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OPINIÃO  Banco nacional de angola  •  Bna

COMPROMISSO 
PARA O FUTURO
“

“
O compromisso com um país, ainda institucionalmente jovem,  

— a comemorar 40 anos de independência —, não nos permite  
abdicar de um esforço cada vez maior para a diversificação  
da economia angolana e para a aceleração do crescimento 

Participar da sessão 
de abertura da 10.ª 
Edição da Banca em 
Análise reveste-se de um 
signi�cado muito especial. 

Em primeiro lugar, porque me concede 
a oportunidade de tomar conhecimento 
do valioso material informativo coligido 
pelos organizadores para servir de suporte 
técnico às discussões, análises e propostas 
que vão emergir. Trata-se de documenta-
ção de valor inestimável, nestes tempos 
cruciais de novos desa�os, perante os 
pilares da estratégia macroeconómica de 
transição para um novo patamar de equi-
líbrio da economia nacional.  Em segundo 
lugar, porque nos 10 anos de realização do 
fórum, foram alcançados avanços notáveis 
nos domínios, quer do crescimento susten-
tável e regulado do sector bancário, quer 
no âmbito das políticas �scal, monetária 
e cambial conduzidas pelo Executivo no 
último decénio. Essa evolução, particular-
mente signi�cativa para mim, que tive o 
privilégio de exercer a função de Minis-
tro das Finanças entre 2002 e 2008, está 
sintetizada, em alguns testemunhos publi-

cados no estudo. Para além desses textos 
referirem os bancos como fortes impulsio-
nadores das grandes transformações eco-
nómicas no nosso país nestes 10 anos, são 
destacados indicadores da evolução da acti-
vidade — 4 300 colaboradores, empregados 
na banca em 2005 (eram 19 000 no �nal 
de 2014); 230 agências bancárias em 2005 
(mais de 1 600 balcões no �nal de 2014).

Os presidentes dos bancos partilham 
esta visão de crescimento explosivo do 
sector bancário e manifestam expectativa 
em relação à conjuntura actual. Percebe-
mos que eles têm confiança nas medi-
das prudenciais do regulador tendentes 
a melhorar o padrão de solvabilidade da 
carteira de clientes, temporariamente atin-
gida pelos efeitos negativos de um menor 
ritmo de crescimento económico, o que 
impacta negativamente a expansão não só 
do Produto Interno Bruto (PIB), mas tam-
bém do Produto Nacional Bruto (PNB), 
com a agravante de que a queda do PNB é 
maior do que a do PIB, devido aos seguin-
tes factores. No PNB calculam-se apenas 
os rendimentos dos residentes cambiais 
(abrangendo, no caso do petróleo, só o pro-

�t oil do Estado e os impostos arrecada-
dos ao sector petrolífero). Por sua vez, no 
PIB, calculam-se os rendimentos tanto de 
residentes cambiais como de não residen-
tes, abrangendo a parcela dos rendimentos 
do sector petrolífero usada para ressarcir 
as despesas do cost oil (que corresponde 
a uma parcela rígida do PIB que não se 
contrai na mesma proporção da queda 
dos rendimentos da exportação do petró-
leo). Deste modo, o impacto negativo da 
queda dos preços recai na sua quase tota-
lidade sobre o pro�t oil do Estado e sobre 
os impostos pagos pelas companhias ope-
radoras, provocando uma contracção mais 
forte no PNB do que no PIB, com re�exos 
directos nas receitas do OGE.

Entretanto, há no horizonte sinais ani-
madores de uma redução da volatilidade 
das principais variáveis macroeconómicas, 
com re�exos nas condições mais propícias 
conducentes ao crescimento da actividade 
económica no sector não petrolífero. Como 
resultado dos esforços de coordenação das 
políticas �scal, monetária e cambial do 
executivo, o BNA retomará as suas opera-
ções de mercado aberto dando liquidez aos 
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títulos público em posse das instituições 
bancárias, estimulando a intermediação 
� nanceira e neste processo gerando menor 
pressão in� acionista e menor impacto sobre 
a balança de pagamentos e taxa de câmbio.

O BNA continuará a oferecer aos ban-
cos comerciais, através do mecanismo 
das reservas obrigatórias, a possibilidade 
de direccionarem as suas aplicações em 
operações de crédito ao sector produtivo 
e em obrigações do tesouro emitidas com 
taxas de juros com percentuais acima da 
correcção cambial. Estas aplicações per-
mitem ao Estado ampliar a captação de 
recursos destinados à realização de inves-
timentos na infra-estrutura, fundamentais 
para acelerar a diversi� cação económica.  
O BNA continua a buscar fontes adicio-
nais de liquidez externa, através de acor-
dos de intercâmbio de moedas, na base 
dos quais os saldos das operações comer-
ciais e � nanceiras com os nossos parceiros 
poderão ser pagos na nossa própria moeda.

Mas, o mais importante, é reconhecer-
mos que o nosso país, apesar da queda do 
preço do petróleo, ainda bene� cia do facto, 
de que a sua produção futura, continua a 

constituir uma garantia sólida para ace-
dermos às linhas de crédito internacio-
nais para a importação de bens e serviços 
estratégicas para o relançamento da acti-
vidade económica em todo o país.

Estou particularmente satisfeito que o 
estudo Banca em Análise aborde o tema da 
inclusão � nanceira, como meio de aumen-
tar a bancarização. O planeamento � nan-
ceiro de cada cliente aspirante à obtenção 
de crédito bancário deve continuar a ser, 
em primeiríssimo lugar, uma responsa-
bilidade do próprio banco concedente do 
crédito, ao invés de o banco simplesmente 
rodear-se de todo o tipo de garantias e 
deixar por conta do cliente a responsabi-
lidade de se educar � nanceiramente. Em 
alguns países, há notícias de que o cresci-
mento do crédito malparado é atribuído 
ao facto de que o cliente, levado por igno-
rância em assuntos � nanceiros, assume 
compromissos na banca com juros eleva-
díssimos, como se o ao banco concedente 
do crédito não recaísse em primeiro lugar 
a responsabilidade de veri� car, já no acto 
inicial de elaboração da � cha cadastral do 
cliente, a incompatibilidade entre os seus 

rendimentos salariais e o nível da dívida 
que estava a assumir com uma taxa de juros 
desfasada da sua capacidade de pagamento. 
Recomendo que sejam realizados esforços 
em prol da educação � nanceira, começando 
desde logo com o planeamento � nanceiro 
da sua capacidade de pagamento.

A Banca em Análise aborda temas da 
maior importância ao processo de desen-
volvimento nacional, para que possamos 
criar um ambiente e sustentabilidade, quer 
do crescimento contínuo do produto, quer 
da dívida pública, para os quais os verdadei-
ros fundamentos serão sempre a manuten-
ção da estabilidade da taxa real de câmbio 
e das taxas de juro ou o asseguramento da 
sua justa � utuação. O compromisso que 
temos com o futuro do nosso país, ainda 
institucionalmente jovem, pois comemo-
ramos 40 anos de independência, não nos 
permite abdicar de um esforço cada vez 
maior para a diversi� cação da economia 
e a aceleração do crescimento.       h

O presente texto foi adaptado pela EXAME da intervenção 
do governador do BNA na décima edição da conferência 
“Banca em Análise” (Deloitte/EXAME) 

OS BANCOS 
TÊM CONFIANÇA 

NAS MEDIDAS  
PRUDENCIAIS DO 
REGULADOR QUE 

VISAM MELHORAR 
A SOLVABILIDADE    

JOSÉ PEDRO 
DE MORAIS 
JÚNIOR, 
Governador do 
Banco Nacional 
de Angola (BNA)
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OPINIÃO  ASSOCIAÇÃO�ANGOLA NA�DE�BANCOS  •  ABANC

A DELLOITE ANGOLA, 
recordou-me que 
a Banca em Análise, 
comemora este ano o seu 
10.º aniversário e que para 

além dos tradicionais abraços de para-
béns, que ao longo dos anos a ABANC 
nunca recusou, gostaria que a represen-
tante dos sector bancário, dedicasse a esta 
efeméride algumas linhas que pudessem 
re� ectir aquilo que foi feito, fundamen-
talmente, da sua utilidade em benefício 
duma melhor compreensão da actividade 
produzida pelos bancos.

Decidi por um texto bem leve, sempre 
a propósito com intróito da apresentação 
da Banca em Análise – ambiente formal, 
discursos rigorosos, por vezes severos 
ou austeros, a� nal dirigidos às gentes do 
dinheiro, ansiosas por ouvir números, quo-
tas de mercado, imparidades no sistema, 
os melhores, os piores... Passados estes 10 
anos, como o tempo voa..., há que reco-
nhecer que muito de bom foi feito e quão 
úteis foram as amostras públicas apresen-
tadas nos sucessivos e sempre progressi-

vamente melhores, eventos da Deloitte, o 
signi� cado e interpretação dos indicado-
res � elmente reproduzidos, as ameaças e 
oportunidades para cada banco, as van-
tagens competitivas, en� m, ensinamen-
tos a merecer a presença obrigatória, pois 
estes fóruns de qualidade são exemplos 
para capacitação e formação.

Paralelamente, a ABANC e a Banca 
em Análise, têm andado a crescer juntos, 
vivendo sinergias, os bancos como for-
tes impulsionadores das grandes trans-
formações económicas, financeiras e 
sociais, acontecidas no nosso país nestes 
10 anos de efeméride, parceiros essen-
ciais do Governo, empresas e famílias, 
expandindo negócios e já alguma ino-
vação tecnológica, aplicando recursos, 
temporariamente livres, em benefício de 
crescimento do emprego e do consumo, 
e evento da Deloitte, de forma criteriosa, 
analisando rumos e rotas, estimulando 
áreas de actuação, reclamando por mais 
ambição, embora sinalizando, prudên-
cias e cautelas onde é preciso, numa par-
ceria desejável, diria até necessária, que 

tem desempenhado, adequadamente, o 
papel que lhe cabe, no contexto dum sec-
tor que se fortaleceu e amadureceu cons-
ciente das suas responsabilidades.

Os segmentos de negócio da Deloitte, 
implementados por pro� ssionais bem for-
mados e com experiência dos nossos mer-
cados, ajudam a transmitir qualidade e 
abrangência, na informação prestada, que 
tem marcado, de forma evidente, atra-
vés de  a Banca em Análise, os diferentes 
momentos económicos por que temos pas-
sado, que incluem duas crises, a de 2008 
sem dúvida menos má, embora violenta 
nos efeitos, de curta duração e ainda bem, 
pois estávamos aquém do necessário para 
preparar o futuro que se adivinhava tur-
bulento pelos mesmos motivos e a de 2015, 
essa sim, a empurrar-nos para programas 
de diversi� cação económica, por ser dura-
doura, irreversível no caminho a seguir, 
felizmente que agora melhor preparados. 

Em qualquer destas atribulações eco-
nómicas, a Banca em Análise, ofereceu 
debates profundos, que evidenciavam a 
urgência da necessidade de reformas e 

A ABANC e a Banca em Análise, têm andado a crescer juntos tendo 
os bancos como fortes impulsionadores das grandes transformações 

económicas, fi nanceiras e sociais, acontecidas nestes 10 anos de efeméride

UM BARÓMETRO 
DA QUALIDADE “

“
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aplicação de novos instrumentos na acti-
vidade dos bancos, em boa hora iniciados 
pelo Banco Nacional de Angola (BNA), 
salientando-se, citações interessantes e de 
grande oportunidade, relativas aos temas 
propostos, em cada evento: “Em Tempos 
Conturbados, Vence Quem Tem Preci-
são na Gestão” “Crescimento Sustentado, 
Assenta Numa Visão Rigorosa” “Solidez, 
Dinamismo e Con� ança, os Alicerces do 

Futuro” “Os Desa� os do Presente, são as 
Bases do Futuro”. Estas citações, profun-
damente dissecadas pelos gestores ban-
cários nos eventos anuais, dizem bem 
quanto os bancos revelam a importância 
das estatísticas, como recurso balizador 
da sua actividade, do posicionamento no 
mercado, verdadeiro barómetro da quali-
dade daquilo que oferece em benefício do 
crescimento e do desenvolvimento.

Os tempos difíceis, de crise � nanceira e 
económica que tão drasticamente irrompe-
ram no nosso quotidiano, já exigiram vira-
gens comportamentais, maior rigor, mais 
disciplina, transparência, melhores práticas, 
Por isso, o sector bancário angolano passa 
por uma autêntica reformulação, regula-
tória ao nível prudencial e comportamen-
tal, e na governação das instituições que os 
torna mais resilientes e capazes de enfren-
tar, como se lhes exige, as transformações 
económicas por que tem de passar o país.

Neste contexto, os bancos esperam que 
a Banca em Análise, permaneça igual a si 
própria, autêntica, ainda que nem sempre 
agradável, profunda, inovadora e acessível 
no seu trabalho, cuja qualidade e mérito a 
ABANC tem o dever de destacar e, por isso 
mesmo, considera-a um parceiro essencial, 
na busca da “excelência” no sistema ban-
cário angolano. h

OS TEMPOS DIFÍCEIS 
QUE IRROMPERAM 

EXIGIRAM VIRAGENS 
COMPORTAMENTAIS 

— RIGOR, DISCIPLINA, 
TRANSPARÊNCIA E 

MELHORES PRÁTICAS

AMÍLCAR 
AZEVEDO DA 

SILVA, Presidente da 
Associação Angolana 

de Bancos (ABANC)

O presente texto foi publicado no estudo “Banca em 
Análise”, editado anualmente pela Deloitte em parceria 
com a EXAME, cujos conteúdos foram, em parte, 
utilizados nesta edição especial.
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CAPA I  BANCA EM ANÁLISE

Apesar de 2014 ter sido um ano difi cil para a economia angolana o sector 
bancário registou um ano positivo. Os lucros consolidados do sector 

até teriam crescido 12% se não fosse considerado o “efeito Besa”. 

COM RAZÕES 
PARA CELEBRAR

RUI SANTOS SILVA: Evento lembrou os 10 anos de 
Banca e Análise e os 40 anos de independência do país 

JOSÉ PEDRO DE MORAIS: Governador do BNA 
elogiou a qualidade do estudo e do fórum de debate
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O ano de 2015 foi espe-
cial para o evento 
Banca em Análise. 
A� nal havia duas efemé-
rides para celebrar — os 

dez anos desta iniciativa (da autoria de 
Deloitte, em parceria com a EXAME desde 
os últimos três anos) em vésperas do 40.º 
aniversário da independência de Angola. 
Os organizadores não deixaram escapar 
a oportunidade de presentear a audiência 
com um video visualmente apelativo onde 
se apresentaram os marcos da evolução 
do sistema � nanceiro angolano, alinha-
dos temporalmente com outros aconte-

cimentos relevantes não só para Angola 
mas também para o mundo. 

Ficámos a saber que em 2005, quando foi 
publicado o primeiro estudo Banca em Aná-
lise havia apenas 12 instituições � nancei-
ras a operar em Angola. Dois anos depois, 
quando a economia crescia a dois digitos, 
o número subiu para 17 (ascendeu a 19 em 
2009). No ano do CAN de futebol em Angola 
e do Mundial na África do Sul (2010) havia 
6 agências bancárias por cada 100 mil adul-
tos e mais de um milhão de cartões emiti-
dos. No ano seguinte (aquele em que Leila 
Lopes foi Miss Universo) os terminais multi-
caixa ascenderam a 1500. Em 2013 (quando 

foi introduzida a nova familia de kwanzas) 
já havia 22 bancos cujo volume de activos 
era treze vezes superior ao de 2005 (hoje 
como é sabido há 23). Foi uma evolução 
meteórica ao qual a Deloitte quis prestar o 
devido tributo. “Em 10 anos assistimos no 
sector � nanceiro a uma ambição extraor-
dinária. Foram criadas neste período mais 
de 10 instituições � nanceiras com activi-
dade comercial, e as que já existiam assis-
tiram a um crescimento no caminho da 
so� sticação e da implementação de mode-
los de sustentabilidade das suas operações 
que lhes oferecem hoje uma posição con-
solidada no mercado nacional e em alguns 

VIDEO DA DÉCADA: Momentos altos de Angola e do mundo 
cruzaram-se com as datas-chave do sector fi nanceiro nacional

APRESENTADORES: “10 anos de 
ambição, 10 anos de evolução”, foi o mote

CASA CHEIA NO EPIC SANA: Evento de referência do 
sector e o ponto de encontro anual da alta fi nança
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CAPA I  BANCA EM ANÁLISE

casos, em mercados internacionais”, resu-
miu Rui Santos Silva, Presidente da Deloitte 
em Angola, no discurso de abertura. 

boas e más notícias
Como tem sido norma nos anos anterio-
res, o ponto alto do evento é, no entanto, a 
apresentação dos resultados do sector ban-
cário do ano anterior (em 2014). O estudo 
prova que a banca parece ter resistido com 
resiliência aos constragimentos macroe-
conómicos que decorreram da queda do 
preço do petróleo. O total de activos das 
instituições aumentou 7,26% face a 2013 
(nesse ano havia crescido 12%). Os depó-
sitos também expandiram 15% (menos do 
que os 17% de 2013), ao passo que o cré-
dito cresceu apenas 8% (menos do que os 
13% de 2013). A pior notícia vem dos resul-
tados líquidos que segundo os dados do 
Banco Nacional de Angola (BNA) regista-

ram uma queda de 50%. Só que esse decli-
nio resulta dos prejuízos acumulados pelo 
ex-Besa (intervencionado pelo BNA em 
2014). Sem esse efeito o crescimento dos 
lucros agregados do sector teriam totali-
zado 12% (ligeiramente menos do que a 
subida de 13% registada em 2013). “A evo-
lução positiva que os bancos continuam a 
ter e a con� ança dos depositantes é anima-
dora. Observamos mais um ano de cresci-
mento do volume de depósitos, bem como 
uma evolução expressiva de todos os indi-
cadores relacionados com a utilização do 
sistema � nanceiro nas transacções eco-
nómicas correntes, sendo de destacar o 
aumento de 59% no volume de transac-
ções efectuadas em terminais de paga-
mento, entre 2013 e 2014”, salientou Nuno 
Alpendre, sócio da Deloittte.

O orador também alertou, no entanto, 
para outros sinais negativos dos quais se 

destaca a evolução desfavorável dos rácios 
de crédito vencido (leia-se não pago). 
Segundo o estudo, este rácio ascendeu a 
14,5%, quando em 2013 era de 11,2% e em 
2012 de 8,5%. Mais uma vez o efeito Besa 
explica grande parte desta má notícia. 
Recorde-se que no ano passado estavam 
em actividade 23 bancos, perspectivando-
-se a entrada de 6 novos bancos durante o 
ano de 2015 (dois dos quais — BIR e Yetu 
— já foram inaugurados). .

Quem segue os eventos Banca em Aná-
lise (ou lê as edições especiais da EXAME) 
sabe que desde há três anos que o tema da 
inclusão � nanceira é debatido. O relatório 
do Observatório da Inclusão Financeira de 
2015 voltou a deixar interessantes pistas de 
re� exão. Foi destacada a evolução positiva 
do número de adultos que, à escala global, 
detêm contas bancárias (indicador passou 
de de 51% em 2011, para 62% em 2014), mas 

NUNO ALPENDRE Evolução da banca e confi ança 
dos depositantes saientados pelo sócio da Deloitte 
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também o facto de continuar a veri� car-
-se uma grande discrepância entre os paí-
ses da OCDE, onde os níveis de inclusão 
� nanceira rondam os 94%, e os países em 
Desenvolvimento, onde desce para 54%.

inclusão financeira
Outra diferença de vulto é que enquanto 
na maioria das regiões o aumento da inclu-
são � nanceira deveu-se maioritariamente 
à abertura de uma conta junto de uma ins-
tituição � nanceira, na África Subsariana 
a melhoria da taxa - de 24% em 2011 para 
34% em 2014 - resulta sobretudo das con-
tas de mobile money (banca por telemó-
vel). Esta realidade vem evidenciar a grande 
receptividade que os países desta região 
apresentam para a adopção de novas tec-
nologias, em complemento ou substituição 
da banca tradicional. Recorde-se que em 
em 2014 existiam 255 serviços de mobile 

money, no mundo, sendo que 53% são dis-
ponibilizados em países africanos. A pla-
taforma de � nanciamento online KIVA, 
o projeto Aldeia Digital promovido pelo 
ICICI Bank e o lançamento do serviço de 
pagamento móvel Orange Money na Costa 
do Mar� m, foram os casos de sucesso ana-
lisados (ver artigo nesta edição).

A terminar importa referir que o evento 
comemorativo da 10.ª edição do estudo 
Banca em Análise, contou, como sucede 
habitualmente com a intervenção do 

governador do BNA José Pedro de Morais 
Júnior (ver texto de opinião) e com um pai-
nel de debate moderado pela directora da 
EXAME, Helena Rodrigo Costa e cujos ora-
dores foram  Inokcelina dos Santos (BAI); 
Emídio Pinheiro, (BFA), Fernando Mar-
ques Pereira (BCGTA) e Manuel Neto da 
Costa (BAD). Todos esperamos que, em 
2016, não obstante o ambiente macroeco-
nómico di� cil que se avizinha, possamos 
voltar a dizer que o sector bancário con-
tinua a crescer acima da economia. h

PAINEL EXAME: Helena Costa (directora executiva, ao centro), com Manuel Neto Costa (BDA), Inokcelina dos Santos (BAI),
Emídio Pinheiro (BFA) e Fernando Marques Pereira (BCGTA)   - da esquerda para a direita

EM 2015 ESPERAVA-SE A ENTRADA EM 
FUNCIONAMENTO DE MAIS SEIS BANCOS, 

DOS QUAIS DOIS — O BIR E O YETU — JÁ 
FORAM ENTRETANTO INAUGURADOS 
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A inclusão financeira 
tem vindo a ganhar 
destaque no pano-
rama mundial. Entre 
2011 e 2014, segundo os 

dados do Banco Mundial, a percenta-

gem de adultos que têm uma conta ban-
cária evoluiu de 51% para 62% (mais 700 
milhões). Na África Subsariana a evolução 
nesse periodo foi de 24% para 34%, sendo 
que 90% desse crescimento foi suportado 
pela criação de contas de mobile money. 

Este facto reforça a importância da explo-
ração deste mecanismo como uma ferra-
menta do processo de inclusão � nanceira 
das populaç ões, que, na sua esmagadora 
maioria, já têm acesso a telemóvel. Apresen-
tamos seguidamente três casos de sucesso. 

A plataforma de fi nanciamento online KIVA, o projeto 
Aldeia Digital do ICICI Bank na India e o lançamento do 

serviço de pagamento móvel Orange Money na Costa 
do Marfi m, são exemplos do sucesso da banca móvel

TRÊS CASOS 
DE ESTUDO
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CASO 1 

KIVA
O QUE É: Plataforma digital 
de financiamento

LOCALIZAÇÃO: São Francisco, 
Estados Unidos

A palavra KIVA signi� ca “acordo” ou “uni-
dade” em língua Suaíli. Porém, no mundo 
dos negócios, refere-se a uma plataforma 
digital, que promove a inclusão � nanceira 
através da atribuição de crédito a muitas 
pessoas que tradicionalmente estariam 
ausentes do sistema � nanceiro. A KIVA 
coloca em contacto as pessoas que estão 
disponíveis para � nanciar com aquelas que 
necessitam de apoio para a promoção da 
sua actividade económica, ou outros pro-
jectos de carácter pessoal (como a educa-
ção dos � lhos ou reparação das habitações). 
Através da plataforma os candidatos criam 

CASO 2

AKODARA
O QUE É: 
Primeira aldeia digital 
indiana

LOCALIZAÇÃO: 
Guarajat, Índia 

Em Janeiro de 2015 o ICICI Bank lan-
çou um projecto para transformar uma 
aldeia tradicional indiana com mais de 
um milhão de habitantes numa aldeia 
digital. O projecto, que demonstra como 
a tecnologia pode eliminar as barreiras 
entre o meio rural e urbano, tem três 
dimensões – � nanceira, saúde e educa-
ção e infra-estruturas.  A primeira visa 
promover a inclusão � nanceira através 
da disponibilização de serviços bancários 
úteis e de simples utilização. Hoje todos 
os adultos da aldeia têm uma conta ban-

o seu per� l, colocam fotogra� as, apresen-
tando o projecto e indicam o montante de 
crédito pretendido e o prazo do � nancia-
mento. É também através da plataforma, 
que os doadores escolhem o projecto que 
pretendem apoiar e seleccionam o montante 
com que pretendem contribuir. A activi-
dade da KIVA é suportada por parceiros 
locais, tipicamente instituições de micro 
crédito, que conhecem profundamente as 
populações e as culturas das regiões em que 
actuam. Estes parceiros suportam todo o 
processo, desde o apoio à criação dos per� s 
até à coordenação operacional e � nanceira, 
garantindo que o dinheiro disponibili-
zado através da plataforma é realmente 
entregue aos indivíduos que solicitaram 
o � nanciamento. O pagamento é efec-
tuado exactamente pelos mesmos canais, 
só que no sentido oposto. Uma vez devol-
vido o capital, os utilizadores têm a opção 
de recolhê-lo, ou voltar a � nanciar outros 
projectos. O projecto tem mais três parti-
cularidades — a KIVA cobra 0% de juros; 

o montante mínimo de empréstimo é de 
25 dólares e a taxa de cumprimento dos 
� nanciamentos é superior a 98%. Hoje, 10 
anos depois, a KIVA actua em 83 países, 
tem 2,2 milhões de utilizadores, 300 par-
ceiros locais e já � nanciou 900 mil pro-
jectos, no valor de 740 milhões de dólares. 

KIVA EM NúMEROS

10 ANOS DE ACTIVIDADE

83 PAÍSES

300 PARCEIROS 

2,2 MILHÕES DE UTILIZADORES

900  MIL FINANCIAMENTOS 
EFECTUADOS

740  MILHÕES DE DÓ� RES EM 
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

98,7%  DE TAXA DE CUMPRIMENTO 
DE CRÉDITO
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CASO 3

ORANGE 
MONEY 
O QUE É: serviço de 
pagamento móvel

LOCALIZAÇÃO: 
Costa do Marfim

Em 2008 a operadora de telecomunicações 
Orange lançou um serviço de pagamento 
móvel — o Orange Money. Lançado ini-
cialmente na Costa do Mar� m, o serviço 
rapidamente foi expandido para mais 12 
países — Botswana, Camarões, Egipto, Jor-
dânia, Guiné, Quénia, Madagáscar, Mali, 
Maurícias, Niger, Senegal e Uganda. Em 
Outubro de 2014 o Orange Money contava 
com um total de 12 milhões de utilizado-
res. Hoje oferece um conjunto alargado de 
funcionalidades como a consulta de sal-
dos; depósitos e levantamentos de dinheiro 

junto de agentes autorizados; transferên-
cias nacionais e internacionais (tanto entre 
contas mobile como para contas em insti-
tuições � nanceiras); pagamentos de contas 
e serviços. Adicionalmente são disponibi-
lizadas funcionalidades associadas a pro-
dutos de poupança e seguros.  O Orange 
Money apresenta-se como mais um exem-
plo (na linha do caso M-Pesa, nascido no 
Quénia, referido no estudo do ano ante-
rior) de como uma operadora de rede móvel 
pode contribuir para uma maior inclusão 
� nanceira nas regiões onde actua. h

cária que foram abertas através de tablets, 
sem que os clientes tivessem de esperar em 
� las ou preencher documentação física. 
Cada cliente  acede ao banco via telemó-
vel para transferir dinheiro, consultar 
saldos e movimentos e receber alertas. 
A conta tem associado o cartão único de 
identi� cação, para que o governo possa 
depositar directamente os subsídios. Para 
restringir a circulação de dinheiro físico 

foi criado um “ecossistema” de pagamento 
digital com recurso a SMS e cartões de 
débito nas várias lojas e mercados. Na 
saúde o sistema permite o acesso à tele-
medicina via videoconferências para que 
os habitantes tenham acesso a conheci-
mentos médicos de qualidade. Na edu-
cação existe um so� ware que permite 
controlar as presenças dos alunos, atri-
buir as notas e efectuar um maior con-

trolo na gestão escolar. As salas de aula 
têm smartboards, projectores e compu-
tadores onde os alunos podem aceder a 
um vasto conjunto de conteúdos digitais. 
Por � m, no âmbito das infra-estruturas 
foi disponibilidade uma rede de wi-�  em 
toda a aldeia e criada uma plataforma de 
divulgação dos preços de bens agrícolas 
publicados na Bolsa de Mercadorias e 
Derivados daquele país.



Prémio Melhor Empresa
Sector Financeiro
Banco Angolano de Investimento

Banco BIC

Banco Caixa Geral Totta Angola

Banco de Fomento Angola

Banco Privado Atlântico

Standard Bank de Angola

Prémio Melhor Empresa
Sector não Financeiro
Biocom

CUCA BGI – Companhia da União de Cervejas

de Angola

Griner

Pumangol

Refriango

Zahara Comércio

ZAP

Prémio Melhor
Relatório e Contas
Sector Financeiro
Banco Angolano de Investimento

Banco BIC

Banco de Fomento Angola

Banco Keve

Banco de Negócios Internacional

Prémio Melhor
Relatório e Contas
Sector não Financeiro
Empresa de Distribuição de Electricidade

de Luanda

Griner

Imprensa Nacional

Omatapalo

Soares da Costa

ZAP

Prémio Melhor Gestor do Ano
António Nunes – Angola Cables

Carlos Duarte – Nossa Seguros

David Viela – GE Angola

Diamantino Azevedo – Ferrangol

João Santos – Grupo Zahara

Miguel Carneiro – Baía de Luanda

Rui Cruz – Imogestin

Rui Santos – Grupo Sistec

Prémio Melhor Programa
de Responsabilidade Social
BP – British Petroleum

Grupo Cafago

Chevron

Endiama

Odebrecht

Refriango

Zahara Comércio

Prémio Melhor Programa
de Desenvolvimento do Capital 
Humano
Banco Angolano de Investimento

Equador

Griner

Odebrecht

Total

Unitel

Prémio Empreendedorismo
Adérito Areias – Grupo Adérito Areias

Agostinho Kapaia – Grupo Opaia

Carla Diogo / Hélder de Sousa – Grupo Cafago

Elias Piedoso Chimuco – Grupo Chicoil

Luís Silva – AJS Transportes e Logística

Pedro Domingos – Prodiaman

Rui Coelho – Tecnimed / Siemens

Prémio Melhor Investimento
Directo Estrangeiro
O Vencedor será anunciado no decurso do Jantar 

de Gala, sem recurso a prévia publicação de lista

de nomeados.

Mais uma vez a Deloitte vai reconhecer o desempenho de profissionais e organizações
que cintilam no mundo empresarial angolano.

Saiba quem são os nomeados da quinta edição dos Prémios Sirius.

Meia década a distinguir a excelência,
o talento e as melhores práticas.

Os Prémios Sirius celebram
o 40º aniversário da Independência Nacional

Os nomeados estão apresentados por ordem alfabética.
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A economia ango-
lana foi afectada 
em 2014 com a crise 
do sector petrolí-
fero, resultante da queda 

dos preços de petróleo, razão que levou o 
Governo a dar especial atenção à diversi�-
cação da economia, o que gera novas opor-
tunidades e desa�os para o sector bancário. 
Tal como sucedeu em anos transactos, o 

sector tem vindo a exibir um aumento do 
número de intervenientes no mercado,  o 
que, aliada à maior taxa de bancarização e 
literacia �nanceira da população tem con-
duzido a um aumento de concorrência. 

A queda dos resultados liquidos em 50% (depois da expansão de 13%  
no ano anterior) e o aumento do crédito vencido (de 11,2% para 14,5%) 

são os destaque do ano (pela negativa). Mas há noticias positivas tais 
como a subida dos activos, assim como as dos depósitos e do crédito

LUCROS  
CAEM PARA 

METADE

ESTRUTURA DE ACTIVOS ESTRUTURA DE FUNDING

FONTE: Bancos Centrais; Relatórios e Contas do BNA. FONTE: Bancos Centrais; Relatórios e Contas do BNA.

Caixa e 
disponibilidades

Crédito  
sobre clientes

Títulos e valores 
mobiliários

Outros activos 
remunerados

Outros valores

Angola
2013

Angola
2014

África
do Sul
2014

Estados
Unidos
2014

Portugal
2014

Brasil
2014

Angola
2013

Angola
2014

África
do Sul
2014

Estados
Unidos
2014

Portugal
2014

Brasil
2014

Depósitos  
de clientes

Outros  
passivos

Fundos  
próprios

9%

16%

18%

41%

16%

9%

12%

22%

41%

16%

2%

13%

6%

76%

3%

8%
2%

19%

52%

19%

9%

6%

18%

58%

9%

14%

13%

17%

39%

17%

70% 75%

82%

70%

59%

25%

19% 15%
11%

19% 34%

68%

11% 10% 7% 11% 7% 7%
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Para o futuro, perspectiva-se uma evo-
lução da oferta de serviços bancários para 
corresponder a uma procura cada vez 
mais exigente bem como a dinamização 
e o fomento da e�ciência das instituições. 
E um maior enfoque na capacidade gera-
dora de receita, por exemplo, ao nível de 
comissionamento e na identi�cação de 
novas fontes de proveitos. Prevê-se igual-
mente a aposta no desenvolvimento do 
sistema informático dos bancos capaz de, 
não só potenciar a oferta de serviços, mas 
também para uma monitorização mais e�-
ciente do risco, de modo a acompanhar o 
mais exigente contexto regulatório.

Adicionalmente, assiste-se a uma reforma 
�scal, cujas principais alterações resu-
mem-se no alargamento da base tributá-
ria, com a introdução de novos impostos, e 
na melhoria dos mecanismos de cobrança 
e controlo �scal, obrigando as empresas a 
adequarem os seus processos de negócios 
a uma nova realidade. Destaca-se ainda o 
registo  de instituições bancárias na Bolsa 
de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) 
que poderá conduzir  à evolução das acti-
vidades de corretagem e de gestão de acti-
vos, desenvolvendo o papel das instituições 
bancárias nacionais como os principais 
elementos de intermediação �nanceira.

Segue-se a análise dos principais indica-
dores do sector bancário durante o ano de 
2014, que resulta da compilação da infor-
mação pública disponibilizada pelo BNA. 

Activos totais  
da banca crescem 7%...
No ano passado, o volume de activos agre-
gado dos bancos nacionais �xou-se em 7 
129,5 mil milhões de kwanzas — o que 
representa um crescimento de 7,26% face 
a 2013 — veri�cando-se poucas variações 
ao nível da estrutura da sua composição. 
O peso do crédito sobre clientes na estru-
tura global de activos foi de 41%. Trata-se 
de uma percentagem igual à de 2013, ligei-
ramente superior ao de mercados como 
o Brasil (39%), mas abaixo dos de outros 
como os Estados Unidos (52%), Portugal 
(58%) e África do Sul (76%). 

Na estrutura de funding do activo veri-
�cou-se um aumento do peso dos depó-
sitos de clientes (que passou de 70% para 
75%), em contrapartida da redução do peso 
dos outros passivos (de 19% para 15%) e 
de uma ligeira diminuição dos fundos 
próprios (de 11% para 10%). Apesar do 
aumento do crédito líquido veri�cado em 
2014, este indicador não foi superior ao do 
crescimento dos depósitos, o que levou à 
redução do rácio de transformação entre 
2013 e 2014, nos quais assumiu os valores 
de 58% e 55%, respectivamente. Por seu 
turno, o peso dos depósitos em moeda 
nacional tem crescido em detrimento da 
moeda estrangeira. De facto, veri�cou-
-se entre 2013 e 2014 um crescimento dos 
depósitos em moeda nacional de 58% para 
65%, o que representa um aumento de sete 
pontos percentuais.

O PESO DO CRÉDITO SOBRE CLIENTES 
NA ESTRUTURA DE ACTIVOS FOI DE 41%, 

SUPERIOR AO DO BRASIL MAS ABAIXO DOS 
ESTADOS UNIDOS, PORTUGAL E ÁFRICA DO SUL 

DEPÓSITOS POR MOEDA... DEPÓSITOS POR NATUREZA CRÉDITO SOBRE DEPÓSITOS

FONTE: Agregados BNA.
Valores em mil milhões de kwanzas.  

FONTE: Relatórios e Contas do BNA.
FONTE: Bancos Nacionais;  

Relatórios e Contas do BNA.

Moeda nacional Depósitos a prazo

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Moeda estrangeira Depósitos à ordem

35%

3.536.571
3.961.418

4.647.781

5.350.959

65%

42%

58%

50%

50%

53%

47%

54%

46%

54%

46%

43%

57%

42%

58%

65%

35%

+12%

+17%

+15% 160%

120%

80%

40%

0%

Portugal
107%

África do Sul
93%

55%
61% 61% 58%

55%
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… depósitos de clientes 
expandem 15%...
O valor total dos depósitos de clientes no 
sector bancário em 2014 foi de 5 351 mil 
milhões de kwanzas, o que equivale a um 
crescimento de 15% face ao ano anterior. 
No que se refere à sua composição por 
natureza, o valor dos depósitos à ordem 
situa-se acima dos 2 900 mil milhões de 
kwanzas (cerca de  55% do total), enquanto 
os depósitos a prazo ultrapassam os  2 
300 mil milhões de kwanzas. O total de 
crédito bruto no �nal de 2014 correspon-
dia a 3 205,5 mil milhões de kwanzas, o 
que traduz um crescimento de 9% face ao 
ano anterior. A repartição do crédito por 
moeda manteve a sua tendência de com-
posição, tendo-se veri�cado o aumento de 
seis pontos percentuais no peso da moeda 
nacional entre 2013 e 2014, situando-se no 
�nal deste ano em 74 por cento. 

… o crédito à  
economia subiu 8%...
No que respeita ao crédito líquido a clien-
tes, observou-se também um aumento, em 
comparação com o ano anterior. O seu valor 
agregado ultrapassou os 2 930 mil milhões 
de kwanzas em 2014, o que corresponde a 
uma expansão de 8% face a 2013. As pio-
res notícias vêm do rácio de crédito ven-

cido que, de acordo com as informações 
disponibilizadas no Relatório e Contas do 
BNA de 2014, ascendeu a 14,5%. Esta per-
centagem representa um aumento expres-
sivo quando comparado com o valor do 
período anterior de 11,2% (o rácio era de 
8,5% em 2012 e de apenas 5,6% em 2011). 

… e os lucros  
caem 50%...
A margem �nanceira no �nal de 2014 cor-
respondia a 214 600 milhões de kwanzas, 
representando uma redução de 8% face ao 
valor de 2013, justi�cada pela diminuição 
dos proveitos de crédito. As dotações líqui-
das de provisões para crédito registaram 
em 2014 uma queda de 1%, situando-se 
em cerca de 92 200 milhões de kwanzas. 
O total do resultado líquido do sector em 
2014 diminui para cerca de 45 400 milhões 
de kwanzas, o que equivale a uma queda 

de 50% relativamente aos 91 200 milhões 
de kwanzas registados em 2013.

Uma outra forma de medir a rentabili-
dade do sector é através do rácio dos resul-
tados sobre os capitais próprios (ROE), que 
se situou nos 5%, valor signi�cativamente 
inferior ao obtido em 2013 (10,5%). No que 
diz respeito à e�ciência, de acordo com a 
informação das demonstrações �nanceiras 
disponibilizadas pelos bancos, veri�cou-
-se um abrandamento do ciclo de cresci-
mento do rácio de cost-to-income que se 
tinha veri�cado em anos anteriores.

… e os meios  
electrónicos em alta
A boa noticia é que os meios de pagamento 
electrónicos continuam a registar um forte 
crescimento no mercado. O número de 
cartões Multicaixa “vivos” (ou seja, que 
apresentam pelo menos uma utilização) 

O CRÉDITO VENCIDO ASCENDEU A 14,5% DO 
TOTAL EM 2014. TRATA-SE DE UM AUMENTO 

EXPRESSIVO FACE AOS ANOS ANTERIORES   
— 11,2% (2013); 8,5% (2012) E 5,6% (2011)

CRÉDITOS POR MOEDA CRÉDITO A CLIENTES CRÉDITO VENCIDO

FONTE: Agregados BNA.
Valores em mil milhões de kwanzas.  

FONTE: Relatórios e Contas do BNA.

1600

+22%

+29%

+8%
+8%

1946
2503

2715
2938

Moeda nacional

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Moeda estrangeira

26%

74%

32%

68%

38%

62%

44%

56%

55%

45%

50%

50%

46%
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aumentou para 3 165 mil em 2014, compa-
rativamente aos 2 462 mil em 2013 . Já os 
cartões válidos (aqueles que foram emitidos 
e ainda estão dentro do prazo de validade) 
ascenderam a 4 688 mil em 2014, face aos 
3 378 mil de 2013. No que se refere à rede 
de terminais, o número de Caixas Auto-
máticos (ATM) e Terminais de Pagamento 
Automático (TPA) registaram um cresci-
mento de 13% e 48%, respectivamente. O 
número de ATM aumentou para 2 627 em 
2014, comparativamente a 2 334 em 2013, 
e o número de TPA cresceu para 47 076 
terminais face aos 31 716 do ano anterior. 

Adicionalmente, o número de transac-
ções em 2014 cresceu cerca de 32% face a 
2013, registando-se um aumento de 27% 
nas transacções realizadas em ATM e de 

59% nas efectuadas em TPA. Mantém-se, 
por isso, a tendência de abertura dos agen-
tes económicos angolanos à utilização dos 
meios electrónicos de pagamento. h

ENQUANTO O RÁCIO DA RENTABILIDADE DOS 
CAPITAIS PRÓPRIOS (ROE) CAIU DE 10,5% 

PARA 5%; O DO COST-TO-INCOME MANTEVE 
A PERCENTAGEM DO ANO ANTERIOR (52%)  

COMPONENTES  
DO RESULTADO

CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO

INDICADORES  
DE RENTABILIDADE 

INDICADORES  
DE EFICIÊNCIA

REDE DE TERMINAIS

FONTE: Empresa Interbancária de Serviços. FONTE: Empresa Interbancária de Serviços.
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FONTE: Relatórios e Contas do BNA.
Valores em mil milhões de kwanzas.  

FONTE: Relatório e Contas do BNA referente a 2014. FONTE: Demonstrações Financeiras dos Bancos.

Margem
financeira

Provisões
para crédito

Resultado
líquido
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 Cost-to-Income  Margem financeira 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS
Em 2014, à semelhança de anos anteriores, o sector bancário contou com a participação activa do BNA 
ao nível da política monetária, cambial e da supervisão bancária. Ainda assim, registou-se a ocorrência de 
alguns fenómenos que colocaram à prova a capacidade de resposta das instituições financeiras nacionais

1 2

3

POLÍTICA 
MONETÁRIA DO BNA 

A estabilização de preços 
tem sido apontada como 
o principal foco do BNA. 
Esse esforço culminou 
no registo, em Dezembro 
de 2014, de uma taxa 
de inflação de 7,48%, 
um mínimo histórico 
no país (infelizmente 
este ano a taxa voltou a 
subir acima das metas 
do Governo). Associado 
a este controlo está a 
consequente contenção 
das taxas de juro Luibor, 
promovendo um estímulo 
para a actividade bancária 
por via da redução dos 
custos de financiamento 
das instuições financeiras. 
Em consequência da 
queda do preço de 
petróleo, o BNA também 
estabeleceu um conjunto 
de medidas de política 
cambial e monetária, 
designadamente o 
aumento das reservas 
mínimas obrigatórias, 
inerentes a um maior 
controlo das taxas de 
câmbio e de inflação. Este 
contexto criou um conjunto 
de desafios adicionais no 
sistema bancário.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
DOS ACTIVOS

Durante 2014 o BNA realizou a 
avaliação da qualidade dos activos 
a um conjunto de instituições 
bancárias. Este programa permitiu 
a promoção de uma maior 
consciencialização de valor e risco 
das instituições, sendo expectável 
o reforço e melhoria na gestão e 
governação destas temáticas a 
curto-prazo conduzindo ao aumento 
da sustentatibilidade e robustez do 
sistema bancário nacional.

NORMAS INTERNACIONAIS 
IAS/IFRS

Em Março de 2014 o BNA 
apresentou as directrizes sob as 
quais os bancos se devem reger 
para a implementação plena das IAS 
(International Accounting Standards) 
/ IFRS (International Financial 
Reporting Standards). Este processo 
representa o esforço das instuituições 
financeiras para a adopção de 
medidas internacionalmente 
aceites, promovendo uma maior 
comparabilidade internacional  
das contas.
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O destaque do ano é 
a ultrapassagem 
do BPC, com uma 
quota de 16,8%, ao 
BAI, com 15,4%, no 

ranking da banca nacional 
por activos, o critério mais utilizado 
para ordenar a dimensão das instituições 
�nanceiras. Se a quota do BPC aumen-
tou 1,9 pontos percentuais em relação ao 
ano passado, a do BAI caiu duas décimas 
(as su�cientes para ser destronado). Os 
cinco maiores bancos por activos repre-
sentam 64,3% do sector, registando-se um 
aumento da concentração face ao ano ante-
rior (60,3%). Seguem-se o BFA com 15,1% 
de quota de activos (melhor que os 13,1% 
de 2013); o BIC com 11,7% (mais quatro 
décimas) e o BPA com 5,3% (desceu uma 
décima).  Nos lugares seguintes há a regis-
tar as subidas do BDA e do SOL, por troca 
com a descida de dois lugares do BMA. 

O BCGTA e o SBA também subiram um 
degrau, o último dos quais entrando pela 
primeira vez na tabela dos dez primeiros.

Grandes bancos 
emprestam mais dinheiro
Nos depósitos não houve surpresas. A posi-
ção relativa entre os seis maiores bancos 
manteve-se inalterada face ao ano ante-
rior. O BAI permanece líder com uma 
quota de 17,8% (era de 19,4%), seguindo-
-se o BFA com 17,4% (tinha 16,4%); o BPC 
com 16,3% (mais seis décimas); o BIC com 
12,8% (a quota era de 13,2%) e o BPA com 
5,5% (face aos 5,9% do ano anterior). Na 
segunda metade da tabela o banco SOL 
manteve em sexto, mas o Standard Bank 
(que havia melhorado quatro lugares nem 
2013) ultrapassou o BMA e o BGTA tam-
bém trocou de posição com o BNI. O nível 
de concentração dos maiores bancos man-
tém-se similar ao do ano anterior.

No duelo dos bancos públicos o BPC tornou-se 
o maior por activos. Nos depósitos o BAI 

mantém a liderança, mas no crédito o BPC 
tem mais do dobro da quota. No campeonato 

dos lucros, o BFA continua a dominar

BPC  
DESTRONA  

O BAI

Ao nível do crédito líquido a clientes, o 
BPC tornou-se ainda mais líder com uma 
quota de 30,1% (no ano passado tinha ape-
nas 22,8%). O BAI mantém-se em segundo 
com 12,4% (melhoría face aos 9% do ano 
anterior) e o BIC em terceiro (passou de 
7,3% para 8,4%). No quarto, o BFA com 
7,8% (mais 2,2 pontos percentuais) tro-
cou de lugar com o  BPA (que manteve a 
quota). Estes bancos detêm, no seu conjunto, 
uma quota de mercado de 65,4% em 2014, 
valor superior ao de 2013, que se situava 
nos 51,1%. O maior salto (de duas posi-
ções) foi o do BMA, agora em sexto, com 
4%. Seguem-se BDA e BNI (ambos caíram 
um lugar), mantendo-se o SOL em nono 
e o BCGTA chegou pela primeira vez aos 
dez primeiros (obrigando à saída do BCI).  

Standard Bank sobe 
nove lugares
No campeonato dos resultados líquidos o 
BFA mantém-se o líder incontestado com 
os lucros a ultrapassarem os 31 milhões de 
kwanzas (eram de 24 milhões em 2013). Nos 
dois lugares seguintes do pódio mantém-
-se o BIC e BAI (ambos melhoraram ligei-
ramente os resultados). BCGTA continua 
a subir e já está em quarto lugar (os lucros 
subiram mais de 3 milhões de kwanzas) 
por troca com o BPC (que também expan-
diu mais de 1,5 milhões). BPA, BMA e SOL 
mantiveram as posições do ano passado, 
com o SBA a protagonizar a maior subida 
(mais nove lugares, passando de um pre-
juízo de cerca de 1 milhão no ano pas-
sado para lucros de 2,2 milhões este ano). 
O Banco Keve também entrou no top 10, 
subindo três degraus no ranking.  De refe-
rir que apesar dos lucros consolidados do 
sector terem caído para metade (a reestru-
turação do Banco BESA, agora transfor-
mado em Banco Económico, é a principal 
explicação para o tombo), os cinco maio-
res bancos detêm um volume de resulta-
dos de 83 252 milhões de kwanzas (eram 
69 523 milhões no ano anterior). 

A análise de outros dois indicadores 
importantes para o sector permite-nos 
tirar mais ilações sobre o desempenho 
individual dos bancos. No que respeita à 
rentabilidade dos capitais próprios médios 
(ROAE) o BFA voltou a brilhar com a ascen-
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15 MAIORES…

RANKING ACTIVOS
Em milhões de kwanzas, 2014

…15 MELHORES…

RANKING RESULTADOS 
Em milhões de kwanzas, 2014

…E OS MAIS ANTIGOS
Cronologia de evolução do 
sector bancário angolano (3)

1976  BPC 
Banco de Poupança e Crédito 

1991  BCI 
Banco de Comércio e Indústria 

1993  BCGTA 
Banco Caixa Geral Totta de Angola 

1993  BFA 
Banco de Fomento Angola 

1993  BMA 
Banco Millennium Angola 

1997  BAI 
Banco Angolano de Investimentos 

1999  BCA 
Banco Comercial Angolano 

2001  SOL 
Banco Sol 

2002 (1)  BESA 
Banco Económico (ex-BESA) 

2003  BRK 
Banco Regional do Keve 

2004 (1)  BMF 
Banco BAI Microfinanças 

2005  BIC 
Banco BIC 

2006  BNI 
Banco de Negócios Internacional 

2006  BPA 
Banco Privado Atlantico 

2006  BDA 
Banco de Desenvolvimento de Angola

2007  BANC 
Banco Angolano de Negócios e Comércio 

2007 (1)  VTB 
Banco VTB — África  

2008  FNB 
Finibanco Angola 

2008 (2)  BK 
Banco Kwanza Investimento 

2010  BCH 
Banco Comercial do Huambo 

2010  SBA 
Standard Bank de Angola 

2010  BVB 
Banco Valor 

2014  SCBA  
Standard Chartered Bank de Angola  

(1) Banco Económico (ex-BESA, intervencionado pelo BNA em 2014), Banco VTB – 
Africa e Banco BAI Microfi nanças não foram analisados individualmente devido à 

indisponibilidade da informação. (2) Banco Kwanza Investimento não entra na análise 
por se tratar de um banco de investimento.  Contudo, os dados destes quatro bancos 
foram considerados na informação consolidada do sector. (3) Estão autorizados pelo 

BNA mas não tiveram actividade em Angola em 2014: BIR (Banco de Investimento 
Rural); BPR (Banco Prestígio); YETU (Banco Yetu); BPAN (Banco Pungo Andongo); ECO 

(Ecobank Angola) e BCS (Banco de Crédito do Sul). Destes, os dois primeiros (BIR e 
BPR) iniciaram a actividade em 2015. FONTE: BNA — Lista de instituições autorizadas.UNIVERSO: 19 bancos. FONTE: Demonstrações fi nanceiras dos bancos.UNIVERSO: 19 bancos. FONTE: Demonstrações fi nanceiras dos bancos.
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são ao primeiro lugar (era terceiro no ano 
passado) com um retorno de 34%. Seguiu-
-se com uma taxa igualmente assinalável 
(31% ), o SBA que melhorou quinze luga-
res, mantendo-se o banco SOL em terceiro 
(26%). Com uma taxa de rentabilidade 
muito próxima (25%) está o BCGTA, que 
ascendeu dois lugares, seguindo-se o BIC 
com 23% (queda de dois pontos percen-
tuais). Abaixo dos 20% de rentabilidade 
dos capitais próprios estão, por esta ordem, 
o FNB (subiu um degrau) e o BANC (que 
melhorou onze). Nos três últimos lugares 
do top 10 estão BCH, BMA e BRK, todos 
com a mesma taxa de retorno(16%). 

metade dos bancos 
com ganhos de eficiência
Falta referir os indicadores de e� ciência, 
caso do rácio cost-to-income, que tal como 
o nome indica, relaciona os proveitos com 
os custos operativos (quanto mais alta a 
taxa, menos e� ciente é o desempenho). 
Desta vez a liderança cabe ao BDA que 
reduziu o rácio em quinze pontos percen-
tuais, trocando de posição com o FNB. BFA 
e BCGTA mantém-se nas posições seguin-
tes, sendo de destacar a subida do BIC para 
quinto. Na segunda metade da tabela sur-
gem o BAI e o BMA. Depois vem o SOL 
(que subiu cinco lugares), o BCH (que pro-
grediu seis) e o BNI (que ascendeu dois). 

A boa notícia do ano é que mais de 50% 
dos bancos registaram um redução do seu 
rácio cost-to-income — dos quais os seis pri-
meiros têm valores abaixo de 45%. Trata-se 
de um sinal claro de que, após o crescimento 
exponensial do número de agências e de 
colaboradores, os bancos já começaram a 
ajustar a sua estrutura de custos. h

QUEM MAIS CAPTA…

RANKING DEPÓSITOS 
Quota de mercado em 2014

...E QUEM MAIS EMPRESTA

RANKING CRÉDITO 
Quota de mercado em 2014

 UNIVERSO: 18 bancos. FONTE: Demonstrações fi nanceiras dos bancos.

Quota Rank 2013 Variação

1 BAI 17,8% 1 (=) +0,3 p.p.

2 BFA 17,4%  2 (=) +0,9 p.p.

3 BPC 16,3%  3 (=) +0,5 p.p. 

4 BIC 12,8% 4 (=) -0,5 p.p.

5 BPA 5,5% 5 (=) -0,5 p.p.

6 SOL 4,4% 6 (=) +0,5 p.p.

7 SBA 3,5% 8 (+1) +0,6 p.p.

8 BMA 3,4% 7 (-1) -0,1 p.p.

9 BCGTA 3,4% 10 (+1) +0,5 p.p.

10 BNI 2,9% 9 (-1) =

11 BRK 1,9% 11 (=) +0,1 p.p.

12 BCI 1,4% 12 (=) =

13 FNB 1,1% 13 (=) +0,2 p.p.

14 BCA 0,4% 14 (=) -0,1 p.p.

15 BANC 0,3% 15 (=) +0,1 p.p. 

Quota Rank 2013 Variação

1 BPC 30,1%  1 (=) +7,2 p.p. 

2 BAI 12,4%  2 (=) +3,3 p.p. 

3 BIC 8,4% 3 (=) +1,1 p.p.

4 BFA 7,8% 5 (+1) +2,5 p.p.

5 BPA 6,7% 4 (-1) =

6 BMA 4% 8 (+2) +1 p.p.

7 BDA 3,3% 6 (-1) =

8 BNI 3% 7 (-1) -0,2 p.p.

9 SOL 2,9% 9 (=) +0,1 p.p.

10 BCGTA 2,1% 11 (+1) +0,5 p.p.

11 BCI 1,6% 10 (-1) -0,2 p.p.

12 BRK 1,6% 12 (=) +0,2 p.p.

13 SBA 1,5% 13 (=) +0,2 p.p.

14 FNB 1,2% 14 (=) +0,4 p.p.

15 BANC 0,4% 18 (+3) +0,2 p.p.

ROAE Rank 2013 Variação

1 BFA 34% 3 (+2) +4 p.p.

2 SBA 31% 17 (+15) +46 p.p.

3 SOL 26% 4 (+1) =

4 BCGTA 25% 6 (+2) +4 p.p.

5 BIC 23% 5 (=) -2 p.p.

6 FNB 18% 7 (+1) -1 p.p.

7 BANC 17% 16 (+9) +12 p.p.

8 BCH 16% 15 (+7) +9 p.p.

9 BMA 16% 8 (-1) =

10 BRK 16% 10 (=) +2 p.p.

CTI Rank 2013 Variação

1 BDA 21% 2 (+1) - 15 p.p.

2 FNB 33% 1 (-1) +1 p.p.

3 BFA 36% 3 (=) - 5 p.p.

4 BCGTA 37% 4 (=) - 1 p.p.

5 BIC 42% 7 (+2) +1 p.p.

6 BAI 45% 5 (-1) +6 p.p.

7 BMA 53% 8 (+1) -2 p.p.

8 SOL 55% 13 (+5) -13 p.p.

9 BCH 55% 15 (+6) -25 p.p.

10 BNI 57% 12 (+2) -9 p.p.

MAIS RENTÁVEIS…
RANKING RENTABILIDADE DOS 
CAPITAIS PRÓPRIOS (ROAE) (1) 
Rácio em percentagem, em 2014

(1) ROAE (return on average equity) mede a rentabilidade (quanto mais alta for 
a taxa, melhor). É obtido pela divisão entre os resultados liquidos e os capitais 

próprios médios (que medem o efeito da eventual variação face ao ano anterior). 
UNIVERSO: 19 bancos. FONTE: Demonstrações fi nanceiras dos bancos.

…E MAIS EFICIENTES
RANKING 
COST-TO-INCOME (2) 
Rácio em percentagem, em 2014

(2) Cost-to-income mede a percentagem de custos face aos proveitos 
(quanto mais baixo o valor, mais efi ciente é o banco). É obtido a partir da 

divisão entre as despesas (fi xas e administrativas) e as receitas operativas . 
UNIVERSO: 19 Bancos. FONTE: Demonstrações fi nanceiras dos bancos.

 UNIVERSO: 18 bancos. FONTE: Demonstrações fi nanceiras dos bancos.

A REESTRUTURAÇÃO 
DO EX-BESA (HOJE  

BANCO ECONÓMICO) 
É A PRINCIPAL RAZÃO 

PARA A QUEDA DOS 
LUCROS DO SECTOR 
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ENTREVISTA  BANCO�DE�POUPANÇA�E�CRÉDITO  •  BPC

O ANO DA 
DINAMIZAÇÃO 

COMERCIAL
Para 2015 Paixão Martins diz que o BPC 

irá continuar a apostar na melhoria da oferta 
e da qualidade do serviço a prestar ao cliente

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
A descida do preço do petróleo, iniciada 
no terceiro trimestre de 2014, teve e con-
tinua a ter um impacto negativo bastante 
relevante no desempenho económico de 
Angola, devido à ainda elevada dependên-
cia do país do sector petrolífero. O impacto 
deste fenómeno é mais visível nos merca-
dos cambial e monetário, considerando a 
contínua desvalorização da moeda nacio-
nal, resultante da diminuição da oferta de 
divisas, e o aumento das taxas de juros de 
referência. Este é, em minha opinião, o 
tema que mais marcou a economia nacio-
nal no ano de 2014. 

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
No ano de 2014, o banco deu particu-
lar importância ao tema da dinamização 
comercial, com o objectivo de garantir a 
melhoria contínua da oferta e da quali-
dade dos serviços. Neste âmbito, destaco o 
lançamento do primeiro cartão pré-pago, 
o desenvolvimento de uma plataforma 
multicanal (internet e mobile banking) 
e a expansão da solução de CRM (Client 
Relantionship Manager) por toda a rede 
de agências.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Em 2015, o banco continuará a apostar na 
melhoria da oferta e da qualidade do ser-
viço a prestar ao cliente, na dinamização 
dos canais digitais, na expansão da rede, 
na diversi� cação das fontes de � nancia-
mento, na melhoria dos mecanismos de 
gestão de riscos e de controlo interno, no 
desenvolvimento das competências dos 
recursos humanos e na promoção da edu-
cação e inclusão � nanceira. h

LANÇAMENTO DO 
CARTÃO PRÉ-PAGO, 
INTERNET E MOBILE 

BANKING E CRM 
ESTIVERAM EM 

DESTAQUE EM 2014

PAIXÃO JÚNIOR 
Presidente  do conselho de administração

A edição das 21 entrevistas foi da 
responsabilidade da EXAME (versões 
integrais em www.deloitte.co.ao). 
A ordenação dos bancos seguiu o 
critério da antiguidade.
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CLAREZA DA 
SITUAÇÃO 

PATRIMONIAL
Filomeno Ceita salienta o esforço colectivo 

que conduziu à redução das reservas às contas 
dos auditores externos, de sete para apenas três

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
Como evento, nada a destacar. Deveria 
ser a realização de conferências, lidera-
das pelo executivo, com a participação de 
todos os interessados, com o objectivo de 
dar organização e rumo a tão propalada 
“diversi� cação da economia”, cuja neces-
sidade sempre se fez sentir de uma forma 
evidente, no país.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
Chegámos ao � m de 2014 com dois gran-
des aspectos a realçar. A clareza da nossa 
situação patrimonial, expressa através da 
contabilidade, auditada na devida altura 
e o facto de termos reduzido as reservas 
de sete em 2012, para três. Tudo resulta de 
um grande esforço colectivo no sentido 
de colocar o banco no devido lugar. Uma 
delas, a que se refere a existência de 2,3 mil 
milhões de kwanzas, deu-nos especial pra-
zer concluir, porque existe desde os anos 
90 e quando começámos a tratá-la, acu-
mulava mais de 120 milhões de dólares.  É 
importante destacar que nós não aceitamos 
ou procuramos qualquer auditor externo, 
exigimos dos mais credíveis no mundo e 
pensamos que o BNA devia ser implacá-

vel nesse aspecto. As outras duas reservas 
às nossas contas estão dependentes essen-
cialmente do saneamento contabilístico e 
� nanceiro aguardado e de melhores resul-
tados. Outro aspecto a destacar é o iní-
cio do complexo processo que nos levará 
a conformação no âmbito da governação 
corporativa e controlo interno.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
• Redução dos custos da estrutura em 20%; 
•  Redução do resultado negativo, o máximo 

possível;
•  Conclusão do saneamento contablis-

tico � nanceiro, aguardado desde 2012;
•  Alteração da estrutura accionista na base 

da redução do peso directo do Estado 
em 30/40%; 

•  Recuperação do crédito malparado em 
cerca de 20%. h

ATÉ AO FINAL DO 
ANO O BCI PREVÊ 

CONCLUIR O PROCESSO 
DE SANEAMENTO 

CONTABILÍSTICO E 
FINANCEIRO

FILOMENO CEITA 
Presidente  do conselho de administração
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QUARTO 
BANCO MAIS 

LUCRATIVO

em Outubro de 2014, subiu de 8,75% para 
9%. Em Novembro, introduziu alterações ao 
regime cambial do sector petrolífero, reti-
rando aos bancos comerciais operações com 
impacto expressivo no seu volume de tran-
sacções, na conta de exploração e na capaci-
dade de atender às necessidade de divisas dos 
clientes. Também de destacar o arranque da 
estratégia (de médio prazo) de reforma dos 
subsídios aos combustíveis, em resultado do 
elevado grau de subsidiação (na ordem de 
5% do PIB). Por último a implementação de 
iniciativas como a reforma � scal; o desen-
volvimento do programa Angola Investe; 
o Programa de Facilitação do Acesso ao 
Crédito; a implementação do Novo Código 
Mineiro; a criação da Bolsa de Dívida e Valo-
res de Angola (BODIVA) e a inauguração do 
Mercado de Registos de Títulos do Tesouro 
(MRTT) e os diversos programas públicos 
visando incentivar a substituição das impor-
tações pela produção local.

Há algum aspecto a destacar na 
actividade do banco a que preside?
Há a realçar o bom desempenho comercial 
do banco, com crescimentos na concessão de 
crédito (39,1%), comissões (29%), carteira de 
valores mobiliários (33,8%) e recursos cap-
tados (35,8%). O BCGTA registou em 2014 
o melhor resultado líquido de sempre, um 
crescimento de 30,2% face ao período homó-

logo, colocando-o como o quarto maior banco 
em termos de resultados. A destacar a evo-
lução dos indicadores de rentabilidade dos 
capitais próprios (ROAE) de 25,3%, da ren-
tabilidade do activo (ROAA) de 4,4% e do 
rácio de e� ciência de 34,9% A degradação 
da conjuntura económica do país, em espe-
cial no segundo semestre de 2014, tiveram 
como consequência a redução das receitas 
geradas pelo negócio cambial, que afectou 
de forma especial o BCGTA em função da 
quota de mercado que detém no sector petro-
lífero. Sabendo que a redução dos resulta-
dos de operações cambiais é uma tendência 
que se irá manter e acentuar nos próximos 
anos, o BCGTA continuou a reforçar a sua 
estrutura de forma a melhorar a governação 
corporativa, a manutenção e reforço da base 
de clientes, a adequada gestão da exposição 
cambial e o controlo de custos.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
•  Reforçar a dinâmica comercial, visando o 

aumento da base de clientes e da rentabi-
lidade das agências;

•  Desenvolvimento dos recursos humanos 
através de programa de gestão de talentos;

•  Manter a quota de mercado nos clientes 
mais relevantes para o banco;

•  Manter o crédito vencido abaixo dos 4%;
•  Manter o cost-to-income abaixo dos 40%.h

EM 2014 
O RESULTADO 

LÍQUIDO DO BCGTA 
CRESCEU CERCA

DE 30% FACE AO 
ANO ANTERIOR 

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
A evolução desfavorável do preço do petró-
leo e o fraco desempenho do sector petro-
lífero foi o mais marcante. A consequência 
imediata foi a pressão sobre o kwanza, que 
registou uma desvalorização de 5,37% face 
ao dólar. Este factor levou as autoridades a 
tomar medidas para manter a taxa de in� a-
ção a um dígito. O BNA iniciou um período 
de aumento da sua taxa de juro básica, que, 

Fernando Marques Pereira destaca a evolução 
positiva dos lucros (os maiores de sempre) 

e dos rácios de rentabilidade e de efi ciência
FERNANDO MARQUES PEREIRA 

Presidente da Comissão Executiva

ENTREVISTA  BANCO�CAIXA�GERAL�TOTTA�ANGOLA   •  BCGTA
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MELHORES 
RESULTADOS 

DE SEMPRE

segundo os analistas, este ciclo de baixo 
preço irá prolongar-se no tempo, ao con-
trário do que aconteceu em 2008 e 2009.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
Em 2014 o BFA ultrapassou a fasquia dos 
10 mil milhões de dólares de activo e atin-
giu um montante de resultados líquidos de 
322 milhões, o mais alto da sua história, 
mantendo elevada solidez e liquidez no 
seu balanço. Gostaria de destacar ainda:
•  Criação de duas novas comissões — 

comissão de riscos e comissão de audi-
toria e controlo interno — como forma 
de aprofundar os dispositivos de gover-
nação corporativa.

•  Disponibilização da funcionalidade paga-
mento de serviços e de pagamento de 
impostos no BFA Net e BFA Net Empre-
sas assim como nos balcões.

•  Conclusão do Projecto eMudar@BFA para 
os processos de abertura e manutenção 
de conta para particulares e empresas.

•  Início do processo de migração dos car-
tões de crédito BFA para a nova plata-
forma da EMIS.

•  Registo na Comissão do Mercado Capitais 
(CMC) como intermediário � nanceiro.

•  Instalação do novo centro de processa-
mento de dados na EMIS.

ACTIVO SUPEROU 
OS 10 MIL MILHÕES 

DE DÓLARES E 
OS RESULTADOS 

LÍQUIDOS FORAM 
DE 322 MILHÕES 

EMÍDIO PINHEIRO 
Presidente da Comissão Executiva

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
O ano de 2014 foi marcado pelo início de 
um novo ciclo no mercado da energia e das 
commodities com a descida acentuada do 
preço do petróleo depois de um período 
de mais de 3 anos com o preço acima dos 
100 dólares por barril. Nos últimos meses 
do ano, o preço desceu cerca de 50% e, 

•  Disponibilização da versão inglesa do 
site público do banco.

•  Vários prémios e reconhecimento de que 
destacaria, o Prémio Sirius (categorias 
de “Melhor Relatório de Gestão & Con-
tas” e “Melhor Empresa do Ano do Sec-
tor Financeiro”), Prémios “Melhor Banco 
Comercial” e “Banco Mais inovador” 
atribuídos pelo Global Financial Market.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Será particularmente exigente dado o 
quadro macro-económico que iremos 
enfrentar, designadamente pela necessá-
ria contracção orçamental e a redução do 
volume de exportações. Neste contexto, a 
solidez e a liquidez serão duas das variáveis 
estratégicas que terão prioridade. O BFA 
irá continuar o seu processo de moderni-
zação e de robustecimento dos seus pro-
cessos e procedimentos como forma de 
mitigar o risco operacional e a garantir 
melhorias na qualidade de serviços aos 
seus clientes. h

A edição das 21 entrevistas foi da 
responsabilidade da EXAME (versões 
integrais em www.deloitte.co.ao). 
A ordenação dos bancos seguiu o 
critério da antiguidade.

Num ano difi cil, Emídio Pinheiro revela que 
o BFA registou os lucros mais elevados da sua 

história, mantendo a solidez do balanço 
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LÍDERES 
DO ANGOLA 

INVESTE

feros, evidenciado pela paulatina redução 
do preço do crude ao longo do ano. Face 
à quebra nas receitas � scais provenientes 
da venda do petróleo, principal fonte de 
receita do país, registou-se um abranda-
mento da actividade económica.

Há algum aspecto a destacar na 
actividade do banco a que preside?
Destacamos a liderança no programa 
Angola Investe em que o BMA continua a 
ser o maior participante, quer em número 
de � nanciamentos aprovados e concreti-
zados, quer em montante desembolsado.
O reforço do impacto dos prémios PME 
Excelência, onde se elegeram 575 empre-
sas de maioria de capital angolano, para as 
quais o banco, além de um plano de � nan-
ciamento adequado, se disponibiliza a dar 
apoio à gestão e acesso a um conjunto de 
produtos e serviços em condições preferen-
ciais. Com uma rede de 108 agências em 
todo o país, o BMA continuou com o pro-
grama de expansão da rede, tendo atingido 
no � nal do primeiro semestre de 2015 o 
total de 88 balcões (dos quais 56 abrem ao 
Sábado de manhã), 8 centros de empresas 
(dois dos quais vocacionados para a indús-
tria petrolífera) e 13 centros Prestige. A 
expansão e segmentação da rede têm ala-
vancado o aumento da base de clientes 
que hoje ultrapassa os 500 mil. O BMA 

também foi o primeiro a oferecer, através 
do serviço digital Paga-Fácil (uma plata-
forma multicanal composta por Internet 
Banking, SMS Banking, Mobile Banking 
e Contact Center). Através de qualquer 
um destes canais, os clientes poderão fazer 
consultas e transacções a qualquer hora e 
em qualquer lugar, sem necessidade de se 
deslocarem ao banco.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Continuar a ser o líder no apoio ao desen-
volvimento sustentado do país, nomea-
damente no programa Angola Investe e 
incrementar a relação com novas iniciati-
vas empresariais quer de criação quer de 
expansão de actividade. Estreitar cada vez 
mais as relações com o Governo no desíg-
nio nacional de diversi� cação da economia, 
no desenvolvimento dos sectores agrícola e 
industrial, na substituição de importações 
de bens e serviços, na formação de quadros 
e numa melhor quali� cação pro� ssional 
dos colaboradores. Queremos, igualmente, 
continuar a ser o banco mais inovador no 
mercado, com forte contenção de custos, 
explorando de imediato todas as oportu-
nidades que surgem na área das tecnolo-
gias de informação. A estratégia do BMA 
passa também por um contínuo cresci-
mento e ganho de quota de mercado. h

NOVO SERVIÇO 
PAGA-FÁCIL PARA 

TRANSACÇÕES 
DIGITAIS MAIS 

EFICIENTES 
E SEGURAS

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
O facto de o BNA ter descontinuado a 
venda de dólares das petrolíferas direc-
tamente aos bancos. Porém a economia 
foi marcada pelo prenúncio do desequilí-
brio nos mercados dos produtos petrolí-

O PCE do Millennium destaca o impacto do 
prémio PME Excelência que distinguiu 575 

empresas de maioria de capital angolano
ANTÓNIO GAIOSO HENRIQUES 

Presidente da Comissão Executiva

ENTREVISTA  BANCO�MILLENNIUM�ANGOLA   •  BMA
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NA LINHA 
DA FRENTE DA 

MOBILIDADE

mento de uma economia posicionada para 
a importação e dependente de uma fonte 
de receitas externas. Destaca-se ainda a 
conclusão da reforma tributária.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
i)  Serviço Correspondente bancário - 

Lançado em Outubro, em parceria com 
os Correios de Angola, visa contribuir 
para a  inclusão � nanceira, permitindo 
que moradores de locais sem agências 
bancárias ou onde estes operam com 
de� ciências, possam desfrutar de ser-
viços � nanceiros. Em 11 meses, prevê-
-se que o serviço vá estar disponível em 
32 localidades.  

ii)  Mobile banking – Introduzido em Julho, 
permite, entre outras, a recarga de fun-
dos ao cartão de débito pré-pago BAI 
Kamba em qualquer lugar do mundo 
e fazer pagamentos de telecomunica-
ções através de smartphones (Android 
e iPhone).

iii)  Serviço de pagamentos móveis - Lan-
çado em Dezembro o e-Kwanza BAI 
introduziu em Angola o sistema de 
pagamentos móveis baseado no uso de 
telemóveis e dinheiro electrónico, per-
mitindo transferências e pagamentos 
no território nacional.

O E-KWANZA 
BAI INTRODUZIU 

EM ANGOLA 
O SISTEMA DE 
PAGAMENTOS 

MÓVEIS

MÁRIO BARBER 
Presidente da Comissão Executiva (*)

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
A queda abrupta do preço do petróleo , 
que teve impacto negativo nas receitas de 
petróleo; nas reservas internacionais líqui-
das; na estabilidade da moeda e dos pre-
ços; no sistema � nanceiro; no ambiente e 
sentimento económico, e na economia em 
geral. Tal conjuntura reduz a capacidade 
dos agentes para � nanciar o desenvolvi-

Ao nível dos processos o banco reforçou o 
seu modelo de governação corporativa e 
procedeu a melhorias do sistema de con-
trolo interno, incluindo a revisão do modelo 
de gestão do risco e a implementação do 
plano de continuidade de negócios.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
A manutenção de um ambiente econó-
mico exigente vai acentuar os riscos de 
crédito, justi� cando a selectividade do 
crédito concedido e a gestão prudente da 
liquidez. O BAI dará prioridade à melho-
ria da qualidade na prestação dos ser-
viços, à formação contínua, à melhoria 
dos processos e tecnologias de suporte 
operacional e ao controlo dos custos. E 
continuará a assegurar a conformidade 
às exigências do BNA, a implementação 
das normas internacionais (IAS/IFRS) e 
o reforço do compliance. h

* Até Agosto de 2015

  BANCO�ANGOLA NO�DE�INVESTIMENTO  •  BAI   ENTREVISTA

A edição das 21 entrevistas foi da 
responsabilidade da EXAME (versões 
integrais em www.deloitte.co.ao). 
A ordenação dos bancos seguiu o 
critério da antiguidade.

Serviço de correspondente bancário, mobile 
banking e pagamentos móveis marcaram o ano 

do BAI, na opinião do PCA Mário Barber
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FOCO NA GESTÃO 
DE RECURSOS 

HUMANOS

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
A diversi� cação da economia assume-se 
como uma tarefa central na estratégia de 
desenvolvimento do nosso país. A adop-
ção de políticas económicas e de acesso ao 
crédito mais consentâneas com as possibi-
lidades de classe empresarial, bem como o 
alargamento dos sectores elegíveis, pare-
cem conduzirem-nos agora para o alcance 
das metas previstas.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
O enfoque muito particular na gestão dos 
recursos humanos. Com efeito um dos 
maiores desa� os no período que atraves-
samos é o de constituir e preservar uma 
equipa enxuta, coesa, motivada, e compro-
metida na concretização dos objectivos e 
das metas preconizadas que são o ponto 
de partida para continuarmos a promover 
excelência dos nossos serviços.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
•  O alargamento da nossa presença física 

a todo o território nacional.
•  A coesão e retenção dos talentos.
•  Melhoria dos processos e procedimentos.

•  Aperfeiçoamento e modernização das 
nossas soluções tecnológicas.

•  Aprofundamento das soluções para o 
reforço da cultura de gestão de risco. 

•  Boa governação. h

UM DOS MAIORES 
DESAFIOS É O DE 
PRESERVAR UMA 
EQUIPA ENXUTA, 

COESA, MOTIVADA, 
E COMPROMETIDA

MATEUS FILIPE MARTINS
Presidente da Comissão Executiva

ENTREVISTA  BANCO�COMERCIAL�ANGOLA NO  •  BCA

A edição das 21 entrevistas foi da 
responsabilidade da EXAME (versões 
integrais em www.deloitte.co.ao). 
A ordenação dos bancos seguiu o 
critério da antiguidade.

O líder do BCA refere que o banco, entre outras 
metas, pretende alargar a presença física a todo 

o território e apostar na retenção de talentos
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PRIORIDADE 
À SOLIDEZ 

FINANCEIRA

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
O panorama macro-económico nacional 
� cou, em 2014, indiscutivelmente marcado 
pela descida abrupta e acentuada (cerca de 
60%) dos preços do petróleo nos merca-
dos internacionais, e pelos consequentes 
impactos numa economia angolana ainda 
fortemente dependente das receitas pro-
venientes do sector petrolífero.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
Entre outros, seja-me permitido realçar 
o signi� cativo esforço � nanceiro reali-
zado pelo Banco Sol no reforço pruden-
cial das provisões para imparidades de 
crédito (traduzido em termos monetários 
num reforço de cerca de 5 646,5 milhões 
de kwanzas), registando assim o rácio de 
cobertura do crédito vencido por provisões, 
no � nal de 2014, o valor de 466% (163% 
em � nais de 2013). A característica verda-
deiramente notável deste esforço (condu-
zido pela equipa de gestão do banco em 
nome da solidez � nanceira da instituição 
e antecipando também potenciais impac-
tos menos positivos da actual envolvente 
macro-económica) e por isso digno de 
realçe, é o facto de ter sido concretizado 

O BANCO SOL 
REFORÇOU 

SIGNIFICATIVAMENTE 
AS PROVISÕES PARA 

IMPARIDADES 
DE CRÉDITO

COUTINHO NOBRE MIGUEL 
Presidente do Conselho de Administração

sem impacto nas variáveis de negócio, 
relativas ao crescimento comercial, pro-
duto bancário e rentabilidade, que evo-
luiram aliás em perfeita sintonia com as 
expectativas do Plano Estratégico 2012-
2015, do banco Sol.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
•  Reforçar o crescimento orgânico no mer-

cado interno, reforçando e ampliando 
por um lado, as quotas de mercado já 
atingidas nas principais variáveis de 
negócio e, por outro lado, continuando 
a sustentada expansão da rede comer-
cial do banco.

•  Continuar a disponibilizar ao mercado 
novas e distintivas ofertas comerciais em 
termos de soluções � nanceiras atractivas. 

•  Concretizar a expansão da actividade 
do banco SOL para novas geogra� as ter-
ritoriais, com acções e acontecimentos 
concretos a noticiar em tempo oportuno.

•  Continuar a condução prudencialmente 
rigorosa dos activos sob gestão do banco, 
no sentido da manutenção e reforço da 
solidez dos respectivos indicadores e 
níveis de segurança. h

  BANCO�SOL  •  SOL   ENTREVISTA

Reforçar o crescimento orgânico no mercado 
interno e concretizar a expansão para novas 

geografi as são duas das prioridades para 2015
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NOVO NOME, 
NOVA MARCA

estrangeira é acompanhado por um aumento 
das taxas de juro, o pode agravar o abran-
damento económico e aumentar a in� a-
ção. No entanto, vejo estes acontecimentos 
como uma oportunidade disfarçada para 
alargar a base da economia para outros sec-
tores além do petrolífero, para incentivar 
a indústria produtiva conduzindo a uma 
substituição das importações, bem como 
para o reconhecimento de que o percurso 
para uma economia mais madura e desen-
volvida deve assentar numa base multisec-
torial. A expressão “uma crise nunca deve 
ser desperdiçada“ é muito válida.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
Qualquer alteração a nível da actividade 
económica impacta directamente o Banco 
Económico. Estamos preocupados com o 
risco, pois as empresas deparam-se com 
um ambiente económico mais exigente. 
Para além disso, o aumento das taxas de 
juro e da in� ação impacta o passivo mais 
rapidamente que o activo, provocando 
um efeito imediato nos resultados � nan-
ceiros. O ano de 2014 foi decisivo para o 
Banco Económico com a entrada de novos 
accionistas, que estão empenhados no 
crescimento a longo prazo e que injecta-
ram capital novo no banco. A mudança 

de designação e a nova marca ajudarão 
a impulsionar o Banco Económico num 
percurso de crescimento.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
As metas para 2015 orientam-se pela 
con� ança e empenho dos stakeholders 
(clientes, colaboradores, banco centrale 
accionistas. Continuaremos a prestar 
um excepcional serviço ao cliente, a ino-
var no lançamento de novos produtos, a 
diversi� car o risco, a apoiar a economia 
local e a captar mais clientes, não só atra-
vés da expansão da nossa rede, mas tam-
bém através da utilização da tecnologia, 
da comunicação e de produtos diferen-
ciadores. Vamos continuar a expandir a 
nossa oferta para além do private banking 
e do retalho, crédito empresarial e pes-
soal, leasing e bancassurance. O foco são 
as pessoas, estabelecendo como priori-
dade o desenvolvimento da quali� cação 
dos colaboradores através de formação – 
on job, em sala e via e-learning. h

ESTE FOI UM ANO 
DECISIVO PARA O 

BANCO ECONÓMICO 
COM A ENTRADA 

DE NOVOS 
ACCIONISTAS

SANJAY BHASIN
Presidente da Comissão Executiva

ENTREVISTA  BANCO�ECONÓMICO  •  BE

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
O evento mais marcante foi a queda do 
preço do petróleo. O país é altamente 
dependente de importações e o nível das 
reservas de moeda estrangeira impacta a 
actividade económica e o poder de compra, 
tanto de particulares como das empresas. 
Por norma, um choque a nível de moeda 

A edição das 21 entrevistas foi da 
responsabilidade da EXAME (versões 
integrais em www.deloitte.co.ao). 
A ordenação dos bancos seguiu o 
critério da antiguidade.

O presidente do Banco Económico (ex-BESA) 
considera a expressão “uma crise nunca deve 
ser desperdiçada” particularmente oportuna
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RUMO À 
INTERNACIO-

NALIZAÇÃO

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
Destaco a queda abrupta do preço do petró-
leo, pelos impactos generalizados provo-
cados à economia e que têm obrigado o 
Estado a aplicar medidas de política eco-
nómica visando mitigar os desequilíbrios 
das contas públicas, a salvaguarda das 
reservas líquidas internacionais e a esta-
bilidade dos preços. Esta situação coloca 
grandes constrangimentos à actividade 
bancária, na capacidade de satisfazer inte-
gralmente as necessidades cambiais dos 
clientes e no domínio do crédito e gestão 
dos riscos associados.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
De realçar o crescimento de 19% nos depó-
sitos de clientes, o aumento dos activos em 
cerca de 20% e por conseguinte o aumento 
dos resultados líquidos em 33%. Esta evolu-
ção positiva dos indicadores, só foi possível 
graças a um maior dinamismo comer-
cial, suportado pelas mais de 50 unidades 
comerciais (agências e centros de empre-
sas) espalhadas pelo país, pelas platafor-
mas tecnológicas disponibilizadas e pelo 
desenvolvimento das competências dos 
nossos colaboradores, o que permitiu ao 

A EVOLUÇÃO POSITIVA 
FOI GRAÇAS A UM 

MAIOR DINAMISMO 
COMERCIAL, 

SUPORTADO PELAS 
MAIS DE 50 UNIDADES 

ARLINDO DAS CHAGAS RANGEL 
Presidente da Comissão Executiva

banco melhorar substancialmente o nível 
da qualidade do serviço.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
É nossa pretensão, expandir o banco para 
todo o território nacional com o objectivo 
de aumentar a nossa posição relativa no 
mercado, a notoriedade da marca Keve, 
e garantir níveis de serviço de excelência. 
Assumir uma posição de vanguarda nos 
desa� os e processos associados ao negócio 
bancário, em sintonia com a regulamen-
tação e melhores práticas do sector, espe-
cialmente no que toca às IFRS, acordos de 
Basileia, combate do branqueamento de 
capitais e � nanciamento ao terrorismo. Ao 
nível do mercado de capitais, pretendemos 
ter uma presença activa, tanto no domí-
nio da intermediação � nanceira de valo-
res mobiliários como na estruturação de 
emissões de dívida corporativa e aumen-
tos de capital. No domínio dos recursos 
humanos pretendemos continuar a qua-
li� car as competências dos nossos colabo-
radores para estarem à altura dos desa� os 
que se avizinham, promovendo uma polí-
tica de retenção e captação dos melhores 
quadros. Queremos ainda dar os primei-
ros passos para a internacionalização, num 
formato de escritórios de representação 
numa praça � nanceira estratégica.  h

  BANCO�KEVE  •  KEVE   ENTREVISTA

A expansão nacional da rede e a criação de 
escritórios de representação numa praça 

fi nanceira estratégica são metas para 2015
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PIONEIRO DO 
BANCASSURANCE

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
A queda acentuada do preço do petróleo 
nos mercados internacionais e o conse-
quente abrandamento do crescimento 
económico do país.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
Em 2014, o Banco BIC apostou na expan-
são do negócio para outras áreas, nomea-
damente a actividade seguradora, com a 
abertura do BIC Seguros, em Outubro 
de 2014, sendo o primeiro banco a entrar 
no modelo de bancassurance em Angola, 
diversi� cando assim, a oferta de produ-
tos e serviços aos clientes. Para além das 
parcerias internacionais já existentes com 
o Banco BIC Português e com a IFI em 
Cabo Verde, procedemos à abertura de 
um escritório de representação em Joa-
nesburgo (África do Sul) e obtivemos 
autorização para a abertura de um banco 
comercial na Namíbia. A contínua aposta 
na expansão, permitiu ao banco reforçar 
a sua posição como o banco privado com 
a maior rede comercial em Angola, totali-
zando 219 unidades comerciais em todo o 
território nacional, permitindo um atendi-
mento diversi� cado e próximo dos clien-

tes. De uma forma geral, o ano de 2014 
foi bastante positivo para o BIC, no que 
diz respeito à evolução dos seus princi-
pais indicadores de negócio.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Temos como objectivos estratégicos, con-
solidar a internacionalização, aumentar 
a quota de mercado através de um cres-
cimento sustentado, manter o foco no 
acompanhamento próximo dos clientes 
e ampliar a oferta do leque de produtos e 
serviços. Pretendemos posicionar-nos cada 
vez mais como o parceiro privilegiado de 
negócios para o tecido empresarial ango-
lano, dentro e fora de Angola.  h

ALÉM DE PORTUGAL 
E CABO VERDE, 

ABRIU ESCRITÓRIO 
EM JOANESBURGO 

E UM NOVO BANCO 
NA NAMÍBIA

FERNANDO TELES
Presidente do Conselho de Administração

ENTREVISTA  BANCO�BIC  •  BIC 

A edição das 21 entrevistas foi da 
responsabilidade da EXAME (versões 
integrais em www.deloitte.co.ao). 
A ordenação dos bancos seguiu o 
critério da antiguidade.

O BIC quer posicionar-se cada vez mais como 
o parceiro privilegiado do tecido empresarial 

angolano, dentro e fora de Angola
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PRESENTE EM 
14 PROVÍNCIAS

do crude no mercado internacional aca-
bou por in� uenciar transversalmente o 
desempenho da economia quer em 2014, 
quer durante o ano de 2015.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
Continuamos com a adaptação das estru-
turas orgânicas e processos internos ao 
novo sistema de controlo interno das ins-
tituições � nanceiras e gestão corporativa, 
estabelecidos pelo BNA. Em termos comer-
ciais, o BNI está presente em 14 provín-
cias tendo aberto 8 novos balcões em 2014 
(hoje tem 92). Continuamos a estar pre-
sentes nos programas de fomento à eco-
nomia nacional, como o Angola Investe, 
Bankita e microcrédito. O BNI Europa 
deu início à sua actividade, tendo sido 
obtida autorização para constituição de 
uma seguradora, cujo arranque se pers-
pectiva para 2016. Com a constituição da 
BODIVA, o BNI espera poder vir a assu-
mir-se como um dos operadores, estando 
já certi� cado como tal, considerando a 
importância que essa entidade poderá 
vir a assumir como uma das fontes de 
� nanciamento alternativo da economia. 
O ano � ca marcado pela efectivação, com 
o IFC, da primeira linha de crédito de 25 
milhões de dólares, ao abrigo do Global 

O BNI EUROPA 
DEU INÍCIO À SUA 
ACTIVIDADE E FOI 

OBTIDA AUTORIZAÇÃO 
PARA A CONSTITUIÇÃO 
DE UMA SEGURADORA

MÁRIO PALHARES 
Presidente do Conselho de Administração

Trade Finance Program, sendo o BNI a 
primeira instituição � nanceira de direito 
angolano a obter tal facilidade. Também 
foi aumentado o plafond da linha de cré-
dito de médio e longo prazo, de Export 
Credit Finance com o Commerzbank para 
70 milhões de euros, destinado a � nan-
ciar vários projectos industriais no país, 
sendo a primeira vez que um banco pri-
vado angolano utiliza este tipo de facili-
dade de crédito.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Iremos trabalhar nos programas de adop-
ção das normas internas de segurança da 
informação e sustentabilidade do negó-
cio e no programa de adopção das nor-
mas internacionais de contabilidade, bem 
como a melhoria e adequação dos siste-
mas de reporte e compliance, consentâ-
neas com medidas regulatórias de� nidas 
pelo BNA. O BNI continuará com a sua 
estratégia de formação contínua dos cola-
boradores. Apesar das perspectivas eco-
nómicas menos positivas e do rigor que 
implementaremos no controlo nos custos 
internos, em 2015 o banco prevê ampliar 
a sua rede comercial, em função da evo-
lução económica de alguns sectores de 
actividade e concluir importantes acor-
dos com entidades internacionais  h

  BANCO�DE�NEGÓCIOS�INTERNACIONAL  •  BNI   ENTREVISTA

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
Apesar do esforço do Executivo em diver-
si� car a nossa economia, para torná-la 
menos dependente do petróleo, a ver-
dade é que a queda veri� cada no preço 

O BNI abriu 8 novos balcões em 2014 (hoje 
tem 92), participa nos grandes programas de 

fomento e aposta no acordos internacionais
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METAS 
ESTRATÉGICAS 

CUMPRIDAS

tempo que ocorreu uma alteração signi� ca-
tiva do lado da curva da oferta. O excesso 
de oferta criado por este duplo efeito cau-
sou a rápida redução dos preços internacio-
nais. Este efeito criou e continua a criar um 
conjunto de constrangimentos na economia 
e nos agentes económicos, mas ao mesmo 
tempo está a criar um ambiente económico 
de “emergência positiva”, que está a obrigar 
a economia a ser mais e� ciente, mais com-
petitiva, e tem estado a acelerar reformas 
que visam promover a diversi� cação da 
base da estrutura produtiva do país, facto-
res que promovem um caminho de maior 
sustentabilidade económica.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
No ano em que celebrámos o início da 
segunda década de actividade, destaca-
mos a continuidade da execução do nosso 
plano estratégico, o Atlantico 20.15, tendo 
o banco terminado 2014, já com o cumpri-
mento da grande maioria dos objectivos 
estratégicos que se tinha proposto alcan-
çar no � nal do exercício de 2015. Entre 
outros indicadores destacamos a expan-
são da actividade em todo o território 
nacional, tendo aberto 13 novos centros 
em 2014, num total de 58 a operar em todo 
o território. Destacamos ainda a imple-

mentação de um novo modelo de gover-
nance, que nos permitiu reforçar os anéis 
de segurança e de separação entre as fun-
ções comercial, as funções de controlo e 
de auditoria, em linha com as orientações 
do regulador e em linha com as práticas 
dos mercados � nanceiros internacionais 
mais desenvolvidos. Destacamos ainda a 
abertura da nossa sede, na Cidade Finan-
ceira, em Talatona, com uma área de 10 
mil m2 e espaço para funcionarem mais 
de 600 colaboradores. 

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
•  Fechar com pleno sucesso o nosso plano 

estratégico “20.15” e abrir um novo capí-
tulo com novas ambições, antecipando 
e respondendo as necessidades e objec-
tivos dos nossos clientes.

•  Continuar o processo de internaciona-
lização do grupo. O sistema � nanceiro 
é uma praça global, há que saber estar 
nela e respeitá-la.

•  Manter o contínuo focus na adaptação à 
envolvente de mercado, quer no que res-
peita às medidas de gestão dos diversos 
riscos do balanço, quer no que respeita à 
criação de novas soluções para os desa-
� os que os nossos clientes enfrentam, 
gerando valor na vida das empresas e 
dos angolanos que em nós con� am. h

A NOVA SEDE, NA 
CIDADE FINANCEIRA, 

EM TALATONA, 
TEM ESPAÇO PARA 

MAIS DE 600 
COLABORADORES

CARLOS JOSÉ DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração

ENTREVISTA  BANCO�PRIVADO�ATLA NTICO  •  BPA 

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
Consideramos que o ano de 2014 marca o 
início de uma nova era de desenvolvimento 
económico de Angola. Após dez anos de 
registo de níveis de crescimento expressivos, 
estes foram interrompidos devido a altera-
ções no contexto da economia global, que 
provocou uma redução nos níveis de cres-
cimento da procura de petróleo, ao mesmo 

Inciada a segunda década de actividade, 
o BPA quer abrir um novo capítulo, com novas 

ambições, refere o PCA Carlos Silva
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APOSTA 
NA ECONOMIA 

NÃO-PETROLÍFERA

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
O choque do preço e da produção do petró-
leo. Tal facto pôs a nu a vulnerabilidade 
da economia, decorrente da dependên-
cia do sector petrolífero e revelou a ina-
dequação da política macroeconómica: 
elevado nível da despesas pública e sem 
mecanismos de suavização; taxa de câm-
bio sobreavaliada e gerida administrativa-
mente; existência de barreiras ao exercício 
da actividade económica.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
O BDA, nesse período, focou a sua acção 
no processo de turnaround iniciado no 
� nal de 2013, por se confrontrar com uma 
carteira de crédito má, que tinha subjacen-
tes processos de avaliação dos projectos a 
� nanciar e dos correspondentes riscos de 
crédito inadequados.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Em 2015 o BDA tem como objectivo con-
cluir a revisão dos principais processos, 
procedimentos e políticas, conter a degra-
dação da carteira de crédito e preparar-
-se para, em 2016, iniciar um novo ciclo, 

APÓS O TURNAROUND, 
INICIADO EM 2013, 

EM RESPOSTA À MÁ 
CARTEIRA DE CRÉDITO, 

VEM AÍ UM NOVO 
CICLO EM 2016

MANUEL NETO DA COSTA 
Presidente do Conselho de Administração

apostando, seriamente, na promoção e 
fomento da actividade económica não 
petrolífera. h

BANCO�DE�DESENVOLVIMENTO�DE�ANGOLA   •  BDA   ENTREVISTA

A edição das 21 entrevistas foi da 
responsabilidade da EXAME (versões 
integrais em www.deloitte.co.ao). 
A ordenação dos bancos seguiu o 
critério da antiguidade.

Em 2015 o BDA tenciona concluir a revisão dos 
principais processos, procedimentos e políticas, 

e conter a degradação da carteira de crédito 
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MAIOR 
CAPACIDADE DE 

FINANCIAMENTO

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
O evento mais marcante na economia ango-
lana foi — e continua a ser —a queda acen-
tuada do preço do barril do petróleo e o 
impacto nas receitas do Estado.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
Para além da inauguração de uma nova sede 
e de um centro de empresas situados no Edi-
fício da Major Kanhangulo, em Luanda, que 
veio dotar o Finibanco de umas instalações 
mais dignas e modernas para atender às 
necessidades dos nossos clientes, destaca-
-se a emissão de um empréstimo subordi-
nado que permitiu uma maior estabilidade 
de capital e o reforço da capacidade de � nan-
ciamento e por título no âmbito da gover-
nação corporativa o contributo e respostas 
dados pelo Finibanco ao Projecto AQA – 
Avaliação da Qualidade dos Activos, pro-
movidos pelo BNA junto dos principais 
bancos da praça.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Tendo em conta o ambiente micro e macroe-
conómico que é vivido em Angola, a acen-
tuada desvalorização do kwanza e as 

grandes di� culdades de obtenção de divi-
sas no mercado cambial, o ano de 2015 vai 
ser um ano de manutenção, com perspec-
tivas de crescimento reduzidas. Os objec-
tivos do Finibanco estão centrados na sua 
reorganização interna e na melhoria dos 
métodos e processos de negócio, bem como 
na continuidade da aposta no desenvolvi-
mento e crescimento pro� ssional dos nos-
sos recursos humanos. h

A EMISSÃO DE 
UM EMPRÉSTIMO 

SUBORDINADO 
PERMITIU UMA 

MAIOR ESTABILIDADE 
DE CAPITAL

ANTÓNIO PONTES
Presidente da Comissão Executiva

ENTREVISTA  FINIBANCO

A edição das 21 entrevistas foi da 
responsabilidade da EXAME (versões 
integrais em www.deloitte.co.ao). 
A ordenação dos bancos seguiu o 
critério da antiguidade.

A inauguração de uma nova sede e de um 
centro de empresas em Luanda e o reforço da 

capacidade de fi nanciamento estiveram em foco
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UM ANO 
DE EXPANSÃO 

ACELERADA

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
Foi um ano de expansão acelerada para 
o Standard Bank que voltou a ser um dos 
bancos com maior crescimento no país. 
Em 2014, registou uma subida dos activos 
líquidos de 37% sustentado pelo aumento 
dos depósitos de 39%, essencialmente, em 
moeda nacional. O SBA procurou apoiar o 
Governo na estruturação de operações de 
grande dimensão ou na concessão de cré-
dito ao Estado e aos privados. O petróleo 
e gás natural continua a ser o sector com 
maior peso, contudo o retalho e os  bens 
de grande consumo ganharam  relevância. 
A carteira de crédito aumentou 25%, e o 
investimento em títulos de dívida pública 
expandiu 104%. É de realçar o reduzido 
nível de incumprimento da carteira de 
crédito que, apesar do aumento signi� ca-
tivo em 2014, continua abaixo da média 
do sector.  Ao � m de 4 anos completos de 
actividade, o SBA apresentou pela primeira 
vez resultados líquidos positivos. Destaca-
mos o excelente desempenho da margem 
� nanceira que cresceu 148%, e da prestação 
de serviços � nanceiros que subiu 21%. Os 
resultados em operações cambiais  cresce-
ram 44% e o SBA participou na dinamiza-
ção do mercado monetário interbancário 
e leilões de títulos.

O SBA É UM DOS 
BANCOS QUE 

MAIS CRESCE EM 
ANGOLA. ACTIVOS 

AUMENTARAM 37% 
E DEPÓSITOS 39%

ANTÓNIO COUTINHO 
Presidente da Comissão Executiva

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Antecipamos grandes desa� os. Por um 
lado, devido ao desaceleramento da eco-
nomia, acompanhado por uma diminui-
ção das receitas do sector petrolífero e 
das reservas internacionais líquidas. Tal 
conjuntura  adversa irá  obrigar  à  revi-
são  do  plano  nacional  de investimento 
e do Orçamento Geral do Estado (OGE) 
no sentido de reduzir a despesa e investi-
mento público,  com  impacto  relevante  
na  actividade  dos  bancos. Por outro lado, 
a introdução de alterações regulamen-
tares, já antecipadas pelo BNA, caso das 
IFRS em 2016, dos conceitos de Basileia 
e de outras relacionadas com o crédito e 
o seu provisionamento. Em 2015 o SBA 
terá ainda como desa� o alargar a oferta 
de soluções inovadoras, aproveitando a 
recente plataforma do mercado de capi-
tais em que o banco pretende posicionar-
-se como líder. h

STANDARD�BANK  •  SBA   ENTREVISTA

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
A queda do preço do barril de petróleo 
e o impacto directo na redução da des-
pesa pública, em particular nos subsídios 
ao combustível. No entanto há a desta-
car o empenho do Governo em promover 
um crescimento mais estável e inclusivo, 
nomeadamente na criação de emprego for-
mal e no fomento de importantes progra-
mas sociais e de infra-estruturas.

Ao fi m de quatro anos completos de actividade, 
o Standard Bank apresentou pela primeira vez 

resultados líquidos positivos
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COM UM PÉ 
EM TRÊS 

CONTINENTES

os aspectos da vida económica do país, 
impacto este que se prolonga até 2015 sem 
horizonte temporal de recuperação dos 
preços do crude ao nível histórico e con-
sequentemente da economia angolana. 
Alguns indicadores económico-� nancei-
ros recentes, indicam que o sector petro-
lífero representa mais de 90% das suas 
exportacões, 70% das receitas totais e 
cerca de 30 % do Produto Interno Bruto 
(PIB). Estes por si só, con� rmam a forte 
dependência da economia a esta commo-
dity embora se veri� que o crescimento 
contínuo do sector não-petrolífero nos 
últimos anos resultado da estratégia de 
diversi� cação permitindo menor depen-
dência ao sector petrolífero e em contra-
partida conferem maior participação dos 
outros sectores na estrutura do PIB com 
efeitos positivos sobre a economia como 
um todo e efeito mitigador do impacto 
adverso da crise recente.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
Houve uma escassez de moeda estrangeira 
e redução do volume de transações a qual, 
de alguma forma, reduziu a actividade da 
banca no geral. Porém, na perspectiva posi-
tiva, devemos admitir que a falta de divi-
sas despertou o nosso sentido criativo e de 

maior rigor na gestão da liquidez e do risco 
que se traduziu num esforço por parte do 
banco em diversi� car ainda mais a gama 
de produtos e serviços geradores de valor 
acrescentado para os clientes com o objec-
tivo primordial de � delizá-los.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Em 2015, o segundo ano desde o início 
da actividade do banco no país, vamos 
continuar a implementar a estratégia de 
negócio inicialmente traçada que assenta 
na premissa de que servimos pessoas e 
empresas que lideram investimentos em 
capital intensivo e projectos estruturais e 
que, acima de tudo, geram rendimentos 
e riqueza nos três continentes que fazem 
parte do nosso footprint — Ásia, África 
e Médio Oriente. Como principais metas 
temos o aumento da carteira de clientes 
globais e locais, compatível com as nos-
sas capacidades e aspirações bem como 
melhorar os níveis na prestação do serviço 
aos clientes. O nosso grande objectivo é 
tornar o SCBA num player relevante no 
mercado � nanceiro angolano que passa 
pelo crescimento do seu balanço em ter-
mos de activos e funding captado de 
modo a garantir a consolidação e a� r-
mação como banco internacional de pri-
meira linha em Angola. h

O OBJECTIVO É 
A AFIRMAÇÃO 
COMO BANCO 

INTERNACIONAL 
DE PRIMEIRA 

LINHA EM ANGOLA

MIGUEL BARTOLOMEU MIGUEL
Presidente da Comissão Executiva

ENTREVISTA  STANDARD�CHARTERED�BANK�ANGOLA   •  SCBA

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
O aspecto assinalável é a redução signi-
� cativa que se veri� cou na cotação do 
petróleo bruto no mercado internacional. 
Numa economia como a de Angola que 
depende signi� cativamente deste recurso 
como fonte primária de riqueza e rendi-
mento é quase que previsível o impacto 
negativo que se fez sentir em quase todos 

Há dois anos em Angola, o banco quer servir 
pessoas e empresas que lideram investimentos 

em capital intensivo e projectos estruturais 



EDIÇÃO�ESPECIAL�EXAME | 45

QUALIDADE, 
CONFIANÇA E 

INOVAÇÃO

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
O evento mais marcante é, sem dúvida, 
a queda do preço do petróleo, que atin-
giu recentemente mínimos de seis anos. 
Desde o pico de Junho de 2014, os preços 
chegaram a registar uma queda de 60%. 
Dado o elevado peso do sector petrolí-
fero no PIB e nas exportações, a descida 
do preço do petróleo está a afectar forte-
mente a economia, em particular a nível 
das exportações e do volume de recei-
tas � scais. No entanto, esta descida está 
a levar, e bem, à maior diversi� cação da 
economia e à especialização em novos sec-
tores, com particular enfoque no agrícola 
e indústria transformadora.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
O último ano trouxe grandes desa� os ao 
sector. A nova conjuntura económico-
-� nanceira, à qual a banca terá necessa-
riamente que se adaptar, veio realçar a 
crescente importância do investimento no 
reforço de políticas de controlo interno e 
de compliance e na adopção das melho-
res práticas internacionais, tais como a 
aposta numa relação de proximidade com 
o cliente, o investimento em canais alter-

EM TRÊS ANOS 
O BCS QUER 

TORNAR-SE UMA 
REFERÊNCIA NA 

BANCA PRIVADA 
E CORPORATIVA

MARIA DO CÉU FIGUEIRA 
Presidente do Conselho de Administração

nativos e a de� nição de sólidas políticas 
de governance. 

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Qualidade, con� ança e inovação são os 
princípios orientadores com os quais que-
remos ser referência na banca nacional. 
Prestaremos serviços bancários e � nan-
ceiros através de plataformas modernas, 
apresentando soluções inovadoras e de 
qualidade como elementos diferenciado-
res do posicionamento da marca. No BCS 
serão privilegiados o atendimento presen-
cial e a prestação de um serviço online de 
qualidade. Oferecer uma banca moderna, 
simpli� cada e pautada pela excelência do 
serviço é o objectivo. Em três anos, o BCS 
pretende ser uma referência na prestação 
de serviços da banca privada e corpora-
tiva em Angola. Este processo será acom-
panhado pela consolidação das relações 
com os clientes e parceiros nacionais e 
internacionais, contribuindo com o nosso 
apoio técnico e � nanceiro para o desen-
volvimento de produtos estruturantes e 
alargamento das fontes de � nanciamento 
indispensáveis ao crescimento das empre-
sas e da economia em geral. h

BANCO�DE�CRÉDITO�DO�SUL  •  BCS   ENTREVISTA

No BCS serão privilegiados o atendimento 
presencial e a prestação de um serviço online 

de qualidade, assegura a presidente
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FOCADO 
NO SECTOR 

AGRÍCOLA

ços assinaláveis.  Notamos igualmente o 
esforço na introdução de serviços inova-
dores visando a melhoria da qualidade da 
oferta e na adopção de normas, procedimen-
tos e boas práticas internacionalmente acei-
tes. Os ditames de Basileia, a Compliance e 
o AML/FT, as IAS/IFRS, as imparidades, 
exigem avultados investimentos em capi-
tal � nanceiro e humano.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
O BIR lança a sua operação numa altura 
em que se assistem a eventos que in� uen-
ciam e condicionam o progresso do país. 
Isto preocupa-nos, mas não nos desmo-
tiva. A visão é transformar as insu� ciên-
cias do momento em oportunidades, numa 
perspectiva de médio e longo prazo. Isso 
implica a criação de capacidade e compe-
tências interna para a produção de bens de 
primeira necessidade em quantidades que 
respondam à demanda doméstica. Quere-
mos ser um veículo importante no � nancia-
mento de projectos que estimulem o sector 
produtivo e a geração de empregos no meio 
rural, permitindo a � xação dos cidadãos nas 
zonas de origem, a redução do êxodo rural, 
a descompressão demográ� ca das cidades e 
a contribuição para o melhor nível de vida 
das famílias.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
O BIR, estando num momento de start up, 
teve que dobrar os investimentos na fase 
de implementação e arranque da activi-
dade. Vamos continuar a investir naquilo 
que consideramos serem factores críticos 
de sucesso. Endereçamos de forma espe-
cializada e sustentada, � nanciamentos aos 
operadores do sector produtivo — agri-
cultura, pecuária, aquicultura, avicultura, 
silvicultura — e aos processos de trans-
formação, industrialização e distribuição. 
Após termos instalado um escritório em 
Talatona, construído de raiz a nossa sede 
e a agência central, ambas em Malanje, e  
instalado o nosso data center, perfazendo 
um total de 4 unidades, o banco pretende 
continuar a crescer, visando a dinamiza-
ção das actividades do meio rural, a quali-
dade da oferta e a capacitação dos recursos 
humanos. Somos um banco de investimento 
mas actuaremos igualmente no segmento 
da banca comercial. O nosso core business 
é o agro-negócio. É aqui onde queremos 
ser fortes, investir em know-how e direcio-
nar as operações. O seguro agrícola e o de 
colheita, a criação de fundos que visam res-
ponder a situações de seca, quedas pluvio-
métricas ou pragas são peças necessárias 
para o relançamento da produção nacio-
nal em larga escala.  h

O NOSSO CORE 
BUSINESS É O 

AGRO-NEGÓCIO. É 
ONDE QUEREMOS SER 
FORTES E DIRECIONAR 

AS OPERAÇÕES

ROSÁRIO JOSÉ MATIAS
Presidente da Comissão Executiva

ENTREVISTA  BANCO�DE�INVESTIMENTO�RURAL  •  BIR

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
O evento foi a acentuada queda no preço 
do barril do crude, produto responsável por 
cerca de 75% do PIB. Destaca-se a atenção 
que as entidades supervisoras dedicam aos 
modelos de corporate governance e ao pacote 
de medidas prudenciais. A dinâmica que a 
CMC tem demonstrado e o arranque das 
primeiras operações da Bodiva são avan-

O BIR, sediado em Mlange, vem preencher uma 
lacuna com soluções de produtos e serviços 

específi cos do meio agrário e cadeia produtiva
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META É LIDERAR 
BANCA DE 

INVESTIMENTO

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
A queda do preço do petróleo, com forte 
impacto ao nível das � nanças públicas e 
do mercado cambial, gerou consequências 
para o sector � nanceiro que vai registando 
uma redução da sua capacidade operacio-
nal.  Também destacamos o reajuste dos 
preços dos combustíveis, que reduziu o 
ónus da subvenção do Estado e disponi-
bilizou fundos que podem ser usados no 
apoio aos sectores sociais num contexto 
macro-económico adverso

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
A petro-dependencia da nosa economia, 
coloca o contexto macroeconómico num 
ambiente de incertezas, marcado pela 
queda acentuada das reservas internacio-
nais líquidas, com re� exos na depreciação 
do kwanza e na in� ação de origem cambial. 
Por outro lado, a aprovação da nova lei de 
base das instituições � nanceiras, coloca à 
disposição dos reguladores, instrumentos 
que consagram a introdução das boas prá-
ticas de governação corporativa, controle, 
comunicação e gestão do risco e a adop-
ção de um paradigma mais preventivo do 
que reactivo. O processo de diversi� cação, 

NOS PRÓXIMOS TRÊS 
ANOS QUEREMOS 

TER ACTIVOS 
SUPERIORES A 

20 MIL MILHÕES 
DE KWANZAS

MARIA JOÃO DE ALMEIDA 
Presidente da Comissão Executiva

exige uma classe empresarial privada forte 
e desenvolvida. O Banco Prestígio disponi-
biliza-se a apoiar os projectos devidamente 
ponderados e avaliados na sua importân-
cia, oportunidade, viabilidade e valência 
de modo a transformar a riqueza poten-
cial que constituem os recursos naturais 
do país, em riqueza real e tangível para as 
famílias angolanas.

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
O Banco Prestígio foi criado com o objec-
tivo de aportar mais valor ao mercado 
� nanceiro. Pretendemos inovar e ser o 
banco de investimento de referência, pro-
porcionando um serviço diferenciador e 
de excelência. A nossa cultura tem como 
pilares basilares os valores da relação, 
con� dencialidade e con� ança que cons-
tituem a base das nossas relações que se 
pretendem personalizadas e  duradouras. 
Queremos trabalhar em novos nichos de 
mercado indo além dos produtos e ser-
viços tradicionais. O objectivo essencial 
é consolidarmos a posição de principal 
banco de investimento. Prevemos atingir 
nos próximos três anos activos superiores 
a 20 mil milhões de kwanzas para uma 
carteira de depósitos de 12 mil milhões 
de kwanzas que vai  resultar  numa renta-
bilidade (estimada) de 11,6% (ROAE). h

BANCO PRESTÍGIO   ENTREVISTA

O Banco Prestígio foi criado com o objectivo 
de aportar mais valor ao mercado fi nanceiro, 

proporcionando um serviço diferenciador
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DE SER 

DIFERENTE

e consequentemente das reservas cambiais. 
Pelo seu impacto na economia e exigência 
do ponto de vista de gestão empresarial, a 
baixa do preço do petróleo é sem dúvida o 
evento mais marcante da economia.

Há algum aspecto que gostasse 
de destacar, neste período, 
na actividade do banco a que preside?
Registo com boa nota a inauguração das 
operações do mercado secundário da divida 
pública no Mercado de Registo de Títulos 
do Tesouro (MRTT) da Bolsa de Divida e 
Valores de Angola (BODIVA), pois o seu 
inicio acontece num momento crucial da 
economia. Entre Julho e Agosto deste ano 
quase cinco dezenas de empresas dos sec-
tores das telecomunicações e dos petróleos 
no nosso país, manifestaram interesse de 
submeter os seus relatos � nanceiros à ava-
liação da CMC (Comissão de Mercados de 
Capitais ) para apurarem se estão ou não 
em conformidade com regras próprias do 
mercado de acções, o que dá uma dimensão 
ímpar ao nosso sistema � nanceiro. 

Quais as principais metas 
e objectivos para 2015?
Como novo entrante (player) o Banco Pungo 
Andongo está ciente das di� culdades com 
que se vai deparar. Criar o seu espaço num 
mercado que conta com quase 30 bancos 

e outras dezenas de instituições � nancei-
ras exigirá um grande exercício e muita 
criatividade. O BPAN entra para o mer-
cado para ser diferente. Será um banco de 
relacionamento. O nosso cliente não será 
mais um “número”, mas sim o foco do tra-
balho e um participante activo na elabo-
ração de produtos que respondam às suas 
necessidades. No actual contexto de cres-
cimento modesto, os próximos anos serão 
de maior competitividade. Procuraremos, 
em primeiro lugar, consolidar a institui-
ção, alargar a carteira de produtos e num 
horizonte próximo participar em merca-
dos mais maduros como o de Luanda. Ape-
sar do contexto económico atípico (menos 
confortável), que acreditamos venha a esta-
bilizar, o Banco Pungo Andongo será um 
dos principais � nanciadores de projectos 
que prossigam os objectivos do processo 
de diversi� cação económica e da política 
de combate à pobreza e colocará à dispo-
sição dos seus clientes os mais inovadores 
serviços bancários para in� uenciar o ritmo 
de crescimento da economia angolana.  hVAMOS SER 

UM BANCO DE 
RELACIONAMENTO, 

ONDE O CLIENTE 
NÃO É APENAS 

MAIS UM NÚMERO

FILIPE LEMOS
Conselho de Administração

ENTREVISTA  BANCO�PUNGO�ANDONGO  •  BPAN

Que evento destacaria como 
o mais marcante na economia 
angolana em 2014?
A baixa do preço da principal mercadoria 
de exportação do país, o petróleo (brent), no 
mercado internacional, obrigou o Executivo 
angolano a rever o  preço médio de exporta-
ção previsto no OGE. Esta distorção orça-
mental foi, do ponto de vista das � nanças 
públicas e do mercado cambial, responsável 
pela redução signi� cativa das receitas � scais 

A edição das 21 entrevistas foi da 
responsabilidade da EXAME (versões 
integrais em www.deloitte.co.ao). 
A ordenação dos bancos seguiu o 
critério da antiguidade.

O banco procurará consolidar a instituição, 
alargar a carteira de produtos e num horizonte 

próximo participar em mercados mais maduros
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Em 10 anos assistimos no 
sector financeiro a uma 
ambição extraordinária, da qual 

resultou uma evolução positiva muito sig-
ni�cativa. Foram, nestes 10 anos, criadas 
mais de 10 instituições �nanceiras com 
actividade comercial, e as que já existiam 
assistiram a um crescimento no cami-
nho da so�sticação e da implementação 
de modelos de sustentabilidade das suas 
operações que lhes oferecem hoje uma 
posição consolidada no mercado nacio-
nal e em alguns casos, no internacional.

Ao longo destes 10 anos, o sector �nan-
ceiro foi um dos motores do progresso e 
inclusão social. Os bancos comerciais �ze-
ram o seu papel, a par do Banco Nacional 
de Angola (BNA) - alicerce do sistema 
�nanceiro - que escolheu também como 
sua a missão de impor o sector �nanceiro 
como um pilar da economia nacional. No 
espaço destes 10 anos, observámos um 
número signi�cativo de indicadores posi-
tivos relacionados com o sector, dos quais 
destacamos o facto de em 2005, a banca 
nacional empregar cerca de 4.300 colabo-
radores tendo este número ultrapassado as 
19.000 pessoas durante o ano de 2014. Adi-
cionalmente, ao nível de presença geográ-

�ca, reportámos em 2005 a existência de 
230 agências bancárias em Angola. Hoje 
existem mais de 1 600 balcões em todo o 
país. Estas são vitórias que fazem parte do 
crescimento do sector, e que se alinham 
com a ambição de a�rmação e progresso 
do país. O sector �nanceiro tem tido este 
papel fundamental de serviço ao cliente, 
a par do trabalho que conduz no enrique-
cimento do tecido empresarial e so�stica-
ção dos seus agentes.

Nesta 10.ª edição do Banca em Análise 
apresentamos algumas grandes conclusões. 
No último ano em particular, anima-nos 
a evolução positiva que os bancos conti-
nuam a ter e a con�ança dos depositantes. 
Observamos mais um ano de crescimento 
signi�cativo do volume de depósitos, bem 
como a evolução muito signi�cativa de 
todos os indicadores relacionados com a 
utilização do sistema �nanceiro nas tran-
sacções económicas correntes, sendo de 
destacar o aumento de 59% no volume de 
transacções efectuadas em terminais de 
pagamento, entre 2013 e 2014.

Por outro lado continuam a manter-se 
alguns desa�os relevantes, devendo o sec-
tor estar atento à evolução desfavorável 
dos rácios de crédito vencido que se veri-

EXAMEFINAL

No ano em que celebramos a 10.ª edição do Banca em 
Análise, o mesmo ano em que o país celebra o 40.º 

aniversário da Independência Nacional, é um orgulho para 
a Deloitte poder ter assistido e fazer parte desta história

10 ANOS DE AMBIÇÃO
10 ANOS DE EVOLUÇÃO

RUI SANTOS SILVA COUNTRY MANAGING PARTNER, DELOITTE ANGOLA (1)

O presente texto foi publicado no estudo “Banca em 
Análise”, editado anualmente pela Deloitte em parceria 
com a EXAME, cujos conteúdos foram, em parte, 
utilizados nesta edição especial.

�cou neste último ano. No estudo, conti-
nuamos a contar com a visão dos líderes 
da banca, que nos transmitem o pulso 
com que gerem as suas organizações, e 
a energia com que orientam o seu tra-
balho. Este é um elemento fundamental 
para compreender como vai ser condu-
zido o crescimento e o progresso. Nesta 
edição contamos não apenas com os tes-
temunhos de líderes de instituições que 
operam no mercado angolano há vários 
anos, como de actores que farão parte do 
que será desenhado para o futuro.

No ano em que celebramos a 10.ª edi-
ção do Banca em Análise, o mesmo ano 
em que o país celebra o 40.º aniversário 
da Independência Nacional, é um orgu-
lho para a Deloitte poder ter assistido e 
fazer parte desta história. Ela conta o prin-
cípio de um caminho longo e de grande 
sucesso. Continuaremos �rmes no papel 
que nos cumpre de apoiar, mas também 
de desa�ar, o progresso da economia e a 
a�rmação do país.
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MELHOR BANCO 
EM ANGOLA 2015.
O BFA foi distinguido com o Prémio de Melhor Banco em Angola 2015, na categoria Best Bank, pelo Euromoney Awards for 
Excellence. Ser considerado Melhor Banco em Angola tem um valor muito especial para o BFA, um valor que ultrapassa 
o próprio prémio. É o reconhecimento por 22 anos de crescimento do Banco, que só foi possível devido aos nossos Clientes 
e Colaboradores e, acima de tudo, ao forte comprometimento com o desenvolvimento de Angola e dos angolanos. Este prémio 
é dedicado a todos eles.

A Euromoney é uma revista britânica, com periodicidade anual, que abrange todos os sectores financeiros e económicos em 
mais de 20 categorias globais. As decisões de atribuição da Euromoney baseiam-se numa pesquisa no mercado bancário e de 
capitais, sendo a avaliação feita em cerca de 100 países.

Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
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