente revista para se adaptar a novas características e para incorporar 
nova informação ou metodologias, quer por imposição das entidades de supervisão, quer pelos objectivos 
de melhoria sistemáticos da Instituição;

• Cooperação: o objectivo final da gestão de risco é o de criar condições que melhorem a capacidade de 
tomada de decisão das várias unidades de estrutura do Banco, com vista a minimizar o impacto de 
eventos adversos nos seus resultados. Neste sentido, todas as Direcções e Gabinetes devem colaborar 
neste processo;

• Integração: a gestão do risco deve estar integrada na actividade diária do Banco, bem como no planeamento 
dos seus objectivos e da sua estratégia.
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Identificação e avaliação das categorias de riscos mais relevantes 

O Gabinete de Risco do Banco Keve tem por missão assegurar o funcionamento contínuo do sistema de gestão 
do risco do Banco, garantindo a sua solidez, desenvolvimento e fomentando uma cultura de efectiva gestão do 
risco em todas as unidades orgânicas.

Neste sentido, o Gabinete de Risco procede ao cumprimento de um ciclo que lhe permite de forma eficiente 
identificar e avaliar os riscos mais relevantes.

O Gabinete de Risco cumpre com o ciclo de gestão de todos os riscos relevantes, sendo suportado pelos processos 
e ferramentas mais adequadas de acordo com o perfil de risco do Banco e com as directrizes emanadas pelos 
órgãos reguladores Nacionais Desta forma, o Banco garante que a estratégia de controlo dos riscos é cumprida, 
suportando o funcionamento do sistema de limites implementado.

5.2 RISCO DE CRÉDITO

Conforme estabelecido no Aviso n.º 07/2016 de 22 de Junho sobre Governação do Risco, as Instituições 
financeiras devem adoptar funções, políticas e processos de gestão de risco para a identificação, avaliação, 
monitorização, controlo e prestação de informação sobre o risco crédito.

Assim sendo, o processo de gestão de risco de Crédito no Banco Keve é caracterizado por quatro ciclos. Os ciclos 
foram estabelecidos de acordo com a orientação do BNA no Instrutivo n.º 9/2016 de 16 de Maio que estabelece os 
limites prudenciais aos grandes riscos. Posteriormente à publicação deste aviso foram publicados os Instrutivos 
n.º 12/2016 de Agosto referente ao cálculo e requisitos de Fundos Próprios Regulamentares para o risco de 
crédito e risco de crédito de contraparte e 13/2016 de 8 de Agosto referente a prestação de informação sobre 
o requisito de Fundos Próprios Regulamentares para o risco de crédito e risco de crédito de contraparte, ambos 
regulamentam as especificidades técnicas e a partilha de informação para o calculo dos requisitos. Por fim o 
instrutivo n.º 03/2017 de 30 de Janeiro, que define a prestação de informação sobre os Limites Prudenciais aos 
Grandes Riscos.

De acordo com o Aviso 2/2013, o risco de crédito é o risco proveniente do incumprimento dos compromissos 
financeiros contratualmente estabelecidos, por parte de um mutuário ou de uma contraparte nas operações. 
O acompanhamento, análise e gestão dos processos de crédito, são efectuados pela Direcção de Crédito, tendo 
a participação do Gabinete de Monitorização e Recuperação de crédito (GMR) em caso de incumprimentos 
superiores a 90 dias. Em termos estruturais a atribuição é efectivada e abordada no comité de crédito que se 
realiza quinzenalmente. 

Sistema de Gestão de Risco de Crédito

A aprovação de operações de crédito para particulares e empresas, seguem os princípios e procedimentos 
expressos no regulamento de crédito do Banco, aprovado pela Ordem de Serviço-CRD/0044.

O processo de decisão de crédito abrange os segmentos de particulares e empresas e tem subjacente quarto 
níveis de decisão definidos em função da natureza da operação, do seu montante, do prazo, da exposição do 
Cliente/Grupo Económico e do nível de risco, conforme plasmado no Regulamento da Comissão e Comités de 
Crédito – EFU/0345.

Identificação

Avaliação

Monitorização e 
Controlo

Reporte
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Os processos de crédito passam por um processo meticuloso antes da sua aprovação em comissão e comités 
de crédito, sendo os mesmos constituídos por membros permanentes e ocasionais, existindo adicionalmente 
quatro níveis de decisão hierárquica consoante a relevância e materialidade da proposta de crédito.

O membros permanentes devido as suas funções de análise de risco e relação comercial devem ter cariz 
obrigatório no processo de decisão, sendo que os membros ocasionais, a sua composição varia de acordo com 
as características das propostas a decidir e dos limites de competência em questão. 

A composição das reuniões de comissão ou comités de crédito varia consoante a contraparte envolvida, ao 
montante de exposição, ao limite de competência ou caso existam características adicionais que exijam a 
participação de outros membros do Banco.

A comissão de crédito respeita os seguintes niveis:

Comissão de Crédito

Nível I
• Presidente do Conselho de Administração. (PCA) 
• Presidente do Conselho Executivo (PCE)
• Três (3) Administradores Executivos (Pelouro*/Risco/ Comercial)

Comité de Crédito

Nível II

Permanentes Ocasionais*

• Presidente do Conselho Executivo 
(PCE)

• Três (3) Administradores Executivos 
(Pelouro*/Risco/ Comercial)

DRH - Parecer sobre operações de 
crédito a colaboradores.

GMR - Parecer sobre operações de 
crédito com nível de incumprimento 
superior a 90 dias. 

DCR - Parecer sobre operações de 
crédito a Clientes externos e parecer 
sobre operações de crédito de nível 
de incumprimento inferior a 90 dias. 

DIB - Propor fichas técnicas para a 
análise de crédito derivado de linhas 
de Financiamento. 

Nível III
• Três (3) Administradores Executivos 

(Pelouro*/Risco/ Comercial)

Nível IV Administrador comercial + Director comercial

No seguimento das directivas emitidas pelo regulador, ao nível de acompanhamento de risco e supervisão 
prudencial bem como outras necessidades de gestão global do risco, desenvolveu-se um framework aprovado 
pela Ordem de Serviço 210/2016, para o acompanhamento e monitorização mensal do risco de crédito, com 
informação global da carteira de crédito a Clientes em várias dimensões, informação da qualidade da carteira, 
concentração e rentabilidade.

Neste âmbito, são efectuadas regularmente, análises ao comportamento da carteira de crédito, de forma a 
estabelecer-se mecanismos de acompanhamento adequados à evolução dos níveis dos riscos de determinados 
Clientes e respectivas operações, antecipando-se eventuais situações de dificuldades e aplicações de medidas 
preventivas dos riscos em curso.

São também analisados mensalmente os créditos problemáticos, índices de cobertura por provisões, write-offs 
e recuperações. No âmbito das actividades de controlo do risco de crédito são produzidos diversos relatórios e 
divulgados à Comissão Executiva:

• Análise da evolução do crédito vencido

• Análise da evolução da carteira de crédito a Clientes

• Controlo dos limites de concentração

5.3 RISCO DE LIQUIDEZ

Conforme descrito no ponto 3.9 do Instrutivo n.º 19/2016 de 30 de Agosto, o risco de liquidez é definido como 
o proveniente da incapacidade da instituição cumprir as suas responsabilidades quando estas se tornem 
exigíveis.



RELATÓRIO E CONTAS 2018

74

A gestão da liquidez do Banco é uma competência da Direcção de Mercados Financeiros (DMF), alinhada 
ao processo de acompanhamento adstrito ao GRI. A nível estrutural, a gestão da liquidez é monitorada no 
âmbito do Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO) que se realiza com periodicidade mensal. No Comité 
ALCO o acompanhamento da liquidez é realizada através dos mapas de controlo dos gaps acumulados e de 
contingência, da estrutura de financiamento de capitais alheios e de prazos residuais de activos e passivos.

Igualmente, a evolução da liquidez do Banco é analisada semanalmente, assim como no cumprimento dos 
reportes ao BNA com periodicidade mensal e quinzenal. Esta análise envolve a análise por moeda e por mapas 
de gaps por maturidade, o que permite a identificação atempada de eventuais desfasamentos, bem como 
uma gestão dinâmica das políticas de cobertura dos mesmos. Esta informação encontra-se detalhada pelas 
diferentes fontes de financiamento, monitorização permanente de eventuais níveis de concentração, bem 
como dos diferentes activos constituídos.

Este processo é reforçado do ponto de vista de controlo, pelos indicadores regulamentares definidos pelo BNA, 
designadamente os mapas de liquidez previstos no Instrutivo nº 19/2016, garantindo ainda o cumprimento 
dos rácios de liquidez e de observação, em matéria de regras de adequação de fundos próprios.

A gestão de risco é competência do GRI, que dispõe de uma aplicação de gestão de balanço, que permite 
projectar os cash flows do balanço permitindo um melhor acompanhamento dos reportes de gestão de liquidez.

5.4 RISCO DE MERCADO

Conforme o ponto 15 do Art.º 3 do Aviso nº 07/2016 de Governação de Risco, o BNA definiu o risco de mercado, 
como o proveniente de movimentos adversos nos preços de obrigações, acções ou mercadorias, incluindo 
o risco de taxas de câmbio e de taxas de juro. O risco de mercado é monitorado pelo GRI e adicionalmente 
analisado no âmbito das reuniões de Comité de Gestão de Passivos e Activos que se realizam mensalmente.

Risco de Taxa de Câmbio

Na alínea a) do ponto 15 do Art.º 3 do Aviso nº 07/2016 de Governação de Risco, o risco de taxa de câmbio é 
definido como o proveniente de movimentos nas taxas de câmbio resultando das posições cambiais originadas 
pela existência de instrumentos financeiros denominados em diferentes moedas.

A gestão do risco da taxa de câmbio é da competência do GRI. A um nível estrutural a gestão do risco da taxa de 
câmbio é tratada no âmbito do Comité de Gestão de Passivos e Activos (ALCO) que se realiza com periodicidade 
mensal. No âmbito do Comité o acompanhamento do risco de taxa de câmbio inclui a análise de evolução 
das taxas de câmbio, a análise dos Activos e passivos financeiros por moeda estrangeira e nacional, e posição 
cambial.

Igualmente, a DMF elabora diariamente um painel financeiro onde se calcula e reporta à Comissão Executiva o 
Balanço por moeda e os rácios de posição e exposição cambial.   

Risco de Taxa de Juro

Na alínea b) do ponto 15 do Art.º 3 do Aviso nº 07/2016 de Governação de Risco, o risco da taxa de juro é 
definido como os movimentos nas taxas de juro resultantes de desfasamentos no montante, nas maturidades 
ou nos prazos das taxas de juros observadas nos instrumentos financeiros com juros a receber e a pagar.

A gestão do risco da taxa de juros é acompanhado pelo GRI. A um nível estrutural, a gestão do risco da taxa de 
juro é também tratada no âmbito do ALCO. Neste âmbito o acompanhamento do risco de taxa de juro inclui a 
análise da evolução das taxas de juro, a análise de gaps de repricing acumulados.

Igualmente, o Banco monitoriza o risco estrutural de taxa de juro com base em análises de sensibilidade 
da margem financeira e dos fundos próprios prudenciais face as variações das curvas de taxas de juro. Esta 
avaliação é efectuada com base na técnica de gap analysis, segundo a qual todos os activos e passivos sensíveis 
a variações na taxa de juro e não associáveis às carteiras de negociação são distribuídos de acordo com as suas 
maturidades. Outrossim, a Sala de Mercado afecta à Direcção de Mercados Financeiros (DMF), elabora um 
Relatório Trimestral de Taxa Juro, onde analisa os gaps das taxas activas e passivas.
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5.5 RISCO OPERACIONAL

Conforme estabelecido no Aviso n.º 07/2016 de 22 de Junho sobre Governação do Risco, as Instituições 
financeiras devem adoptar funções, políticas e processos de gestão de risco para a identificação, avaliação, 
monitorização, controlo e prestação de informação sobre o risco operacional.

Neste sentido, o processo de gestão de risco operacional no Banco Keve é caracterizado por quatro ciclos. Os 
ciclos foram estabelecidos de acordo a orientação do BNA no Instrutivo n.º 28/2016 de 16 de Novembro sobre 
Governação do Risco Operacional.

Em paralelo com o acima exposto, o Gabinete de Risco desenvolveu várias actividades com vista a materialização 
da função de gestão de risco operacional, ou seja, na qualidade de unidade responsável pela monitorização do 
risco operacional, o GRI utiliza ferramentas específicas que possibilitam o acompanhamento tempestivo dos 
riscos identificados, das acções adoptadas, dos responsáveis e da situação vigente, bem como o desempenho 
dos indicadores chave de riscos (KRI´s) e os registros de perdas ou falhas.

O Banco Keve para a materialização do seu papel, no âmbito do risco operacional, durante o ano de 2018, 
adoptou os seguintes instrumentos de gestão de risco operacional, conforme a exigência do BNA emanada no 
ponto 3.2 do Instrutivo n. º28/2016 de 16 de Novembro sobre Governação do Risco Operacional:

O risco operacional deve ser entendido como o risco proveniente da inadequação dos processos internos, 
pessoas ou sistemas, possibilidade de ocorrência de fraudes, internas e externas, bem como dos eventos 
externos. Inclui o risco de sistemas de informação e de compliance. O Risco Operacional é inerente a qualquer 
actividade realizada e a sua presença não se limita a algumas áreas do Banco (detalhe ver o Aviso n.º 2/2013 
de 19 de Abril). 

Conforme a Ordem de Serviço n.º 0236/2017 e 300/2017, a Gestão do Risco Operacional compete ao GRI e 
a nível de acompanhamento está definido o Sistema de Gestão do Risco Operacional (SGRO), que inclui 
implementação, supervisão e o desenvolvimento de uma ferramenta de registo e reportes de eventos de 
gestão do risco operacional. Igualmente encontra-se definido um conjunto de indicadores chaves de risco 
(KRI’s), com o objectivo de acompanhar a evolução dos factores de risco face aos limites estabelecidos, a qual 
deve consolidar a matriz de riscos e controlos. 

Todos os colaboradores são responsáveis por gerir e controlar os riscos operacionais no seu âmbito de actuação. 
É da responsabilidade do Gabinete de Risco do Banco assegurar a identificação, avaliação e monitorização do 
risco operacional inerente à actividade do Banco.

Base de Dados para Registros
das perdas

Todos os colaboradores deve notificar o GRI sobre perdas 
operacionais, que ocorreram nas respectivas áreas. Os 
eventos de perda devem ser posteriormente analisados 
pelos respectivos técnicos do GRI e acompanhados pelos 
Process Owners que, caso assim o entenda, deve accionar 
acções de mitigação relevantes tendo por base os referidos 
eventos. A Base de Dados de Eventos de Perdas 
Operacionais irá reflectir o nível de risco dentro do Banco.

Indicadores Chave de Riscos (KRI’s)

Devem ser identificados e monitorizados os indicadores 
para uma medição regular do nível de risco nos processos 
em comparação com os limites pré-definidos. Cada vez que 
um KRI está acima do seu limite e com base na avaliação do 
Process Owner, deverão ser propostas acções de mitigação 
adequadas e o controlo do processo deve ser reforçado. O 
Gabinete de Risco irá coordenar o processo de 
monitorização dos KRIs.
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A metodologia implementada de registo e reporte de eventos, concebida no sentido de privilegiar a Gestão do 
Risco Operacional a todos os níveis da estrutura hierárquica, permite o conhecimento imediato da respectiva 
hierarquia de todos os eventos ocorridos e a respectiva tomada de medidas. 

De modo a explicar os benefícios que o Banco pode usufruir da recolha de eventos de risco operacional e 
sensibilizar o reporte da perda associada aos eventos, para que o número de eventos registados reflicta o 
número real de operações executadas susceptíveis de risco operacional em cada período, o GRI tem levado a 
cabo junto dos colaboradores da Direcção de Rede Comercial, esclarecimentos de dúvidas sobre a gestão de 
risco operacional, após a formação On Job presididas nos meses de Julho a Setembro de 2018.

Conforme o fluxograma acima exposto, o processo de recolha de perdas é um dos instrumentos utilizados para 
a gestão de risco operacional. Enquanto mecanismo de controlo do Modelo de Gestão de Risco Operacional, 
o registo de eventos de perda de risco operacional deverá incluir informação sobre os eventos ocorridos, 
alimentando os processos de identificação e monitorização do risco operacional.

5.6 RISCO DE COMPLIANCE

Principais desenvolvimentos em 2018.

1. Com o objectivo de garantir a conformidade com o regime FATCA, para além das fichas de abertura de 
conta, que reúnem os requisitos informativos FATCA, foi implementado o módulo FATCA para garantir a 
recolha dessa informação automática. 

A informação referente aos Clientes identificados como US Persons é de caracter obrigatório, reportará o 
Gabinete de Compliance anualmente à autoridade fiscal nacional que, por sua vez, irá reportar directamente 
essa informação às Autoridades Fiscais Americanas.

2. Após implementação da ferramenta ARGUS, houve necessidade de se efectuar ajustes nos módulos 
de avaliação de risco por Cliente e as regras para monitorização de contas com base nos montantes 
movimentados em conta.

3. Nos termos da Lei n.º 34/11 de 12 de Dezembro, conjugado com o Aviso n.º 22/12 de 25 de Abril a formação 
em sede de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, tendo o 
processo iniciado fora de Luanda, abrangendo as províncias de Benguela, Cabinda, Cunene, Cuanza – Sul, 
Malange, Namibe, Zaire e Cuando Cubango.

O Gabinete de Compliance (GCO) depende funcional e hierarquicamente da Comissão Executiva e tem 
como missão primordial assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, o fortalecimento e o 
funcionamento do Sistema de Controlo Interno da Instituição, procurando mitigar os Riscos de Compliance 
de acordo com a complexidade do negócio, bem como disseminar a cultura de controlo para garantir o 
cumprimento das Leis e Regulamentos externos ou internos existentes. Além de sensibilizar para prevenção de 
actividades e condutas que possam representar riscos de conformidade à imagem da Instituição. 

Dentro do âmbito da sua missão, compete ao GCO a análise e validação dos processos de abertura de conta, 
cumprimento estritamente os princípios estabelecidos nas políticas de KYC (Know-your-costumer) em vigor; a 
gestão do Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo; identificação de Clientes que 
não cumpram com os princípios base de Compliance e sua posterior aceitação; e análise e monitorização de 
entidades com risco elevado.

No campo regulamentar e de e forma a atender as recentes alterações legislativas e regulamentares, 
garantindo que o Banco esteja em conformidade regulamentar, o Gabinete de Compliance mantém a 
Instituição ocorrente destas mudanças, mantendo contacto directo com as instituições supervisoras do sector 

Monitorização e 
produção do evento

Classificação
 do evento

Validação
 do evento

Identificação
do evento
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bancário sobre as leis e regulamentos que estão em vigor, assim como as leis e normas publicadas em Diário 
da República. Desta forma, o GCO faz o acompanhamento e avaliação da adequação e da eficácia das medidas 
e procedimentos adoptados para detectar qualquer risco de incumprimento das obrigações legais e deveres 
a que a instituição se encontra sujeita, e igualmente medidas para corrigir eventuais deficiências. Deve ainda 
prestar aconselhamento aos órgãos de administração e de gestão, para efeitos do cumprimento das obrigações 
legais e dos deveres de acompanhamento e avaliação dos procedimentos de controlo interno em matérias de 
prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

No quadro da monitorização do cumprimento das obrigações de reporte ao BNA, à UIF e também aos demais 
órgãos internos o Gabinete de Compliance prepara os seguintes reportes:

• Relatório mensal de actividades do Gabinete;

• Relatório anual do questionário de auto avaliação ao Banco Nacional de Angola (BNA) nos termos da 
Directiva n.º 01/DRO-DSI/2015;

• Relatório de Declarações de Transacções em Numerário – DTN à Unidade de Informação Financeira – UIF.
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6.1 CARACTERIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO

O Banco Keve reconhece que o seu principal recurso é o capital humano. Com base nesse conceito, a 
instituição realizou a sua actividade ao longo do ano de 2018 tendo como foco uma gestão mais humanizada 
e de proximidade. Esta postura tornou o Banco numa Instituição cada vez mais feita à medida do seu capital 
humano.

No final de 2018, o Banco atingiu um total de 576 Colaboradores, representando um aumento de 5% em relação 
ao ano anterior (+29 Colaboradores). Nos últimos três (3) anos o Banco registou um aumento considerável do 
seu capital humano, passando de 521 para 576 Colaboradores (o correspondente a 11%).

Situação Contratual 

O Banco terminou o ano de 2018 com 531 Colaboradores com contratos por tempo indeterminado (com um 
peso de 92% do total de colaboradores). A Instituição aposta no estágio de jovens sem experiência ou no início 
da sua carreira, de modo a que tenham uma formação adequada para o domínio do modo de funcionamento 
da actividade bancária.
     

A formação no acto de admissão de um novo Colaborador visa proporcionar aos admitidos em situação de 
estágio a socialização organizacional e o primeiro contacto com a realidade a vários níveis e em especial com 
relação a área adstrita. 

Evolução do Capital Humano

2017 547

2018 576

2016 521

5%

2016 2017 2018

Tipos de contratos

Contrato por tempo indeterminado

Contrato por estágio

Contrato por tempo determinado
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540
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Distribuição por Sexo

Em Dezembro de 2018, o capital humano do Banco Keve era composto por 330 Colaboradores do sexo 
masculino, com um aumento anual de 29 Colaboradores (+9%) e 246 Colaboradores do sexo feminino, com um 
aumento anual de 8 Colaboradoras (+3%).

Os Colaboradores do sexo masculino têm maior representatividade em relação ao sexo feminino, com pesos de 
57% e 43% respectivamente. Em 2017, a representatividade dos Colaboradores do sexo masculino e feminino 
foram de 56% e 44%, respectivamente, à semelhança de 2016.

227
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309

330

2016 2017 2018

Estrutura do Capital Humano por Sexo
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Habilitações Literárias

No que respeita a distribuição dos Colaboradores por habilitações literárias, os estudantes com frequência 
Universitária são os que têm maior representatividade com cerca de 288 Colaboradores (293 em 2017). O Banco 
também aposta na captação e retenção de Colaboradores graduados, tendo registado 179 Colaboradores em 
2018 (aumento anual de 52 Colaboradores).

Actualmente existem 9 Colaboradores com mestrado concluído (7 em 2017), 65 Colaboradores com o ensino 
médio concluído (85 em 2017) e 35 Colaboradores com o ensino de base concluído (à semelhança de 2017).

Distribuição por Escalão Etário

Relativamente a idades, a faixa etária com maior número de Colaboradores é dos 24 anos aos 34 anos e a média 
de idades dos Colaboradores é de 34 anos.

2016 2017 2018

<24 Anos 14 16 14

24 e 34 anos 315 333 330

35 e 44 anos 156 161 192

45 e 54 anos 34 35 38

55 e 64 anos 1 1 1

> 65 Anos 1 1 1

Total Colaboradores 521 547 576
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Contagem de Antiguidade

O Banco contou com 312 Colaboradores com mais de cinco anos de serviço na Instituição em finais de 2018 
(318 em 2017). Quanto aos Colaboradores com antiguidade até cinco anos, o Banco registou um total de 264 
(229 em 2017).

6.2 RECRUTAMENTO, ROTATIVIDADE E PROMOÇÃO

Durante o ano de 2018, o Banco Keve privilegiou o recrutamento, captação e gestão de currículos por via de 
correio electrónico, pesquisas e mediante recomendações. Foram realizadas entrevistas e testes selectivos aos 
candidatos que culminaram no recrutamento de 38 Colaboradores dos quais 31 estagiários e 7 técnicos com 
qualificações e experiências específicas. No âmbito da mobilidade interna (recrutamento interno), verificou-se 
a transferência de 8 Colaboradores para as diversas Direcções/Gabinetes.

O recrutamento de técnicos superiores capacitados é essencial para as unidades de controlo, supervisão e 
centro de suporte, como garantia da qualidade do trabalho produzido e dos níveis de rigor exigidos cada vez 
mais altos.
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No âmbito da mobilidade interna (recrutamento interno), verificou-se a transferência de 14 Colaboradores 
para as diversas Direcções/Gabinetes.

Direcção/Gabinete de Origem Nº de Colaboradores Direcção/Gabinete de Destino

DRC 4

GAI

GCC

DJC

DCR

GMR 3
DCO

DRC

DOP 7 GCC

No ano de 2018, o Banco Keve teve um total de 24 promoções, sendo que os cargos mais abrangidos foram das 
chefias intermédias, nomeadamente os Chefe de Departamento.

Função Número

Director(a)  Coordenador(a) 1

Gerente 1

Subgerente 2

Director(a) 3

Subdirector(a) 3

Gestor(a) 4

Tesoureiro(a) 4

Chefe Deptartamento 6

6.3 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

O Banco desenvolveu diversas actividades formativas em 2018, visando a capacitação dos quadros com o 
objectivo de melhorar o desenvolvimento pessoal e profissional e o alcance dos objectivos definidos para o ano. 
No total foram efectuadas 39 acções de formação, para as mais diversas unidades funcionais do Banco 
destacando-se as formações de Microsoft Excel Básico e avançado, Liderança e Motivação de Equipas, Mercados 
Financeiros, Seguros – Produtos e Serviços, Fundamentos do Negócio Visa, Análise de Risco de Crédito.

Adicionalmente, a Instituição promoveu em todas as suas agências um conjunto de acções formativas visando 
a consciencialização e mitigação dos riscos inerentes à actividade bancária e formação regulamentar exigida 
pelo BNA. Destacam-se as formações em Risco Operacional, Prevenção e Combate ao Branqueamento de 
Capitais e Financiamento ao Terrorismo.

27 27
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Relação Jurídico-Laboral

O sector bancário continua a mostrar-se muito atractivo quanto a procura de quadros. Mesmo num contexto 
económico difícil, a banca tem continuado a verificar bons índices de crescimento, o que permite muita 
mobilidade dentro do sector. Cerca de 50% das desvinculações que ocorreram no Banco Keve, foi de acordo com 
as entrevistas de saída, de Colaboradores que foram trabalhar para outras instituições bancárias.

Distribuição do Capital Humano por Categorias

Unidade Estrutura Sigla Responsável Categoria

Unidade de 
Controlo e 

Fiscalização
Unidaded 
Comercial

Unidade 
Centro de 
Suporte Total

Secretariado Executivo SCR Diana Raquel Rocha Semedo
Chefe de 
Secção

7 7

Gabinete de Auditoria Interna GAI António João Cambuta Director 9 9

Gabinete de Compliance GCO Helena Isabel Lucas de Morais Directora 5 5

Gabinete de Implementação
e Estratégia

GIE Wilson Jorge Vieira Monteiro
Chefe de 
Secção

1 1

Direcção Jurídica
e Contencioso

DJC Arlindo Assunção de Sousa Viegas Narciso Director 8 8

Gabinete de Planeamento Controlo GPC Filipe Miguel Simas Duarte Director 4 4

Gabinete de Controlo Cambial GCC Wendy Edilson Veríssimo José Subdirector 9 9

Gabinete de Risco GRI Paula Cristina C. L. de Paula da Silva Director 4 4

Direcção de Banca Electrónica DBE Paulo José Quinta Nova Rodrigues Director 7 7

Direcção de Património
e Segurança

DPS Bruno Miguel da Silva Barradas Subdirector 14 38 52

Direcção de Contabilidade DCO Wilson Alfredo Gonçalves Manuel Director 12 12

Direcção de Crédito DCR Mário Jeremias Nicodemos Director 14 14

Gabinete de Monitoramento 
Cobrança e Recuperação de Crédito

GMR Leopoldino de Sousa e Silva Director 7 7

Direcção de Grandes Empresas DGE Telma Liliana Ribeiro Moreso Sampaio Directora 27 5 27

Direcção de Marketing DMK Manuel Maria Magalhaes Amaral Director 6 6

Direcção de Mercados Financeiros DMF Henrique Ndalu Costa Batalha Director 19 19

Direcção de Operações DOP Julio Manuel João Director 18 18

Direcção de Qualidade
e Organização

DQO Gisela Barros Bermudes Anapaz Directora 6 6

Direcção de Rede Comercial DRC
Fernando Pedro Santos Costa
/ Maria Inês Santana

Director/ 
Directora

326 62 326

Direcção de Recursos Humanos DRH Alcina Maria Gabriel Directora 12 12

Direcção de Sistemas de Informação DSI Tatiana Ferreira Flor Subdirector 12 12

Direcção Internacional
e Banca de Investimentos

DIB Elsio Carlos Domingos Manuel Técnico 2 2

Direcção de Private DPR Palmira Fátima Webber Subdirectora 9 1 9

23 538 68 38 576

*Conselho de Administração e Comissão Executiva não são contabilizados
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7.1 ANÁLISE FINANCEIRA

Activo

No final do exercício económico de 2018, o activo total do banco situou-se nos AOA 159,4 mil milhões, o que 
corresponde a um aumento de AOA 8,4 mil milhões (+5,6%) relativamente ao final do ano anterior.

2016 2017 2018 ∆%

Mil Milhões AOA Valor Peso Valor Peso Valor Peso

Caixa e Disponibilidades em BC 9,4 6,7% 17,1 11,3% 17,0 10,6% -1%

Disponibilidades em Out. Instit. de Crédito 7,8 5,6% 6,0 4,0% 10,6 6,7% 76%

Aplic. em BC e em Out. Instit. de Crédito 5,2 3,7% 8,9 5,9% 6,0 3,8% -32%

Activos Financeiros ao justo valor
(Resultados e Out. Rend. Integral)

0,1 0,1% 0,3 0,2% 0,1 0,1% -70%

Investimento ao custo amortizado 50,1 35,6% 52,4 34,7% 63,7 40,0% 22%

Crédito a Clientes líquido de imparidades 58,1 41,3% 56,0 37,1% 49,7 31,2% -11%

Activos Tangíveis e Inatangíveis 6,6 4,7% 7,0 4,6% 9,8 6,2% 40%

Outros Activos 3,3 2,3% 3,3 2,2% 2,4 1,5% -27%

Activo 140,6 100,0% 151,0 100,0% 159,4 100,0% 5,6%

O crescimento do activo é essencialmente explicado pelo crescimento (i) do agregado “Investimento ao custo 
amortizado” que em termos absolutos aumentou AOA 11,3 mil milhões (+22%) como resultado de uma 
estratégia de maior investimento neste tipo de activos; (ii) pelo incremento das “Disponibilidades em outras 
instituições de crédito” na ordem dos AOA 4,6 mil milhões (+76%) devido a um maior acesso na compra de 
divisas; (iii) pelo crescimento da rúbrica de “Crédito a Clientes” que é influenciada pelo aumento dos juros, 
novos desembolsos e operações reestruturadas; (iv) e por último devido ao aumento de AOA 2,8 mil milhões 
(+40%) da rúbrica de “Outros activos tangíveis e intangíveis” influenciada basicamente pelas operações de 
dação em pagamento.

Em sentido inverso, verificamos uma diminuição da rubrica de “Crédito a Clientes” (- AOA 6,3 mil milhões) 
pelo facto de ter havido um crescimento das imparidades de crédito de AOA 10,3 mil milhões e também uma 
redução do saldo das rubricas afectas as operações do mercado interbancário que fez reduzir a rúbrica de 
“Aplicações em banco centrais e Outras instituições de crédito” cerca de AOA 2,8 mil milhões (-34%).
 

Crédito 

Ao longo do ano de 2018, a concessão de crédito (crédito bruto) registou um crescimento de 6%. A maior 
parcela do crédito foi concedido ao segmento de empresas com um peso de 88,5%, sendo o restante atribuídos 
a particulares.
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Em relação ao crédito líquido foi registada uma redução de 11%, relativamente ao ano de 2017, fruto do esforço 
que foi feito para o reforço das imparidades de crédito. O stock de imparidades foi reforçado em AOA 15,2 mil 
milhões (incluí imparidades de crédito e garantias prestadas), atingindo um stock global de AOA 25,6 mil milhões 
(+87%).

Mil Milhões AOA 2016 2017 2018 Var.%

Empresas 58,9 61,9 63,6 3%

Particulares 5,3 6,0 8,3 38%

Crédito bruto 64,2 67,9 71,9 6%

Stock Imparidades de crédito 6,1 11,8 22,2 88%

Stock imparidades para garantias prestadas 1,9 1,7 3,4 100%

Crédito Líquido 58,1 56,0 49,7 -11%

O rácio crédito vencido sobre total crédito registou um crescimento de 15,1 p.p, passando para 29,5% em 
Dezembro de 2018.

Quanto ao rácio de transformação, este situou-se nos 55,98% o que representa uma diminuição face ao rácio 
do ano anterior. Esta diminuição é essencialmente resultado do crescimento dos recursos em detrimento de 
uma redução da concessão de crédito.
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Passivo e Fundos Próprios

Relativamente ao passivo e fundos próprios, o Banco registou um total de AOA 159,4 mil milhões no final 
do exercício de 2018, dos quais AOA 139,1 mil milhões são relativos ao passivo e AOA 20,3 mil milhões são 
provenientes dos fundos próprios. O passivo é maioritariamente constituído por recursos, dos quais 80,5% 
estão alocados na rubrica de “Recursos de Clientes e Outros empréstimos”.

2016 2017 2018 Δ %

Mil Milhões AOA Valor Peso Valor Peso Valor Peso

Recursos de bancos Centrais
e de Outras Instit. de Crédito

1,5 1,1% 8,4 5,5% 2,6 1,6% -69%

Recursos de Clientes e Outros
Empréstimos

89,8 63,5% 116,3 77,0% 129,2 81,0% 11%

Provisões 2,2 1,5% 1,8 1,2% 3,4 2,2% 87%

Passivos por Impostos Correntes 0,1 0,1% 0,1 0,0% 0,0 0,0% -53%

Passivos Subordinados 3,4 2,5% 3,4 2,3% 0,0 0,0% -100%

Outros Passivos 29,4 20,8% 4,6 3,0% 3,9 2,5% -15%

Fundos Próprios 14,2 10,4% 16,3 11,1% 20,3 12,8% 24,9%

Passivos e Fundos Próprios 140,6 100,0% 151,0 100,0% 159,4 100,0% 5,6%

No Passivo registou-se um crescimento de AOA 4,4 mil milhões (+3%), justificado por um lado pelo crescimento 
dos “Recursos de Clientes e outros empréstimos” na ordem de AOA 12,5 mil milhões (+11%), devido ao efeito 
da flutuação cambial sobre os depósitos em ME (USD e EUR) e pelo crescimento dos depósitos tanto em moeda 
nacional como em moeda estrangeira por via das operações recebidas do estrangeiro. Por outro lado, foi 
registada uma redução de AOA 5,9 e AOA 3,4 mil milhões nas, rubricas de “Recursos de Bancos Centrais e de 
Outras Instit. de Crédito” por redução do saldo das tomadas de fundos no mercado monetário interbancário e 
nos “Passivos Subordinados” pela não renovação da divida subordinada existente.
 
Quanto aos Fundos Próprios, estes aumentaram em AOA 4,1 mil milhões (+25%) fruto da distribuição do 
resultado do exercício anterior e o resultado do exercício corrente, totalizando 20,3 mil milhões.

Recursos

Os recursos registaram um total de AOA 129,2 mil milhões no fim do exercício de 2018. Este montante 
representou um crescimento de AOA 12,9 mil milhões (+11%) relativamente ao ano anterior. A maioria destes 
recursos encontram-se depositados na modalidade de Depósitos à ordem com 61% dos recursos, dos quais 37% 
são depósitos a prazo.
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Recursos de Clientes e outros Empréstimos

Mil Milhões AOA 2016 Peso 2017 Peso 2018 Peso ∆ %

Depósitos à ordem 51,1 57% 66,5 57% 78,2 61% 18%

Depósitos a prazo 38,5 41% 48,0 41% 47,7 37% -1%

Outros empréstimos 0,1 2% 1,8 2% 3,2 3% 80%

Total de Recursos, dos quais 89,8 100% 116,3 100% 129,2 100% 11%

Moeda nacional 81,7 91% 106,7 92% 110,0 85% 3%

dos quais indexados 12,6 14% 21,9 19% 21,9 17% 0%

Moeda estrangeira 8,1 9% 9,6 8% 19,2 15% 100%

89,8 100% 116,3 100% 129,2 100% 11%

Os recursos em moeda nacional continuam deter maior representatividade, tendo no entanto crescido apenas 
3% face aos valores de 2017. A moeda estrangeira registou um crescimento de 100% devido ao efeito da 
flutuação cambial ocorrida ao longo do ano de 2018.

A concentração dos recursos no sector empresarial é de 73%, sendo a sua maioria depósitos em moeda nacional.

Resultados e Rentabilidade

O resultado líquido do Banco Keve atingiu os de AOA 4,6 mil milhões no final do exercício de 2018, o que 
corresponde a um crescimento de +122% relativamente ao resultado obtido em 2017. A contribuir para o 
crescimento do resultado, temos essencialmente a contribuição da rubrica “Resultados cambiais” na qual 
contempla os proveitos de reavaliações cambiais dos títulos indexados a moeda estrangeira, apesar do 
crescimento dos “Custos administrativos e de comercialização” em 26%.

Demonstração de Resultados

Mil Milhões AOA 2016 2017 2018 2018-2017 ∆ %

Juros e rendimentos similares 12,7 15,2 12,6 -17%

Juros e encargos similares -1,9 -3,2 -3,6 13%

Margem financeira 10,8 12,0 9,0 -25%

Resultado de prestação de serv. financeiros e comissões 3,4 3,9 6,8 72%

Resultados de investimentos detidos até à maturidade 5,3 0,4 0,8 112%

Resultados cambiais 1,9 1,3 18,8 1390%

Resultado de alienação de outros activos 0,0 0,0 0,0

Outros resultados de exploração -0,3 -0,5 -1,0 97%

Produto Bancário 21,1 17,1 34,3 101%

Custos administrativos e de comercialização 10,8 11,3 14,2 26%

Provisões líquidas de anulações 0,8 -0,2 0,1 -147%

Imparidades para Crédito 6,9 3,9 15,1 288%

Imparidades para outr. Activos financeiros 0,0 0,0 0,1 100%

Resultado de filiais, associado e emp. conjuntos 0,0 0,0 0,0 0%

Resultados antes de imposto 2,5 2,1 4,7 127%

Imposto s/ resultados correntes 0,1 0,0 0,1 100%

Resultados líquidos 2,4 2,1 4,6 122%

Cashflow Operacional 10,3 5,8 20,1 247%
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A margem financeira atingiu os AOA 9 mil milhões, tendo no entanto regredido cerca de 25% relativamente 
a 2017. Esta regressão é explicada pela redução de 17% dos “juros e rendimentos similares” e no aumento de 
13% dos “juros e encargos similares”. Relativamente aos “juros e rendimentos similares”, a redução advém 
essencialmente dos juros de crédito que reduziram cerca de 37%. 

O produto bancário registou um crescimento de 101% em 2018, apesar da contribuição negativa da margem 
financeira que viu o seu valor reduzir 25% no mesmo período. A maior contribuição advém da margem 
complementar, que para além de outras rubricas, contempla os proveitos das reavaliações cambiais, cujo valor 
atingiu os AOA 18,7 mil milhões.
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Quanto a Rentabilidade dos capitais próprios médios (ROAE) e dos activos médios (ROAA), estes situaram-se 
em 2018 nos 25% e 3% respectivamente. Ambos indicadores foram essencialmente impulsionados pelo 
crescimento do resultado líquido.

Custos administrativos e de comercialização

Os custos administrativos tiveram um crescimento de 26% passando de AOA 11,3 mil milhões em 2017 para 
AOA 14,2 mil milhões em 2018. Este crescimento é explicado essencialmente do aumento dos custos com 
pessoal (+28%) e dos fornecimentos e serviços de terceiros (+26%).

No que toca aos custos com pessoal, o aumento é suportado pela actualização salarial efectuada ainda no 
decorrer do ano, de forma a ajustar os salários ao nível de inflação e desvalorização da moeda. Por outro lado, 
e apesar do menor impacto, verificamos também um aumento dos benefícios sociais, como o seguro de saúde 
“Gold” e as promoções e nomeações ao nível do pessoal.

Mil Milhões AOA 2016 2017 2018 ∆ %

Custos com o pessoal 4,9 5,8 7,4 28%

Fornecimentos e serviços de terceiros 5,2 4,7 5,9 26%

Amortizações 0,7 0,8 0,9 8%

Custos administrativos e de comercialização 10,8 11,3 14,2 26%
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25,1%
18,5%

2016 2017 2018

Rentabilidade dos capitais
próprios médios (ROAE)

1,4

3,2

1,8

2016 2017 2018

Rentabilidade dos activos médios
(ROAA)



RELATÓRIO E CONTAS 2018

94

O aumento dos custos com fornecimentos e serviços de terceiros explica-se em parte, pelo aumento dos custos 
referentes aos serviços especializados e de consultoria que cresceram cerca de 39%. Esta rubrica engloba custos 
de gestão de base de dados, serviços de consultoria técnica e de informática, segurança estática e de transporte.

Relativamente ao rácio de cost-to-income, este diminuiu 26 p.p atingindo os 42% em 2018. A diminuição do 
valor face a 2017, é sobretudo devido ao crescimento do Produto Bancário (+110%) do que a uma redução dos 
custos administrativos, que como vimos também cresceram 26%. 

Nota sobre as Políticas Contabilísticas

As demonstrações financeiras do Banco foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, de 
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IAS/IFRS”), nos termos do Aviso n.º 06/2016, de 
22 de Junho, do Banco Nacional de Angola, conforme emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”) e com as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Committee 
(“IFRIC”). 

Os requisitos relativos ao tratamento contabilístico dos instrumentos financeiros foram, até 31 de Dezembro 
de 2017, definidos na Norma Internacional de Contabilidade 39 – Instrumentos financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração (“IAS 39”). A partir de 1 de Janeiro de 2018 esses requisitos passaram a estar definidos na Norma 
Internacional de Relato Financeiro 9 – Instrumentos financeiros (“IFRS 9” ou “Norma”), tendo a IAS 39 sido 
revogada.

Foram aplicados na generalidade os requisitos apresentados pela IFRS 9, sendo também aplicados 
retrospectivamente através do ajustamento do balanço de abertura à data da aplicação inicial (1 de Janeiro de 
2018). Os impactos decorrentes da implementação da IFRS 9 encontram-se detalhados na Nota 3.4 do anexo 
às contas.
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7.2 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Resultado do Exercício

Tendo em conta as disposições legais e estatutárias, a necessidade de manter uma base sólida de Fundos 
Próprios para fazer face aos objectivos estratégicos do Banco bem como um crescimento sustentado, o 
Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação do resultado líquido do exercício de 2018, no valor de 
AOA 4.603.485.714,17

Reserva Legal 20%: AOA 920.697.142,83

Outras Reservas 80%: AOA 3.682.788.571,34
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1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 
(Montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAOA)

31-12-2018

ACTIVO Notas Activo bruto
Amortizações e 

imparidade Activo Líquido 31-12-2017 (*)

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 4 16.972.375 - 16.972.375 17.065.036

Disponibilidades em outras instituições de 
crédito

5 10.629.798 (16.511) 10.613.287 6.028.9920

Aplicações em bancos centrais e em outras 
instituições de crédito

6 6.076.977 (29.868) 6.047.109 8.863.816

Activos financeiros ao justo valor através de 
resultados

7 - - - 199.763

Activos financeiros disponíveis para venda 8 n.a. n.a. n.a. 121.240

Activos financeiros ao justo valor através de 
outro rendimento integral

8 96.195 - 96.195 -

Investimentos detidos até à maturidade 9 n.a. n.a. n.a. 52.380.068

Investimentos ao custo amortizado 9 64.787.439 (1.061.312) 63.726.127 n.a

Crédito a clientes 10 71.864.564 (22.177.998) 49.686.566 56.015.935

Activos não correntes detidos para venda 11 60.539 - 60.539 60.539

Outros activos tangíveis 12 12.583.764 (2.903.727) 9.680.037 6.958.767

Activos intangíveis 13 188.184 (21.135) 167.049 56.295

Outros activos 15 2.392.556 - 2.392.556 3.256.323

Total do Activo 185.652.391 (26.210.551) 159.441.840 151.006.774

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 31-12-2018 31-12-2017 (*)

PASSIVO

Recursos de bancos centrais e de outras
instituições de crédito

16 2.586.710 8.442.037

Recursos de clientes e outros empréstimos 17 129.165.107 116.267.407

Provisões e imparidade 18 3.432.778 1.835.417

Passivos por impostos correntes 14 29.589 62.734

Passivos subordinados 19 - 3.432.401

Outros passivos 20 3.880.198 4.670.948

Total do Passivo 139.094.382 134.710.944

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 21 10.000.000 4.000.000

Outras reservas e resultados transitados 21 5.743.972 10.220.315

Resultado líquido do exercício 4.603.486 2.075.515

Total do Capital Próprio 20.347.458 16.295.830

Total do Passivo e do Capital Próprio 159.441.840 151.006.774

(*) Os saldos relativos a 31 de Dezembro de 2017, correspondem às contas estatutárias nessa data. Estes saldos são apresenta-
dos exclusivamente para efeitos comparativos, não tendo sido efectuada a reexpressão na sequência da adopção da IFRS 9, com 
referência a 1 de Janeiro de 2018, tal como permitido na IFRS 9.

n.a. – Rubricas que sofreram alterações após a aplicação dos novos requisitos relativamente à classificação e mensuração dos 
activos financeiros introduzidos pela IFRS 9 – Instrumentos financeiros.

O anexo faz parte integrante destes balanços.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS E DO OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAOA)

Notas 31-12-2018 31-12-2017 (*)

Juros e rendimentos similares 22 12.560.918 15.197.623

Juros e encargos similares 22 (3.591.141) (3.173.654)

Margem financeira 8.969.777 12.023.969

Rendimentos de serviços e comissões 23 6.978.871 4.126.487

Encargos com serviços e comissões 23 (200.145) (179.303)

Resultados de investimentos mantidos até à maturidade 24 n.a. 363.612

Resultados de investimentos ao custo amortizado 24 769.159 n.a.

Resultados cambiais 25 18.763.571 1.258.895

Resultados de alienação de outros activos 26 (16.826) -

Outros resultados de exploração 27 (968.370) (490.382)

Produto da actividade bancária 34.296.037 17.103.278

Custos com o pessoal 28 (7.438.871) (5.797.577)

Fornecimentos e serviços de terceiros 29 (5.917.987) (4.715.351)

Depreciações e amortizações do exercício 12 e 13 (878.949) (817.416)

Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações 18 (15.217.292) (3.712.971)

Imparidade para outros activos líquida de reversões e anulações 18 (139.452) 15.552

Resultado antes de impostos de operações em continuação 4.703.486 2.075.515

Impostos sobre os resultados correntes 14 (100.000) -

Resultado líquido do exercício 4.603.486 2.075.515

Rendimento não incluído na demonstração dos resultados - -

Rendimento integral do exercício 4.603.486 2.075.515

Número médio de acções ordinárias emitidas 5.000.000 5.000.000

Resultado por acção básico (em Kwanzas) 0,92 0,42

Resultado por acção diluído (em Kwanzas) 0,92 0,42

(*) Os saldos relativos a 31 de Dezembro de 2017, correspondem às contas estatutárias nessa data. Estes saldos são apresenta-
dos exclusivamente para efeitos comparativos, não tendo sido efectuada a reexpressão na sequência da adopção da IFRS 9, com 
referência a 1 de Janeiro de 2018, tal como permitido na IFRS 9.

n.a. – Rubricas que sofreram alterações após a aplicação dos novos requisitos relativamente à classificação e mensuração dos 
activos financeiros introduzidos pela IFRS 9 – Instrumentos financeiros.

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAOA)

Outras reservas e resultados transitados

Capital
social

Reserva
legal

Outras
reservas

Resultados 
transitados Total

Resultado 
líquido do 

exercício

Total do 
capital 

próprio

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 
(Pró-forma)

4.000.000 1.946.888 6.093.477 (255.418) 7.784.947 2.435.368 14.220.315

Aplicação do resultado do exercício de 
2016

- 487.074 1.948.294 - 2.435.368 (2.435.368) -

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

Resultado líquido do exercício - - - - - 2.075.515 2.075.515

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 - 
Antes de IFRS 9

4.000.000 2.433.962 8.041.771 (255.418) 10.220.315 2.075.515 16.295.830

Imparidade de implementação da IFRS 9 
- Instrumentos Financeiros (Nota 3.4):

Disponibilidades em outras 
instituições crédito (Nota 5)

- - - (14.468) (14.468) - (14.468)

Aplicações em bancos centrais 
e outras instituições de crédito (Nota 6)

- - - (111.663) (111.663) - (111.663)

Investimentos ao custo amortizado 
(Nota 9)

- - - (842.108) (842.108) - (842.108)

- - - (968.239) (968.239) - (968.239)

Saldos em 1 de Janeiro de 2018 - Após 
IFRS 9

4.000.000 2.433.962 8.041.771 (1.223.657) 9.252.076 2.075.515 15.327.591

Aplicação do resultado do exercício de 
2017

- 415.103 1.660.412 - 2.075.515 (2.075.515) -

Aumento de capital social (Nota 21) 6.000.000 - (6.000.000) - (6.000.000) - -

Efeitos de ajustamentos de politicas 
contabilisticas

- - - 416.381 - - 416.381

Resultado integral do exercício - - - - - 4.603.486 4.603.486

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 10.000.000 2.849.065 3.702.183 (807.276) 5.327.591 4.603.486 20.347.458

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 
(Montantes expressos em milhares de Kwanzas - mAOA)

31-12-2018 31-12-2017 (*)

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos 17.675.122 20.803.880

Juros, comissões e outros custos equiparados pagos (4.376.815) (2.564.315)

Pagamentos a empregados e fornecedores (11.478.365) (11.051.531)

Outros resultados (200.830) 1.258.895

Fluxos de caixa antes das alterações nos activos e passivos operacionais 1.619.113 8.446.929

(Aumentos) / diminuições de activos operacionais

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito (3.905.706) (3.635.193)

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - (199.763)

Activos não correntes detidos para venda (31.553) (12.418)

Investimentos ao custo amortizado 4.549.915 n.a.

Investimentos detidos até à maturidade n.a. (1.528.033)

Crédito a clientes 2.475.892 (1.761.427)

Outros activos (863.767) 47.397

Fluxo líquido proveniente dos activos operacionais 2.224.782 (7.089.437)

Aumentos / (diminuições) de passivos operacionais

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 6.138.260 5.151.377

Recursos de clientes e outros empréstimos 3.342.113 24.335.654

Outros passivos (13.003) (967.161)

Fluxo líquido proveniente dos passivos operacionais 9.467.371 28.519.870

Caixa líquida das actividades operacionais antes dos impostos 
sobre o rendimento

13.311.265 29.877.362

Impostos sobre o rendimento pagos - (375.738)

Caixa líquida das actividades operacionais 13.311.265 29.501.624

Fluxos de caixa de actividades de investimento

Aquisições de outros activos tangíveis, líquidas de alienações 1.209.805 (1.203.366)

Aquisições de activos intangíveis, líquidas de alienações 55.128 (48.942)

Caixa líquida das actividades de investimento 1.264.933 (1.252.308)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Remuneração paga relativa a responsabilidades representadas 
por títulos

- (349.440)

Caixa líquida das actividades de financiamento - (349.440)

Variação de caixa e seus equivalentes 14.576.198 27.899.876

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 22.927.671 16.772.794

Efeitos da variação cambial em caixa e seus equivalentes (11.182.280) (21.744.999)

26.321.589 22.927.671

Créditos no sistema de pagamentos 1.280.584 166.357

Imparidade para disponibilidades em outras instituições de crédito (Nota 18) (16.511) -

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 27.585.662 23.094.028

(*) Os saldos relativos a 31 de Dezembro de 2017, correspondem às contas estatutárias nessa data. Estes saldos são apresenta-
dos exclusivamente para efeitos comparativos, não tendo sido efectuada a reexpressão na sequência da adopção da IFRS 9, com 
referência a 1 de Janeiro de 2018, tal como permitido na IFRS 9.

n.a. – Rubricas que sofreram alterações após a aplicação dos novos requisitos relativamente à classificação e mensuração dos 
activos financeiros introduzidos pela IFRS 9 – Instrumentos financeiros. 

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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2. NOTA INTRODUTÓRIA

O Banco Keve, S. A. (adiante igualmente designado por “Banco Keve” ou “Banco”) é um Banco de capitais privados com 
sede na Av. Ho Chi Minh, Empreendimento Comandante Gika Garden Towers 11º e 12º Andar Maianga-Alvalade, 
Município de Luanda. Foi constituído em 19 de Setembro de 2003. A actividade comercial foi iniciada no dia 1 de 
Outubro de 2003. Por escritura pública de Agosto de 2018, o Banco adoptou a abreviatura comercial «BKeve».

O objecto do Banco é o exercício da actividade bancária nos termos permitidos por lei, que inclui a 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 (BNA), aplicações em 
instituições de crédito, aquisição de títulos e em outros activos. Presta ainda outros serviços bancários e realiza 
diversos tipos de operações em moeda estrangeira.

O Banco foi constituído com um capital social de 456.000 mAOA (equivalente ao contravalor de 5.700.000 
USD, naquela data), representado por 570.000 acções nominativas de oitocentos Kwanzas cada, tendo sido 
integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

Em 2006, o Banco registou um aumento do capital para 800.000 mAOA (equivalente a 10.000.000 USD, naquela 
data) sendo a importância do aumento de 344.000 mAOA, integralmente realizada em dinheiro, passando o 
capital a estar representado por 1.000.000 acções nominativas de oitocentos kwanzas cada.

Em 2007, o Banco registou um aumento de capital para 4.000.000 mAOA (equivalente a 50.000.000 USD, 
naquela data) sendo 2.400.000 mAOA por entrada em numerário e 800.000 mAOA por incorporação de 
reservas, passando a estar representado por 5.000.000 acções nominativas de oitocentos Kwanzas cada.

Em 21 de Fevereiro de 2018, o BNA publicou o Aviso n.º 02/2018 no qual estabelece o capital social mínimo 
de 7.500.000 mAOA. Desta forma, em 2018, o Banco registou um aumento de capital para 10.000.000 mAOA 
(equivalente a 47.057.495 USD, naquela data) por incorporação no capital social de reservas no montante de 
6.000.000 mAOA representado por 5.000.000 acções nominativas de dois mil Kwanzas cada.

3. BASES DE APRESENTAÇÃO, RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
E PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras do Banco foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, de 
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IAS/IFRS”), nos termos do Aviso n.º 06/2016, de 22 de 
Junho, do Banco Nacional de Angola, conforme emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e 
com as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”).

Os requisitos relativos ao tratamento contabilístico dos instrumentos financeiros foram, até 31 de Dezembro 
de 2017, definidos na Norma Internacional de Contabilidade 39 – Instrumentos financeiros: Reconhecimento 
e Mensuração (“IAS 39”). A partir de 1 de Janeiro de 2018 esses requisitos passaram a estar definidos na Norma 
Internacional de Relato Financeiro 9 – Instrumentos financeiros (“IFRS 9” ou “Norma”), tendo a IAS 39 sido revogada.

Os requisitos apresentados pela IFRS 9 são, na generalidade aplicados retrospetivamente através do 
ajustamento do balanço de abertura à data da aplicação inicial (1 de Janeiro de 2018). Os impactos decorrentes 
da implementação da IFRS 9 encontram-se detalhados na Nota 3.4.

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, modificado pela 
aplicação do justo valor para os activos e passivos financeiros reconhecidos ao justo valor através de resultados 
e activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral. Os activos e passivos financeiros e 
activos e passivos não financeiros são registados ao custo amortizado ou custo histórico.

As demonstrações financeiras do Banco, em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, encontram-se expressas em 
milhares de Kwanzas, 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.

31-12-2018 31-12-2017

1 USD 308,607 165,924

1 EUR 353,015 185,400

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que o Conselho de Administração, 
sob parecer da Comissão Executiva, formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação 
das políticas contabilísticas e o valor dos activos, passivos, proveitos e custos. As estimativas e pressupostos 
associados são baseados na experiência histórica e noutros factores considerados razoáveis de acordo com as 
circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos activos e passivos cuja valorização 
não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. Os temas que 
requerem um maior índice de julgamento ou complexidade ou para as quais os pressupostos e estimativas são 
considerados significativos são apresentados na Nota 3.6.

3.2. NORMAS, INTERPRETAÇÕES, EMENDAS E REVISÕES QUE ENTRARAM EM VIGOR NO EXERCÍCIO

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões tiveram aplicação obrigatória pela primeira vez no 
exercício iniciado em 1 de Janeiro de 2018:

Norma / Interpretação

Aplicável nos 
exercícios 

iniciados em 
ou após

IFRS 9 – Instrumentos financeiros 1-jan-18

Esta norma insere-se no projecto de revisão da IAS 39 e 
estabelece os novos requisitos relativamente à classificação e 
mensuração de activos e passivos financeiros, à metodologia 
de cálculo de imparidade e à aplicação das regras de 
contabilidade de cobertura.

IFRS 15 – Rédito de contratos com 
clientes

1-jan-18

Esta norma vem introduzir uma estrutura de reconhecimento 
do rédito baseada em princípios e assente num modelo 
a aplicar a todos os contratos celebrados com clientes, 
substituindo as normas IAS 18 – Rédito, IAS 11 – Contratos 
de construção; IFRIC 13 – Programas de fidelização; IFRIC 
15 – Acordos para a construção de imóveis; IFRIC 18 – 
Transferências de Activos Provenientes de Clientes e SIC 31 
– Rédito - Transacções de troca directa envolvendo serviços de 
publicidade.

Clarificações sobre a IFRS 15 - 
Rédito de contratos com clientes

1-jan-18
Estas alterações vêm introduzir diversas clarificações na 
norma com vista a eliminar a possibilidade de surgirem 
interpretações divergentes de vários tópicos.

Emenda à IFRS 4: Aplicação da 
IFRS 9, Instrumentos financeiros, 
com a IFRS 4, Contratos de 
seguros

1-jan-18
Esta emenda proporciona orientações sobre a aplicação da 
IFRS 4 em conjunto com a IFRS 9. A IFRS 4 será substituída 
com a entrada em vigor da IFRS 17.

Emenda à IFRS 2: Classificação e 
mensuração das transacções de 
pagamentos em acções

1-jan-18

Esta emenda vem introduzir diversas clarificações na norma 
relacionadas com: (i) o registo de transacções de pagamentos 
com base em acções que são liquidadas com caixa; (ii) o 
registo de modificações em transacções de pagamentos 
com base em acções (de liquidadas em caixa para liquidadas 
com instrumentos de capital próprio); (iii) a classificação de 
transacções com características de liquidação compensada.

Melhoramentos das normas 
internacionais de relato 
financeiro (ciclo 2014-2016)

1-jan-18 com 
excepção das 

alterações 
à IFRS 12, 

cuja data de 
aplicação é 

1-jan-17

Estes melhoramentos envolvem a clarificação de alguns 
aspectos relacionados com: IFRS 1 – Adopção pela primeira 
vez das normas internacionais de relato financeiro: elimina 
algumas isenções de curto prazo; IFRS 12 – Divulgação 
de interesses noutras entidades: clarifica o âmbito da 
norma quanto à sua aplicação a interesses classificados 
como detidos para venda ou detidos para distribuição ao 
abrigo da IFRS 5; IAS 28 – Investimentos em associadas e 
empreendimentos conjuntos: introduz clarificações sobre a 
mensuração a justo valor por resultados de investimentos em 
associadas ou joint ventures detidos por sociedades de capital 
de risco ou por fundos de investimento.

IFRIC 22 - Transacções em 
moeda estrangeira incluindo 
adiantamentos para compra de 
activos

1-jan-18

Esta interpretação vem estabelecer a data do reconhecimento 
inicial do adiantamento ou do rendimento diferido como a 
data da transacção para efeitos da determinação da taxa de 
câmbio do reconhecimento do rédito.

Emenda à IAS 40: Transferências 
de propriedades de investimento

1-jan-18

Esta emenda clarifica que a mudança de classificação de 
ou para propriedade de investimento apenas deve ser feita 
quando existem evidências de uma alteração no uso do 
activo.
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Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações financeiras do Banco decorrente da adopção 
destas novas normas, interpretações, emendas e revisões acima referidas, excepto quanto à Norma IFRS 9, 
conforme divulgado na Nota 3.4.

A Norma IFRS 9 vem, para os exercícios iniciados em, ou após, 1 de Janeiro de 2018, estabelecer um conjunto de 
novas regras quanto aos instrumentos financeiros, que podem apresentar-se da seguinte forma:

(i) Classificação e mensuração dos instrumentos financeiros: são definidos novos requisitos de classificação 
e mensuração de instrumentos financeiros, nomeadamente no que se refere ao modelo de negócio 
utlizado na gestão destes instrumentos, e nas suas características contratuais;

(ii) Metodologia de apuramento das perdas por imparidade: são definidas três categorias de risco para 
os activos financeiros, sendo a classificação em cada uma delas dependente da alteração do risco de 
crédito a cada data de reporte, face ao seu reconhecimento inicial. A metodologia de reconhecimento 
das perdas por imparidade destes activos financeiros passa a ser apurada como base em perdas 
esperadas (“expected loss model” ou “ECL”), e não em perdas incorridas, conforme previsto na IAS 39. Esta 
metodologia implica o reconhecimento de perdas esperadas antes da ocorrência dos eventos de perda. 
Para este efeito é necessária a inclusão de informação prospectiva (“forward looking”) nas estimativas 
de perda esperada, com inclusão de tendências e cenários futuros, nomeadamente macroeconómicos;

(iii) Contabilidade de cobertura: onde são apresentadas novas possibilidades de aplicação das regras 
contabilísticas de cobertura através de um maior número de relações de hedge entre os itens objecto de 
cobertura e os instrumentos cobertos.

3.3. NORMAS, INTERPRETAÇÕES, EMENDAS E REVISÕES QUE IRÃO ENTRAR EM VIGOR EM EXERCÍCIOS FUTUROS

As seguintes normas contabilísticas e interpretações têm aplicação obrigatória em exercícios económicos 
futuros:

Norma / Interpretação

Aplicável nos 
exercícios 

iniciados em 
ou após

IFRS 16 – Locações 1-jan-19

Esta norma vem introduzir os princípios de reconhecimento 
e mensuração de locações, substituindo a IAS 17 – Locações. 
A norma define um único modelo de contabilização de 
contratos de locação que resulta no reconhecimento pelo 
locatário de activos e passivos para todos os contratos de 
locação, excepto para as locações com um período inferior 
a 12 meses ou para as locações que incidam sobre activos 
de valor reduzido. Os locadores continuarão a classificar as 
locações entre operacionais ou financeiras, sendo que a IFRS 
16 não implicará alterações substanciais para tais entidades 
face ao definido na IAS 17.

Emenda à IFRS 9: características 
de pagamentos antecipados com 
compensação negativa

1-jan-19

Esta emenda vem permitir que activos financeiros com 
condições contratuais que prevêem, na sua amortização 
antecipada, o pagamento de um montante considerável por 
parte do credor, possam ser mensurados ao custo amortizado 
ou a justo valor por reservas (consoante o modelo de negócio), 
desde que: (i) na data do reconhecimento inicial do activo, o 
justo valor da componente da amortização antecipada seja 
insignificante; e (ii) a possibilidade de compensação negativa 
na amortização antecipada seja única razão para o activo em 
causa não ser considerado um instrumento que contempla 
apenas pagamentos de capital e juros.

IFRIC 23 - Incertezas no 
tratamento de imposto sobre o 
rendimento

1-jan-19

Esta interpretação vem dar orientações sobre a determinação 
do lucro tributável, das bases fiscais, dos prejuízos fiscais a 
reportar, dos créditos fiscais a usar e das taxas de imposto 
em cenários de incerteza quanto ao tratamento em sede de 
imposto sobre o rendimento.

IFRS 17 - Contratos de Seguros 1-jan-21

Esta norma estabelece, para os contratos de seguros 
dentro do seu âmbito de aplicação, os princípios para o seu 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação. 
Esta norma substitui a norma IFRS 4 - Contratos de Seguros.

continua
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continuação

Norma / Interpretação

Aplicável nos 
exercícios 

iniciados em 
ou após

Melhoramentos das normas 
internacionais de relato 
financeiro (ciclo 2015-2017)

1-jan-19

Estes melhoramentos envolvem a clarificação de alguns 
aspectos relacionados com: IFRS 3 – Concentração de 
actividades empresariais: requer remensuração de interesses 
anteriormente detidos quando uma entidade obtém controlo 
sobre uma participada sobre a qual anteriormente tinha 
controlo conjunto; IFRS 11 – Empreendimentos conjuntos: 
clarifica que não deve haver remensuração de interesses 
anteriormente detidos quando uma entidade obtém controlo 
conjunto sobre uma operação conjunta; IAS 12 – Impostos 
sobre o rendimento: clarifica que todas as consequências 
fiscais de dividendos devem ser registadas em resultados, 
independentemente de como surge o imposto; IAS 23 - 
Custos de empréstimos obtidos: clarifica que a parte do 
empréstimo directamente relacionado com a aquisição/
construção de um activo, em dívida após o correspondente 
activo ter ficado pronto para o uso pretendido, é, para efeitos 
de determinação da taxa de capitalização, considerada parte 
integrante dos financiamentos genéricos da entidade.

Emenda à IAS 28: Investimentos 
de longo prazo em associadas e 
acordos conjuntos

1-jan-19

Esta emenda vem clarificar que a IFRS 9 deve ser aplicada 
(incluindo os respectivos requisitos relacionados com 
imparidade) a investimentos em associadas e acordos 
conjuntos quando o método da equivalência patrimonial não 
é aplicado na mensuração dos mesmos.

Emendas à IAS 19: Alteração do 
Plano, Restrição ou Liquidação

1-jan-19

Se uma emenda, corte ou liquidação do plano ocorrer, é 
obrigatório que o custo do serviço corrente e os juros líquidos 
do período após a remensuração sejam determinados usando 
os pressupostos usados para a remensuração. Além disso, 
foram incluídas alterações para esclarecer o efeito de uma 
alteração, redução ou liquidação do plano sobre os requisitos 
relativos ao limite máximo do activo.

Emendas a referências à Estrutura 
Conceptual nas Normas IFRS

1-jan-20

Corresponde a emendas em diversas normas (IFRS 2, IFRS 3, 
IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, 
IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 e SIC 32) em relação a referências 
à Estrutura Conceptual revista em Março de 2018. A Estrutura 
Conceptual revista inclui definições revistas de um activo 
e de um passivo e novas orientações sobre mensuração, 
desreconhecimento, apresentação e divulgação.

Emenda à IFRS 3 – Definição de 
negócio

1-jan-20

Corresponde a emendas à definição de negócio, pretendendo 
clarificar a identificação de aquisição de negócio ou de 
aquisição de um grupo de activos. A definição revista 
clarifica ainda a definição de output de um negócio como 
fornecimento de bens ou serviços a clientes. As alterações 
incluem exemplos para identificação de aquisição de um 
negócio.

Emenda à IAS 1 e IAS 8– Definição 
de material

1-jan-20

Corresponde a emendas para clarificar a definição de material 
na IAS 1. A definição de material na IAS 8 passa a remeter 
para a IAS 1. A emenda altera a definição de material em 
outras normas para garantir consistência. A informação é 
material se pela sua omissão, distorção ou ocultação seja 
razoavelmente esperado que influencie as decisões dos 
utilizadores primários das demonstrações financeiras tendo 
por base as demonstrações financeiras.

Estas normas apesar de aprovadas não foram adoptadas pelo Banco em 2018, em virtude de a sua aplicação 
não ser ainda obrigatória. Em resultado da aplicação das normas acima referidas, não se estimam impactos 
significativos para as demonstrações financeiras do Banco. 



RELATÓRIO E CONTAS 2018

106

3.4 – IMPACTOS DA ADOPÇÃO EM 1 DE JANEIRO DE 2018 DA NORMA INTERNACIONAL DE RELATO FINANCEIRO 
9 (“IFRS 9”)

Esta norma insere-se no projecto de revisão da IAS 39 e estabelece os novos requisitos relativamente à 
classificação e mensuração de activos e passivos financeiros à metodologia de cálculo da imparidade. A IFRS 9 
veio substituir a IAS 39 – Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração e estabelece novas regras 
para a contabilização dos instrumentos financeiros apresentando alterações sobretudo no que respeita aos 
requisitos de imparidade.

Os requisitos apresentados pela IFRS 9 foram, na generalidade, aplicados retrospectivamente através dos 
ajustamentos do balanço de abertura à data da aplicação inicial, nomeadamente 1 de Janeiro de 2018.

O Banco adoptou a IFRS 9 no período que se iniciou em 1 de Janeiro de 2018. O impacto da adopção da IFRS 9 
nos capitais próprios do Banco foi negativo no montante de 968.239 mAOA.

Impacto da adopção da IFRS 9 ao nível dos capitais próprios do Banco

Os impactos nos capitais próprios do Banco decorrentes da implementação da IFRS 9 com referência a 1 de 
Janeiro de 2018 são detalhados conforme segue:

Outras rubricas
de Capital Próprio

Outras reservas e 
resultados transitados

Total do
Capital Próprio

Capital Próprio em 31 de Dezembro 
de 2017

6.075.515 10.220.315 16.295.830

Imparidade (Nota 18)

Disponibilidades em outras instituições 
financeiras

- (14.468) (14.468)

Aplicações em Bancos centrais e outras 
instituições de crédito

- (111.663) (111.663)

Activos financeiros ao custo amortizado - (842.108) (842.108)

- (968.239) (968.239)

Capital Próprio em 01 de Janeiro 
de 2018 - IFRS 9

6.075.515 9.252.076 15.327.591

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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Reconciliação dos valores contabilísticos de balanço em IAS 39 e IFRS 9

Os impactos no balanço do Banco decorrentes da implementação da IFRS 9 com referência a 1 de Janeiro de 
2018 são detalhados conforme segue:

IAS 39
31-12-2017 Reclassificação Remensuração

IFRS 9
01-01-2018

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 17.065.036 - - 17.065.036

Disponibilidades em outras instituições de 
crédito

6.028.992 - (14.468) 6.014.524

Aplicações em bancos centrais e em outras 
instituições de crédito

8.863.816 - (111.663) 8.752.153

Activos financeiros ao justo valor através de 
resultados

199.763 - 199.763

Activos financeiros disponíveis para venda 121.240 (121.240) - -

Activos financeiros ao justo valor através de 
outro rendimento integral

n.a 121.240 - 121.240

Investimentos detidos até à maturidade 52.380.068 (52.380.068) - -

Activos financeiros ao custo amortizado n.a 52.380.068 (842.108) 51.537.960

Crédito a clientes 56.015.935 - - 56.015.935

Activos não correntes detidos para venda 60.539 - - 60.539

Outros activos tangíveis 6.958.767 - - 6.958.767

Activos intangíveis 56.295 - - 56.295

Outros activos 3.256.323 - - 3.256.323

Total do Activo 151.006.774 - (968.239) 150.038.535

Passivo

Recursos de bancos centrais e de outras
instituições de crédito

8.442.037 - - 8.442.037

Recursos de clientes e outros empréstimos 116.267.407 - - 116.267.407

Provisões 1.835.417 - - 1.835.417

Passivos por impostos correntes 62.734 - - 62.734

Passivos subordinados 3.432.401 - - 3.432.401

Outros passivos 4.670.948 - - 4.670.948

Total do Passivo 134.710.944 - - 134.710.944

Capital Próprio

Capital social 4.000.000 - - 4.000.000

Outras reservas e resultados transitados 10.220.315 - (968.239) 9.252.076

Resultado líquido do exercício 2.075.515 - - 2.075.515

16.295.830 - (968.239) 15.327.591

Total do Passivo e do Capital Próprio 151.006.774 - (968.239) 150.038.535

Não foram registados impostos diferidos activos sobre os impactos de transição na medida em que o Banco 
apresentou prejuízos fiscais nos últimos exercícios e não existirem estudos ou planos de negócio que suportem 
a utilização futura desses impostos diferidos para exercícios futuros. 
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3.5 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.5.1 Especialização os exercícios

O Banco adopta o princípio contabilístico da especialização dos exercícios. Os proveitos e custos são 
reconhecidos em função do período de vigência das operações, sendo registados à medida que são gerados, 
independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento.

3.5.2 Transacções em Moedas Estrangeiras

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 à taxa de câmbio média publicada pelo 
Banco Nacional de Angola à data do balanço.

Na data da sua contratação, as compras e vendas de moeda estrangeira à vista e a prazo são registadas na 
posição cambial.

Os custos e proveitos relativos a diferenças cambiais, realizadas ou potenciais, registam-se na demonstração 
dos resultados do exercício em que ocorrem, na rubrica de “Resultados cambiais” (Nota 25).

3.5.3 Instrumentos Financeiros – IFRS 9

Conforme descrito na Nota 3.1 – Bases de Apresentação, o Banco adoptou a IFRS 9 – Instrumentos 
Financeiros em 1 de Janeiro de 2018 em substituição da IAS 39 – Instrumentos Financeiros, reconhecimento 
e mensuração, que esteve em vigor até 31 de Dezembro de 2017. O Banco não adoptou antecipadamente 
nenhum dos requisitos da IFRS 9 em períodos anteriores.

Conforme permitido pelas disposições transitórias da IFRS 9, o Banco optou por não proceder à reexpressão 
dos saldos comparativos do período anterior. As alterações ao nível das informações divulgadas nas notas 
às demonstrações financeiras, decorrentes das emendas à IFRS 7, na sequência da IFRS 9, foram aplicadas 
apenas ao período de reporte de 31 de Dezembro de 2018, e como tal, a informação incluída nas notas às 
demonstrações financeiras relativas ao período comparativo, corresponde à informação que foi divulgada 
no período anterior.

a) Activos financeiros

Classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente

No momento do seu reconhecimento inicial, os activos financeiros podem ser classificados nas seguintes 
categorias: (i) investimentos pelo custo amortizado; (ii) activos financeiros ao justo valor através de 
outro rendimento integral, e (iii) activos financeiros ao justo valor através de resultados. Em 31 de 
Dezembro de 2018, os activos financeiros são classificados na categoria de investimentos financeiros 
pelo custo amortizado e activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral.

A classificação dos activos financeiros é efectuada tendo em conta o (i) o modelo de negócio que o 
Banco definiu para a gestão do activo financeiro e (ii) as características dos fluxos contratuais do activo 
financeiro.

Avaliação do Modelo de Negócio

Com referência a 1 de Janeiro de 2018, o Banco procedeu à avaliação do modelo de negócio através 
do qual o instrumento financeiro é gerido, ao nível do portfólio, uma vez que este modo de actuação 
reflecte de forma mais adequada a forma como os activos financeiros são geridos e como é que a 
informação é disponibilizada aos órgãos de gestão.

Esta análise teve em consideração os seguintes factores:

• Os objectivos e as políticas estabelecidas para o portfolio, bem como a sua operacionalidade;

• A avaliação dos riscos que têm impacto na performance do modelo de negócio, e a forma como os 
riscos são geridos;

• A periodicidade, volume, e frequência das vendas ocorridas nos períodos anteriores, e o que motivou a 
realização das mesmas, bem como a expectativa de realização de vendas futuras;

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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• A forma como a performance do portfolio é avaliada e reportada aos órgãos de gestão do Banco; e

• A remuneração dos gestores de negócio.

Avaliação se os cash flows contratuais correspondem somente ao recebimento de capital e juros (SPPI – 
Solely Payments of Principal and Interest).

No âmbito desta avaliação, considera-se que capital corresponde ao justo valor do activo financeiro no 
seu reconhecimento inicial e juros à contrapartida pelo valor temporal do dinheiro, pelo risco de crédito 
associado ao montante em dívida durante um determinado período de tempo.

Para os instrumentos em que o recebimento dos fluxos de caixa contratuais corresponde apenas a 
capital e juros, foram considerados os termos contratuais originais do instrumento. O Banco analisou 
a existência de situações em que os termos contratuais possam ter modificado o montante e a 
periodicidade dos fluxos de caixa de modo a que não sejam cumpridos os requisitos de SPPI.

• Investimentos ao custo amortizado

Classificação

Um activo financeiro é classificado na categoria de “Investimentos ao custo amortizado” se de forma 
cumulativa cumprir com o seguinte: (i) os fluxos de caixa contratuais correspondem unicamente a 
pagamentos de capital e juro do valor em dívida (SPPI) e ocorrem em datas determinadas, e (ii) é 
detido num modelo de negócio com o objectivo de recolher os fluxos de caixa contratuais.

Esta categoria inclui as rubricas “Investimentos ao custo amortizado” (Nota 9) e “Crédito a Clientes” 
(Nota 10).

Reconhecimento inicial e mensuração subsequente

Os títulos de dívida são reconhecidos na data de negociação, a qual corresponde à data em que 
o Banco adquire os títulos. Os créditos a Clientes são reconhecidos na data em que os fundos são 
disponibilizados à contraparte.

Os investimentos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, 
acrescidos dos custos de transacção e são posteriormente mensurados ao custo amortizado. Desde 
o seu reconhecimento inicial, estão sujeitos ao apuramento de perdas por imparidade para perdas 
de crédito esperadas, as quais são registadas por contrapartida da rubrica “Imparidade para crédito 
a Clientes líquida de reversões e recuperações” (Nota 18) e Imparidade para outros activos líquida de 
reversões e anulações (Nota 18).

Os juros dos activos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos na rubrica “Juros e rendimentos 
similares” (Nota 22).

• Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Classificação

Um activo financeiro é classificado na categoria de “Activos financeiros ao justo valor através de outro 
rendimento integral” se cumprir com o seguinte: (i) os fluxos de caixa contratuais correspondem 
unicamente a pagamentos de capital e juro do valor em dívida (SPPI) e ocorrem em datas 
determinadas, e (ii) é detido num modelo de negócio com o objectivo de recolha dos seus fluxos de 
caixa e/ou a venda.

Adicionalmente, no reconhecimento inicial de um instrumento de capital, que não seja detido para 
negociação, nem uma retribuição contingente reconhecida por um adquirente numa concentração de 
actividades empresariais à qual se aplica a IFRS 3, o Banco pode optar irrevogavelmente por classificá-lo 
na categoria de “Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral”. Esta opção 
é exercida numa base casuística, investimento a investimento e está apenas disponível para os 
instrumentos financeiros que cumpram a definição de instrumentos de capital prevista na IAS 32.

Em 31 de Dezembro de 2018 os activos financeiros classificados na categoria de “Activos financeiros ao 
justo valor através de outro rendimento integral” (Nota 8) são relativos às participações na EMIS – Empresa 
Interbancária de Serviços, S.A.R.L, na Gestcall – Gestão de Serviços de Atendimento e na Sagripel.
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Reconhecimento inicial e mensuração subsequente

Os instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento integral são reconhecidos 
inicialmente pelo seu justo valor, acrescido dos custos de transacção, e subsequentemente são 
mensurados ao justo valor. As variações no justo valor destes activos financeiros são registadas por 
contrapartida de outro rendimento integral na rubrica de “Outras reservas”.

Não é reconhecida imparidade para instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento 
integral, sendo os respectivos ganhos ou perdas acumuladas registadas em variações de justo valor 
transferidos para “Resultados transitados” no momento do seu desreconhecimento.

Reclassificação entre categorias de activos financeiros

Os activos financeiros são reclassificados para outras categorias apenas se o modelo de negócio for 
alterado.

A reclassificação é aplicada de forma prospectiva a partir da data de reclassificação, não se procedendo 
à reexpressão dos ganhos, perdas ou juros que tenham sido reconhecidos anteriormente, não 
obstante, os activos financeiros são reclassificados pelo justo valor na data da reclassificação.

Não é permitida a reclassificação de investimentos em instrumentos de capital mensurados ao justo 
valor através de outro rendimento integral.

b)  Crédito a Clientes

Valorimetria

O crédito e valores a receber abrange os créditos concedidos pelo Banco a Clientes e a Instituições de 
Crédito.

No momento inicial, os créditos e valores a receber são registados ao justo valor. Em geral, o justo valor 
no momento inicial corresponde ao valor de transacção e inclui comissões, taxas ou outros custos e 
proveitos associados às operações de crédito.

Posteriormente, os empréstimos e contas a receber são valorizados ao custo amortizado, com base no 
método da taxa de juro efectiva e sujeitos a testes de imparidade.

Os juros e comissões associadas a operações de crédito são periodificados ao longo da vida das 
operações por contrapartida das rubricas de resultados, independentemente do momento em que são 
cobrados ou pagos. As outras comissões cobradas, nomeadamente, comissões de serviços financeiros de 
um empréstimo, comissões de compromisso para originar um empréstimo e outros custos e proveitos 
associados a operações de crédito são reconhecidos na rubrica de resultados no momento em que são 
cobrados.

Garantias prestadas

As responsabilidades por garantias prestadas e créditos documentários à importação são registadas em 
rubricas extrapatrimoniais pelo valor em risco, sendo os fluxos de juros, comissões ou outros proveitos 
registados em resultados ao longo do período de vida das operações.

Anulação de juros

O Banco procede à anulação de juros vencidos há mais de 90 dias e não reconhece juros a partir dessa 
data, até ao momento em que o Cliente regularize a situação.

c) Títulos de dívida

As Obrigações do Tesouro emitidas em moeda nacional indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos 
Estados Unidos e Obrigações do Tesouro emitidas em moeda estrangeira, estão sujeitas a actualização 
cambial. Deste modo, o resultado da actualização cambial do valor nominal dos títulos é reflectido na 
demonstração dos resultados do exercício em que ocorre na rubrica “Resultados cambiais” (Nota 25), 
sendo o desconto e o juro corrido reflectidos na rubrica “Juros e rendimentos similares” (Nota 22).

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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As Obrigações do Tesouro em moeda nacional não reajustáveis, são emitidas a valor descontado com 
taxas de juro de cupão predefinidas por maturidade. O desconto e o juro corrido são reflectidos na 
rubrica “Juros e rendimentos similares” (Nota 22).

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 rubrica “Juros e rendimentos similares” (Nota 22).

Operações de compra de títulos de terceiros com acordo de revenda

No exercício de 2018 o Banco realizou operações de venda de liquidez temporária no mercado 
interfinanceiro com o Banco Nacional de Angola. São operações em que o Banco aplica recursos 
recebendo Obrigações do Tesouro em garantia. Estas operações têm subjacente um acordo de revenda 
dos títulos numa data futura, por um preço previamente estabelecido entre as partes.

Os títulos comprados com acordo de revenda não são registados na carteira de títulos. Os fundos 
entregues são registados, na data de liquidação, no activo na rubrica “Aplicações de liquidez – Operações 
de compra de títulos de terceiros com acordo de revenda”, sendo periodificado o valor de juros na 
mesma rubrica.

Os proveitos das operações de compra de títulos de terceiros com acordo de revenda correspondem 
à diferença entre o valor da revenda e o valor da compra dos títulos. O reconhecimento do proveito 
é realizado conforme o princípio da especialização em razão da fluência do prazo das operações na 
rubrica “Juros e rendimentos similares” (Nota 22).

d) Passivos financeiros

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

Os passivos financeiros não derivados incluem recursos de instituições de crédito e de Clientes e 
empréstimos. Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao justo valor e subsequentemente 
ao custo amortizado. Os custos de transacção associados fazem parte da taxa de juro efectiva. Os juros 
reconhecidos pelo método da taxa de juro efectiva são reconhecidos na margem financeira (Nota 22).

O custo amortizado de um passivo financeiro é o montante pelo qual é reconhecido inicialmente, 
deduzido de recebimentos de capital, acrescido ou deduzido de amortizações acumuladas usando o 
método da taxa de juro efectiva, decorrentes da diferença entre o valor inicialmente reconhecido e o 
montante na maturidade.

e) Depósitos indexados

Os Depósitos a prazo de Clientes em moeda nacional, indexados à taxa de câmbio do Dólar dos Estados 
Unidos (USD) estão sujeitos à actualização cambial. Deste modo, o resultado da actualização cambial 
do valor nominal dos depósitos é reflectido na demonstração do resultado do exercício em que ocorre 
na rubrica “Resultados cambiais” (Nota 25), sendo o juro corrido reflectido na rubrica “Juros e encargos 
similares” (Nota 22).

f) Imparidade

O Banco determina as perdas de crédito esperadas de cada activo financeiro em função da deterioração 
do risco de crédito verificada desde o seu reconhecimento inicial. Para este efeito, as operações são 
classificadas num dos seguintes três estágios:

• Estágio 1: são classificadas neste estágio as operações em que não se verifica um aumento significativo 
no risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial. As perdas por imparidade associadas a 
operações classificadas neste estágio correspondem às perdas de crédito esperadas que resultem de 
um evento de default que poderá ocorrer num período de 12 meses após a data de reporte (perdas 
esperadas a 12 meses);
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• Estágio 2: são classificadas neste estágio as operações em que se verifica um aumento significativo do 
risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial, mas que não estão em situação de imparidade. As 
perdas por imparidade associadas a operações classificadas neste estágio correspondem às perdas de 
crédito esperadas resultantes de eventos de default que poderão ocorrer ao longo do período de vida 
residual esperado das operações (perdas de crédito esperadas “lifetime”);

• Estágio 3: são classificadas neste estágio as operações em situação de imparidade. As perdas por 
imparidade associadas a operações classificadas neste estágio correspondem a perdas de crédito 
esperadas “lifetime”.

Relativamente a disponibilidades, aplicações e títulos é efectuada a análise das perdas esperadas sendo 
assumidos os seguintes pressupostos:

• Relativamente aos saldos de “Caixa e disponibilidades em bancos centrais” considera-se que a Loss 
Given Default (LGD) é nula não sendo estimada imparidade;

• Relativamente aos saldos de “Disponibilidades em outras instituições de crédito”, é verificado qual o 
rating da entidade ou, caso não esteja disponível, do país em que se encontra sediada. Com base no 
estudo da Moody’s “Sovereign default and recovery rates, 1983-2017” é considerada a Probabilidade de 
Default (PD) para empresas da notação de rating da entidade e a Loss Given Default (LGD) associada 
aos eventos de default soberanos verificados, indicada no mesmo estudo (60%);

• Relativamente aos saldos de “Investimentos ao custo amortizado”, títulos de dívida pública angolana 
em moeda nacional, é considerada a Probabilidade de Default (PD) para dívida soberana de rating B3 
(nível de rating acima do Estado Angolano) da Moody’s “Sovereign default and recovery rates, 1983-
2017” e a Loss Given Default (LGD) associada aos eventos de default soberanos verificados, indicada no 
mesmo estudo (60%).

Periodicamente, os activos financeiros são sujeitos a testes de imparidade. As perdas por imparidade 
identificadas são registadas por contrapartida de resultados do exercício. No caso de, em períodos 
futuros, se verificar uma redução da perda estimada, a imparidade inicialmente registada é igualmente 
revertida por contrapartida de resultados. Para o efeito e de acordo com a IFRS 9, o Banco analisa a 
carteira de crédito concedido a Clientes, garantias prestadas e créditos documentários à importação.

Durante o ano de 2018, o Banco implementou um novo modelo de Imparidade assente nos princípios 
definidos pela IFRS 9, os quais têm em consideração o risco de crédito. Desta forma, o Banco determina 
as perdas de crédito esperadas de cada operação em função da deterioração do risco de crédito verificada 
desde o seu reconhecimento inicial.

O aumento significativo de Risco é determinado de acordo com os seguintes critérios: a) deterioração 
da notação interna em dois ou mais níveis desde que a operação foi concedida; b) o Cliente possuir 
uma notação interna de elevado, muito elevado ou máximo.; c) as demonstrações financeiras do Cliente 
apresentarem resultado negativo nos últimos 3 anos; e d) as demonstrações financeiras do Cliente 
evidenciarem uma diminuição do volume de vendas superior a 25% no último ano.

Definição de créditos em situação de incumprimento

Os créditos/Clientes são classificados em situação de incumprimento sempre que se verifiquem as 
seguintes condições:

i. Crédito com prestações de capital ou juros vencidos há mais de 90 dias;

ii. Descobertos não autorizados ou utilizações de linhas de crédito acima do limite aprovado;

iii. Operação assuma a forma de conta corrente caucionada utilizada acima do valor contratualizado, ou 
seja, o saldo em dívida excede 100% do limite de crédito autorizado; e

iv. Clientes encontram-se em falência ou situação de liquidação.

Definição de créditos que apresentam “indícios de imparidade”

Os créditos/Clientes apresentam indícios de imparidade sempre que verifiquem as seguintes condições:

a) Existência de pelo menos uma operação com capital vencido, isto é, uma prestação de capital 
exigível e não paga há pelo menos 30 dias;

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
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b) A existência de descobertos não autorizados no Banco nos últimos 12 meses;

c) A existência de pelo menos um contrato de crédito reestruturado por dificuldades financeiras dos 
Clientes nos últimos 12 meses;

d) A existência de abates de crédito junto do Banco nos últimos 12 meses, quer sejam referentes a 
parcelas de capital como de juros;

e) Redução significativa de saldos médios – redução superior a 75% no montante de saldos médios 
durante os últimos 6 meses;

f) Existência de contas caucionadas num valor acima de 95% do limite contratualizado, de forma 
permanente, nos últimos 12 meses;

g) Clientes com cheques devolvidos no Banco;

h) Existência de registos, nos últimos 12 meses, na listagem dos Clientes em processo de recuperação, 
ou qualquer outro esforço pré-contencioso;

i) Existência de registos, nos últimos 5 anos, na listagem dos Clientes com processos em contencioso;

j) Verificação de situações de incumprimento do devedor face ao sistema financeiro, através do 
recurso à CIRC;

k) Outras situações que demonstrem efectivas dificuldades financeiras do devedor;

l) Existência de créditos privilegiados em caso de insolvência;

m) Pagamentos através de livranças; e

n) Contrato com decréscimo superior a 20% do valor da garantia real quando tal resulte num rácio 
financiamento-garantia superior a 80%.

Análise Individual

O Banco avalia regularmente, numa óptica individual, se existe evidência objectiva de imparidade na 
sua carteira de crédito. As perdas por imparidade em activos financeiros ao custo amortizado reduzem 
o valor de balanço destes activos, por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas 
por resultados caso, num período posterior, o montante da perda estimada diminua.

Numa primeira fase do cálculo de imparidade, o Banco segmenta a sua carteira de crédito, com base na 
exposição global dos Clientes (montante de crédito e extrapatrimonial) em dois blocos: i) exposições 
significativas e ii) exposições não significativas.

Para as exposições significativas existe uma desagregação quanto aos indícios de imparidade dos 
Clientes, tendo por base o risco actual do Cliente, nomeadamente o risco actual da operação e o histórico 
do Cliente, designadamente em termos de rating interno e número de dias de incumprimento. Assim, 
um Cliente com exposição significativa pode ter uma das seguintes classificações:

a) com indícios objectivos de imparidade;

b) sem indícios objectivos de imparidade; e

c) com aumento significativo do risco.

As exposições significativas são sujeitas a uma análise individual no sentido de determinar a sua 
taxa de imparidade. Se para determinado crédito não existe evidência objectiva de imparidade numa 
óptica individual, esse crédito é incluído num grupo de créditos com características de risco de crédito 
semelhantes e consequentemente, a imparidade é atribuída numa óptica colectiva.

Análise Colectiva

As exposições não significativas são agrupadas em grupos de exposições creditícias com características 
de risco de crédito semelhante, as quais são avaliadas numa óptica colectiva. Esta segmentação tem 
por base as características dos Clientes e das suas operações, assim como a existência de colaterais 
associadas a estas operações.

Em 31 de Dezembro de 2018, não se encontram disponíveis dados históricos estatisticamente 
representativos do comportamento das operações que permita calcular com fiabilidade os factores 
de risco (Probabilidade de Default (PD) e Loss Given Default (LGD)). Desta forma os factores de risco 
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foram determinados por uma abordagem julgamental, considerando a experiência das áreas de 
recuperação que reflectem a probabilidade de incumprimento esperada (PD) e a perda esperada dado 
o incumprimento (LGD). Estes dois factores de risco permitem determinar o montante de perdas por 
imparidade para as exposições não significativas e para as exposições significativas às quais sejam 
aplicados estes parâmetros.

O cálculo da imparidade colectiva ou perda esperada ao longo do período de vida do activo irá considerar 
um conjunto de cenários macroeconómicos, em que para cada factor de risco vão ser determinados 
valores para os vários cenários (optimista, pessimista e base) e que serão aplicados à carteira de acordo 
com a sua probabilidade de ocorrência.

No âmbito da adopção da IFRS 9 no exercício de 2018 o Banco procedeu à implementação de um 
modelo para cálculo e registo da imparidade para o risco de crédito concedido, o qual está dependente 
do processo de melhoria das bases de dados que lhe dão suporte, fundamentalmente ao nível da 
marcação de operações de crédito reestruturadas e do registo e avaliação das garantias recebidas.

3.5.4 Instrumentos Financeiros – IAS 39

As demonstrações financeiras do Banco referentes ao exercício de 2017 foram preparadas de acordo com a 
IAS 39 – Instrumentos financeiros – Reconhecimento e mensuração, conforme se segue:

a) Crédito a Clientes e valores a receber

Valorimetria

No momento inicial, os créditos e valores a receber são registados ao justo valor. Em geral, o justo valor 
no momento inicial corresponde ao valor de transacção e inclui comissões, taxas ou outros custos e 
proveitos associados às operações de crédito. Posteriormente, os créditos e valores a receber são 
valorizados ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efectiva e sujeitos a testes de 
imparidade.

i. Crédito concedido
Os créditos são activos financeiros e são registados pelos valores contratados quando originados 
pelo Banco, ou pelos valores pagos, quando adquiridos a outras entidades.

ii. Crédito e juros vencidos
Nesta rubrica são registados o capital, juros, e outros valores vencidos e não cobrados, deduzidos dos 
juros anulados. Conforme previsto no Instrutivo n.º 09/2015, de 4 de Junho, do Banco Nacional de 
Angola, o Banco procede à anulação dos juros vencidos há mais de 90 dias. 

iii. Reconhecimento de proveitos
Os juros e comissões associadas a operações de crédito são periodificados ao longo da vida das 
operações por contrapartida de rubricas de resultados, independentemente do momento em que 
são cobrados ou pagos. As outras comissões cobradas, nomeadamente, comissões de serviços 
financeiros de um empréstimo, comissões de compromisso para originar um empréstimo e outros 
custos e proveitos associados a operações de crédito são reconhecidos nas rubricas de resultados no 
momento em que são cobrados.

Garantias prestadas e créditos documentários à importação

As responsabilidades por garantias prestadas e créditos documentários à importação são registadas 
em rubricas extrapatrimoniais pelo valor em risco, sendo os fluxos de comissões ou outros proveitos 
registados em resultados ao longo do período de vida das operações.

Desreconhecimento

A anulação contabilística dos créditos é efectuada quando não existem perspectivas realistas de 
recuperação dos créditos, numa perspectiva económica, e para créditos colateralizados, quando 
os fundos provenientes da realização dos colaterais já foram recebidos, pela utilização de perdas 
de imparidade quando estas correspondem a 100% do valor dos créditos considerados como não 
recuperáveis.
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Imparidade

No exercício de 2017, o Banco manteve os seus procedimentos com vista ao cumprimento do registo 
de provisões com base nos requisitos do Instrutivo n.º 09/2015, de 4 de Junho, do Banco Nacional de 
Angola.

Assim, a imparidade para as operações de crédito era fundamentada nas análises das operações de crédito 
em aberto (vencidas e vincendas, incluindo as garantias e avales prestados e os créditos documentários 
à importação) em montante considerado suficiente para cobertura de eventuais perdas de acordo com 
o Regulamento de Crédito, atendidas as normas estabelecidas pelo Instrutivo n.º 09/2015, resultando 
do produto decorrente da aplicação dos percentuais de provisionamento sobre o valor contabilístico de 
cada crédito, assim considerado o montante a receber do tomador do crédito, acrescido dos proveitos 
e dos encargos de qualquer natureza não recebidos, inclusive aqueles decorrentes de variação cambial, 
se houver. O seu cálculo tem por base a classificação de risco do Cliente, em função da análise periódica 
da qualidade do Cliente e da operação e não apenas aquando da ocorrência de atrasos no pagamento 
da prestação de capital ou juros.

Operações com prazo inferior a 24 meses:

Risco Nível de Risco Dias de atraso Imparidade mínima a ser constituída

Nulo A Até 15 dias 0%

Muito reduzido B 15 a 30 1%

Reduzido C 30 a 60 3%

Moderado D 60 a 90 10%

Elevado E 90 a 150 20%

Muito elevado F 150 a 180 50%

Perda G Superior a 180 100%

Operações com prazo superiora 24 meses:

Risco Nível de Risco Dias de atraso Imparidade mínima a ser constituída

Nulo A Até 30 dias 0%

Muito reduzido B 30 a 60 1%

Reduzido C 60 a 120 3%

Moderado D 120 a 180 10%

Elevado E 180 a 300 20%

Muito elevado F 300 a 360 50%

Perda G Superior a 360 100%

A classificação das operações de crédito a um mesmo Cliente, para efeitos de constituição de provisões, 
é efectuada na classe que apresentar maior risco.

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

As provisões para crédito concedido são registadas no activo na rubrica “Imparidade”, a abater à rubrica 
“Crédito a Clientes” (Nota 10) e as provisões para garantias e avales prestados e créditos documentários 
não garantidos à data do balanço são apresentadas no passivo, na rubrica “Provisões “ (Nota 18).

b) Outros activos e passivos financeiros

Os outros activos e passivos financeiros eram reconhecidos e valorizados de acordo com o preconizado 
na IAS 32 e IAS 39, sendo registados na data de contratação pelo seu justo valor.

i. Investimentos detidos até à maturidade
Nesta categoria eram reconhecidos activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis e 
maturidade fixa, para os quais o Banco tinha a intenção e capacidade de manter até ao vencimento 
(Nota 9). Os títulos classificados nesta rubrica encontravam-se valorizados pelo seu custo amortizado, 
acrescido dos juros periodificados e do prémio/desconto, reconhecendo o Banco eventuais lucros 
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ou prejuízos apurados na data do vencimento pela diferença entre o valor recebido nessa data e o 
respectivo valor contabilístico. Os juros e o prémio/desconto são calculados através do método da 
taxa de juro efectiva e reconhecidos na margem financeira (Nota 22).

As perdas por imparidade são reconhecidas em resultados quando identificadas. Se num período 
subsequente o montante da perda por imparidade diminui, e essa diminuição pode ser objectivamente 
relacionada com um evento que ocorreu após o reconhecimento da imparidade, esta é revertida por 
contrapartida de resultados do exercício.

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 (Notas 9 e 22).

As Obrigações do Tesouro emitidas em moeda estrangeira, assim como as emitidas em moeda 
nacional indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos (USD) estão sujeitas à actualização 
cambial. Deste modo, o resultado da actualização cambial do valor nominal dos títulos é registado na 
demonstração de resultados no exercício em que ocorrem na rubrica de “Resultados cambiais” (Nota 
25), sendo o juro corrido reflectido na margem financeira (Nota 22).

Qualquer reclassificação ou venda de activos financeiros reconhecidos nesta categoria, que não seja 
realizada próxima da maturidade, obrigava o Banco a reclassificar integralmente esta carteira para 
activos financeiros disponíveis para venda e a ficar durante dois anos impossibilitado de classificar 
qualquer activo financeiro nesta categoria.

Em 31 de Dezembro de 2017 o Banco mantinha em carteira apenas investimentos relativos a Bilhetes 
do Tesouro e Obrigações do Tesouro, sendo classificados na categoria de investimentos detidos até à 
maturidade.

ii. Activos financeiros ao justo valor através de resultados
Os activos e passivos financeiros detidos para negociação incluem algumas Obrigações do Tesouro 
indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos (USD).

Os activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados eram reconhecidos inicialmente 
ao justo valor. Os ganhos e perdas decorrentes da valorização subsequente ao justo valor eram 
reconhecidos na demonstração dos resultados.

Os juros inerentes aos activos financeiros e as diferenças entre o custo de aquisição e o valor nominal 
(prémio ou desconto) eram calculados de acordo com o método da taxa efectiva e reconhecidos na 
demonstração dos resultados na rubrica de “Juros e rendimentos similares” (Nota 22). A taxa efectiva 
é aquela que, sendo utilizada para descontar os fluxos de caixa futuros estimados associados ao 
instrumento financeiro, permite igualar o seu valor actual ao valor do instrumento financeiro na data 
do reconhecimento inicial.

O justo valor dos activos financeiros transaccionados em mercados activos é o seu bid-price ou a sua 
cotação de fecho à data do balanço. Se um preço de mercado não estiver disponível, o justo valor do 
instrumento é estimado com base em técnicas de valorização, que incluem modelos de avaliação de 
preços ou técnicas de desconto de fluxos de caixa contratuais.

Quando são utilizadas técnicas de desconto de fluxos de caixa contratuais, os fluxos financeiros 
futuros são estimados de acordo com as expectativas do mercado e a taxa de desconto utilizada 
corresponde à taxa de mercado para instrumentos financeiros com características semelhantes. Nos 
modelos de avaliação de preços, os dados utilizados correspondem a informações sobre preços de 
mercado.

iii. Activos financeiros disponíveis para venda
Os activos financeiros disponíveis para venda incluem instrumentos de capital, nomeadamente as 
participações na EMIS, na Sagripek e na Gestcall (Nota 8).

Os activos financeiros disponíveis para venda eram mensurados ao justo valor, com excepção de 
instrumentos de capital não cotados num mercado activo e cujo justo valor não possa ser mensurado 
com fiabilidade, os quais permanecem registados ao custo, o que é o caso das referidas participações.
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Caso existissem variações no valor desta participação as mesmas eram registadas na rubrica de 
“Outras reservas”.

No momento da venda, ou caso seja determinada imparidade, as variações acumuladas no justo valor 
eram transferidas para proveitos ou custos do exercício, sendo registadas nas rubricas de “Resultados 
de activos financeiros disponíveis para venda” ou “Imparidade de outros activos financeiros, líquida 
de reversões e recuperações”, respectivamente. Os ganhos ou perdas cambiais de activos monetários 
eram reconhecidas directamente na demonstração dos resultados.

Imparidade

Conforme anteriormente referido, os activos financeiros disponíveis para venda são registados ao 
justo valor, sendo as variações no justo valor reflectidas em capital próprio, na rubrica “Reservas de 
reavaliação”.

Sempre que exista evidência objectiva de imparidade, as menos valias acumuladas que tenham 
sido reconhecidas em reservas eram transferidas para custos do exercício sob a forma de perdas por 
imparidade, na rubrica “Imparidade de outros activos financeiros, líquida de reversões e recuperações”.

A Norma IAS 39 prevê os seguintes indícios específicos para imparidade em instrumentos de capital:

• Informação sobre alterações significativas com impacto adverso na envolvente tecnológica, de 
mercado, económica ou legal em que o emissor opera que indique que o custo do investimento não 
venha a ser recuperado;

• Um declínio significativo ou prolongado do valor de mercado abaixo do preço de custo.

As perdas por imparidade em instrumentos de capital não podem ser revertidas, pelo que eventuais 
mais-valias potenciais originadas após o reconhecimento de perdas por imparidade são reflectidas 
em “Reservas de reavaliação”. Caso posteriormente sejam determinadas menos-valias adicionais, 
considera-se sempre que existe imparidade, pelo que são reflectidas em resultados do exercício.

As perdas por imparidade registadas em títulos de rendimento fixo podem ser revertidas através de 
resultados, caso se verifique uma alteração positiva no seu justo valor resultante de um evento ocorrido 
após a determinação da imparidade.

iv. Passivos financeiros
Um instrumento financeiro é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação 
contratual de uma liquidação a ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou outro activo 
financeiro, independente da sua forma legal.

Os passivos financeiros não derivados incluem recursos de instituições de crédito e de Clientes 
e empréstimos. Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao justo valor e 
subsequentemente ao custo amortizado. Os custos de transacção associados fazem parte da taxa 
de juro efectiva. Os juros reconhecidos pelo método da taxa de juro efectiva são reconhecidos na 
margem financeira (Nota 22).

O custo amortizado de um passivo financeiro é o montante pelo qual é reconhecido inicialmente, 
deduzido de recebimentos de capital, acrescido ou deduzido de amortizações acumuladas usando o 
método da taxa de juro efectiva, decorrentes da diferença entre o valor inicialmente reconhecido e o 
montante na maturidade.

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros activos e passivos mensurados ao custo 
amortizado eram reconhecidos nas rubricas de juros e rendimentos similares ou juros e encargos 
similares (Nota 22), pelo método da taxa de juro efectiva.

A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros 
estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro (ou, quando apropriado, por um 
período mais curto) para o valor líquido actual de balanço do activo ou passivo financeiro.
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Para a determinação da taxa de juro efectiva, o Banco procede à estimativa dos fluxos de caixa 
futuros considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo opções 
de pagamento antecipado), não considerando eventuais perdas por imparidade. O cálculo inclui as 
comissões pagas ou recebidas consideradas como parte integrante da taxa de juro efectiva, custos de 
transacção e todos os prémios ou descontos directamente relacionados com a transacção, excepto 
para activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados.

No caso de activos financeiros ou grupos de activos financeiros semelhantes para os quais foram 
reconhecidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados são determinados com 
base na taxa de juro utilizada para desconto de fluxos de caixa futuros na mensuração da perda por 
imparidade.

Especificamente no que diz respeito à política de registo dos juros de crédito vencido são considerados 
os seguintes aspectos:

• Os juros de créditos vencidos com garantias reais até que seja atingido o limite de cobertura 
prudentemente avaliado são registados por contrapartida de resultados de acordo com a IAS 18 – 
Rédito no pressuposto de que existe uma razoável probabilidade da sua recuperação; e

• Os juros já reconhecidos e não pagos relativos a crédito vencido há mais de 90 dias, que não estejam 
cobertos por garantia real são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando recebidos 
por se considerar, no âmbito da IAS 18 –Rédito, que a sua recuperação é remota.

v. Depósitos indexados
Os Depósitos a prazo de Clientes em moeda nacional, indexados à taxa de câmbio do Dólar dos 
Estados Unidos (USD) estão sujeitos à actualização cambial. Deste modo, o resultado da actualização 
cambial do valor nominal dos depósitos é reflectido na demonstração dos resultados do exercício 
em que ocorre na rubrica “Resultados cambiais” (Nota 25), sendo o juro corrido reflectido na rubrica 
“Juros a pagar” (Nota 17).

3.5.5 Activos não correntes detidos para venda

O Banco regista na rubrica “Activos não correntes detidos para venda” os bens recebidos em dação em 
pagamento, na sequência da recuperação de créditos em incumprimento, se destinados à alienação 
posterior.

Estes activos são registados pelo menor montante apurado entre a sua avaliação e o valor do crédito em 
dívida deduzido das respectivas provisões específicas constituídas.

Os activos registados nesta rubrica não são amortizados, sendo valorizados ao menor entre a quantia 
escriturada e o valor estimado de realização, deduzido dos custos a incorrer na venda. O valor de reavaliação 
destes activos é determinado com base em avaliações periódicas efectuadas por peritos avaliadores 
independentes. Sempre que o valor decorrente dessas avaliações (líquido de custos de venda) for inferior ao 
valor por que se encontram contabilizados, são registadas perdas por imparidade na rubrica “Imparidade de 
outros activos líquidos de reversões e recuperações”.

Quando esgotado o prazo legal de 2 anos sem que os bens sejam alienados (prorrogáveis por autorização do 
BNA), é efectuada nova avaliação, destinada a apurar o valor de mercado actualizado, com vista a eventual 
constituição da correspondente imparidade.

3.5.6 Outros activos tangíveis

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

Os custos subsequentes são reconhecidos como um activo separado apenas se for provável que deles 
resultarão benefícios económicos futuros para o Banco. As despesas com manutenção e reparação são 
reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos 
exercícios (Nota 29). As amortizações são calculadas ao longo da vida útil estimada dos bens, a qual 
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corresponde ao período em que se espera que os activos estejam disponíveis para uso. Os anos de vida útil 
estimada para as principais classes de activos tangíveis do Banco são como seguem:

Anos de vida útil

Imóveis de uso próprio (edifícios) 25 a 50

Obras em edifícios arrendados 4 a 50

Equipamento

Equipamento informático 3

Mobiliario e material 6

Material de transporte 4

Máquinas e ferramentas 3 a 8

Instalações Interiores 3 a 25

Equipamento de Segurança 8

Outro equipamento 5

De acordo com a IAS 36 – Imparidade de activos, quando um activo tem indícios de imparidade deve ser 
estimado o seu valor recuperável, devendo ser reconhecida uma perda por imparidade sempre que o 
valor líquido de um activo exceda o seu valor recuperável. As perdas por imparidade são reconhecidas na 
demonstração dos resultados.

3.5.7 Activos intangíveis

As imobilizações incorpóreas correspondem essencialmente a software.

Os activos intangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido de amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas linearmente pelo período da vida útil estimada dos activos, a qual 
corresponde em média a um período de 3 anos.

As despesas com manutenção de software são registadas como custo no exercício em que são incorridas, 
sendo que o desenvolvimento de aplicações informáticas para as quais exista expectativa que venham a 
ser gerados benefícios económicos futuros para além de um exercício, são reconhecidos e registados como 
activos intangíveis.

3.5.8 Relato financeiro em economias hiperinflacionárias

Nos termos da IAS 29 – Relato financeiro em economias hiperinflacionárias (“IAS 29”), as instituições 
financeiras devem, em caso de existência de hiperinflação, considerar mensalmente os efeitos da modificação 
no poder de compra da moeda nacional, com base na aplicação do Índice de Preços ao Consumidor 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:

• 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;

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

• 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;

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

• A taxa acumulada de inflação durante 3 anos aproxima-se, ou excede 100%.
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O valor resultante da actualização monetária deve ser reflectido mensalmente, a débito na conta de 
“Resultado na posição monetária líquida” da demonstração de resultados, por contrapartida do aumento 
dos saldos de capital próprio, com excepção da rubrica “Capital Social”, que deve ser classificada numa 
rubrica específica (“Reservas de reavaliação”) que só pode ser utilizada para posterior aumento de capital.

A Associação Angolana de Bancos (“ABANC”) e o Banco Nacional de Angola (“BNA”) expressaram uma 
interpretação de que não se encontram cumpridos a totalidade dos requisitos previstos na IAS 29 – Relato 
financeiro em economias hiperinflacionárias (“IAS 29”) para que a economia Angolana seja considerada 
hiperinflacionária para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018. Com base nessa interpretação, o 
Conselho de Administração decidiu continuar a não aplicar nas demonstrações financeiras do exercício 
findo naquela data a apresentação das mesmas de acordo com aquela norma, em linha com o que havia 
sido a sua posição com referência a 31 de Dezembro de 2017.

3.5.9 Impostos sobre o rendimento

Imposto corrente

O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual pode diferir do resultado 
contabilístico devido a ajustamentos à matéria colectável resultantes de custos ou proveitos não relevantes 
para efeitos fiscais, ou que apenas serão considerados noutros períodos contabilísticos.

Imposto diferido

Os impostos diferidos activos e passivos correspondem ao valor do imposto a recuperar ou a pagar em 
períodos futuros, resultante de diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor dos activos e 
passivos no balanço e a sua base fiscal, utilizados na determinação do lucro tributável. Os impostos diferidos 
passivos são registados para todas as diferenças temporárias tributáveis, enquanto os impostos diferidos 
activos só são reconhecidos até ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros 
que permitam a utilização das correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou de reporte de prejuízos 
fiscais.

Adicionalmente, não são registados activos fiscais diferidos nos casos em que a sua recuperabilidade possa 
ser questionável devido a outras situações, incluindo questões de interpretação da legislação fiscal em vigor.

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 o Banco, como apura prejuízos fiscais e não tem estudos que demonstrem 
a existência de lucros tributáveis futuros, não regista impostos diferidos activos.

Imposto industrial

O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente um 
contribuinte do Grupo A, sujeito a uma taxa de imposto de 30%.

A 1 de Janeiro de 2015 entrou em vigor o novo Código do Imposto Industrial, aprovado pela Lei n.º 19/14, de 
22 de Outubro, o qual passou a determinar que os proveitos sujeitos a Imposto sobre a Aplicação de Capitais 
(“IAC”) são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável, não consubstanciando o IAC um 
custo aceite fiscalmente (Nota 14).

Adicionalmente, nos termos do novo Código do Imposto Industrial, os contribuintes cuja actividade esteja 
no âmbito dos poderes de supervisão do Banco Nacional de Angola, devem efectuar, até ao final do mês de 
Agosto de cada ano, a liquidação provisória do Imposto Industrial referente a esse exercício, sendo o imposto 
a entregar calculado com base em 2% sobre o resultado derivado das operações de intermediação financeira, 
apurado nos primeiros seis meses do exercício fiscal anterior, excluídos os proveitos sujeitos a IAC.

Apresenta-se na Nota 14 a reconciliação entre o resultado fiscal e o resultado contabilístico.

Imposto Sobre a Aplicação de Capitais (“IAC”)

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/11, de 30 de Dezembro, veio introduzir diversas alterações legislativas 
ao Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais, tendo sido, entretanto, alterado pelo Decreto Legislativo 
Presidencial n.º 2/14, de 20 de Outubro. O IAC incide, genericamente, sobre os rendimentos provenientes 
das aplicações financeiras do Banco, nomeadamente rendimentos resultantes de aplicações e rendimentos 
de títulos. A taxa varia entre 5% (no caso de rendimentos de títulos de dívida admitidos à negociação em 
mercado regulamentado e que apresentem uma maturidade igual ou superior a três anos) e 15%.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS



RELATÓRIO E CONTAS 2018

121

De acordo com o último entendimento formal pela Administração Geral Tributária à Associação Angolana de 
Banco (“ABANC”), apesar de os rendimentos provenientes da reavaliação cambial de títulos de dívida pública 
emitidos em moeda estrangeira serem sujeitos a IAC, deverão ser tributados em sede de imposto industrial 
até que o Banco Nacional de Angola proceda à retenção na fonte deste imposto sobre os rendimentos em 
questão.

Em carta do Banco Nacional de Angola à ABANC, de 26 de Setembro de 2013, foi reiterado que os juros 
de Obrigações do Tesouro, Bilhetes do Tesouro e Títulos do Banco Central apenas são sujeitos a IAC, 
relativamente a títulos emitidos após 1 de Janeiro de 2013.

Imposto Predial Urbano (“IPU”)

Incide IPU, à taxa de 0,5%, sobre o valor patrimonial dos imóveis próprios que se destinem ao desenvolvimento 
da actividade normal do Banco quando o seu valor patrimonial é superior a 5.000 mAOA.

Outros impostos

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

3.5.10 Provisões e contingências

Uma provisão é constituída quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) 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 na data do balanço.

Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de um passivo contingente, procedendo-se 
à respectiva divulgação, em conformidade com os requisitos do IAS 37 – “Provisões, passivos contingentes 
e activos contingentes”.

As provisões são revistas no final de cada data de reporte e ajustadas para reflectir a sua melhor estimativa, 
sendo revertidas por contrapartida de resultados na proporção dos pagamentos que não sejam prováveis. As 
provisões são desreconhecidas através da sua utilização para as obrigações para as quais foram inicialmente 
constituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar.

3.5.11 Reconhecimento de rendimentos de serviços e comissões

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

• Quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o seu reconhecimento em resultados é 
efectuado no período a que respeitam; e

• Quando resultam de uma prestação de serviços, o seu reconhecimento é efectuado quando o referido 
serviço está concluído.

3.5.12 Resultados por acção

Os resultados por acção básicos são calculados dividindo o resultado líquido atribuível a accionistas do 
Banco pelo número médio ponderado de acções ordinárias em circulação, excluindo o número médio de 
acções próprias detidas pelo Banco.

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

3.5.13 Caixa e seus equivalentes

Para efeitos da preparação da demonstração dos fluxos de caixa, o Banco considera como “Saldo em 
disponibilidades do fim do exercício” o total dos saldos das rubricas “Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais” e “Disponibilidades em outras instituições de crédito”, excluindo a rubrica referente a “Créditos no 
sistema de pagamentos” (Notas 4 e 5).
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3.6 PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

As Normas Internacionais de Relato Financeiro definem um conjunto de tratamentos contabilísticos, estando 
subjacente que o Conselho de Administração efectue julgamentos e faça as estimativas necessárias para 
decidir qual o tratamento contabilístico mais adequado.

As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos 
apresentadas nesta Nota visam facilitar o entendimento no que se refere à sua aplicação e de como a mesma 
afecta os resultados reportados pelo Banco, e as respectivas divulgações. A descrição das principais políticas 
contabilísticas utilizadas pelo Banco é apresentada na Nota 3.5 às demonstrações financeiras.

No que se refere aos resultados divulgados pelo Banco, uma vez que em muitas situações existem alternativas 
ao tratamento contabilístico, caso o Banco optasse por outro tratamento os resultados poderiam ser diferentes. 
O Conselho de Administração considera que as escolhas efectuadas são apropriadas e que as demonstrações 
financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Banco e o resultado das suas 
operações em todos os aspectos materialmente relevantes.

Instrumentos financeiros – IFRS 9

Classificação e mensuração

A classificação e mensuração dos activos financeiros depende dos resultados do teste SPPI (análise das 
características dos fluxos de caixa contratuais, para concluir se os mesmos correspondem unicamente a 
pagamentos de capital e juros sobre o capital em dívida) e da definição do modelo de negócio, para gestão 
desses fluxos de caixa.

O Banco determina o modelo de negócio tendo em consideração a forma como os grupos de activos financeiros 
são geridos em conjunto para atingir um objectivo de negócio específico. Esta avaliação requer julgamento, na 
medida em que têm de ser considerados, entre outros, os seguintes aspectos: a forma como o desempenho dos 
activos é avaliada; os riscos que afectam o desempenho dos activos e a forma como esses riscos são geridos; e 
a forma de retribuição dos gestores dos activos.

O Banco monitoriza os activos financeiros mensurados ao custo amortizado e ao justo valor através de 
outro rendimento integral que sejam desreconhecidos antes da sua maturidade, para perceber os motivos 
subjacentes à sua alienação e determinar se são consistentes com o objectivo do modelo de negócio definido 
para esses activos. Esta monitorização insere-se no processo de avaliação contínua pelo Banco do modelo de 
negócio dos activos financeiros que permanecem em carteira, para determinar se o mesmo é adequado e, caso 
não seja, se houve uma alteração do modelo de negócio e consequentemente uma alteração prospectiva da 
classificação desses activos financeiros.

Perdas por imparidade em activos financeiros ao custo amortizado

A determinação das perdas por imparidade para instrumentos financeiros envolve julgamentos e estimativas 
relativamente aos seguintes aspectos, entre outros:

Aumento significativo do risco de crédito

As perdas por imparidade correspondem às perdas esperadas em caso de incumprimento num horizonte 
temporal de 12 meses, para os activos em estágio 1 de imparidade, e às perdas esperadas considerando a 
probabilidade de ocorrência de um evento de incumprimento em algum momento até à data de maturidade 
do instrumento financeiro, para os activos em estágios 2 e 3. Um activo é classificado em estágio 2 sempre 
que se verifique um aumento significativo no respectivo risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial. 
Na avaliação da existência de um aumento significativo do risco de crédito, o Banco tem em consideração 
informação qualitativa e quantitativa, razoável e sustentável.

Perda dado o incumprimento

Corresponde a uma estimativa da perda num cenário de incumprimento. É baseada na diferença entre os fluxos 
de caixa contratuais e os que o Banco espera receber, por via dos fluxos de caixa geridos pelo negócio do Cliente 
ou dos colaterais do crédito. O apuramento da estimativa de perda dado o incumprimento, tem por base, entre 
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outros aspectos, os diferentes cenários de recuperação, informação histórica, os custos envolvidos no processo 
de recuperação e a estimativa de valorização dos colaterais associados às operações de crédito. 

Impostos sobre o lucro

Os impostos sobre os lucros são determinados pelo Banco com base nas regras definidas pelo enquadramento 
fiscal em vigor. No entanto, em algumas situações a legislação fiscal pode não ser suficientemente clara e 
objectiva e originar a existência de diferentes interpretações. Nestes casos, os valores registados resultam 
do melhor entendimento dos órgãos responsáveis pelo Banco sobre o correcto enquadramento das suas 
operações, o qual é, no entanto, susceptível de ser questionado por parte das Autoridades Fiscais.

As Autoridades Fiscais têm a possibilidade de rever o cálculo da matéria colectável efectuado pelo Banco 
durante um período de cinco anos. Desta forma, é possível que haja correcções à matéria colectável, resultantes 
principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal, que pela sua probabilidade, o Conselho de 
Administração considera que não terão efeito materialmente relevante ao nível das demonstrações financeiras.

Continuidade das operações

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, dado que o 
Conselho de Administração considera que o Banco tem os meios e capacidade para continuar as operações 
no futuro previsível. Neste sentido, com o objectivo de dotar o Banco dos recursos necessários para o 
desenvolvimento da sua actividade e assegurar a continuidade das suas operações, o Conselho de Administração 
irá propor à Assembleia Geral de Accionistas as medidas que considerar adequadas, nomeadamente a 
realização de um aumento de capital.  

4. CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2018 2017

Caixa

Notas e moedas nacionais 3.396.328 3.494.337

Notas e moedas estrangeiras

Em Dólares dos Estados Unidos (USD) 115.161 54.371

Em outras divisas 34.686 15.627

3.546.175 3.564.335

Disponibilidades no Banco Nacional de Angola

Em moeda nacional 12.144.347 12.802.161

Em Dólares dos Estados Unidos (USD) 1.281.853 698.540

13.426.200 13.500.701

16.972.375 17.065.036

Os depósitos à ordem mantidos junto do Banco Nacional de Angola em moeda nacional e moeda estrangeira 
visam cumprir as disposições em vigor de manutenção de reservas obrigatórias e não são remunerados.

Em 31 de Dezembro de 2018, as reservas obrigatórias são apuradas nos termos do disposto no Instrutivo n.º 
10/2018, de 19 de Julho e na Directiva n.º 04/DSP/DRO/2018 do Banco Nacional de Angola. Em 31 de Dezembro 
de 2017, as mesmas foram apuradas nos termos do disposto no Instrutivo n.º 06/2017, de 1 de Dezembro, 
do Banco Nacional de Angola. As reservas obrigatórias são constituídas em moeda nacional e em moeda 
estrangeira, em função da respectiva denominação dos passivos que constituem a sua base de incidência.

Em 31 de Dezembro de 2018, a exigibilidade de manutenção de reservas obrigatórias foi apurada através da 
aplicação de um quociente de 17% sobre os passivos elegíveis em moeda nacional e 15% em moeda estrangeira. 
Em 31 de Dezembro de 2017, a exigibilidade de manutenção de reservas obrigatórias foi apurada através da 
aplicação de um quociente de 21% sobre os passivos elegíveis em moeda nacional e 15% em moeda estrangeira.
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Com a entrada em vigor do Instrutivo n.º 06/2017, de 1 de Dezembro, do Banco Nacional de Angola, deixou 
de ser possível cumprir a exigibilidade das reservas obrigatórias com Obrigações do Tesouro, o que implicou o 
reforço efectivo das reservas obrigatórias.

5. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2018 2017

Disponibilidades em instituições de crédito no país

Banco Angolano de Investimentos, S.A. 238.448 35.794

Outras entidades 83.765 -

322.213 35.794

Disponibilidades em instituições de crédito no estrangeiro

Banco BAI Europa, S.A. 2.845.139 3.828.923

Banque de Commerce et de Placements, S.A. 2.440.613 713.175

Byblos Bank Europe, S.A. 1.816.724 (238.759)

Banco Atlântico Europa, S.A. 739.266 843.721

Banco BIC Português, S.A. 711.880 267.227

Banco UBAE, S.A. 266.453 -

Banco BAI Europa, S.A. 118.635 380.827

Outras entidades 88.291 31.727

9.027.001 5.826.841

Créditos no sistema de pagamentos 1.280.584 166.357

10.629.798 6.028.992

Imparidade para disponibilidades em outras instituições 
de crédito (Nota 18)

(16.511) -

10.613.287 6.028.992

Em 2018 e 2017, as “Disponibilidades em outras instituições de crédito” não são remuneradas.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica “Disponibilidades em instituições de crédito no país” incluí um 
depósito junto do Banco BAI que serve de colateral às operações feitas com cartões de crédito VISA de Clientes 
do Banco Keve. O Banco BAI serve de intermediário entre o Banco Keve e a VISA.

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “Disponibilidades em instituições de crédito no estrangeiro” incluía 
um descoberto bancário no Byblos Bank Europe S.A., no montante de (238.759) mAOA. A regularização deste 
descoberto ocorreu em Janeiro de 2018.

O detalhe por moeda da rubrica “Disponibilidades em outras instituições de crédito no estrangeiro” apresenta 
a seguinte composição:

2018 2017

Disponibilidades em instituições de crédito no estrangeiro

Expressas em Dólares dos Estados Unidos (USD) 5.374.042 3.096.432

Expressas em Euros (EUR) 3.652.959 2.723.501

Expressas em Rand Sul Africano (ZAR) - 452

Expressas em Libras Estrelinas (GBP) - 6.456

9.027.001 5.826.841
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Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, o saldo da rubrica “Créditos no sistema de pagamentos” é de 1.280.584 
mAOA e 166.357 mAOA, respectivamente. A rubrica de “Créditos no sistema de pagamentos” inclui cheques 
recebidos no Banco apresentados para compensação nos primeiros dias úteis de 2019 e 2018.

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

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2018 2017

Aplicações em instituições de crédito no país

Banco Nacional de Angola 1.500.000 1.900.000

Banco Sol, S.A. - 2.000.000

Banco de Poupança e Crédito, S.A. - 1.000.000

Banco Angolano de Negócios e Comércio, S.A. - 800.000

1.500.000 5.700.000

Proveitos a receber 645 10.522

1.500.645 5.710.522

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro

Depósitos

Byblos Bank Europe, S.A. 1.700.065 248.554

Banco BIC Português, S.A. - 727.457

Banque de Commerce et de Placements, S.A. - 202.976

Banco Atlântico Europa, S.A. - 414.810

1.700.065 1.593.797

Proveitos a receber 986 848

1.701.051 1.594.645

Operações colaterais de cartas de crédito

Banco Atlântico Europa, S.A. 2.209.910 237.769

Banca Ubae, S.p.A 325.592 -

Byblos Bank Europe, S.A. 285.798 -

Banco BAI Europa, S.A. 52.953 1.320.368

Banque de Commerce et de Placements, S.A. 1.028 -

First National Bank - 512

2.875.281 1.558.649

6.076.977 8.863.816

Imparidade para aplicações em outras instituições de crédito
(Nota 18)

(29.868) -

6.047.109 8.863.816

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Aplicações em instituições de crédito no país – Banco Nacional Angola” 
corresponde a uma operação de venda de títulos próprios com acordo de recompra (REPOS) com maturidade 
de 1 mês e remunerada a 3,93%.

Em 31 de Dezembro de 2017, o saldo relativo a “Aplicações em instituições de crédito no país – Banco Nacional 
de Angola” correspondia a quatro operações de venda de títulos próprios com acordo de recompra (REPOS), 
com datas de contratação compreendidas entre 19 e 26 de Dezembro de 2017 e a taxa de juro média das 
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operações é de 8,74%. Estas operações liquidaram a 16 de Janeiro de 2018. Em 31 de Dezembro de 2017, o 
Banco tinha uma aplicação em moeda nacional junto do Banco Sol, S.A. no montante de 2.000.000 mAOA, com 
maturidade inferior a 1 mês e remunerada a 16,4%. Esta aplicação foi liquidada em Janeiro de 2018.

Em 31 de Dezembro de 2017, o Banco tinha duas aplicações em moeda nacional junto do Banco Poupança 
e Crédito, S.A. e Banco Angolano de Negócios e Comércio, S.A no montante de 1.000.000 mAOA e 800.000 
mAOA, respectivamente, ambas remuneradas a uma taxa de juro 16,4% e maturidade inferior a 1 mês. Estas 
aplicações foram liquidadas em Janeiro de 2018.

O detalhe por moeda das “Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro” tem a seguinte composição:

2018 2017

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro:

Expressas em Dólares dos Estados Unidos (USD) 1.700.065 1.135.303

Expressas em Euros (EUR) - 458.494

1.700.065 1.593.797

Em 31 de Dezembro de 2018, o saldo relativo a “Aplicações de crédito no estrangeiro – Byblos Bank Europe, S.A.” 
correspondia a uma aplicação remunerada a uma taxa de juro média de 2,33%, em moeda estrangeira (USD), 
no montante de 1.700.065 mAOA.

Em 31 de Dezembro de 2017, o saldo relativo a “Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro – Banco 
BIC Português, S.A.” correspondia a aplicações não remuneradas, em moeda estrangeira (Euros), no montante 
de 458.494 mAOA e a aplicações remuneradas à taxa de 0,95%, em moeda estrangeira (USD), no montante de 
268.963 mAOA.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, as “Operações colaterais de cartas de crédito” correspondem a operações 
que servem como colateral de operações de cartas de crédito, conforme indicação de contrapartes específicas.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, o prazo residual das aplicações em bancos centrais e outras instituições 
de crédito, incluindo proveitos a receber e liquido de imparidade, apresenta o seguinte detalhe:

2018 2017

Até 15 dias 7.532 5.198.596

Entre 15 a 30 dias 1.5000.000 1.392.740

Entre 1 a 2 meses 4.469.445 2.272.480

6.076.977 8.863.816

O movimento da imparidade em aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito é analisado 
na Nota 18.

7. ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2018 2017

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - 199.763

- 199.763

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” apresenta os 
seguintes valores:

2017

Descrição Moeda País
Taxa de juro 

média
Custo de 

aquisição
Proveitos a 

receber
Valor de
Balanço

Obrigações do Tesouro indexadas 
ao USD

AOA Angola 5,00% 193.201 6.562 199.763

193.201 6.562 199.763

Conforme a política contabilística descrita na Nota 3.5.4. b), de acordo com a IAS 39, os títulos detidos para 
negociação são aqueles que são adquiridos com o objectivo de serem transaccionados no curto prazo. Com a 
implementação da IFRS 9 estes títulos, de acordo com a sua natureza e modelo de negócio, foram reclassificados 
para a rubrica “Investimentos ao custo amortizado”.

Em 31 de Dezembro de 2017, o valor de balanço das Obrigações do Tesouro indexadas ao Dólar, consiste numa 
Obrigação do Tesouro indexada, que foi adquirida em Março de 2017 e cuja data de vencimento ocorre em 
Setembro de 2023. Este título remunera de acordo com cupões semestrais a uma taxa de 5%.

8. ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL E 
ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

As rubricas “Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral” e “Activos financeiros 
disponíveis para venda” são constituídas pelos seguintes instrumentos de capital:

Participações em outras sociedades
% de 

Participação Nº de Títulos Espécie
Método de 

Valorização

EMIS - Empresa Interbancária de Serviços 2,24% 90.938 Ordinária Custo aquisição(i)

Gestcall - Gestão de Serviços de Atendimento 15,00% 1.500 Ordinária Custo aquisição(i)

Sagripek 5,00% 80 Ordinária Custo aquisição(i)

(i) A norma IFRS 9 prevê que, em circunstâncias limitadas, o custo de aquisição pode ser uma estimativa 
adequada ao justo valor. Assim, as participações financeiras do Banco encontram-se valorizadas pelo custo 
de aquisição na medida em que o Conselho de Administração considera que corresponde a uma estimativa de 
justo valor razoável e prudente, conforme a politica descrita na Nota 3.5.3.

A IFRS 9 prevê alternativas de classificação e mensuração destas participações, uma vez que se trata de um 
instrumento de capital e consequentemente, os instrumentos de capital não se enquadram no âmbito de SPPI, 
uma vez que os fluxos de caixa gerados não correspondem somente a capital e juros. Perante tal facto, os 
instrumentos de capital seriam classificados e mensurados ao justo valor através de resultados. Não obstante, 
a IFRS 9 permite uma alternativa na qual o Banco pode, de forma irrevogável e no momento do reconhecimento 
inicial, optar por classificar e mensurar os instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento 
integral. Com base nesta alternativa, o Banco optou por reconhecer estas participações pelo custo de aquisição, 
considerando desta forma esse valor como um valor aproximadamente razoável e prudente do justo valor do 
instrumento de capital em questão.
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Estas rubricas em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 incluem as seguintes participações financeiras:

2018 2017

Acções

EMIS - Empresa Interbancária de Serviços

Capital 90.938 93.958

Prestações acessórias - 22.025

90.938 115.983

Gestcall - Gestão de Serviços de Atendimento 3.090 3.090

Sagripek 2.167 2.167

96.195 121.240

A EMIS – Empresa Interbancária de Serviços, S.A.R.L. (EMIS) foi constituída em Angola com a função de 
gestão dos meios electrónicos de pagamentos e serviços complementares, sendo a participação do Banco 
correspondente a 2,24%. No seguimento da 27.ª Assembleia Geral da EMIS, a 20 de Maio de 2016, foi aprovada 
a adesão do Banco ao pacto social da EMIS, tendo assim sido adquirida a participação no capital da sociedade. 
Adicionalmente, foram ainda entregues à EMIS os valores correspondentes ao prémio de emissão e a prestações 
acessórias da respectiva participação no capital.

9. INVESTIMENTOS AO CUSTO AMORTIZADO E INVESTIMENTOS DETIDOS ATÉ À MATURIDADE

Estas rubricas apresentam a seguinte composição:

        2018          2017

Taxa de juro Valor de balanço Taxa de juro Valor de balanço

Bilhetes do Tesouro 23,90% 2.500.938 21,82% 9.643.417

2.500.938 9.643.417

Obrigações do Tesouro

Em moeda nacional

Indexadas ao USD (1) 7,10% 48.451.452 7,05% 37.781.104

Não reajustáveis 11,45% 10.092.819 8,96% 1.798.136

58.544.271 39.579.240

Em moeda estrangeira (USD) 5,00% 2.539.836 5,00% 1.614.441

2.539.836 1.614.441

63.585.045 50.837.098

Proveitos a receber 1.202.394 1.542.970

1.202.394 1.542.970

Total Bruto 64.787.439 1.542.970

Imparidade (Nota 18) (1.061.312) -

63.726.127 52.380.068

(1) Valor nominal indexado ao Dólar dos Estados Unidos.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Bilhetes do Tesouro” corresponde a bilhetes do tesouro 
emitidos pelo Estado Angolano em moeda nacional, com maturidade residual inferior a um ano e cuja taxa de 
remuneração média é de 23,90% e 21,82%, respectivamente.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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O aumento do valor de balanço de “Obrigações do Tesouro Indexadas ao USD” entre 2018 e 2017 deve-se 
essencialmente à desvalorização cambial significativa do Kwanza face ao Dólar verificada no exercício de 2018. 
Durante o exercício de 2018, o Banco adquiriu três obrigações indexadas ao USD remuneradas à taxa média de 
7% no montante de 2.352.469 mAOA.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Obrigações do Tesouro – Não reajustáveis” correspondem 
a Obrigações do Tesouro em moeda Nacional no montante de 10.092.819 mAOA e 1.798.136 mAOA, 
respectivamente. Em 2018 estas obrigações foram adquiridas a desconto, sendo a taxa média de desconto 
de aproximadamente 20%, emitidas neste exercício com uma maturidade média em 2022 e uma maturidade 
máxima em 2024, com uma taxa de cupão de aproximadamente 11%.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, os investimentos ao custo amortizado apresentam a seguinte 
desagregação, excluindo juros a receber e imparidade, de acordo com prazos residuais de vencimento:

Até um mês
De um a 

três meses
De três a 

seis meses
De seis meses a 

um ano
Mais de 
um ano Total

Bilhetes do tesouro - - 1.599.430 901.508 - 2.500.938

Obrigações do tesouro em 
moeda nacional

Indexadas à taxa de câmbio 
do Dólar dos Estados Unidos

- 2.748.630 4.367.271 6.789.474 34.546.077 48.451.452

Não indexadas - - 333.140 150.244 9.609.435 10.092.819

Obrigações do tesouro em 
moeda estrangeira

- - - - 2.539.836 2.539.836

Saldo a 31 de Dezembro
de 2018

- 2.748.630 6.299.841 7.841.226 46.695.348 63.585.045

Bilhetes do tesouro 2.652.043 1.812.853 3.798.647 1.379.874 - 9.643.417

Obrigações do tesouro em 
moeda nacional

Indexadas à taxa de câmbio 
do Dólar dos Estados Unidos

- 730.217 1.265.062 11.068.786 24.717.039 37.781.104

Não indexadas - - 332.311 - 1.465.825 1.798.136

Obrigações do tesouro em 
moeda estrangeira

- - - 248.886 1.365.555 1.614.441

Saldo a 31 de Dezembro
de 2017

2.652.043 2.543.070 5.396.020 12.697.546 27.548.419 50.837.098

O movimento de imparidade em investimentos ao custo amortizado é analisado na Nota 18.
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10. CRÉDITO A CLIENTES

Conforme divulgado na Nota 3.5.3.b), o Banco implementou no exercício de 2018 uma ferramenta informática 
com a definição da metodologia a aplicar para o apuramento das perdas por imparidade da carteira de crédito 
concedido, a qual visa cumprir com os requisitos definidos pela IFRS 9 – Instrumentos Financeiros – classificação 
e mensuração (“IFRS 9”).

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica “Crédito a Clientes” apresenta a seguinte composição:

2018 2017

Crédito vivo

Moeda nacional

Empresas 40.811.780 48.104.959

Particulares 5.905.364 6.917.453

Cartões de crédito 1.524.502 -

Sector público empresarial 63.716 40.324

Proveitos a receber 45.634 1.846.818

48.350.996 56.909.555

Moeda estrangeira

Empresas 1.982.765 333.475

Particulares 288.527 165.625

Proveitos a receber 46.766 406.177

2.318.058 905.278

Total de crédito vivo 50.669.054 57.814.833

Crédito vencido

Moeda nacional

Empresas 17.389.814 7.992.839

Sector público empresarial 491 577.574

Particulares 232.317 425.003

Proveitos a receber 3.278.048 6.223

20.900.670 9.001.639

Moeda estrangeira

Empresas - 807.910

Sector público empresarial 286.647 158.522

Particulares 8.193 94.616

294.840 1.061.048

Total de crédito vencido 21.195.510 10.062.687

Total de crédito bruto 71.864.564 67.877.520

Imparidade para capital (20.137.585) (11.861.585)

Imparidade para juros (2.040.413) -

Total de Imparidade (Nota 18) (22.177.998) (11.861.585)

Total de crédito líquido 49.686.566 56.015.935

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Crédito vencido” apresenta o montante de 21.195.510 
mAOA e 10.062.687 mAOA, respectivamente. No inicio de 2019 foi liquidado o montante de 2.148.227 mAOA 
correspondente a exposição vencida de um Cliente.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, o crédito concedido a Clientes vencia juros à taxa média anual de 22,28% 
e 22,72%, respectivamente, para o crédito concedido em moeda nacional, e 11% e 11,87%, respectivamente, 
para o crédito concedido em moeda estrangeira. O crédito em moeda estrangeira é maioritariamente em 
Dólares dos Estados Unidos.

Conforme divulgado na Nota 31, em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o Banco mantinha com entidades 
relacionadas operações de crédito no montante de 29.123.342 mAOA e 24.329.507 mAOA, respectivamente. 
Apesar do aumento de capital social no montante de 6.000.000 mAOA realizado em 2018 (Nota 21), a exposição 
do Banco a estas operações excede os limites dos grandes riscos estipulados pelo Aviso n.º 09/2016, do Banco 
Nacional de Angola.

Em 31 de Dezembro de 2018, o saldo da rubrica “Proveitos a receber – crédito vencido” apresenta o montante 
de 3.278.048 mAOA e 6.223 mAOA, respectivamente. A variação face a 2017 é resultante de processos de 
reestruturação de créditos que se encontram em período de carência, no final do exercício de 2018.

A 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a carteira de crédito, incluindo os proveitos a receber, apresenta a 
seguinte estrutura de acordo com o prazo residual de vencimento:

2018 2017

Em moeda nacional

De um a três meses 4.354.680 13.025.314

De três a seis meses 1.832.486 1.315.346

De seis meses a um ano 450.250 1.701.026

Mais de um ano 40.159.482 39.410.794

Cartões de crédito 1.524.502 1.266.399

Descobertos bancários 29.596 190.676

Vencido 20.889.457 9.001.639

69.240.453 65.911.194

Em moeda estrangeira

De um a três meses 1.061 413.711

De seis meses a um ano - -

Mais de um ano 2.325.190 490.686

Vencido 297.860 1.061.048

2.624.111 1.966.326

71.864.564 67.877.520
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Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a carteira de crédito, incluindo os proveitos a receber, apresenta a 
seguinte estrutura por sector de actividade:

2018 2017

Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade

Comércio 17.851.844 (4.261.111) 12.348.178 (2.816.629)

Serviços 17.317.414 (4.778.875) 19.144.006 (4.547.810)

Construção Civil 8.799.854 (2.433.686) 10.186.877 (1.173.532)

Particulares 7.037.963 (632.263) 6.336.299 (460.933)

Desporto 5.332.984 (3.309.850) 4.407.815 (968.234)

Indústria Transformadora 4.990.992 (1.336.609) 6.302.359 (843.693)

Agricultura 4.020.201 (2.055.508) 360.803 (129.098)

Imobiliária 3.557.333 (1.472.709) 3.525.351 (281.793)

Hotelaria & Turismo 1.993.164 (1.773.616) 4.299.838 (616.961)

Educação 920.140 (64.271) 722.105 (19.160)

Saúde 42.675 (59.501) 145.959 (480)

Agropecuária - - 97.930 (3.262)

71.864.564 (22.177.998) 67.877.520 (11.861.585)

Em 31 de Dezembro de 2018, o sector “Desporto” inclui o montante de 1.345.573 mAOA referente à 
reclassificação de um adiantamento efectuado ao Clube Recreativo Desportivo do Libolo que foi convertido 
num financiamento de médio longo prazo (Nota 15).

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a carteira de crédito, incluindo os proveitos a receber, apresentava a 
seguinte estrutura por domicílio:

2018 2017

Residentes 71.856.209 67.741.703

Não residentes 8.355 135.817

71.864.564 67.877.520

Devido às limitações das ferramentas de informação do Banco, o detalhe da carteira de crédito por segmento e 
por ano de concessão das operações, excluindo o montante de 1.524.502 mAOA referente a cartões de crédito 
é conforme segue:

2018

Crédito a empresas Crédito a particulares Sector público empresarial Total

Ano de 
concessão

Número de 
operações Montante

Imparidade 
constituída

Número de 
operações Montante

Imparidade 
constituída

Número de 
operações Montante

Imparidade 
constituída

Número de 
operações Montante

Imparidade 
constituída

2012 e 
anteriores

65 11.160.495 (4.423.100) 184 1.320.199 (250.148) 2 404.639 (156.452) 251 12.885.333 (4.829.700)

2013 18 1.572.347 (937.300) 36 135.727 (6.821) - - - 54 1.708.074 (944.121)

2014 26 6.843.321 (2.623.348) 137 469.903 (79.487) - - - 163 7.313.224 (2.702.835)

2015 16 4.731.808 (1.042.424) 273 892.739 (56.287) - - - 289 5.624.547 (1.098.711)

2016 34 14.767.311 (9.830.468) 440 647.918 (98.762) - - - 474 15.415.229 (9.929.230)

2017 93 11.028.874 (1.930.231) 2.627 1.462.064 (256.368) 1 40.223 (6.214) 2.721 12.531.161 (2.192.813)

2018 221 13.329.094 (256.317) 1.710 1.508.871 (221.612) 1 24.529 (2.659) 1.932 14.862.494( 480.588)

Total 473 63.433.250 (21.043.188) 5.407 6.437.421 (969.485) 4 469.391 (165.325) 5.884 70.340.062 (22.177.998

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
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2017

Crédito a empresas Crédito a particulares Sector público empresarial Total

Ano de 
concessão

Número de 
operações Montante

Imparidade 
constituída

Número de 
operações Montante

Imparidade 
constituída

Número de 
operações Montante

Imparidade 
constituída

Número de 
operações Montante

Imparidade 
constituída

2012 e 
anteriores

122 13.132.508 (3.333.121) 204 2.068.869 (57.374) 2 778.056 (158.522) 328 15.979.434 (3.549.017)

2013 18 4.022.883 (403.172) 44 313.303 (3.429) - - - 62 4.336.185 (406.601)

2014 28 9.573.801 (355.693) 141 477.737 (19.691) - - -  169 10.051.538 (375.384)

2015 23 5.016.189 (1.051.134) 427 1.038.787 (41.827) - - - 450 6.054.976 (1.092.961)

2016 41 15.316.512 (5.182.621) 456 922.707 (53.810) - - - 497 16.239.219 (5.236.431)

2017 124 12.067.661 (984.019) 5.440 1.839.517 (215.947) 1 42.591 (1.225) 5.565 13.949.769 (1.201.191)

Total 356 59.129.554 (11.309.760) 6.712 6.660.920 (392.078) 3 820.648 (159.747) 7.071 66.611.121 (11.861.585)

O montante das operações de crédito concedido em 2018 relativo a crédito a empresas inclui operações 
reestruturadas durante o exercício na medida em que não foi possível identificar o respectivo ano de concessão.

Conforme divulgado na Nota 3.5.3. b), durante o exercício de 2018, o Banco procedeu à implementação de 
um modelo para cálculo e registo da imparidade para o risco de crédito concedido, o qual está dependente do 
processo de melhoria das bases de dados que lhe dão suporte, fundamentalmente ao nível da marcação de 
operações de crédito reestruturadas e do registo e avaliação das garantias recebidas.

O detalhe do montante de exposição bruta de crédito e do montante de imparidade, por segmento actividade 
é como segue:

Crédito a Empresas Crédito a Particulares Sector Público Empresarial Cartões de crédito Total

2018
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade

Análise individual 62.076.877 (20.890.035) 4.258.865 (565.631) 445.391 (162.666) - - 68.305.635 (21.618.332)

Análise colectiva 1.356.373 (153.153) 2.178.556 (403.854) 24.000 (2.659) 1.524.502 - 3.558.929 (559.666)

63.433.250 (21.043.188) 6.437.421 (969.485) 469.391 (165.325) 1.524.502 - 71.864.564 (22.177.998)

Crédito a Empresas Crédito a Particulares Sector Público Empresarial Cartões de crédito Total

2017
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade

Análise colectiva(1) 59.129.554 (11.309.760) 6.660.920 (392.078) 820.648 (159.747) 1.266.399 - 67.877.520 (11.861.585)

59.129.554 (11.309.760) 6.660.920 (392.078) 820.648 (159.747) 1.266.399 - 67.877.520 (11.861.585)

(1) Conforme divulgado na Nota 3.5.3.2 a), o Banco considera o Aviso n.º 3/2012 para cálculo da imparidade, desta forma não é possivel
    efectuar a distinção entre imparidade individual e colectiva.

A distribuição da carteira de crédito medida por graus de risco internos é como segue:

2018

Nulo
(A)

Muito
reduzido

(B)
Reduzido

(C)
Moderado

(D)
Elevado

(E)

Muito 
elevado

(F)
Perda

(G) Total

Crédito a Empresas 792.837 19.834.119 7.367.813 2.203.773 12.048.669 1.207.632 19.822.718 63.277.561

Crédito a Particulares 59.366 5.125.686 320.449 48.095 55.806 21.941 961.767 6.593.110

Sector Público
Empresarial

- 64.752 - - - - 404.639 469.391

Cartões de crédito - - 1.524.502 - - - - 1.524.502

852.203 25.024.557 9.212.764 2.251.868 12.104.475 1.229.573 21.189.124 71.864.56
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2017

Nulo
(A)

Muito
reduzido

(B)
Reduzido

(C)
Moderado

(D)
Elevado

(E)

Muito 
elevado

(F)
Perda

(G) Total

Crédito a Empresas 17.725 18.190.778 22.352.200 674.634 8.903.114 42.515 8.948.587 59.129.554

Crédito a Particulares 1.169.233 817.896 3.276.429 124.605 21.569 9.036 1.242.151 6.660.920

Sector Público
Empresarial

- - 42.591 - - - 778.056 820.648

Cartões de crédito - - 1.266.399 - - - - 1.266.399

1.186.957 19.008.674 26.937.620 799.240 8.924.683 51.552 10.968.795 67.877.520

Relativamente ao justo valor contabilístico dos imóveis recebidos em dação ou execução; o histórico de imóveis 
recebidos em dação ou execução é residual. Os imóveis recebidos durante o exercício de 2018 foram adquiridos 
para uso próprio (Nota 12) e os restantes imóveis encontram-se registados na rubrica “Activos não correntes 
detidos para venda” (Nota 11).

Durante o exercício de 2018, o Banco implementou um novo software para cálculo da imparidade. No entanto, 
este à data de 31 de Dezembro de 2018 ainda estava em fase de testes pelo que existem algumas debilidades 
do sistema. Desta forma, não foi possível concluir a implementação da ferramenta metodológica para o 
apuramento de perdas por imparidade para o crédito concedido antes do encerramento das demonstrações 
financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, não foi possível divulgar a seguinte informação, 
requerida pelo Instrutivo n.º 5/2016 de 08 de Agosto, publicado pelo Banco Nacional de Angola:

• Quadro I – Detalhe das exposições e imparidade constituída por segmento e por intervalo de dias de 
atraso;

• Quadro IV – Detalhe da carteira de créditos reestruturados por medida de reestruturação aplicada;

• Quadro V – Movimentos de entrada e saídas na carteira de créditos reestruturados;

• Quadro VI – Detalhe do justo valor das garantias subjacentes à carteira de crédito dos segmentos de 
empresas, construção e promoção imobiliária e habitação;

• Quadro VII – Rácio financiamento-garantia dos segmentos de empresas, construção e promoção 
imobiliária e habitação;

• Quadro X – Divulgação dos factores de risco associados ao modelo de imparidade por segmento.

11. ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, o saldo desta rubrica é composto por um imóvel no montante de 
60.539 mAOA. Este imóvel foi recebido em 12 de Novembro de 2015, através da celebração de um contrato de 
dação em pagamento de crédito em incumprimento.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS
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12. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

A rubrica “Outros activos tangíveis” apresenta o seguinte movimento durante o exercício de 2018:

31.12.2017 Amortizações 31.12.2018

Activo
bruto

Amortizações 
acumuladas

Activo
líquido Aumentos Transferências

Abates, 
alienações e 

outros
do 

exercício Abates
Activo
bruto

Amortizações 
acumuladas

Activo
líquido

Imóveis

De serviço próprio 3.890.707 (1.033.348) 2.857.359 2.969 - (15.680) (269.516) 15.680 3.877.996 (1.286.723) 2.591.273

Obras em imóveis 
arrendados

1.789.050 (277.103) 1.511.947 38.934 18.191 (23.544) (66.967) 23.500 1.822.631 (320.570) 1.502.061

5.679.757 (1.310.451) 4.369.306 41.903 18.191 (39.224) (336.483) 39.180 5.700.627 (1.607.293) 4.093.335

Equipamento

Equipamento informático 2.243.067 (1.259.565) 983.502 162.346 19.662 (901.137) (296.116) 892.383 1.523.938 (663.216) 860.722

Mobiliário e material 517.202 (282.863) 234.339 77.231 - (141.530) (56.098) 134.596 452.903 (211.592) 241.311

Material de transporte 525.176 (297.317) 227.859 89.561 - (286.279) (82.842) 253.417 328.458 (126.742) 201.716

Máquinas e ferramentas 314.384 (250.022) 64.362 17.961 1.260 (172.910) (26.468) 172.822 160.695 (94.700) 65.995

Instalações interiores 294.521 (183.230) 111.291 12.091 - (116.432) (32.689) 115.673 190.179 (100.235) 89.944

Equipamento de 
segurança

282.779 (187.984) 94.795 84.725 - (160.109) (23.485) 160.005 207.395 (51.411) 155.984

4.177.129 (2.460.981) 1.716.148 443.914 20.922 (1.778.398) (517.699) 1.728.895 2.863.567 (1.247.895) 1.615.671

Imobilizações em curso 813.564 - 813.564 3.138.012 (46.039) - - - 3.905.537 - 3.905.537

813.564 - 813.564 3.138.012 (46.039) - - - 3.905.537 - 3.905.537

Outras imobilizações 265.183 (205.434) 59.749 23.587 - (174.737) (15.144) 174.477 114.033 (48.539) 65.494

265.183 (205.434) 59.749 23.587 - (174.737) (15.144) 174.477 114.033 (48.539) 65.494

10.935.633 (3.976.866) 6.958.767 3.647.416 (6.926) (1.992.359) (869.327) 1.942.552 12.583.764 (2.903.727) 9.680.037

O Banco adquiriu no último exercício um imóvel a entidades relacionadas no valor de 1.850.000 mAOA, o qual 
é utilizado no âmbito da sua actividade, mas para o qual, devido a questões burocráticas, o Banco ainda não 
conseguiu registar a respectiva propriedade.

Em 31 de Dezembro de 2018, o saldo da rubrica “Imobilizações em curso” é composto, essencialmente, por uma 
fracção no piso 1 do edifício sede Garden Towers adquirida pelo montante de 1.850.000 mAOA, imóvel referido 
no paragrafo acima, e um pavilhão no Retail Park adquirido pelo montante de 866.672 mAOA. Estes imóveis 
foram adquiridos através da celebração de contratos de dação em pagamento de crédito em incumprimento 
com o objectivo de expansão das instalações.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, foram reclassificados 6.926 mAOA por via de 
transferências da rubrica “Imobilizações em curso” para a rubrica “Activos intangíveis em curso” (Nota 13).

A rubrica “Outros activos tangíveis” apresenta a seguinte movimentação durante o exercício de 2017:

31.12.2016 (Pró-forma) Amortizações 31.12.2017

Activo
bruto

Amortizações 
acumuladas

Activo
líquido Aumentos Transferências

Abates, 
alienações e 

outros
do 

exercício Abates
Activo
bruto

Amortizações 
acumuladas

Activo
líquido

Imóveis

De serviço próprio 3.359.540 (768.714) 2.590.826 83.235 447.932 - (264.634) - 3.890.707 (1.033.348) 2.857.359

Obras em imóveis 
arrendados

1.502.570 (215.793) 1.286.777 128.061 158.419 - (61.310) - 1.789.050 (277.103) 1.511.947

4.862.110 (984.507) 3.877.603 211.296 606.351 - (325.944) - 5.679.757 (1.310.451) 4.369.306

Equipamento

Equipamento informático 1.922.040 (995.955) 926.085 321.274 - (247) (263.726) 116 2.243.067 (1.259.565) 983.502

Mobiliário e material 449.445 (232.957) 216.488 67.290 467 - (50.373) - 517.202 (282.863) 234.339

Material de transporte 396.046 (258.565) 137.481 293.107 - (163.977) (59.810) 21.058 525.176 (297.317) 227.859

Máquinas e ferramentas 310.580 (212.750) 97.830 5.314 (1.510) - (35.762) - 314.384 (250.022) 64.362

Instalações interiores 232.904 (152.267) 80.637 61.617 - - (30.963) - 294.521 (183.230) 111.291

Equipamento de 
segurança

219.135 (167.683) 51.452 63.644 - - (20.301) - 282.779 (187.984) 94.795

3.530.150 (2.020.177) 1.509.973 812.246 (1.043) (164.224) (460.935) 21.174 4.177.129 (2.460.981) 1.716.148

Imobilizações em curso 1.087.475 - 1.087.475 332.440 (606.351) - - - 813.564 - 813.564

1.087.475 - 1.087.475 332.440 (606.351) - - - 813.564 - 813.564

Outras imobilizações 252.532 (184.349) 68.183 11.608 1.043 - (22.128) - 265.183 (205.434) 59.749

252.532 (184.349) 68.183 11.608 1.043 - (22.128) - 265.183 (205.434) 59.749

9.732.267 (3.189.033) 6.543.234 1.367.590 - (164.224) (809.007) 21.174 10.935.633 (3.976.866) 6.958.767

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica de “Imobilizações em curso” corresponde, essencialmente, aos 
investimentos realizados para a expansão do Banco através do reforço da sua rede de agências.
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13. ACTIVOS INTANGÍVEIS

A rubrica “Activos intangíveis” apresenta os seguintes movimentos durante os exercícios de 2018 e de 2017:

31.12.2017 Amortizações 31.12.2018

Activo
bruto

Amortizações 
acumuladas

Activo
líquido Aumentos Transferências

Abates, 
alienações e 

outros
do 

exercício Abates
Activo
bruto

Amortizações 
acumuladas

Activo
líquido

Software 348.193 (341.954) 6.239 41.667 - (333.849) (8.859) 333.849 56.011 (16.965) 39.047

Custos Plurianuais 427.588 (426.475) 1.113 - - (423.068) (763) 423.068 4.520 (4.170) 350

Despesas de constituição 5.766 (5.766) - - - (5.766) - 5.766 0 - 0

Activos intangíveis em 
curso

48.943 - 48.943 71.783 6.926 - - - 127.652 - 127.652

Outros 17.817 (17.817) - - - (17.817) - 17.817 0 - 0

848.307 (792.012) 56.295 113.451 6.926 (780.500) (9.622) 780.500 188.184 (21.135) 167.049

31.12.2016 (Pró-forma) Amortizações 31.12.2017

Activo
bruto

Amortizações 
acumuladas

Activo
líquido Aumentos Transferências

Abates, 
alienações e 

outros
do 

exercício Abates
Activo
bruto

Amortizações 
acumuladas

Activo
líquido

Software 348.193 (338.325) 9.868 - - - (3.629) - 348.193 (341.954) 6.239

Custos Plurianuais 427.588 (422.262) 5.326 - - - (4.213) - 427.588 (426.475) 1.113

Despesas de constituição 5.766 (5.766) - - - - - - 5.766 (5.766) -

Activos intangíveis em 
curso

- - - 48.943 - - - - 48.943 - 48.943

Outros 17.817 (17.250) 567 - - - (567) - 17.817 (17.817) -

799.364 (783.603) 15.761 48.943 - - (8.409) - 848.307 (792.012) 56.295

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, foram reclassificados 6.926 mAOA por via de 
transferências da rubrica “Imobilizações em curso” (Nota 12) para a rubrica “Activos intangíveis em curso”.

14. ACTIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES E DIFERIDOS

O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente um 
contribuinte do Grupo A.

O cálculo do imposto corrente dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 foi apurado nos 
termos dos números 1 e 2 do Artigo 4º, da Lei n.º 19 / 14, de 22 de Outubro, sendo a taxa de imposto aplicável 
de 30%.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período 
de 5 anos, podendo resultar, devido a diferentes interpretações da legislação fiscal, em eventuais correcções ao 
lucro tributável dos exercícios de 2014 a 2018. No entanto, não é previsível que qualquer correcção relativa a 
estes exercícios venha a ocorrer e, caso ocorra, não são esperados impactos significativos nas demonstrações 
financeiras.

Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, conforme disposto no artigo 46.º do Código do Imposto 
Industrial, podem ser deduzidos aos lucros tributáveis dos três anos posteriores.

Os activos e passivos por impostos correntes reconhecidos em balanço em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 
podem ser detalhados como seguem:

2018 2017

Passivos por impostos correntes

Contribuição Especial sobre Operações Bancárias - 75.806

Impostos sobre o resultado do exercício 29.589 (13.072)

29.589 62.734

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS
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A estimativa de impostos para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 apresenta-se 
conforme segue:

2018 2017

Resultado antes de impostos e outros encargos 4.603.486 2.075.515

Rendimentos de títulos de dívida pública ou equivalentes sujeitos a IAC (5.935.939) (4.772.856)

Custos fiscalmente não aceites:

Despesas de representação 21.987 336.045

Outros 878.641 535.696

Lucro tributável (431.825) (1.825.600)

Taxa nominal de imposto 30% 30%

Imposto industrial sobre o resultado do exercício - -

No exercício de 2018 não foi apurado imposto a pagar, no entanto, por prudência, o Banco registou uma 
estimativa de 100.000 mAOA, para fazer face a eventuais correcções que podem vir a ser realizadas pela 
Autoridade Geral Tributária.

Os impostos sobre o rendimento são reflectidos nos resultados do exercício, excepto nos casos em que as 
transacções que os originaram tenham sido reflectidas em rubricas de capital próprio. Nestas situações, 
o correspondente imposto é igualmente reflectido por contrapartida de capital próprio, não afectando o 
resultado do exercício.

Os proveitos dos títulos da dívida pública resultantes de Obrigações do Tesouro e de Bilhetes do Tesouro emitidos 
pelo Estado Angolano, até 31 de Dezembro de 2012, cuja emissão se encontra regulamentada pela Lei-quadro 
da Dívida Pública Directa (Lei n.º 16/02, de 5 de Dezembro), bem como pelos Decretos Regulamentares números 
51/03 e 52/03, de 8 de Julho, gozam de isenção de todos os impostos. Tal facto é complementado pelo disposto 
na alínea c) do número 1 do Artigo 23º do Código do Imposto Industrial (Lei nº 18/92, de 3 de Julho), em 
vigor até 31 de Dezembro de 2014, onde é referido expressamente que não se consideram como proveitos os 
rendimentos que provierem de quaisquer títulos da dívida pública angolana, para efeitos do apuramento do 
Imposto Industrial a pagar.

Em 31 de Dezembro de 2017, o Banco procedeu ao registo de 75.806 mAOA referentes à contribuição especial 
sobre operações bancárias (“CEOB”) na rubrica “Passivos por impostos correntes”, uma vez que se encontrava a 
aguardar uma decisão sobre a responsabilidade que o Banco tinha relativamente a esta contribuição. Em 31 de 
Dezembro de 2018, o Banco cumpriu com todas as obrigações tendo sido reclassificada esta responsabilidade 
para cobertura de outros encargos.

De igual forma, o custo apurado com a liquidação de Imposto de Aplicação de Capitais, está excluído dos custos 
fiscalmente aceites para apuramento da matéria colectável, conforme disposto na alínea a) do número 1 do 
artigo 18º do Código de Imposto Industrial.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, o Banco não apresenta qualquer montante relativo a imposto sobre 
o rendimento a pagar, pelo facto de ter sido apurado um lucro tributável negativo no ano corrente. O Banco 
não registou impostos diferidos activos sobre o prejuízo fiscal por não dispor de um estudo que suporte a sua 
recuperabilidade através de lucros fiscais nos próximos exercícios.
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A reconciliação entre a taxa nominal de imposto e a carga fiscal verificada no exercício de 2017, bem como 
a reconciliação entre o custo/proveito de imposto e o produto do lucro contabilístico pela taxa nominal de 
imposto, pode ser analisada como se segue:

2018 2017

Taxa de imposto Valor Taxa de imposto Valor

Resultados antes de impostos 4.603.486 2.075.515

Imposto apurado com base na taxa
nominal do imposto

30,00% 1.381.046 30,00% 622.655

Rendimento de títulos da dívida pública 
ou equivalentes sujeitos a IAC

-38,68% (1.780.782) -68,99% (1.431.857)

Custos fiscalmente não aceites:

Despesas de representação 0,14% 6.596 4,86% 100.814

Outros 5,73% 263.592 7,74% 160.709

Imposto a pagar/recuperar 0,00% - 0,00% -

15. OUTROS ACTIVOS

A rubrica “Outros activos” apresenta a seguinte composição:

2018 2017

Sector estatal 1.013.933 528.181

Despesas antecipadas 789.791 330.769

Impostos a recuperar 171.084 309.537

Outros adiantamentos 119.656 1.808.121

Diferenças de caixa 108.718 70.314

Sector empresarial 63.583 219.050

Particulares 47.299 55.299

Material de expediente 32.224 13.166

Sector público 24.662 -

Património artístico 18.558 18.558

Outros 3.048 -

2.392.556 3.352.995

Imparidade (Nota 18) - (96.672)

2.392.556 3.256.323

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Sector estatal” inclui valores a receber do Ministério da Economia 
relativos aos juros bonificados no âmbito do projecto Angola Invest no montante de 867.801 mAOA. Em 31 de 
Dezembro de 2017, a rubrica “Sector estatal” incluía pagamentos referentes à aquisição de selos de circulação 
para automóveis.

A rubrica “Despesas antecipadas” engloba os custos diferidos relativos aos contratos de rendas e alugueres, 
bem como a contratos relativos a projectos de consultoria junto de entidades externas. Adicionalmente, esta 
rubrica inclui ainda o diferimento de valores pagos referentes a seguros de saúde, automóvel, acidentes de 
trabalho, riscos de engenharia e multirriscos.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS
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Em 31 de Dezembro de 2018, o saldo da rubrica “Impostos a recuperar” inclui 171.084 mAOA referentes a 
imposto industrial que o Banco tem a receber por um pagamento excessivo de liquidação provisória em 2012. 
A variação face a 2017 é justificada pelo facto de terem ocorrido movimentos duplicados que o Banco realizou, 
por lapso, a favor da Conta Única do Tesouro (“CUT”) no valor de 135.853 mAOA.

Em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Outros adiantamentos” inclui o valor a receber da venda da participação 
financeira na Global Seguros à Holding do grupo, que ocorreu durante o exercício de 2014, no montante de 
386.689 mAOA. Durante o exercício de 2017, o Banco reconheceu imparidade de 25% deste valor, correspondente 
a 96.672 mAOA. Durante o exercício de 2018, o Banco utilizou a imparidade registada em 2017 e reconheceu 
o restante valor a receber como custo do exercício por considerar que o mesmo não será recuperável. Neste 
sentido, não existem valores a receber pela Global Seguros referentes à venda desta participação.

Em 31 de Dezembro de 2018, o Banco reclassificou o adiantamento efectuado ao Clube Recreativo Desportivo 
do Libolo no montante 1.345.573 mAOA para a rubrica “Crédito a Clientes” uma vez que esta operação foi 
convertida num financiamento de médio longo prazo.

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica “Sector empresarial” compreende o registo de adiantamentos a 
fornecedores e ao pessoal.

16. RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

2018 2017

Recursos de outras instituições de crédito

Banco Nacional de Angola - 5.870.783

Obrigações no sistema de pagamentos 2.586.710 2.571.254

2.586.710 8.442.037

Em 31 de Dezembro de 2017, o Banco efectuou operações de venda de títulos ao BNA com acordo de recompra 
no valor total de 5.870.783 mAOA, com o objectivo de obter liquidez no curto prazo, pagando uma taxa de juro 
de 21% e com vencimento em Janeiro de 2018.

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Obrigações no sistema de pagamentos” inclui um montante de 
1.223.307 mAOA relativo a cheques visados emitidos que ainda não foram apresentados em compensação 
bem como utilizações de cartões de crédito. Estes saldos foram liquidados no início do exercício de 2019.
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17. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Recursos de Clientes e outros empréstimos” apresenta a 
seguinte composição:

2018 2017

Depósitos à ordem de residentes

Em moeda nacional

Empresas 53.194.646 47.154.011

Particulares 11.278.925 13.187.380

Em moeda estrangeira

Empresas 10.435.354 3.758.570

Particulares 2.102.194 1.504.548

Depósitos à ordem de não residentes

Em moeda nacional

Empresas 835.028 374.780

Particulares 259.539 428.614

Em moeda estrangeira

Empresas 22.593 14.626

Particulares 81.649 45.607

78.209.928 66.468.136

Depósitos a prazo de residentes

Em moeda nacional

Empresas 11.399.567 9.655.305

Particulares 10.882.244 13.991.475

Em moeda estrangeira

Empresas 707.622 673.693

Particulares 2.769.261 1.745.367

Depósitos a prazo de não residentes

Em moeda nacional

Empresas 2.730 -

Particulares 11.392 -

25.772.816 26.065.840

Depósitos Indexados 21.275.603 21.219.835

Juros a pagar 668.788 706.093

Total de depósitos à ordem e a prazo 47.717.207 47.991.768

Empréstimos de residentes 144.031 144.031

Empréstimos de não residentes 3.093.941 1.663.472

3.237.972 1.807.503

129.165.107 116.267.407

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, os depósitos à ordem de Clientes não são remunerados.

Os depósitos indexados ao USD correspondem a uma aplicação financeira com o capital indexado ao Dólar dos 
Estados Unidos (USD) que salvaguarda o depósito da depreciação da moeda nacional (MN), sendo o reembolso 
do capital feito pelo valor de reavaliação à taxa de câmbio da data de vencimento, acrescido dos respectivos 
juros.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, os depósitos a prazo em moeda estrangeira são remunerados a 
uma taxa de juro média de 1,93% e 2,66%, respectivamente, sendo os depósitos a prazo em moeda nacional 
remunerados a uma taxa de juro média ponderada de 9,71% e 8,40%, respectivamente.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica de “Empréstimos de não residentes” corresponde a um 
financiamento no montante de 10.000 milhares de USD concedido pela Norsad Finance Limited, equivalentes 
a 3.093.941 mAOA e 1.663.472 mAOA, respectivamente. Este empréstimo foi concedido pelo prazo de 5 anos e 
tem vencimento em 22 de Dezembro de 2022, sendo remunerado a uma taxa de juro variável indexada à LIBOR 
a 3 meses acrescida de um spread de 8%. O pagamento dos juros é efectuado trimestral e postecipadamente, 
em 30 de Março, Junho, Setembro e Dezembro de cada ano.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, os depósitos a prazo de Clientes, apresentam a seguinte estrutura por 
moeda e taxa de juro média:

2018 2017

Taxa de juro
Montante
em divisa

Montante
em mAOA Taxa de juro

Montante
em divisa

Montante
em mAOA

Em Kwanzas 9,71% 22.964.721 22.964.721 8,40% 24.326.486 24.326.486

Indexado ao Dólar dos Estados Unidos 1,50% - 21.275.603 1,50% - 21.219.835

Em Dólar dos Estados Unidos (USD) 1,96% 11.257 3.473.873 2,10% 14.723.983 2.443.062

Em Euros 1,25% 9 3.010 1,60% 12.864 2.385

47.717.207 47.991.768

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 os “Depósitos a prazo” apresentam a seguinte estrutura por prazos 
residuais de vencimento:

2018 2017

Depósitos a prazo

Até 3 meses 21.567.070 12.813.925

De 3 a 6 meses 3.340.452 5.662.693

De 6 meses a um ano 834.083 8.259.803

De um a cinco anos 21.975.595 21.253.375

Mais de cinco anos 7 1.972

47.717.207 47.991.768

Outros empréstimos

De um a três anos 144.031 144.031

De três a cinco anos 3.093.941 1.663.472

3.237.972 1.807.503

50.955.179 49.799.271
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18. PROVISÕES E IMPARIDADE

O movimento ocorrido nas rubricas de “Provisões” e “Imparidade” em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 foi 
o seguinte:

Saldo 
31.12.2017

Ajustamentos 
de Transição 

IFRS 9 Dotações Reversões Utilizações Transferências
Diferenças 
de câmbio

Saldo 
31.12.2018

Imparidade para disponibilidades em outras 
instituições de crédito (Nota 5)

- 14.468 2.043 - - - - 16.511

Imparidade para aplicações em bancos 
centrais e em outras instituições de crédito 
(Nota 6)

- 111.663 - (81.795) - - - 29.868

Imparidade para investimentos ao custo 
amortizado (Nota 9)

- 842.108 219.204 - - - - 1.061.312

Imparidade para outros activos (Nota 15) 96.672 - - - (96.672) - - -

Imparidade para outros activos líquida 
de reversões e anulações

96.672 968.239 221.247 (81.795) (96.672) - - 1.107.691

Imparidade para crédito (Nota 10) 11.861.585 - 13.619.931 - (3.303.518) - - 22.177.998

Provisões para garantias (Nota 30) 1.583.739 - 1.604.530 - - - - 3.188.269

Outras provisões 251.678 - - (7.169) - - - 244.509

Imparidade e provisões para crédito 
a Clientes

13.697.002 - 15.224.461 (7.169) (3.303.518) - - 25.610.776

13.793.674 968.239 15.445.708 (88.964) (3.400.190) - - 26.718.467

Saldo 
31.12.2016 
(Pró-forma) Dotações Reversões

Recuperações 
de crédito Utilizações Transferências

Diferenças de 
câmbio

Saldo 
31.12.2017

Imparidade para crédito (Nota 10) 6.143.620 3.896.555 - 3.705.057 (1.883.647) - - 11.861.585

Imparidade para outros activos (Nota 15) - 15.552 - - (57.349) 138.469 - 96.672

Provisões para garantias (Nota 30) 1.939.336 250.424 (606.177) - - - 156 1.583.739

Provisões para responsabilidades com 
reforma

138.469 - - - - (138.469) - -

Outras provisões 79.509 191.294 (19.125) - - - - 251.678

8.300.934 4.353.825 (625.302) 3.705.057 (1.940.996) - 156 13.793.674

O saldo das rubricas de “Provisões para responsabilidades e outros compromissos e provisões para riscos 
bancários gerais” visam reflectir a cobertura de determinadas contingências devidamente identificadas, 
decorrentes da actividade do Banco, sendo revistas em cada data de reporte de forma a reflectir a melhor 
estimativa do montante e respectiva probabilidade de pagamento.

O Banco encontra-se a estudar a possibilidade de atribuir um complemento de reforma aos seus colaboradores, 
motivo pelo qual tem em curso a adesão a um plano de pensões de reforma.

A data efectiva da responsabilidade, bem como o montante relativo à mesma ainda não se encontram 
definidos, pelo que não existe nenhuma obrigação legal ou construtiva para tal na data de aprovação destas 
demonstrações financeiras, motivo pelo qual o Banco optou pelo desreconhecimento da provisão que tinha 
registada em 2017.

Não obstante o reforço significativo da imparidade para a carteira de crédito concedido nos exercícios de 2018 
e de 2017 nos montantes líquidos de 15.217.292 mAOA e 3.896.555 mAOA, respectivamente, o Conselho de 
Administração do Banco irá continuar o esforço de reforço da imparidade em 2019.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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19. PASSIVOS SUBORDINADOS

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

2018 2017

Divida subordinada - 3.318.480

Juros a pagar - 113.921

- 3.432.401

Em 31 de Dezembro de 2017, o saldo da rubrica diz respeito a uma emissão de 20.000 milhares de USD, 
equivalentes a 3.318.480 mAOA em Corporate Bonds, que ocorreu em 27 de Setembro de 2012. Estas obrigações 
eram remuneradas à taxa fixa de 11% e tiveram o seu vencimento em 26 de Março de 2018.

20. OUTROS PASSIVOS

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Outros passivos” apresenta a seguinte composição:

2018 2017

Recursos vinculados a operações cambiais 1.560.790 3.456.484

Custos com o pessoal 1.110.796 822.582

Fornecedores 1.010.209 238.886

Obrigações de natureza fiscal 162.806 143.205

Obrigações de natureza administrativa/comercial 25.806 -

Outros passivos 9.791 9.791

3.880.198 4.670.948

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, o saldo da rubrica “Recursos vinculados a operações cambiais” inclui 
1.560.790 mAOA e 3.456.484 mAOA, respectivamente. Nesta rubrica estão incluídos os montantes depositados 
por Clientes que se encontram cativos para liquidação de operações de importação, para efeitos de abertura 
dos respectivos créditos documentários.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Custos com o pessoal” inclui o subsídio de férias dos 
colaboradores do Banco, no montante de 235.850 mAOA e 166.493 mAOA, respectivamente. De acordo com 
o preconizado na Lei Geral do Trabalho, o montante de subsídio de férias liquidado aos trabalhadores em 
determinado exercício é um direito por eles adquirido no ano imediatamente anterior. Assim sendo, o Banco 
procedeu ao acréscimo do subsídio de férias relativo ao exercício de 2018, que apenas foram liquidadas em 
Janeiro de 2019. Esta rubrica inclui ainda a provisão para “Remuneração variável por desempenho” (RVD), no 
valor de 707.598 mAOA e 498.688 mAOA, respectivamente (Nota 28). Esta remuneração variável será liquidada 
em 2019 e 2018.
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21. CAPITAL PRÓPRIO

O movimento nas rubricas de capital próprio nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, 
detalha-se da seguinte forma:

Outras reservas e resultados transitados

Capital
social

Reserva 
legal

Outras 
reservas

Resultados 
transitados Total

Resultado líquido 
do exercício

Total do Capital 
Próprio

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 (Pró-forma) 4.000.000 1.946.888 6.093.477 (255.418) 7.784.947 2.435.368 14.220.315

Aplicação do resultado do exercício de 2016 - 487.074 1.948.294 - 2.435.368 (2.435.368) -

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

Resultado líquido do exercício - - - - - 2.075.515 2.075.515

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 - Antes de IFRS 9 4.000.000 2.433.962 8.041.771 (255.418) 10.220.315 2.075.515 16.295.830

Imparidade implementação da IFRS 9:

Disponibilidades em outras instituições 
financeiras (Nota 5)

- - - (14.468) (14.468) - (14.468)

Aplicações em Bancos centrais e OICs (Nota 6) - - - (111.663) (111.663) - (111.663)

Activos financeiros ao custo amortizado 
(Nota 9)

- - - (842.108) (842.108) - (842.108)

Saldo em 1 de Janeiro de 2018 - Após IFRS 9 4.000.000 2.433.962 8.041.771 (1.223.657) 9.252.076 2.075.515 15.327.591

Aplicação do resultado do exercício de 2017 - 415.103 1.660.412 - 2.075.515 (2.075.515) -

Aumentos de capital social 6.000.000 - (6.000.000) - (6.000.000) - -

Efeitos de ajustamentos de politicas 
contabilisticas

- - - 416.381 - - 416.381

Resultado líquido do exercício - - - - - 4.603.486 4.603.486

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 10.000.000 2.849.065 3.702.183 (807.276) 5.743.972 4.603.486 20.347.458

Capital Social

Com vista ao cumprimento no disposto n.º 1 do Artigo 3 do Aviso n.º 02/2018, de 21 de Fevereiro do Banco 
Nacional de Angola, o Banco aprovou em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 4 de Agosto de 2018, 
o aumento do capital social de 4.000.000 mAOA para 10.000.000 mAOA por incorporação de reservas. Não 
foram emitidas novas acções sendo o valor nominal das mesmas 2.000 AOA face aos 800 AOA do ano 2017.

Os saldos com entidades relacionadas dos exercícios de 2018 e de 2017 são apresentados na Nota 31.

Estrutura acionista

Escalão% % Participação acumulada N.º de aciconistas N.º de acções detidas Montante

Inferior a 2% 29,28% 28 1.463.910 2.928.000

De 2 a 5% 63,77% 21 3.188.511 6.377.000

Superior a 5% 6,95% 1 347.579 695.000

100% 50 5.000.000 10.000.000

Dada a elevada dimensão da estrutura accionista do Banco Keve, a 31 de Dezembro de 2018, a mesma foi 
apresentada por escalões de participação.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, a estrutura accionista do Banco não sofreu alterações.

O Banco não detém acções próprias em 31 de Dezembro de 2018.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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Outras reservas e resultados transitados

Reserva legal

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

Por deliberação unânime da Assembleia Geral de 06 de Abril de 2018 foi decidido transferir 20% do Resultado 
líquido do exercício de 2017 para reforço da “Reserva legal” e 80% para reforço das “Outras reservas”.

22. MARGEM FINANCEIRA

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2018 2017

Juros e rendimentos similares

Juros de créditos a Clientes 6.479.407 10.273.040

Juros de obrigações do tesouro indexadas ao USD 4.157.309 2.244.691

Juros de obrigações do tesouro não reajustáveis 963.876 169.887

Juros de aplicações em bancos centrais e OICs 145.572 138.975

Juros de Bilhetes de Tesouro 814.754 2.371.030

12.560.918 15.197.623

Juros e encargos similares

Juros de recursos de Clientes e outros empréstimos (2.750.400) (2.618.329)

Juros de recursos de bancos centrais e instituições de crédito (756.678) (185.239)

Juros responsabilidades representadas por títulos (84.063) (370.086)

(3.591.141) (3.173.654)

8.969.777 12.023.969

Foi publicado, no Diário da República do dia 20 de Outubro de 2016, o Decreto Legislativo Presidencial n.º 2/14, 
que aprova a revisão e republicação do Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais (“IAC”). De acordo com 
o Diploma em apreço, além dos juros, quaisquer outros rendimentos de títulos de dívida pública (Bilhetes do 
Tesouro e Obrigações do Tesouro) e privada (obrigações e outros títulos de dívida de sociedades) é tributado em 
sede de imposto sobre a aplicação de capitais. Os custos incorridos pelo Banco em sede de IAC encontram-se 
registados na rubrica “Outros resultados de exploração” (Nota 27).

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Juros e rendimentos similares – Crédito a Clientes” inclui 
o saldo de juros recebidos das operações de crédito no montante de 6.479.407 mAOA e 10.273.040 mAOA, 
respectivamente. A variação face a 2017 é justificada essencialmente pela anulação dos juros que se 
encontravam a ser capitalizados.

Relativamente à rubrica de “Juros e rendimentos similares – Juros de obrigações do tesouro indexadas ao Dólar 
dos Estados Unidos “USD” o aumento do saldo entre os dois períodos está relacionado com a variação cambial.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Juros e rendimentos similares – Juros de obrigações do 
tesouro não reajustáveis” inclui o saldo de juros recebidos de obrigações do tesouro. A 31 de Dezembro de 2018 
as Obrigações do Tesouro em moeda nacional – Não reajustáveis apresenta o valor nominal de 10.092.819 
mAOA (Nota 9).

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Juros e encargos similares – Recursos de Clientes e outros 
empréstimos”, refere-se à remuneração paga pelos depósitos a prazo dos Clientes, bem como aos juros 
associados ao empréstimo contratado em 2017 junto da Norsad Finance Limited (Nota 17).
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23. RESULTADOS E ENCARGOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2018 2017

Rendimentos de serviços e comissões

Comissões sobre operações cambiais 3.296.520 1.406.847

Comissões sobre serviços bancários prestados 1.933.441 1.717.451

Comissões sobre operações de crédito 1.627.363 879.232

Comissões de operações com títulos 75.495 4.523

Comissões em cartões 46.052 27.593

Outros rendimentos - 90.841

6.978.871 4.126.487

Encargos de serviços e comissões

Comissões por responsabilidades ou compromissos eventuais (200.145) (179.303)

(200.145) (179.303)

6.778.726 3.947.184

Nos exercícios de 2018 e de 2017, a rubrica “Comissões sobre operações cambiais” corresponde às comissões 
cobradas pelo Banco nas operações de emissão de ordens de pagamento sobre o estrangeiro, reflectindo-se 
uma variação expressiva motivada pela variação cambial ocorrida durante o exercício de 2018.

Nos exercícios de 2018 e de 2017, a rubrica “Comissões sobre serviços bancários prestados” é referente 
essencialmente aos proveitos decorrentes das comissões relativas a cobrança de valores e compensações 
electrónicas. Estas comissões encontram-se associadas aos saldos diários apurados nas câmaras de 
compensação electrónica que apenas são liquidados no dia útil seguinte.

As “Comissões sobre operações de crédito” nos exercícios de 2018 e de 2017, correspondem essencialmente a 
comissões cobradas pela abertura de linhas de crédito.

Nos exercícios de 2018 e de 2017, a rubrica de “Encargos de serviços e comissões – Comissões por 
responsabilidades ou compromissos eventuais” engloba as comissões relativas a garantias recebidas, comissões 
respeitantes a compromissos perante terceiros, comissões associadas a serviços bancários prestados, entre 
outras.

24. RESULTADOS DE INVESTIMENTOS AO CUSTO AMORTIZADO E RESULTADOS DE 
INVESTIMENTOS MANTIDOS ATÉ À MATURIDADE

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Resultados de investimentos ao custo amortizado e mantidos 
até à maturidade” corresponde às valias registadas na alienação de Obrigações do Tesouro no montante de 
769.159 mAOA e 363.612 mAOA, respectivamente.

25. RESULTADOS CAMBIAIS

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2018 2017

Proveitos Custos Total Proveitos Custos Total

Reavaliação cambial e 
resultados de operações cambiais

3.231.549 (459.078) 2.772.471 1.471.126 (209.122) 1.262.004

Reavaliação de instrumentos 
financeiros indexados

29.803.371 (13.812.271) 15.991.100 - (3.109) (3.109)

33.034.920 (14.271.349) 18.763.571 1.471.126 (212.231) 1.258.895

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
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 A rubrica “Reavaliação cambial e resultados de operações cambiais” inclui comissões recebidas pelo Banco nas 
operações de venda de moeda estrangeira a terceiros. De acordo com o Instrutivo nº 03/2014, de 3 de Abril, as 
Instituições Financeiras são autorizadas a praticar taxas de câmbio efectivas em cada operação de venda de 
divisas, ou seja, taxa de câmbio nominal acrescida de todas as comissões e custos ilíquidos de impostos, até 
o limite de 3% a acrescer à taxa de câmbio de referência de venda publicada pelo Banco Nacional de Angola.

A rubrica “Reavaliação de instrumentos financeiros indexados” engloba os proveitos resultantes das flutuações 
cambiais das Obrigações do Tesouro em moeda nacional indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados 
Unidos (Nota 9) e os custos dos depósitos de Clientes indexados à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos 
(Nota 17).

26. RESULTADOS DE ALIENAÇÃO DE OUTROS ACTIVOS

Em 31 de Dezembro de 2018, esta rubrica apresenta um montante de 16.826 mAOA resultado da menos valia 
relativa às alienações de viaturas que o Banco realizou durante o ano de 2018.

27. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

2018 2017

Outros proveitos de exploração

Outros proveitos operacionais 470.117 409.118

Resultados de alienação de investimentos em participadas - 119

Outros custos de exploração

Resultados de alienação de investimentos em participadas (18.369) -

Impostos directos e indirectos (822.899) (431.732)

Negociações de créditos (311.850) (466.278)

Multas e penalidades aplicadas pela entidade reguladora (187.569) (1.332)

Outros custos operacionais (97.800) (277)

(968.370) (490.382)

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica “Outros proveitos operacionais” refere-se essencialmente a 
proveitos cambiais decorrentes de transacções efectuadas diariamente com recurso a cartões VISA. A rubrica 
“Outros proveitos operacionais” em 31 de Dezembro de 2018 inclui 213.079 mAOA referentes às utilizações de 
cartões VISA em moeda estrangeira.

A rubrica “Outros resultados de exploração – Impostos directos e indirectos” corresponde essencialmente ao 
Imposto sobre a aplicação de capitais (Nota 3.5.9).

Nos exercícios de 2018 e de 2017, a rubrica “Negociações de créditos” refere-se a custos resultantes da 
renegociação de créditos por via do perdão de dívida. Em 31 de Dezembro de 2018 esta rubrica corresponde 
essencialmente a um perdão parcial de um descoberto bancário, em Janeiro de 2018, no valor de 290.000 
mAOA.

Em 31 de Dezembro de 2018, o saldo da rubrica “Multas e penalidades” apresenta 187.569 mAOA referentes ao 
apuramento do imposto industrial referente ao exercício de 2013.
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28. CUSTOS COM O PESSOAL

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

2018 2017

Vencimento e salários

Remunerações 5.709.992 4.369.706

Remuneração variável por desempenho 707.598 498.668

Encargos sociais facultativos 699.478 660.339

Encargos sociais obrigatórios 305.545 236.604

Outros custos 16.258 32.260

7.438.871 5.797.577

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, o número de Colaboradores ascende a 596 e 544, respectivamente.

Esta rubrica inclui ainda “Remuneração variável por desempenho” (RVD) a pagar em 2019 referente ao exercício 
de 2018, no valor de 707.598 mAOA. Em 31 de Dezembro de 2017, este montante correspondia a 498.668 
mAOA (Nota 20).

Em 31 de Dezembro de 2018 a rubrica “Encargos sociais facultativos” compreende os custos associados a 
despesas de representação, seguro de saúde e serviços clínicos.

O montante relativo a custos com pessoal, considerando os Colaboradores efectivos e os contratados a termo, 
apresenta a seguinte desagregação por categoria profissional:

2018 2017

Funções directivas 4.572.749 2.365.917

Funções de chefia 1.430.661 1.130.122

Funções específicas 1.201.950 1.871.688

Funções administrativas e outras 233.511 429.850

7.438.871 5.797.577

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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29. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

2018 2017

Comunicações 1.049.987 648.177

Segurança em transporte de valores 903.148 558.132

Publicidade e propaganda 836.293 893.998

Segurança e vigilância 500.181 426.788

Rendas e alugueres 481.206 358.776

Materiais diversos 473.463 299.034

Consultoria 456.051 200.893

Informática 444.937 267.950

Segurança, conservação e reparação 313.560 362.057

Transporte, deslocações e alojamento 212.488 225.174

Seguros 85.185 71.742

Água e energia 32.313 25.507

Outros serviços especializados 28.916 245.839

Serviços de notariado 25.582 9.834

Recrutamento de pessoal 5.027 910

Encargos com acções de natureza cultural - 74

Formação - 37.948

Segurança em transporte de equipamento - 178

Outros custos 69.650 82.340

5.917.987 4.715.351

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Comunicações” registou uma variação significativa em relação ao 
período homólogo devido ao aumento no preçário dos fornecedores relativo aos tarifários associados aos 
terminais de pagamento do Banco.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 o saldo da rubrica de “Outros custos” inclui despesas relativas a 
operações de pagamento no estrangeiro, manutenção de máquinas e outras despesas referentes a manutenção 
de material de escritório.
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30. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

2018 2017

Garantias e outros passivos eventuais 

Garantias e avales prestados 7.513.791 7.740.825

Créditos documentários à importação 30.890.338 6.341.032

38.404.129 14.081.857

Compromissos assumidos perante terceiros

Linhas de crédito irrevogáveis 185.807 4.155

Responsabilidades por prestações de serviços

De depósitos e guarda de valores 5.810.887 1.363.365

44.400.823 15.449.377

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

Os créditos documentários abertos são compromissos irrevogáveis, por parte do Banco, por conta dos seus 
Clientes, para pagar/mandar pagar um determinado montante 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.

O aumento significativo da rubrica “Créditos documentários à importação” decorre da entrada em vigor do 
Instrutivo n.º 09/2018, de Julho de 2018, do Banco Nacional de Angola que estabelece limites para realização 
de operações cambiais de mercadoria com o objectivo de assegurar o controlo sobre o endividamento em 
moeda estrangeira do país.

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 lhes estão subjacentes, sendo que o Banco requer que estas 
operações sejam devidamente colateralizadas quando necessário.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, as provisões constituídas sobre responsabilidades por garantias 
prestadas e créditos documentários à importação ascendem a 3.188.269 mAOA e 1.583.739 mAOA, 
respectivamente (Nota 18).

As responsabilidades por prestações de serviços de “Depósitos e guarda de valores” dizem respeito a títulos de 
terceiros depositados no Banco.

31. PARTES RELACIONADAS

De acordo com a IAS 24, são consideradas entidades relacionadas com o Banco:

• As entidades que exercem, directa ou indirectamente, uma influência significativa sobre a gestão e 
política financeira do Banco – Accionistas;

• Os membros do pessoal-chave da gerência do Banco, considerando-se para este efeito os membros do 
Conselho de Administração executivos e não executivos;

• As Sociedades em que os membros do Conselho de Administração têm influência significativa.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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O montante global de activos, passivos e responsabilidades extrapatrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 
relativos a accionistas, membros dos órgãos sociais, empresas associadas e sociedades e entidades colectivas 
onde os accionistas e membros dos órgãos sociais têm influência significativa, tem a seguinte composição:

Accionistas

Membros do 
Conselho de 

Administração

Sociedades onde os membros 
do Conselho de Administração 

têm influência significativa
Total 

31-12-2018

Activo

Crédito 204.049 338.641 28.580.652 29.123.342

204.049 338.641 28.580.652 29.123.342

Passivo

Depósitos à ordem (574.423) (97.318) (537.295) (1.209.036)

Depósitos a prazo (947.097) (193.171) (9.251) (1.149.519)

(1.521.520) (290.489) (546.546) (2.358.555)

Resultados

Juros e rendimentos similares 2.603 - 996.151 998.754

Juros e encargos similares (21.005) - (167) (21.172)

(18.402) - 995.984 977.582

Extrapatrimoniais

Garantias bancárias - - 3.925.634 3.925.634

Em 31 de Dezembro de 2017, os principais saldos e transacções mantidos pelo Banco com entidades 
relacionadas são os seguintes:

Accionistas

Membros do 
Conselho de 

Administração

Sociedades onde os membros 
do Conselho de Administração 

têm influência significativa
Total 

31-12-2017

Activo

Crédito 47.432 599.348 23.682.726 24.329.507

Outros valores - - 1.732.262 1.732.262

47.432 599.348 25.414.988 26.061.769

Passivo

Depósitos à ordem (642.624) (89.234) (342.640) (1.074.498)

Depósitos a prazo (902.981) (154.536) (45.935) (1.103.452)

(1.545.605) (243.770) (388.575) (2.177.950)

Resultados

Juros e rendimentos similares 13 - 1.944.645 1.944.658

Juros e encargos similares (52.891) (2.367) - (55.258)

(52.878) (2.367) 1.944.645 1.889.400

Extrapatrimoniais

Garantias bancárias - - 4.064.849 4.064.849

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 o Banco mantinha com entidades relacionadas créditos cujos saldos 
ascendiam a 29.123.342 mAOA e 24.329.507 mAOA, respectivamente e créditos documentários à importação 
e garantias prestadas cujos saldos ascendiam a 3.925.634 mAOA e 4.064.849 mAOA, respectivamente. Apesar 
do aumento de capital social realizado no exercício de 2018 no montante de 6.000.000 mAOA (Nota 21), a 
exposição do Banco a estas operações excede o limite dos grandes riscos estabelecido pelo Aviso n.º 9/2016, 
do Banco Nacional de Angola. Adicionalmente, conforme divulgado na Nota 12, o Banco adquiriu nos últimos 
exercícios um conjunto de imóveis a entidades relacionadas no valor de 1.850.000 mAOA, os quais são 
utilizados no âmbito da sua actividade. Neste contexto, o Conselho de Administração encontra-se a reforçar os 
procedimentos implementados para aprovação das transacções com entidades relacionadas.
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32. BALANÇO POR MOEDA

2018 2017

Moeda
nacional

Indexado 
a moeda 

estrangeira
Moeda

estrangeira Total
Moeda

nacional

Indexado 
a moeda 

estrangeira
Moeda

estrangeira Total

ACTIVO

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais

15.540.675 - 1.431.700 16.972.375 16.296.498 - 768.538 17.065.036

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito

1.682.935 - 8.930.352 10.613.287 202.151 - 5.826.841 6.028.992

Aplicações em bancos centrais 
e em outras instituições de crédito

1.500.645 - 4.546.464 6.047.109 7.269.171 1.594.645 8.863.816

Activos financeiros ao justo valor 
através de resultados

- - - - - 199.763 - 199.763

Activos financeiros disponíveis 
para venda

n.a n.a n.a n.a 121.240 - - 121.240

Activos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento integral

96.195 - - 96.195 n.a n.a n.a n.a

Investimentos detidos até 
à maturidade

n.a n.a n.a n.a 12.984.523 37.781.104 1.614.441 52.380.068

Activos financeiros ao custo 
amortizado

14.605.770 49.120.357 - 63.726.127 n.a n.a n.a n.a

Crédito a Clientes 47.073.678 - 2.612.888 49.686.566 54.049.610 - 1.966.325 56.015.935

Activos não correntes detidos 
para venda

60.539 - - 60.539 60.539 - - 60.539

Outros activos tangíveis 9.680.037 - - 9.680.037 6.958.767 - - 6.958.767

Activos intangíveis 167.049 - - 167.049 56.295 - - 56.295

Outros activos 2.282.148 - 110.408 2.392.556 3.256.323 - - 3.256.323

Total do Activo 92.689.671 49.120.357 17.631.812 159.441.840 101.255.117 37.980.867 11.770.790 151.006.774

PASSIVO

Recursos de bancos centrais e de 
outras instituições de crédito

2.560.910 - 25.800 2.586.710 8.442.037 - - 8.442.037

Recursos de Clientes e outros 
empréstimos

91.770.831 21.275.603 16.118.673 129.165.107 87.305.161 21.219.835 7.742.411 116.267.407

Provisões 3.432.778 - - 3.432.778 1.835.417 - - 1.835.417

Passivos por impostos correntes 29.589 - - 29.589 62.734 - - 62.734

Passivos subordinados - - - - - - 3.432.401 3.432.401

Outros passivos 3.880.198 - - 3.880.198 4.670.948 - - 4.670.948

Total do Passivo 101.674.306 21.275.603 16.144.473 139.094.382 102.316.297 21.219.835 11.174.812 134.710.944

Activo/(Passivo) Líquido (8.984.635) 27.844.754 1.487.339 20.347.458 (1.061.180) 16.761.032 595.978 16.295.830

n.a. – Rubricas que sofreram alterações após a aplicação dos novos requisitos relativamente à classificação e mensuração dos activos financeiros introduzidos pela 
IFRS 9 – Instrumentos financeiros.

33. GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos apresenta-se como eixo fundamental de actuação do Banco assegurando a convergência com 
a política corporativa vigente. A função de gestão do risco encontra-se suportada num conjunto de princípios, 
estratégias, políticas, sistemas, processos, regras e procedimentos, que visam garantir um desempenho 
eficiente e rentável da actividade do Banco no médio e longo prazo, com a qual é assegurada a utilização eficaz 
dos activos e recursos e uma gestão adequada não só dos controlos como dos riscos inerentes à actividade que 
visam a implementação de mecanismos de prevenção e protecção contra erros e fraudes e assim garantir a 
continuidade do negócio.

A gestão do risco no Banco assenta na constante identificação e análise da exposição aos diferentes riscos (risco 
de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional e outros riscos), e na execução de estratégias 
com o objectivo de maximizar os resultados face aos riscos a que se encontra exposto, tendo em consideração 
as restrições pré-estabelecidas e que são devidamente supervisionadas.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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Tendo em conta a actividade do Banco, os riscos considerados materialmente relevantes e, consequentemente, 
para os quais é efectuado um maior esforço de identificação, acompanhamento, avaliação, monitorização e 
controlo são:

• Risco de crédito;

• Risco de liquidez;

• Risco de mercado;

- Risco de taxa de juro

- Risco cambial

• Risco operacional.

33.1. RISCO DE CRÉDITO

O risco de crédito corresponde ao risco de incumprimento das contrapartes com as quais o Banco detém 
posições abertas em instrumentos financeiros, enquanto entidade credora. O Banco está dotado de uma 
estrutura de gestão de risco de crédito adequada, abrangendo todas as fases do processo, desde a aceitação da 
proposta até à liquidação do crédito, incluindo o acompanhamento e recuperação.

O Banco Nacional de Angola define a legislação relativamente aos níveis de fundos próprios regulamentares 
que assegura que são mantidos níveis de exposição ao risco de crédito adequados, em que se destaca:

• Aviso n.º 02/2016, de 28 de Abril: estabelece os requisitos de fundos próprios regulamentares para risco 
de crédito e risco de crédito de contraparte;

• Instrutivo n.º 12/2016, de 08 de Agosto: define o método de cálculo e os requisitos de fundos próprios 
regulamentares para risco de crédito e risco de crédito de contraparte;

• Instrutivo n.º 13/2016, de 08 de Agosto: define a prestação de informação sobre o requisito de fundos 
próprios regulamentares para risco de crédito e risco de crédito de contraparte.

O Banco classifica as operações de crédito por ordem crescente de risco, de acordo com os níveis de risco 
definidos no Aviso n.º 11/2014 de 10 de Dezembro do Banco Nacional de Angola conforme segue:

Nível Risco

A Risco mínimo

B Risco muito baixo

C Risco baixo

D Risco moderado

E Risco elevado

F Risco muito elevado

G Risco máximo

A classificação individual da posição em risco considera as características e os riscos da operação e do mutuário 
sendo classificadas inicialmente com base nos seguintes critérios adoptados pelo Banco.

No nível de risco A são classificadas as operações com as seguintes características:

i) Exposições assumidas pelo Estado Angolano, englobando as suas administrações centrais e provinciais;

ii) Assumidas por administrações ou bancos centrais de países divulgados pelo Banco Nacional de Angola 
(Instrutivo n.º 01/2015, de 14 de Janeiro), registando nível de risco mais reduzido;

iii) Exposições totalmente garantidas por depósitos em numerário constituídos ou emitidos pelo Banco;

iv)  Exposições totalmente garantidas por títulos ou obrigações emitidas pelo Estado Angolano ou Banco 
Nacional de Angola.
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As restantes operações que não cumprem os requisitos para classificação no nível de risco A e caso não resultem 
de incumprimentos anteriores, são classificadas no nível de risco B.

Os níveis de risco devem ser revistos em situações de incumprimento, tendo por base:

Nível Risco

B Atraso inferior ou igual a 30 dias

C Atraso superior a 30 dias e inferior ou igual a 60 dias

D Atraso superior a 60 dias e inferior ou igual a 90 dias

E Atraso superior a 90 dias e inferior ou igual a 150 dias

F Atraso superior a 150 dias e inferior ou igual a 180 dias

G Atraso superior a 180 dias

Caso um Cliente registe diversas operações, classificadas em diferentes níveis de risco, a classificação final terá 
por base a classe de risco mais gravosa.

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a exposição máxima ao risco de crédito por instrumento financeiro pode 
ser detalhada conforme segue:

2018 2017

Valor 
contabilístico 

bruto Imparidade

Valor 
contabilístico 

líquido

Valor 
contabilístico 

bruto Imparidade

Valor 
contabilístico 

líquido

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos
centrais (Nota 4)

16.972.375 - 16.972.375 17.065.036 - 17.065.036

Disponibilidades em outras
instituições de crédito (Nota 5)

10.629.798 (16.511) 10.613.287 6.028.992 - 6.028.992

Aplicações em bancos centrais e em 
outras instituições de crédito (Nota 6)

6.076.977 (29.868) 6.047.109 8.863.816 - 8.863.816

Activos financeiros ao justo valor através
de resultados (Nota 7)

- - - 199.763 - 199.763

Activos financeiros disponiveis para venda 
(Nota 8)

n.a n.a n.a 121.240 - 121.240

Activos financeiros ao justo valor através
de outro rendimento integral (Nota 8)

96.195 - 96.195 n.a n.a n.a

Investimentos detidos até à
maturidade (Nota 9)

n.a n.a n.a 52.380.068 - 52.380.068

Investimentos financeiros ao custo
amortizado (Nota 9)

64.787.439 (1.061.312) 63.726.127 n.a n.a n.a

Crédito a Clientes (Nota 10) 71.864.564 (22.177.998) 49.686.566 67.877.520 (11.861.585) 56.015.935

Outros activos (Nota 15) 2.392.556 - 2.392.556 3.352.995 (96.672) 3.256.323

172.819.904 (23.285.689) 149.534.215 155.889.430 (11.958.257) 143.931.173

Extrapatrimoniais

Garantias e avales prestados (Nota 30) 7.513.791 (661.214) 6.852.577 7.740.825 (1.583.739) 6.157.086

Créditos documentários abertos
(Nota 30)

30.890.338 (2.527.056) 28.363.282 6.341.032 - 6.341.032

38.404.129 (3.188.269) 35.215.859 14.081.857 (1.583.739) 12.498.118

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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A qualidade de crédito de activos financeiros apresenta a seguinte composição, em 31 de Dezembro de 2018 
e 2017:

2018

Origem 
do rating

Nível de 
rating

Exposição 
bruta Imparidade

Exposição 
liquida

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 
(Nota 4)

Rating 
interno

Nulo (A) 16.972.375 - 16.972.375

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito (Nota 5)

Rating 
interno

Reduzido (C) 10.629.798 (16.511) 10.613.287

Aplicações em bancos centrais e em 
outras instituições de crédito (Nota 6)

Rating 
interno

Reduzido (C) 6.076.977 (29.868) 6.047.109

Activos financeiros ao justo valor através de 
outro rendimento integral (Nota 8)

Rating 
interno

Nulo (A) 96.195 - 96.195

Investimentos financeiros ao custo amortizado 
(Nota 9)

Rating 
interno

Nulo (A) 64.787.439 (1.061.312) 63.726.127

Crédito a Clientes (Nota 10)
Rating 

interno
Nulo (A) 852.203 - 852.203

Muito 
Reduzido (B)

25.024.557 (1.538.364) 23.486.193

Reduzido (C) 7.212.764 (697.431) 6.515.333

Moderado (D) 2.251.868 (376.984) 1.874.884

Elevado (E) 104.475 (38.294) 66.181

Muito Elevado (F) 774.034 (108.020) 666.014

Perda (G) 35.644.663 (19.418.905) 16.225.758

Outros activos (Nota 15)
Rating 

interno
Nulo (A) 2.392.556 - 2.392.556

172.819.904 (23.285.689) 149.534.215

2017

Origem
do rating

Nível
de rating

Exposição
bruta Imparidade

Exposição
liquida

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 
(Nota 4)

Rating 
interno

Nulo (A) 17.065.036 - 17.065.036

Disponibilidades em outras instituições de crédito 
(Nota 5)

Rating 
interno

Reduzido (C) 6.028.992 - 6.028.992

Aplicações em bancos centrais e em outras 
instituições de crédito (Nota 6)

Rating 
interno

Reduzido (C) 8.863.816 - 8.863.816

Activos financeiros ao justo valor através
de resultados (Nota 7)

Rating 
interno

Reduzido (C) 199.763 - 199.763

Activos financeiros disponíveis para venda 
(Nota 8)

Rating 
interno

Reduzido (C) 121.240 - 121.240

Investimentos detidos até à maturidade 
(Nota 9)

Rating 
interno

Muito Reduzido 
(B)

52.380.068 - 52.380.068

Crédito a Clientes (Nota 10)
Rating 

interno
Nulo (A) 1.137.604 - 1.137.604

Muito Reduzido 
(B)

19.625.950 (2.246.455) 17.379.495

Reduzido (C) 25.175.103 (2.973.423) 22.201.680

Moderado (D) 8.908.686 (1.971.993) 6.936.693

Elevado (E) 1.108.020 (527.250) 580.770

Muito Elevado (F) 37.861 (18.929) 18.932

Perda (G) 11.884.296 (4.123.535) 7.760.761

Outros activos (Nota 15)
Rating 

interno
Nulo (A) 1.544.874 - 1.544.874

Reduzido (C) 1.808.121 (96.672) 1.711.449

155.889.430 (11.958.257) 143.931.173
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Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a concentração geográfica da exposição ao risco de crédito apresenta 
o seguinte detalhe:

2018

Área geográfica

Angola
Outros países

de África Europa Outros Total

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais (Nota 4)

16.972.375 - - - 16.972.375

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito (Nota 5)

238.448 101.453 10.273.386 - 10.613.287

Aplicações em bancos centrais e em outras 
instituições de crédito (Nota 6)

1.500.000 - 4.547.109 - 6.047.109

Activos financeiros ao justo valor através 
de outro rendimento integral (Nota 7)

96.195 - - - 96.195

Investimentos financeiros ao custo 
amortizado (Nota 8)

63.726.127 - - - 63.726.127

Crédito a Clientes (Nota 10) 49.686.566 - - - 49.686.566

Outros activos (Nota 15) 2.392.556 - - - 2.392.556

82.533.145 101.453 14.820.495 - 97.455.093

Extrapatrimoniais

Garantias e avales prestados (Nota 30) 6.852.577 - - - 6.852.577

Créditos documentários abertos (Nota 30) 28.363.282 - - - 28.363.282

35.215.859 - - - 35.215.859

Total 117.749.005 101.453 14.820.495 - 132.670.953

2018

Área geográfica

Angola
Outros países

de África Europa Outros Total

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais (Nota 4)

17.065.036 - - - 17.065.036

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito (Nota 5)

202.151 - 5.826.841 - 6.028.992

Aplicações em bancos centrais e em outras 
instituições de crédito (Nota 6)

5.710.522 512 3.152.782 - 8.863.816

Activos financeiros ao justo valor através 
de outro rendimento integral (Nota 7)

199.763 - - - 199.763

Activos financeiros disponiveis para venda 
(Nota 11)

121.240 - - - 121.240

Investimentos financeiros ao custo 
amortizado (Nota 8)

52.380.068 - - - 52.380.068

Crédito a Clientes (Nota 10) 56.015.935 - - - 56.015.935

Outros activos (Nota 15) 3.256.323 - - - 3.256.323

134.951.038 512 8.979.623 - 143.931.173

Extrapatrimoniais

Garantias e avales prestados (Nota 30) 6.157.086 - - - 6.157.086

Créditos documentários abertos (Nota 30) 6.341.032 - - - 6.341.032

12.498.118 - - - 12.498.118

Total 147.449.156 512 8.979.623 - 156.429.291

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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Durante o exercício de 2018, o Banco implementou um novo software para cálculo da imparidade. No entanto, 
este à data de 31 de Dezembro de 2018 ainda se encontrava em fase de testes pelo que existem algumas 
debilidades. Desta forma, não foi possível divulgar um conjunto de informação requerida pelo Instrutivo 
n.º 05/2016 de 08 de Agosto, publicado pelo Banco Nacional de Angola, nomeadamente:

• Quadro XX – Composição do crédito a clientes

• Quadro XXI – Composição do crédito vencido sem imparidade;

• Quadro XXII – Composição do crédito vencido com imparidade;

• Quadro XXIII – Crédito reestruturado;

• Quadro XXIV – Garantias ou outros colaterais executados no âmbito de operações de crédito concedido.

33.2. RISCO DE LIQUIDEZ

O Banco efectua o controlo e os reportes relacionados com o risco de liquidez de acordo com o disposto no 
Instrutivo n.º 19/2016, de 8 de Agosto, e no Instrutivo n.º 26/2016, de 16 de Novembro, ambos publicados pelo 
Banco Nacional de Angola, intitulados Risco de Liquidez e Governação do Risco de Liquidez, respectivamente.

O Risco de Liquidez reflecte a potencial incapacidade do Banco em cumprir as suas obrigações, inclusive 
as decorrentes de vinculação de garantias, sem afectar as suas operações diárias e sem incorrer em perdas 
significativas.

Para rentabilizar os excedentes de liquidez, o Banco realiza investimentos com maturidades até 12 meses para 
a carteira própria em complemento com as aplicações no Mercado Monetário Interbancário, que contribuem 
positivamente para a margem financeira do Banco. Englobam-se neste domínio as aplicações em Bilhetes de 
Tesouro e a aquisição de Repurchase Agreements (Repos).

Os fluxos de caixa contratuais respeitantes a capital apresentam a seguinte decomposição, em 31 Dezembro 
de 2018 e 2017:

2018

Prazos residuais contratuais

À vista Até 1 mês
Entre 1 

a 3 meses
Entre 3 

a 6 meses
Entre 6 meses 

a 1 ano
Entre 1 

a 3 anos
Entre 3 

a 5 anos
Mais de 

5 anos Indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais

16.972.375 - - - - - - - - 16.972.375

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito

10.629.798 - - - - - - - - 10.629.798

Aplicações em bancos centrais e 
em outras instituições de crédito

- 3.201.696 - 2.875.281 - - - - - 6.076.977

Activos financeiros ao justo 
valor através de outro rendimento 
integral

- - - - - - - - 96.195 96.195

Investimentos financeiros ao custo 
amortizado

- - 2.748.630 6.299.841 7.841.226 42.654.187 3.225.087 816.074 - 63.585.045

Crédito a Clientes - 1.554.098 4.355.741 1.832.486 450.250 40.159.482 2.316.997 306.053 20.889.457 71.864.564

Outros activos - - - - - - - - 2.392.556 2.392.556

27.602.173 4.755.794 7.104.371 11.007.608 8.291.476 82.813.669 5.542.084 1.122.127 23.378.208 171.617.510

Passivos

Recursos de bancos centrais e de 
outras instituições de crédito

(2.262.665) - (324.045) - - - - - - (2.586.710)

Recursos de Clientes e outros 
empréstimos

(78.209.928) (16.159.815) (15.476.644) (12.522.387) (6.744.769) (42.523) (7.068) (1.973) - (129.165.107)

(80.472.593) (16.159.815) (15.800.689) (12.522.387) (6.744.769) (42.523) (7.068) (1.973) - (131.751.817)

Gap de liquidez (52.870.420) (11.404.021) (8.696.318) (1.514.779) 1.546.707 82.771.146 5.535.016 1.120.154 23.378.208 39.865.693

Gap acumulado de liquidez (52.870.420) (64.274.441) (72.970.759) (74.485.538) (72.938.831) 9.832.315 15.367.331 16.487.485 39.865.693 39.865.693
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2017

Prazos residuais contratuais

À vista Até 1 mês
Entre 1

a 3 meses
Entre 3

a 6 meses
Entre 6 meses 

a 1 ano
Entre 1

a 3 anos
Entre 3

a 5 anos
Mais de 5 

anos Indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em 
bancos centrais

17.065.036 - - - - - - - - 17.065.036

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito

6.028.992 - - - - - - - - 6.028.992

Aplicações em bancos centrais 
e em outras instituições de 
crédito

- 6.591.336 2.272.480 - - - - - - 8.863.816

Activos financeiros ao justo 
valor através de resultados

- - - - - - - 199.763 - 199.763

Activos financeiros disponíveis 
para venda

- - - - - - - - 121.240 121.240

Investimentos detidos até à 
maturidade

- 2.652.043 2.543.070 5.396.020 12.697.546 23.264.292 5.360.045 467.052 - 52.380.068

Crédito a Clientes - 10.599.955 2.103.273 1.738.039 695.250 7.530.774 23.055.493 9.026.752 1.266.399 56.015.935

Outros activos - - - - - - - - 3.256.323 3.256.323

23.094.028 19.843.334 6.918.823 7.134.059 13.392.796 30.795.066 28.415.538 9.693.567 4.643.962 143.931.173

Passivos

Recursos de bancos centrais 
e de outras instituições de 
crédito

(2.571.254) - (5.870.783) - - - - - - (8.442.037)

Recursos de Clientes e outros 
empréstimos

(66.468.136) (8.932.927) (3.880.998) (5.662.693) (8.403.834) (21.242.405) (1.674.442) (1.972) - (116.267.407)

Passivos subordinados - - (3.256.323) - - - - - - (3.256.323)

(69.039.390) (8.932.927) (13.008.104) (5.662.693) (8.403.834) (21.242.405) (1.674.442) (1.972) - (127.965.767)

Gap de liquidez (45.945.362) 10.910.407 (6.089.281) 1.471.366 4.988.962 9.552.661 26.741.096 9.691.595 4.643.962 15.965.406

Gap acumulado de liquidez (45.945.362) (35.034.955) (41.124.236) (39.652.870) (34.663.908) (25.111.247) 1.629.849 11.321.444 15.965.406 15.965.406

33.3. RISCO DE MERCADO

O risco de mercado define-se como a possibilidade de incorrer em perdas financeiras decorrentes de variações 
inesperadas nos valores de mercado de exposições detidas. Estas perdas financeiras podem ser incorridas em 
função do impacto produzido pela variação das taxas de juro, das paridades cambiais, dos preços das acções e 
commodities. O risco de mercado pode ser desagregado em risco de taxa de juro e risco cambial.

33.3.1 Risco de taxa de juro
O risco de taxa de juro define-se como a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 
capital do Banco decorrentes de movimentos adversos na taxa de juro.

De acordo com o Aviso n.º 08/2016, de 22 de Junho, do Banco Nacional de Angola, são definidos os requisitos 
de análise e reporte associados ao risco de taxa de juro.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, o detalhe dos instrumentos financeiros por exposição ao risco de taxa 
de juro apresenta a seguinte composição:

2018

Exposição a

Taxa fixa Taxa variável

Não sujeito
a risco de

taxa de juro Derivados Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 16.972.375 - 16.972.375

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 10.613.287 - 10.613.287

Aplicações em bancos centrais e em outras
instituições de crédito

6.047.109 - - - 6.047.109

Activos financeiros ao justo valor através de outro 
rendimento integral

96.195 - - - 96.195

Investimentos financeiros ao custo amortizado 63.726.127 - - - 63.726.127

Outros activos - - 2.392.556 - 2.392.556

69.869.431 - 29.978.218 - 99.847.649

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições 
de crédito

- - (2.586.710) - (2.586.710)

Recursos de Clientes e outros empréstimos (49.622.884) (1.332.295) (78.209.928) - (129.165.107)

(49.622.884) (1.332.295) (80.796.638) - (131.751.817)

20.246.547 (1.332.295) (50.818.420) - (31.904.168)

2017

Exposição a

Taxa fixa Taxa variável

Não sujeito 
a risco de

taxa de juro Derivados Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 17.065.036 - 17.065.036

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 6.028.992 - 6.028.992

Aplicações em bancos centrais e em outras 
instituições de crédito

8.863.816 - - - 8.863.816

Activos financeiros ao justo valor através 
de resultados

199.763 - - - 199.763

Activos financeiros disponíveis para venda - - 121.240 - 121.240

Investimentos detidos até à maturidade 52.380.068 - - - 52.380.068

Outros activos - - 3.256.323 - 3.256.323

61.443.647 - 26.471.591 - 87.915.238

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições 
de crédito

(6.162.225) - (2.279.812) - (8.442.037)

Recursos de Clientes e outros empréstimos (48.432.061) (1.663.572) (66.171.774) - (116.267.407)

Passivos subordinados (3.432.401) - - - (3.432.401)

(58.026.687) (1.663.572) (68.451.586) - (128.141.845)

3.416.960 (1.663.572) (41.979.995) - (40.226.607)
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O detalhe dos instrumentos financeiros com exposição a risco de taxa de juro em função da data de maturidade 
ou de refixação, em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, tem a seguinte composição:

2018

Datas de refixação / Datas de maturidade

Até 1 mês
Entre 1 

a 3 meses
Entre 3 

a 6 meses
Entre 6 meses 

a 1 ano
Entre 1 

a 3 anos
Entre 3 

a 5 anos
Mais de 

5 anos Indeterminado Total

Activos

Aplicações em bancos centrais e 
em outras instituições de crédito

- 3.200.065 - 2.115.284 731.760 - - - 6.047.109

Investimentos financeiros ao 
custo amortizado

- 2.889.752 6.299.841 7.841.226 42.654.187 3.225.087 816.074 - 63.726.167

Crédito a Clientes 1.554.098 4.355.741 1.832.486 450.250 36.981.484 2.316.997 306.053 1.889.457 49.686.566

1.554.098 10.445.558 8.132.327 10.406.760 80.367.431 5.542.084 1.122.127 1.889.457 119.459.842

Passivos

Recursos de Clientes e outros 
empréstimos

(8.485.332) (10.529.003) (3.340.452) (834.083) (4.807.077) (17.369.872) (5.589.360) - (50.955.179)

(8.485.332) (10.529.003) (3.340.452) (834.083) (4.807.077) (17.369.872) (5.589.360) - (50.955.179)

Exposição líquida (10.039.430) (20.974.561) (11.472.779) (11.240.843) (85.174.508) (22.911.956) (6.711.487) (1.889.457) (170.415.021)

2017

Datas de refixação / Datas de maturidade

Até 1 mês
Entre 1 

a 3 meses
Entre 3 

a 6 meses
Entre 6 meses 

a 1 ano
Entre 1 

a 3 anos
Entre 3 

a 5 anos
Mais de 

5 anos Indeterminado Total

Activos

Aplicações em bancos centrais e 
em outras instituições de crédito

6.591.336 2.272.480 - - - - - - 8.863.816

Activos financeiros disponíveis 
para venda

- - - - - - 199.763 - 199.763

Investimentos detidos até à 
maturidade

2.652.043 2.543.070 5.396.020 12.697.546 23.264.292 5.360.045 467.052 - 52.380.068

Crédito a Clientes 10.599.955 2.103.273 1.738.039 695.250 7.530.774 23.055.493 9.026.752 1.266.399 56.015.935

19.843.334 6.918.823 7.134.059 13.392.796 30.795.066 28.415.538 9.693.567 1.266.399 117.459.582

Passivos

Recursos de bancos centrais e de 
outras instituições de crédito

- (5.870.783) - - - - - - (5.870.783)

Recursos de Clientes e outros 
empréstimos

(8.932.927) (3.880.998) (5.662.693) (8.403.834) (20.885.164) (1.674.442) (1.972) (357.241) (49.799.271)

Passivos subordinados - (3.432.401) - - - - - - (3.432.401)

(8.932.927) (13.184.182) (5.662.693) (8.403.834) (20.885.164) (1.674.442) (1.972) (357.241) (59.102.455)

Exposição líquida (28.776.261) (20.103.005) (12.796.752) (21.796.630) (51.680.230) (30.089.980) (9.695.539) (1.623.640) (176.562.037)

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a análise de sensibilidade dos resultados gerados por instrumentos 
financeiros a variações das taxas de juro apresenta o seguinte detalhe:

2018

Variação das taxas de juro

-200 bp1 -100 bp1 -50 bp1 +50 bp1 +100 bp1 +200 bp1

Activos

Aplicações em Bancos Centrais e 
em outras instituições de crédito

(5.130) (2.565) (1.283) 1.283 2.565 5.130

Investimentos ao custo amortizado (204.671) (102.335) (51.168) 51.168 102.335 204.671

Crédito a Clientes (302.554) (151.277) (75.638) 75.638 151.277 302.554

(512.355) (256.177) (128.089) 128.089 256.177 512.355

Passivos

Recursos de Clientes e outros
empréstimos

252.303 126.152 63.076 (63.076) (126.152) (252.303)

252.303 126.152 63.076 (63.076) (126.152) (252.303)

Impacto líquido (260.051) (130.026) (65.013) 65.013 130.026 260.051

2017

Variação das taxas de juro

-200 bp1 -100 bp1 -50 bp1 +50 bp1 +100 bp1 +200 bp1

Activos

Aplicações em Bancos Centrais e 
em outras instituições de crédito

(3.068) (1.534) (767) 767 1.534 3.068

Activos financeiros ao disponíveis 
para venda

(2.625) (1.312) (656) 656 1.312 2.625

Investimentos detidos até 
à maturidade

(265.261) (132.630) (66.315) 66.315 132.630 265.261

Crédito a Clientes (232.004) (116.002) (58.001) 58.001 116.002 232.004

(502.958) (251.478) (125.739) 125.739 251.478 502.958

Passivos

Recursos de Clientes e outros 
empréstimos

168.117 84.059 42.029 (42.029) (84.059) (168.117)

Passivos subordinados 20.713 10.356 5.178 (5.178) (10.356) (20.713)

188.830 94.415 47.207 (47.207) (94.415) (188.830)

Impacto líquido (314.128) (157.063) (78.532) 78.532 157.063 314.128

1 Um bp (“basis point” ou ponto base) corresponde a 0,01 pontos percentuais.

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, a análise de sensibilidade dos resultados para a rubrica “Crédito a 
Clientes” a variações da taxa de juro foi efectuada tendo por base as taxas médias das operações de créditos a 
Clientes, conforme divulgado na Nota 10.
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33.3.2 Risco cambial
O risco de taxa de câmbio pode ser definido como o risco proveniente de movimentos nas taxas de câmbio 
resultando das posições cambiais originadas pela existência de instrumentos financeiros denominados em 
diferentes moedas.

O Banco define a análise e controlo dos riscos com base no Instrutivo n.º 02/2017, de 30 de Janeiro e limites de 
exposição cambial com base no Aviso n.º 06/2018, de 2 de Agosto, ambos do Banco Nacional de Angola.

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o detalhe dos instrumentos financeiros por moeda tem a seguinte 
composição:

2018

Kwanzas

Dólares dos 
Estados Unidos 

da América Euros
Outras

moedas Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais (Nota 4)

15.540.675 1.397.014 34.686 - 16.972.375

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito (Nota 5)

1.682.935 6.508.447 2.421.905 - 10.613.287

Aplicações em bancos centrais e em
outras instituições de crédito (Nota 6)

1.500.645 2.202.040 2.344.424 - 6.047.109

Activos financeiros ao justo valor através 
de outro rendimento integral (Nota 8)

96.195 - - - 96.195

Investimentos financeiros ao custo 
amortizado (Nota 9)

14.605.770 49.120.357 - - 63.726.127

Crédito a Clientes (Nota 10) 47.073.678 1.939.498 673.390 - 49.686.566

Outros activos (Nota 15) 2.282.148 - 110.408 - 2.392.556

82.782.046 61.167.356 5.584.813 - 149.534.215

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras 
instituições de crédito (Nota 16)

(1.763.017) (797.893) (25.800) - (2.586.710)

Recursos de Clientes e outros 
empréstimos (Nota 17)

(91.770.831) (21.275.603) (16.118.673) - (129.165.107)

(93.533.848) (22.073.496) (16.144.473) - (131.751.817)

(10.751.802) 39.093.860 (10.559.660) - 17.782.398

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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2017

Kwanzas

Dólares dos 
Estados Unidos 

da América Euros
Outras

moedas Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais (Nota 4)

16.296.497 768.539 - - 17.065.036

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito (Nota 5)

202.151 3.096.432 2.723.501 6.908 6.028.992

Aplicações em bancos centrais e em 
outras instituições de crédito (Nota 6)

7.269.171 1.136.151 458.494 - 8.863.816

Activos financeiros ao justo valor através 
de resultados (Nota 7)

- 199.763 - - 199.763

Activos financeiros disponíveis para 
venda (Nota 8)

121.240 - - - 121.240

Investimentos detidos até à maturidade 
(Nota 9)

14.598.964 37.781.104 - - 52.380.068

Crédito a Clientes (Nota 10) 54.049.610 1.634.921 331.405 - 56.015.936

Outros activos (Nota 15) 3.256.323 - - - 3.256.323

95.793.956 44.616.910 3.513.400 6.908 143.931.174

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras 
instituições de crédito (Nota 16)

8.442.037 - - - 8.442.037

Recursos de Clientes e outros
empréstimos (Nota 17)

107.648.505 7.898.464 718.051 2.477 116.267.497

Passivos subordinados (Nota 19) - 3.432.401 - - 3.432.401

116.090.542 11.330.865 718.051 2.477 128.141.935

(20.296.586) 33.286.045 2.795.349 4.431 15.789.239

No quadro dos detalhes dos instrumentos financeiros por moeda os montantes da coluna “Dólares dos Estados 
Unidos da América” incluem as operações indexadas ao USD.

A análise de sensibilidade do valor patrimonial dos instrumentos financeiros a variações das taxas de câmbio, 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, tem o seguinte detalhe:

2018

-20% -10% -5% +5% +10% +20%

Moeda

Dólares dos Estados Unidos
da América

(6.415.868) (3.207.934) (1.603.967) 1.603.967 3.207.934 6.415.868

Euro (1.654.095) (827.047) (413.524) 413.524 827.047 1.654.095

Outras moedas (1.877) (939) (469) 469 939 1.877

Total (8.071.840) (4.035.920) (2.017.960) 2.017.960 4.035.920 8.071.840

2017

-20% -10% -5% +5% +10% +20%

Moeda

Dólares dos Estados Unidos
da América

(14.734.526) (7.367.263) (3.683.631) 3.683.631 7.367.263 14.734.526

Euro (846.290) (423.145) (211.573) 211.573 423.145 846.290

Outras moedas (1.767) (884) (442) 442 884 1.767

Total (14.734.526) (7.367.263) (3.683.631) 3.683.631 7.367.263 14.734.526
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33.3.3 Risco cambial
De acordo com a IFRS 8 – Segmentos Operacionais as entidades devem divulgar informações que permitam 
aos utilizadores das demonstrações financeiras avaliar a natureza e os efeitos financeiros das actividades de 
negócio em que estão envolvidas, assim como os ambientes económicos em que operam.

O Banco exerce actividade apenas em Angola com uma estrutura de negócio relativamente simplificada que 
passa, essencialmente, pela obtenção de recursos de Clientes que aplica, juntamente com os seus recursos 
próprios, em investimentos junto do Banco Nacional de Angola e em outras instituições de crédito. Face à 
reduzida complexidade da actividade do Banco o Conselho de Administração entende que a apresentação das 
demonstrações financeiras por apenas um segmento de negócio e para um País (Angola) não apresenta valor 
acrescentado na sua leitura.

34. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existem eventos subsequentes a relevar.

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 
(Montantes em milhares de Kwanzas – mAOA, excepto quando expressamente indicado)
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Agências Banco Keve

BENGUELA

AGÊNCIA DE BENGUELA Rua Aires de Almeida Santos, n.º 75

AGÊNCIA LOBITO Zona Comercial - Av. 25 de Abril, n.º 73/75/77

AGÊNCIA LOBITO SECIL Bairro Lobito Velho - Lobito Instalações da Secil Cimentos

AGÊNCIA LOBITO CATUMBELA Rua da Fábrica Velha, Antiga Açucareira Catumbela

AGÊNCIA LOBITO RESTINGA Avenida de Moçambique, n.º 99

CABINDA

AGÊNCIA CABINDA Av. Comendador Henrique Serrano

AGÊNCIA MASSABI Instalações do Posto Fronteiriço de Massabi

CUANDO CUBANGO

AGÊNCIA MENONGUE Rua 1º de Maio

BALCÃO CATUITUI Posto Fronteiriço do Cuangar

AGÊNCIA CUANGAR Cuangar

POSTO RIVUNGO Posto Fronteiriço Cuangar 

CUNENE

AGÊNCIA SANTA CLARA Estrada Principal de Santa Clara, Edifício do Posto Aduaneiro

AGÊNCIA BROMANGOL SANTA CLARA Estrada Principal de Santa Clara, Edifício da Bromangol Santa Clara

HUAMBO

AGÊNCIA HUAMBO Rua Traseiro Lopes Cidade Baixa

AGÊNCIA HUAMBO NOCEBO Zona Industrial do Huambo Bairro da Chiva

KWANZA SUL

AGÊNCIA SUMBE - SEDE SOCIAL Av. Joaquim Kapango, n.º Y- 43 - Sumbe

AGÊNCIA WACO KUNGO Rua 4 de Fevereiro

AGÊNCIA CALULO Rua 11 de Novembro, R/C

AGÊNCIA DE PORTO - AMBOIM Rua Viriato da Cruz - Complexo Industrial da PESKWANZA - EP, Lote N/D, R/C

BALCÃO ALFÂNDEGA PORTO - AMBOIM Porto Amboim

BALCÃO REPARTIÇÃO FISCAL DO CALULO Rua 10 de Novembro

AGÊNCIA SELES Rua Lar 2 dos Estudantes

BALCÃO REPARTIÇÃO FISCAL DO WACO KUNGO Rua 4 de Fevereiro

LUANDA

AGÊNCIA RAINHA GINGA Rua Rainha Ginga, 77

AGÊNCIA MACULUSSO Rua Joaquim Kapango, 32

AGÊNCIA NOCAL Bairro Hoji Ya Henda - Instalações da Nocal

AGÊNCIA NOVA CIMANGOLA Bairro Kikolo - Instalações da Fábrica da Nova Cimangola

AGÊNCIA CUCA Bairro Cazenga - Rua N’gola kiluanje Instalações da Cuca

AGÊNCIA TALATONA II Bairro Benfica Estrada Direita do Futungo

AGÊNCIA PORTO DE LUANDA Bairro Boavista, Av. 4 de Fevereiro, Instalações do Porto de Luanda

AGÊNCIA AEROPORTO 
Av. 21 de Janeiro / Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro Terminal de carga 
aéreo

AGÊNCIA PORTO SECO Instalações Porto Seco Viana

AGÊNCIA SOVINHOS Instalações Seis Líquidos/Sovinhos Viana

AGÊNCIA CACUACO Rua do Mutobe, Instalações da Vidrul
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AGÊNCIA SERPA PINTO Largo Serpa Pinto - Rua Amílcar Cabral, n.º 4A

AGÊNCIA NOVA VIDA Rua 55/ 60, Projecto Nova Vida

AGÊNCIA NOVA VIDA II Rua 53 Projecto Nova Vida, Município de Belas-Luanda

BALCÃO CORREIOS DE ANGOLA Rua do 1º Congresso do MPLA

BALCÃO AEROPORTO 4 DE FEVEREIRO PARTIDAS Av. 21 de Janeiro / Terminal de Passageiros

BALCÃO AEROPORTO 4 DE FEVEREIRO CHEGADAS Av. 21 de Janeiro / Terminal de Passageiros

AGÊNCIA MAJOR KANHANGULO Rua Major Kanhangulo, n.º 61 B

AGÊNCIA KILAMBA KIAXE Nova Cidade do Kilama Kiaxe

AGÊNCIA GIKA -  SEDE FINANCEIRA Av. Ho Chi Min, Edifício Garden Towers-Torre B, 11º Andar

AGÊNCIA UNIVERSIDADE METODISTA Rua Nossa Senhora da Muxima, Bairro Ingombotas

BALCÃO UNIVERSIDADE ISPAJ Projecto Nova Vida

CENTRO DE EMPRESAS RAINHA GINGA Rua Rainha Ginga, 77

CENTRO DE EMPRESAS PATRIOTA Rua do Patriota, Município de Belas

CENTRO DE EMPRESAS TALATONA II Rua Pedro de Castro Van-Dúnem Loy, Município de Belas

CENTRO DE EMPRESAS VIANA COMETA Estrada de Catete, Município de Viana

CENTRO DE EMPRESAS ROYAL PARK Rua Pedro de Castro Van-Dúnem Loy, Município de Belas

DIRECÇÃO DE PRIVATE Rua Rainha Ginga, 77

AGÊNCIA PATRIOTA Rua do Patriota, Município de Belas

AGÊNCIA VIANA COMETA Estrada de Catete, Município de Viana

AGÊNCIA LUANDA SHOPPING Avenida Cmd Gika, Município de Luanda

AGÊNCIA SONANGALP KM 32 Estrada de Catete S/N Km 32, Município de Viana

AGÊNCIA CAMAMA MULTICENTER Estrada Principal de Camama, Município de Belas

AGÊNCIA CAMAMA ISPEKA Município de Belas, Distrito de Camama, Estrada Principal de Camama

AGÊNCIA CAMPUS UNIVERSITÁRIOS Rua Direita do Camama, Instalações do Campus Universitários

LUBANGO

AGÊNCIA LUBANGO Rua 1º de Agosto, n.º 26 - Bairro Comercial

AGÊNCIA LUBANGO ALFANDEGA Rua Engº. Torres

MALANGE

AGÊNCIA MALANGE Rua Comandante Dangereux, Prédio Che-Guevara R/C Malange

NAMIBE

AGÊNCIA NAMIBE ALFANDEGA Rua Ekuikui II

AGÊNCIA NAMIBE Rua da Praia do Bomfim

SOYO

AGÊNCIA SOYO BASE DO KWANDA Instalações da Base do Kwanda

AGÊNCIA SOYO HOTEL NEMPANZO Instalações do Hotel Nempanzo



Edição: Banco Keve

Paginação: Futuro Publicidade, Lda.

Data: Julho 2019


	Capa
	Índice
	Mensagem Conjunta dos Presidentes do Conselho de Administração e da Comissão Executiva
	Principais Indicadores, Destaques e Perspectivas
	Principais Indicadores
	Factos Relevantes
	Perspectivas para 2019

	Estrutura Organizacional, de Gestão e Responsabilidades Sociais
	Estrutura Organizacional e Órgãos Sociais
	Responsabilidade Social

	Enquadramento Macroeconómico
	Enquadramento Económico Internacional
	Enquadramento Económico Nacional
	Enquadramento Regulamentar Relevante de 2018

	Actividades por Segmentos, Produtos e Serviços
	Caracterização dos Segmentos
	Grandes Empresas
	Rede Comercial e Private
	Canais de Distribuição e Banca Electrónica

	Gestão de Risco
	Organização e Política de Gestão de Risco
	Risco de Crédito
	Risco de Liquidez
	Risco de Mercado
	Risco Operacional
	Risco de Compliance

	Capital Humano
	Caracterização do Capital Humano
	Recrutamento, Rotatividade e Promoção
	Formação e Desenvolvimento do Capital Humano

	Análise Financeira e Proposta de Aplicação de Resultados
	Análise Financeira
	Proposta de Aplicação de Resultados

	Demonstrações Financeiras e Notas
	Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
	Notas às Demonstrações Financeiras

	Parecer do Auditor Externo
	Parecer do Conselho Fiscal
	Agências Banco Keve
	Contra Capa

	Button 182: 
	Button 3: 
	Button 2: 
	Button 5: 
	Button 4: 
	Button 7: 
	Button 6: 
	Button 9: 
	Button 8: 
	Button 11: 
	Button 10: 
	Button 13: 
	Button 12: 
	Button 15: 
	Button 14: 
	Button 17: 
	Button 16: 
	Button 19: 
	Button 18: 
	Button 21: 
	Button 20: 
	Button 23: 
	Button 22: 
	Button 25: 
	Button 24: 
	Button 27: 
	Button 26: 
	Button 29: 
	Button 28: 
	Button 31: 
	Button 30: 
	Button 33: 
	Button 32: 
	Button 35: 
	Button 34: 
	Button 37: 
	Button 36: 
	Button 39: 
	Button 38: 
	Button 41: 
	Button 40: 
	Button 43: 
	Button 42: 
	Button 45: 
	Button 44: 
	Button 47: 
	Button 46: 
	Button 49: 
	Button 48: 
	Button 51: 
	Button 50: 
	Button 53: 
	Button 52: 
	Button 55: 
	Button 54: 
	Button 57: 
	Button 56: 
	Button 59: 
	Button 58: 
	Button 61: 
	Button 60: 
	Button 63: 
	Button 62: 
	Button 65: 
	Button 64: 
	Button 67: 
	Button 66: 
	Button 69: 
	Button 68: 
	Button 71: 
	Button 70: 
	Button 73: 
	Button 72: 
	Button 75: 
	Button 74: 
	Button 77: 
	Button 76: 
	Button 79: 
	Button 78: 
	Button 81: 
	Button 80: 
	Button 83: 
	Button 82: 
	Button 85: 
	Button 84: 
	Button 87: 
	Button 86: 
	Button 89: 
	Button 88: 
	Button 91: 
	Button 90: 
	Button 93: 
	Button 92: 
	Button 95: 
	Button 94: 
	Button 97: 
	Button 96: 
	Button 99: 
	Button 98: 
	Button 101: 
	Button 100: 
	Button 103: 
	Button 102: 
	Button 105: 
	Button 104: 
	Button 107: 
	Button 106: 
	Button 109: 
	Button 108: 
	Button 111: 
	Button 110: 
	Button 113: 
	Button 112: 
	Button 115: 
	Button 114: 
	Button 117: 
	Button 116: 
	Button 119: 
	Button 118: 
	Button 121: 
	Button 120: 
	Button 123: 
	Button 122: 
	Button 125: 
	Button 124: 
	Button 127: 
	Button 126: 
	Button 129: 
	Button 128: 
	Button 131: 
	Button 130: 
	Button 133: 
	Button 132: 
	Button 135: 
	Button 134: 
	Button 137: 
	Button 136: 
	Button 139: 
	Button 138: 
	Button 141: 
	Button 140: 
	Button 143: 
	Button 142: 
	Button 145: 
	Button 144: 
	Button 147: 
	Button 146: 
	Button 149: 
	Button 148: 
	Button 151: 
	Button 150: 
	Button 153: 
	Button 152: 
	Button 155: 
	Button 154: 
	Button 157: 
	Button 156: 
	Button 159: 
	Button 158: 
	Button 161: 
	Button 160: 
	Button 163: 
	Button 162: 
	Button 165: 
	Button 164: 
	Button 167: 
	Button 166: 
	Button 169: 
	Button 168: 
	Button 171: 
	Button 170: 
	Button 173: 
	Button 172: 
	Button 175: 
	Button 174: 
	Button 177: 
	Button 176: 
	Button 179: 
	Button 178: 
	Button 181: 


