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MensaGeM

Do PresiDente

generoso
de almeida

Presidente do Conselho de AdminstrAção do BAnCo VAlor

Pela segunda  vez  consecutiva,  
o Banco Valor, s.A. apresenta resultados positivos   

que superam  em mais de  100%  aqueles   
que foram alcançados  no passado ano  de 2015.
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no âmbito do negócio bancário os recursos registaram 
um incremento de 51% face ao ano transacto e no 
mesmo sentido, a carteira de crédito cresceu 17%, bem 
como o número de clientes activos, em 67%.

durante o exercício, o activo teve um crescimento de 47% 
e as provisões do crédito cobriram 20% da totalidade 
da sua carteira, estando acima da média do mercado 
bancário nacional, com um rácio de cobertura do crédito 
vencido a mais de 30 dias,  de 1.023%.

os instrumentos de suporte à gestão têm vindo a ser 
aperfeiçoados com principal destaque para as melhorias 
introduzidas: 

“Corporate Governance”, cujos mecanismos são 
determinantes para o bom funcionamento da 
estrutura orgânica interna;

implementação de diversos Comités de apoio à 
gestão;

definição de políticas relativas ao monitoramento 
do risco e implementação de politícas de 
“compliance” mais eficazes em termos de 
combate ao branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo. 

A evolução positiva dos resultados e o aperfeiçoamento 
dos instrumentos de gestão devem-se, em primeira 
instância, ao empenho do Conselho de Administração, 
em especial à sua Comissão executiva e a um rigoroso 

cumprimento das orientações que foram traçadas pelo 
plano estratégico aprovado em 2013, que visa fazer do 
Banco uma instituição sólida, competitiva e de grande 
proximidade com os clientes.

o panorama económico nacional não sofreu alterações 
significativas comparativamente a 2015, continuando a 
ser bastante influenciado pela diminuição das receitas 
do estado,  maioritariamente alimentadas pelos 
impostos  resultantes das exportações petrolíferas que se 
mantiveram baixas.

o Banco Central manteve  altas  as reservas obrigatórias 
e a alocação de divisas aos bancos comerciais foi 
restricta  para permitir apenas  a execução  de um pacote 
prioritário de importações para o País.

Apesar disso, o País atingiu uma taxa de inflação 
acumulada de 42%, ainda constrangedora para as 
empresas e negócios, com relevância para o sector 
privado. 

internacionalmente cresce a expectativa, da oPeP – 
organização dos Países exportadores de Petróleo, firmar 
um acordo duradouro sobre a redução das quotas, que 
ponha termo à volatilidade dos preços e confira maior 
estabilidade orçamental aos Países como Angola.

Ao apostar no reforço da sua capacidade energética, com 
a entrada brevemente em funcionamento da barragem 
de laúca, a central combinada do soyo, o País está a 
criar condições privilegiadas para que os investidores 
dediquem uma maior atenção ao desenvolvimento de 
sectores vitais como são, a agricultura, as pescas, a agro-
indústria e o sector mineiro.  

MensaGeM Do PresiDente
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Com isso, o tema da diversificação da economia, estará a 
ser melhor materializado, potenciando o sector produtivo 
com uma elevada diminuição de custos, aumento das 
exportações, redução de importações e dependência do 
sector petrolífero, criação de mais empregos, bem como 
estabilidade financeira e social das famílias.

o Banco Valor s.A. está cada vez mais preparado para ser 
um parceiro seguro na implementação dos programas 
de apoio à economia, com forte enfoque para o sector 
empresarial privado. 

Apostamos na formação contínua dos nossos 
colaboradores, na segurança e celeridade das operações, 
na mitigação do risco, na manutenção de rácios de 

solvabilidade elevados, assim como, num diálogo 
profissional e permanente com os nossos clientes, dando 
origem a um clima de satisfação e de bons negócios.

termino agradecendo a todos quantos directa ou 
indirectamente contribuíram para o bom desempenho do 
Banco; o Banco nacional de Angola pelas boas relações 
que temos mantido que proporcionam um melhor 
cumprimentos dos seus normativos, a Associação de 
Bancos e com ele os Associados, os nossos clientes 
e os senhores acionista que lado à lado, momento à 
momento nos encorajam e apontam o caminho à seguir.  

A evolução positiva dos resultados  
e o aperfeiçoamento dos instrumentos  

de gestão devem-se, em primeira instância,  
ao empenho do Conselho de Administração,  

em especial à sua Comissão executiva  
e a um rigoroso cumprimento das orientações 

que foram traçadas pelo plano estratégico 
aprovado em 2013, que visa fazer do Banco 

uma instituição sólida, competitiva e de grande 
proximidade com os clientes.

MensaGeM Do PresiDente
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SínteSe doS principaiS indicadoreS de negócio

Milhares de AOA

BALANÇO Activo Total

Crédito sobre Clientes (bruto)

Recursos Clientes

Capitais próprios e equiparados 

ACTIVIDADE Produto Bancário

Margem Financeira

Margem Complementar

Custos de Estrutura

Resultado Líquido

RENDIBILIDADE Rentabilidade dos Activos (ROA)

Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE)

Rácio eficiência

Activo Total / Colaborador

ADEQUACIDADE DO CAPITAL Rácio de Solvabilidade Regulamentar

QUALIDADE DO ACTIVO Rácio de Transformação (crédito sobre Clientes / recursos clientes)

Rácio de incumprimento (crédito vencido / crédito total)

Cobertura do crédito vencido >30D por provisões de crédito

Cobertura do crédito por provisões de crédito

FUNCIONAMENTO Número de Balcões

Número de Colaboradores
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SínteSe doS principaiS indicadoreS de negócio

2016 2015 Variação

33 624 648 22 910 782 47%

7 904 268 6 763 725 17%

28 987 264 19 201 248 51%

4 340 169 3 284 969 32%

3 923 117 2 560 909 53%

2 057 098 1 103 496 86%

1 866 019 1 457 413 28%

2 472 887 2 123 338 16%

1 055 418 367 608 187%

3% 2% 1 p.p

24% 11% 13 p.p

63% 81% -19 p.p

410 057 254 564 61%

18% 15% 3 p.p

27% 35% -8 p.p

3% 6% -3 p.p

1023% 320% 703 p.p

20% 15% 5%

5 5 0%

82 91 -10%
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De acordo com o World Economic Outlook (WEO) 
de Janeiro de 2017, o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) estima que a economia mundial tenha crescido 
3,1% em 2016, o que sugere uma desaceleração de 
0,1 p.p. face a 2015. As economias emergentes e em 
desenvolvimento mantiveram a sua trajectória face 
a 2015 (4,1%), enquanto as economias desenvolvidas 
apresentaram uma desaceleração de 0,5 p.p. (de 2,1% 
em 2015 para 1,6% para 2016). 

O ano de 2016 foi caracterizado por elevados riscos de 
ordem geopolítica tal como os resultados do referendo 
do Brexit, continuidade das tensões no Médio Oriente, o 
impeachment de Dilma Rousseff no Brasil, a eleição de 
Donald Trump nos EUA, entre outras. Adicionalmente, 
o fenómeno El Niño influenciou negativamente a 
performance do sector agrícola em muitas economias, 
particularmente nos mercados emergentes. 

Para 2017 e 2018, o FMI projecta uma aceleração do 
crescimento da economia global para 3,4% e 3,6%, 
respectivamente. Esta aceleração do crescimento é 
impulsionada tanto pelas economias desenvolvidas, 
com acelerações anuais projectadas de 0,3 p.p. para 
2017 e 0,1 p.p. para 2018, como pelas economias 
emergentes, onde se projecta uma aceleração de 

I. EnquadramEnto 
IntErnacIonal
1.1. Evolução da Actividade Económica 
Economia mundial em suspenso 
das orientações políticas da nova 
administração dos EUA e as suas 
consequências a nível global 

0,4 p.p. e 0,3 p.p. para 2017 e 2018, respectivamente. 
Alerta-se para os riscos subjacentes a estas projecções, 
dentre eles, a orientação política da nova administração 
dos EUA e as suas consequências a nível global. 

Na Africa Subsaariana, após uma desaceleração 
estimada para 2016 (-1,8 p.p.), devendo ter crescido 
1,6%, projecta-se uma aceleração do crescimento 
para 2,8% e 3,7% em 2017 e 2018, respectivamente. A 
previsão para 2017 tem por base uma maior produção 
petrolífera por parte da Nigéria devido às melhores 
condições de segurança bem como à recuperação dos 
preços das commodities. O melhor desempenho do 
sector agrícola poderá alavancar o comércio na região.

No ano em análise, o mercado cambial ficou marcado 
pela valorização generalizada do dólar norte- 
-americano face às principais congéneres.

Após as eleições presidenciais dos EUA ocorridas em 
Novembro de 2016, surgiram expectativas de maiores 
estímulos orçamentais, tanto pela via do corte de 
impostos como de gastos em infra-estruturas e de 
desregulamentação de alguns sectores chaves, como 
o financeiro e o petrolífero. Desta forma cresceram 
as expectativas de inflação, tais como das yields das 
obrigações do Tesouro e das taxas LIBOR. 

Assim, à medida que a taxa de desemprego se reduzia 
(4,7% em Dezembro de 2016) e a taxa de inflação 
aumentava (2,1% em Dezembro de 2016) nos EUA, 
aumentavam as expectativas sobre a orientação 
da política monetária da Fed e um consequente 

1.2. Mercados Monetário e Cambial  
Subida da taxa de juros pela Fed 
influencia mercados. 
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fortalecimento do USD. Estas expectativas 
concretizaram-se no final do ano, com a Fed a subir em 
25 p.b. da taxa de juro dos Fed funds, fixando--se no 
intervalo de 0,50% e 0,75%. Esta postura contrastou 
com a manutenção da conduta monetária mais 
acomodatícia adoptada pelo Banco Central Europeu 
(BCE), Banco de Inglaterra (BoE) e Banco do Japão (BoJ). 

Desta forma, o USD apreciou 3,33% face ao Euro 
e 19,4% face ao iene. Quanto à Libra, após esta ter 
atingindo o seu culminar de depreciação pouco depois 
dos resultados do referendo, no segundo semestre 
verificou-se uma correcção da moeda, dada a maior 
procura de libras para investimento no mercado 
accionista e imobiliário. O BOE, manteve a sua taxa 
directora em 0,25% e o programa de compra de 
activos em GBP 435 mil milhões de libras, com o 
compromisso de alargá-lo caso as repercussões do 
Brexit se intensifiquem. 

Na Zona Euro, depois de ter reduzido em Março a taxa 
de juro de referência em 5 pontos base para os 0% e 
procedido ao reforço dos estímulos monetários, o BCE tem 
deixado em aberto a possibilidade de reforçar os estímulos 
à economia. De acordo com a instituição, até Março de 
2017 serão comprados cerca de EUR 1,76 mil milhões em 
activos, principalmente dívida pública, injectando assim 
mais EUR 540 mil milhões na economia da região. 

Já no caso do Iene, após a sua apreciação face ao USD 
no primeiro semestre, esta tendência inverteu-se à 
medida que as probabilidades de subida da taxa de 
juros da Fed se aproximavam de 100%, sendo que só 
no segundo semestre do ano o iene depreciou 13% 
face à moeda norte americana. 

Na área monetária, o BOJ alterou o seu programa 
de estímulos à economia, fixando a taxa de juro de 
financiamento do Governo a 10 anos em 0%, abdicando 
dessa forma do controlo da injecção futura de reservas. 

Quanto às economias emergentes e em 
desenvolvimento, o desempenho do USD foi, de certa 
forma, misto. Por um lado, diversas moedas de mercados 
emergentes depreciaram substancialmente nos últimos 
meses, como a lira turca e o peso mexicano. Refira-se 
que a moeda mexicana funcionou como um barómetro 
para as probabilidades de o partido republicano ganhar 
as eleições dos EUA, chegando a renovar mínimos 
históricos após a divulgação dos resultados das eleições. 
Outras depreciações importantes a realçar dos mercados 
emergentes são da moeda chinesa (7%) e da moeda 
indiana (2,7%). Por outro lado, as moedas de vários 
países exportadores de commodities  valorizaram-se face 
ao dólar. A destacar temos a depreciação acumulada 
do Dólar face ao Rublo e ao Real de 16% e 18%, 
respectivamente. 

Relativamente à inflação, em particular a evolução da 
inflação homóloga dos principais parceiros comerciais 
de Angola no primeiro semestre do ano, verificou-se 
um ligeiro abrandamento do crescimento dos preços 
no Brasil, de 10,67% em 2015 para 6,29% neste ano; 
uma melhoria no cenário de baixa inflação na Zona 
Euro (de 0,2% em 2015 para 1,1% em 2016) e, por fim, 
a recuperação da inflação na China (2,1%) e da África 
do Sul (6,8%).

O ano de 2016 foi um ano agitado no cenário político a 
nível global, o que impulsionou a procura de ouro,   
um activo que serve de refúgio seguro em tempos de

1.3. Mercado das Commodities  
Subida da taxa de juros da Fed tira brilho 
ao ouro, enquanto acordo de corte da 
produção petrolífera impulsiona os 
preços do crude 
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incerteza. Adicionalmente, as condições monetárias 
caracterizadas pela baixa das taxas de juros 
impulsionaram ainda mais o apetite pelo ouro durante 
o ano. Contudo, o segundo semestre ficou marcado 
pela vitória do partido republicano nos EUA, o que fez 
com que o aumento da probabilidade da subida da 
taxa de juros dos Fed funds fizesse com que a procura 
pelo ouro diminuísse à medida que os ajustamentos 
na Libor e as valorizações dos activos denominados 
em USD ocorriam. 

Já o preço de outros metais básicos fortaleceram-se 
ao longo do ano inteiro, devido ao forte investimento 
em imobiliário e infra-estruturas na China, bem 
como às expectativas de flexibilização fiscal nos 
EUA que será levada a cabo pela nova administração 
governamental. 

A trajectória da cotação das commodities agrícolas 
seguiu o sentido ascendente, com o índice de preços 
dos alimentos (FAO) a atingir 171,80 pontos no final 
do ano, o que sugere uma variação de 12% anual. 
Quanto ao mercado petrolífero, de acordo com 
o relatório de Janeiro 2017 da OPEP, a média de 
produção diária de petróleo no segundo semestre 
atingiu os 97,5 milhões de barris/dia para satisfazer 
uma procura na ordem de 97,3 milhões de barris/dia. 
Esta oferta excessiva contribuiu para a acumulação 
de stock equivalente a 200 mil barris/dia, o que 
poderia contribuir para pressionar o preço no sentido 
descendente. Contudo, e não obstante o excesso de 
oferta efectiva e potencial sobre a procura, assim 
como o elevado nível de stock existente, o preço desta 
commodity registou aumentos significativos ao do 
2º  semestre 2016, reflectindo uma combinação de 
diversos factores. 
Refira-se, em primeiro, que o excedente de mercado 
no semestre em análise reduziu em 500 mil barris/
dia face à média registada no semestre passado 
devido ao facto de o aumento da procura ter superado 

o aumento da oferta. Em termos anuais, fica mais 
perceptível a correcção do desequilíbrio existente do 
mercado via procura, com o excedente de mercado 
registado em 2016 (400 mil barris/dia) a ser bastante 
inferior ao registado em 2014 e 2015 (1 milhão e 2,1 
milhões de barris dias respectivamente). 
Porém, foi o acordo de corte da produção pelos 
membros da OPEP um dos factores que mais 
impulsionou os preços. Este acordo ocorreu na 
reunião de Novembro da OPEP que estipulava uma 
redução da produção global para 32,5 milhões de 
barris por dia, a partir do início de 2017, ou seja, na 
altura significava uma redução de 1,2 milhões de barris 
face à produção registada do mês de Outubro (100 mil 
barris/dia face à produção média de 2016). 

Adicionalmente, no início de Dezembro de 2016, a 
OPEP estendeu este acordo a alguns países produtores 
não-membros, com destaque para a Rússia e o 
México, assegurando, pela parte destes, uma redução 
adicional da produção, em quase 600 mil barris/dia 
face à produção registada em Outubro, também a 
contar do início de 2017.

Assim, no final de 2016, o preço do petróleo Brent, 
negociado em Londres, registou uma valorização na 
ordem de 52% face ao final de 2015, negociando a USD 
52,41 por barril, sendo que nos últimos 6 meses do 
ano esta variação foi de 14%. Quanto ao preço do WTI, 
negociado em Nova Iorque, valorizou 45% e 11% face 
ao registado no final de 2015 e ao final do 1º semestre 
de 2016. 

Assim, apesar do preço do petróleo continuar longe 
dos USD 100 por barril de antigamente, a expressiva 
valorização que alcançou desde os mínimos de 
Janeiro, implicou que a maioria dos analistas tivesse 
assumido que esta tendência transmite sinais 
crescentes de reequilíbrio do mercado. O acordo entre 
os membros da OPEP e fora da OPEP para cortar a 
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produção, também será um factor importante para 
impulsionar o preço do crude. 

Porém, apesar do preço do petróleo ter subido 
e existirem factores que permitem prever que 
mantenha esta tendência, é conveniente observar 
com prudência este cenário que tem, sobretudo, 
intrínseco o lado da oferta:
 

Os baixos preços do petróleo fizeram com 
que existisse desinvestimento na produção 
petrolífera e adiamento de novos projectos de 
exploração. Com a subida de preços a permitir 
o desenvolvimento de alguns projectos outrora 
não viáveis, existe o risco de ser retomado um 
cenário menos favorável para o preço do crude; 

A nova administração dos EUA defendia, na 
campanha eleitoral, a desregulamentação 
do sector petrolífero, nomeadamente no 
sentido pro-fracking. Este factor, aliado aos 
ganhos de eficiência que algumas consultoras 
especialistas apontam para o sector norte-
americano, a produção norte-americana pode 
aumentar e até mais que compensar o mercado 
com a redução planeada no acordo da OPEP. 

Exequibilidade do acordo da OPEP pode não 
se verificar. Na história da OPEP, pode ser 
comprovado a existência de acordos em 
diversas vertentes que não foram cumpridos 
pelos países membros. 

Depois também a própria procura mundial poderá 
não se situar no patamar do ano passado. Tal como já 
foi referido, existe um conjunto de incertezas a nível 
geopolítico que poderão influenciar a procura mundial 
já no próximo ano, como por exemplo, a materialização 
do Brexit ou o impacto na economia global da política de 
comércio externo levada a cabo pelos EUA.

No segundo semestre de 2016, o saldo acumulado 
da Conta de Bens foi superavitário em USD 8.406,75 
milhões, o que corresponde a uma melhoria de 
36,22% face ao semestre anterior e de 28,42% face ao 
semestre homólogo do ano anterior. Neste período, 
as exportações revelaram uma melhoria de 17,86% 
face ao semestre anterior, embora tenham registado 
uma degradação de 1,75% face ao II semestre de 
2015. As exportações de petróleo foram as mais 
preponderantes para estas variações, quer a nível 
semestral, quer homólogo.
 
Por outro lado, as importações sofreram quedas de 
0,23% face ao semestre anterior e de 25,34% face ao 
semestre homólogo, deixando perceber que, em 2016, 
o maior ajustamento ao nível das importações já havia 
sido feito, ou seja, depois de fortes reajustamentos 
das importações ao longo de 2015, em 2016 o valor 
apurado das importações manteve-se mais ou menos 
estável de mês para mês. 

A performance positiva das exportações no II 
semestre deve-se ao facto de ter havido uma 
recuperação do preço de exportação das ramas 
angolanas em cerca de 23,21% face ao semestre 
anterior, apesar de as quantidades exportadas 

II. EconomIa 
nacIonal 
2.1. Contas Externas e Mercado 
Cambial  
Subida do preço do petróleo contribuiu 
para uma melhoria das contas externas 
no segundo semestre 2016.  
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terem diminuído 3,62%. Quanto às importações, as 
diminuições em cerca de 2,19% da importação de 
combustíveis e das “outras” em 9,84% compensaram 
o aumento da importação de alimentos em 49,68% 
entre o primeiro e segundo semestres de 2016. 

Em termos acumulados do ano de 2016, o saldo da 
conta de bens foi superavitário e apresentou uma 
melhoria de 6% face ao período homólogo, justificada 
pelo facto de a redução acumulada das importações 
(41%) ter ocorrido em maior magnitude face à 
redução das exportações (cerca de 18%). A queda das 
exportações é explicada sobretudo pela combinação 
da queda em cerca de 22% do preço médio das ramas 
angolanas e de 2,1% da quantidade exportada em 2016 
face ao período homólogo. A queda das importações, 
por sua vez, é justificada com a gestão rigorosa das 
reservas internacionais levada a cabo pelo BNA, que 
implicou uma menor disponibilidade de cambiais para 
execução das operações com o estrangeiro. 

Deste modo, o valor das reservas internacionais brutas 
no ano situou-se nos USD 24.438 milhões (um aumento 
em cerca de 1,60% face ao semestre anterior e de 0,08% 
em termos homólogos), o que poderá corresponder 
a um rácio de cobertura equivalente a 8,19 meses de 
importações futuras de bens e serviços. No entanto, 
devido ao aumento das obrigações de curto prazo, que 
passaram de USD 154 milhões em 2015 (USD 75 milhões 
em Junho de 2016) para USD 3.039 milhões em 2016, as 
reservas internacionais líquidas (RIL) reduziram acima de 
10% para USD 21.399 milhões.

Em 2016, os bancos comerciais compraram divisas no 
mercado primário e aos seus clientes no valor de USD 
13.276 milhões, o que corresponde a uma diminuição 
em cerca de 32% face ao montante comprado no ano 
anterior (USD 19.569 milhões). Destes, USD 10.962 
milhões foram adquiridos ao BNA, sendo 82% sob 
a forma de vendas directas (-7% do que em 2015) e 

o restante adquirido através do sistema de leilões. 
Adicionalmente, os bancos ainda adquiriram USD 
2.312,03 milhões aos clientes (-13% face a 2015) e USD 
12,09 milhões no mercado interbancário (+ 63% face 
a 2015). 

Importa referir que no segundo semestre, com o preço 
do petróleo superior, a actuação do BNA passou por 
uma gestão mais flexível das reservas internacionais, 
aumentando consideravelmente a venda de divisas no 
mercado primário. No total, os bancos adquiriram divisas 
no montante de USD 8.540 milhões, dos quais USD 7.185 
milhões adquiridos ao BNA (+ 90% face ao primeiro 
semestre), USD 1.307 milhões aos clientes (+30%) e USD 
9 milhões no mercado interbancário (+191%). 

Esta compra total de divisas dos bancos comerciais 
no semestre representa um aumento de quase 80% 
face ao semestre anterior e é sensato considerar que 
foi fundamental para a percepção de uma melhoria da 
economia no segundo semestre do ano. Comparado 
com o primeiro semestre, no período em análise 
verificou-se um maior abastecimento de stocks nas 
superfícies comercias, uma inflação média mensal 
inferior, a retoma de alguma actividade económica 
com a satisfação de necessidades de inputs 
produtivos das empresas e uma menor procura no 
mercado informal que proporcionou uma correcção 
do spread da taxa de câmbio deste mercado face à do 
mercado primário.

No mercado cambial primário, o Kwanza desvalorizou 
face ao Dólar em torno de 22,60%, ao passar de 135,32 
USD/Kz, no final de 2015, para 165,90 USD/Kz em 
Dezembro de 2016. De referir que grande parte desta 
desvalorização ocorreu logo no início do ano, com 
uma correcção de 15% na taxa de câmbio USD/Kz, à 
qual se seguiu uma desvalorização mais gradual até 
Abril, retomando a estabilidade da taxa de câmbio 
primária desde então até ao final do ano. 
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Já no mercado informal, a taxa de câmbio, média de 
compra e venda, que em 2015 cotava 265 Kz/USD, 
passou para 480 Kz/USD em Dezembro de 2016, o que 
corresponde a uma depreciação superior a 80%. No seu 
pico anual, a taxa média do mercado informal chegou a 
situar-se perto dos 600 Kz/USD no mês de Agosto.

O OGE para 2017 foi estabelecido tendo por base 
uma série de pressupostos que, comparativamente 
ao OGE revisto para 2016, se podem considerar mais 
optimistas, apontando-se para uma melhoria do 
desempenho económico em 2017. Assim, o OGE para 
2017 alterou o cenário económico e pressupostos 
subjacentes ao mesmo. Entre os pressupostos mais 
relevantes estão o preço do petróleo, que passa de 
40,9 USD/barril para 46,00 USD/barril, uma taxa de 
inflação que passa de 38,5% para 15,8%, uma taxa 
de crescimento real do PIB que passa de 1,1% no OGE 
revisto para 2016 para os 2,1% no OGE para 2017 e uma 
taxa de câmbio que, apesar de não ser apresentada, 
deve ser semelhante entre os dois orçamentos. 

Comparativamente ao OGE revisto de 2016, o OGE 2017 
prevê um aumento das receitas, quando convertidas em 
MN, em 5,26% (apesar de o seu peso no PIB passar de 
20,7% no OGE revisto para 2016 para um peso de 18,6% 
do PIB no OGE 2017), com uma previsão de aumento de 
10,42% dos impostos petrolíferos (correspondendo a 
8,6% do PIB) e de 9,77% dos impostos não petrolíferos 
(correspondendo a 8,7% do PIB).

2.2. Contas Fiscais e Endividamento 
Público 
OGE 2017 aponta para uma ligeira 
melhoria do défice face ao OGE revisto 
para 2016.

Do lado das despesas, o OGE para 2017 prevê um 
aumento de 7,21% em termos nominais, embora 
retracte uma diminuição do peso das mesmas em 
percentagem do PIB (de 26,6% do PIB no OGE revisto 
para 2016 para 24,3% do PIB no OGE para 2017). Prevê-
se que este aumento das receitas totais ocorra por 
via do aumento das despesas correntes (aumento de 
8,21%), uma vez que as despesas de capital apenas 
deverão aumentar 3,52%. Apesar dos aumentos em 
termos nominais, tanto as receitas correntes como 
as de capital deverão verificar diminuições em termos 
de peso no PIB, de 20,9% no OGE revisto para 2016 
para 19,3% no OGE para 2017, no caso das primeiras, e 
de 5,7% no OGE revisto para 2016 para 5,0% no OGE 
para 2017, no caso das segundas. 

Em termos de composição das despesas por função, 
destaca-se o enfoque do OGE para 2017 nas despesas 
com o sector social, com peso de 39% da despesa 
fiscal total apesar de esta dotação orçamental ter 
diminuído 5,67% face ao OGE revisto 2017. Para o 
sector económico, está orçamentado uma alocação 
de 17% das despesas, para a defesa, segurança e 
ordem pública está orçamentado 20%, enquanto que 
os serviços públicos e gerais receberão 25%, sendo a 
única função cujo peso da distribuição da despesa é 
maior face o OGE Revisto de 2016.

Assim, com receitas fiscais previstas de Kz 3.667,8 mil 
milhões e despesas fiscais de Kz 4.807,7 mil milhões, 
o OGE para 2017 aponta para um défice fiscal de Kz 
1.139,9 mil milhões, equivalente a 5,8% do PIB, inferior 
em 0,1 p.p. face ao OGE revisto para 2016.

Importa salientar, contudo, o facto de a comparação 
dos valores orçamentados para 2017 ser feita em 
relação aos do OGE Revisto de 2016 e não aos da 
execução estimada, os quais ainda não se encontram 
disponíveis. 
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É sensato ponderar-se que o Estado tenha tido um 
défice inferior ao que consta no OGE revisto para 
2016, pois a execução do 1º semestre aponta para 
um superavit das contas fiscais naquele período e é 
consensual que o Executivo tem contido a despesa. 
De referir, que na declaração divulgada em Novembro 
pela Missão do FMI, a instituição estima um défice de 
4% do PIB em 2016. 

No que toca à dívida pública, o OGE-2016 revisto 
projecta que a dívida pública seja de 62% do PIB, com 
a dívida interna a corresponder a cerca de 33% do PIB, 
enquanto a dívida externa corresponde a 29%. Com o 
crescimento previsto do défice orçamental, obrigará a 
um maior recurso ao endividamento, estando previsto 
um aumento do financiamento líquido em 14%. Tendo 
em conta a previsão de aumento do PIB nominal de 
17%, inserta na proposta de OGE 2017, o aumento 
previsto do endividamento público significará uma 
redução ligeira do rácio Dívida Pública/PIB para 53% 
do PIB (supõe-se que os cálculos tenham excluído a 
dívida da Sonangol), com a dívida interna e externa a 
corresponder a 25% e 27% do PIB, respectivamente.

A agência Fitch desceu o rating da dívida soberana de 
Angola de B+ para B, mantendo-se abaixo da escala de 
investimento considerada de lixo, com perspectivas de 
evolução ‘negativa’. A agência também antecipou que a 
nossa economia não cresça este ano e estima um défice 
orçamental em 5,8% do PIB em 2016, ligeiramente 
abaixo ao que consta no OGE revisto de 2016. 

No segundo semestre de 2016, foram arrecadadas 
receitas petrolíferas no valor de Kz 721,69 mil milhões, 
correspondendo a um aumento de 23,05% face 
ao semestre anterior e a um ligeiro aumento de 
0,02% face ao semestre homólogo. Deste montante 
arrecadado no semestre, 65,88% dizem respeito 
as receitas da Concessionária (que conseguiu um 
aumento de 29,60% face ao semestre anterior) e 

34,12% dizem respeito aos impostos das operadoras 
(que aumentaram 12,12% face ao I semestre). 

Em termos agregados do ano, o Estado arrecadou 
receitas petrolíferas no total de Kz 1.308 mil milhões 
(equivalente a USD 7.963 milhões), o que corresponde 
a uma queda de 6,6% face ao ano anterior (queda de 
32% se analisarmos em USD), das quais Kz 347 mil 
milhões (USD 2.117 milhões) são receitas de Impostos 
sobre Rendimento do Petróleo, Kz 119 mil milhões 
(USD 723 milhões) corresponde a Impostos sobre a 
Produção de Petróleo, enquanto Kz 842 mil milhões 
(USD 5.123 milhões) são referentes a receitas da 
Concessionária. 

Para além da contracção do preço médio do petróleo 
em 22,1% (preço médio de 38,8 USD/barril) e da 
contracção de 2,1% das exportações petrolíferas 
(484 milhões de barris) também o agravamento do 
cost oil das companhias petrolíferas reduziu o lucro 
das mesmas, influenciando a potencial receita da 
Concessionária e as receitas dos impostos petrolíferos.

Assim, a execução dos impostos e receitas petrolíferas 
abaixo do previsto no OGE inicial e revisto para 
2016 (85% de execução) levou o Tesouro a recorrer 
à emissão de dívida interna titulada para colmatar 
necessidades de tesouraria, num total de Kz 2.429 
mil milhões (Kz 1.234 no segundo semestre), dos 
quais 67% em Bilhetes do Tesouro (70% no segundo 
semestre) e 33% em Obrigações do Tesouro (30% 
no segundo semestre). Tendo em conta os resgates 
de Bilhetes do Tesouro de Kz 1.176 mil milhões e 
de Obrigações do Tesouro de Kz 431 mil milhões, o 
stock de dívida titulada situou-se perto dos Kz 4.307 
mil milhões em 2016, onde 22% são BT (Kz 941 mil 
milhões) e 78% são OT (Kz 3.366 mil milhões). 

As taxas de juros dos BTs com maturidades inferiores 
a um ano mais que duplicaram face ao período 



03

relatório&contas 2016

037

enquadramento económico

homólogo, sendo que as taxas dos BTs a 91, 182 e 364 
dias em Dezembro de 2016, situaram-se em 18,55%, 
24,08% e 24,70%, respectivamente, representando 
aumentos entre os 4,65 p.p. e os 12,10 p.p. face a 
Dezembro de 2015 e entre os 4,31 p.p. e 7,19 p.p. face a 
Junho de 2016. 

De notar que as taxas de juros dos BT’s cresceram 
ligeiramente entre Dezembro de 2015 e Abril de 2016, 
apresentando alguma estabilidade até meados de 
Setembro, retomando a tendência de forte subida 
desde então e até ao final de 2016. 

Este aumento dos custos de financiamento do 
Estado ilustra a necessidade de financiamento, 
principalmente a curto prazo, por parte do Estado, 
a qual é comprovada com o aumento de 142% das 
emissões de BT face a 2015, correspondendo a mais de 
310% das estimativas constantes do plano anual de 
endividamento (PAE) de 2016. Também a longo prazo, 
esta necessidade foi evidente, com a emissão de OT a 
aumentarem em 87% face a 2015, o que implicou uma 
execução de 112% do PAE 2016.

Os dados referentes ao III trimestre de 2016 do 
indicador de clima económico, publicado pelo 
INE, indicam que, apesar de manter-se ainda em 
terreno negativo, verificou-se uma ligeira melhoria 
no sentimento dos empresários face ao segundo 
trimestre do ano, observando-se, desta forma, uma 
interrupção da trajectória decrescente que o indicador 

apresentava desde IV trimestre de 2014. Esta melhoria 
é transversal a todos os sectores que servem de 
suporte à formação deste indicador, não obstante 
ainda considerarem que a conjuntura económica, bem 
como as perspectivas de actividade e emprego nos 
próximos três meses, se mantém negativa.

Ao detalhar a segmentação do Indicador de Clima 
Económico, o sentimento no sector da construção 
é o que se apresenta menos favorável, apesar de 
ter melhorado a confiança, face quer ao segundo 
trimestre de 2016 como ao período homólogo, 
nomeadamente na avaliação das perspectivas 
futuras de produção e emprego. No entanto, os 
empresários do sector ainda apontam como principais 
constrangimentos a falta de materiais, a insuficiência 
da procura e as dificuldades na obtenção de créditos 
bancários. 

De referir que as dificuldades financeiras, o 
enfraquecimento da procura, as rupturas de stock 
e matérias-primas, excesso de burocracia e de 
regulamentação e falta de pessoal qualificado são 
limitações frequentemente identificadas na generalidade 
dos sectores subjacentes ao cálculo do ICE geral. 

No que respeita às perspectivas de crescimento, o 
OGE revisto para 2016 apontava para um crescimento 
real da economia de 1,1% em termos agregados, 
com o PIB petrolífero a crescer 0,8% e o PIB não 
petrolífero 1,2%. Nestas projecções considerou-se 
como pressupostos uma produção petrolífera de 
1.793 mil barris/dia, a um preço médio de 40,9 USD/
barril e uma taxa de inflação no final de 2016 de 
38,5%. Comparativamente ao OGE inicial, destaca-se 
a revisão em baixa para o sector petrolífero, a qual se 
deve a problemas técnico-operacionais restritivos da 
produção em alguns blocos de produção, a atrasos no 
arranque de alguns projectos e à redução tendencial 
dos volumes de investimento realizados no sector. 

2.3. Actividade Económica  
e Perspectivas de Crescimento 
Sentimento dos empresários menos 
desfavorável face à conjuntura 
económica. 
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É previsível que esta revisão em baixa não tenha sido 
suficiente, pois, através da publicação das receitas 
petrolíferas pelo MINFIN, consegue-se concluir que a 
queda deste sector pode ter sido superior a 2%. Mais 
ainda, o INE começou a contabilizar e publicar o PIB por 
trimestres. Com essa publicação, é possível averiguar 
que é muito provável que a economia tenha contraído 
no ano anterior. Até ao terceiro trimestre de 2016, houve 
uma contracção do PIB nesse período em 4,7%. Assim, 
para que o PIB apresente o crescimento real que consta 
no OGE 2016 Revisto, seria necessário que o crescimento 
tivesse sido bastante robusto no IV trimestre, o que 
parece pouco provável de ter ocorrido.

Para este ano, as projecções para o crescimento 
económico que constam no OGE 2017 apresentam-se 
mais optimistas, ao apontar para uma aceleração do 
crescimento real da economia para 2,1%, com o sector 
petrolífero a crescer 1,8% e o sector não petrolífero 
2,3%. Salienta-se a alteração dos pressupostos 
utilizados pelo Executivo para a elaboração do OGE 
2017 face ao OGE 2016 Revisto, os quais passam por 
uma produção petrolífera de 1.821 milhões de barris/
dia (superior em 2% face ao OGE 2016 Revisto), um 
preço médio do petróleo de 46 USD/barril (superior 
em 5,1 USD/barril) e uma taxa de inflação 15,8% 
(inferior em 22,7 p.p.). 

Segundo estas projecções, a Energia e a Agricultura 
são os sectores que mais se destacam, com um 
crescimento de 40,2% e 7,3%, respectivamente, 
seguidos do sector da Indústria Transformadora com 
4,0% de crescimento em termos reais. O crescimento 
projectado para o sector da Energia é justificado 
com os projectos estruturantes que permitirão o 
funcionamento das Centrais de Cambambe, de Laúca 
e da Central de Ciclo Combinado do Soyo. 

No sector agrícola, argumenta-se com o 
melhoramento da distribuição de fertilizantes e 

calcário, apoios à importação de meios de produção 
e à continuação de outras acções no âmbito da 
Campanha Agrícola 2015-2016, tais como o aumento 
da preparação mecanizada de terras, incremento 
do uso da tracção animal e facilitação do crédito 
ao sector. Por fim, para a indústria transformadora 
aponta-se um crescimento de 4,0%, justificado 
essencialmente pelo potencial dinamismo do sector 
agrícola, pela maior disponibilidade prevista de 
energia eléctrica para 2017, bem como a retoma da 
disponibilidade de divisas.

Em 2016, conforme referido, o crescimento do Índice 
de Preços no Consumidor (IPC) situou-se nos 41,95%, 
o que compara a uma inflação de 14,27% em 2015, 
ou seja, um acréscimo de 27,68 p.p.. Saliente-se 
que esta foi a variação de preços mais acentuada 
desde 2003. Entre as principais causas que tem 
pressionado o nível de preços temos a desvalorização 
abrupta da moeda no início do ano, os cortes de 
subsídios aos combustíveis, o aumento do preço das 
telecomunicações e as restrições na importação tanto 
de bens finais como de bens intermédios.

Este aumento do IPC foi impulsionado tanto pelo 
aumento dos preços dos bens (45,03%) como dos 
serviços (33,87%). Na categoria de Bens, os bens 
industriais foram os que mais variaram (48,16%), 
seguidos dos bens alimentares (43,02%). Ao nível das 
classes que compõem o IPC, a classe da Saúde foi a 
que registou a variação mais elevada no período em 
análise (75,57%) seguida da classe de Bens e Serviços 
Diversos (64,87%), onde os artigos e produtos 

2.4. Inflação 
Inflação atinge o nível mais elevado 
desde 2003. 



03

relatório&contas 2016

039

enquadramento económico

de cuidado pessoal, como os artigos de bijuteria, 
joalharia e relojoaria foram os que mais subiram e a 
classe de Bebidas Alcoólicas e Tabaco (53,84%), com 
especial destaque para a parcela do tabaco. 

A inflação verificada no ano ultrapassou a inflação 
assumida no OGE Revisto de 2016, a qual se situava 
nos 38,5%. Refira-se que no OGE 2017, o Executivo 
assume uma desaceleração forte da inflação para 
15,8% para o próximo ano. Apesar desta exigente 
previsão da inflação no OGE 2017, é sensato considerar 
que esta meta é alcançável sob os pressupostos 
que a taxa de câmbio se mantém estável e com 
a manutenção da dinâmica de venda de divisas 
que se verificou no mercado cambial primário nos 
últimos meses do ano. De ressalvar que, tendo em 
consideração que a inflação em Janeiro situou-se 
em 2,25%, será necessário verificar-se uma taxa de 
inflação média nos restantes meses do ano de 1,23% 
para se concretizar o pressuposto do OGE 2017.

Após o início de 2016 ter sido caracterizado por 
uma política monetária mais restritiva, na segunda 
metade do ano, o BNA optou por uma conduta 
monetária mais passiva, mantendo as suas taxas de 
juros referência, tal como o coeficiente de reservas 
obrigatórias nos 30%. 

Não obstante o aumento do coeficiente das reservas 
obrigatórias em moeda nacional (MN), as reservas 
bancárias diminuíram 24% no segundo semestre (14% 

ao longo do ano), justificado pela contracção de 28% 
dos depósitos obrigatórios dos bancos no BNA (11% 
ao longo do ano) e de 5% dos depósitos livres (28%).
 
Já nas componentes em ME realça-se o crescimento 
a rondar os 15% tanto dos depósitos obrigatórios 
como dos depósitos livres. Por fim, as operações de 
absorção de liquidez, passaram de Kz 155 mil milhões 
em Junho de 2016, para Kz 69 mil milhões, o que 
conjugando com a queda das notas e moedas em 
circulação mais as reservas bancárias, implicou uma 
redução de 16% da base monetária ampla para Kz 
1.554 mil milhões no final do período analisado.

No acumulado do ano, as transacções no MMI 
reduziram em 79% face ao ano de 2015. 
Perante este menor volume de liquidez 
transaccionada e dadas as perspectivas de 
continuidade de condições monetárias restritivas 
as taxas de juro do MMI (LUIBOR) aumentaram 
em todas as maturidades ao longo desse periodo. 
A LUIBOR Overnight subiu 12,35 p.p. para 23,66% 
no final de 2016. Já a Luibor a 1 mês aumentou, de 
Janeiro a Dezembro, 7,23 p.p. fixando-se em 18,90% 
e as taxas de juro nas maturidades de 3, 6, 9 e 12 
meses registaram aumentos entre 6,00 p.p. e 8,00 
p.p, fixando-se nos 19,67%, 19,91%, 21,01% e 21,50%, 
respectivamente.

O sistema bancário foi fortemente condicionado 
pela actual conjuntura macroeconómica, com 
consequências sobre a liquidez em moeda estrangeira 
e risco de crédito dos agentes económicos. Em 

2.5. Panorama Monetário e Financeiro 
a) Política Monetária e Liquidez 
Política monetária do BNA fez contrair a 
Base Monetária. 

b) Estabilidade do Sector Bancário 
Risco de crédito e do mercado cambial 
continuam a aumentar. 
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termos de regulamentação, a implementação do 
processo de adopção plena das IAS/IFRS continuou a 
ser promovido pelo banco central, tendo igualmente 
merecido destaque o tema da prevenção contra 
o branqueamento de capitais e combate ao 
financiamento do terrorismo. 

Entretanto, em termos de solidez do sistema bancário, 
o risco associado à carteira de crédito do sistema 
evoluiu de forma desfavorável, com o crédito vencido 
a representar, em Outubro de 2016, 15,1% do crédito 
total, cerca de 2,1 p.p. acima do rácio verificado no 
período homólogo. Quanto à análise ao rácio do crédito 
vencido líquido de provisões, este situava-se nos 20,3%, 
inferior aos registos de 23,7% em Outubro de 2015.

O rácio de exposição cambial sobre fundos próprios, 
manteve-se numa posição longa, tendo aumentado 
de 38,6% em Outubro de 2015 para 53,8% em 
Outubro de 2016. Assim, este rácio de sensibilidade 
face ao mercado cambial tem-se distanciado dos 
limites de 20% de exposição cambial, com posição 
longa, de acordo com o estipulado no Aviso nº 2/2015, 
de 29 de Janeiro. Porém, a análise da evolução do 
crédito em moeda estrangeira revela que este tem 
diminuído consideravelmente quando analisado em 
USD. Desta forma, a variação da exposição cambial 
deve-se em grande parte à isenção, do seu cálculo, dos 
títulos indexados à moeda estrangeira e à depreciação 
da moeda nacional.

A média da rentabilidade dos capitais próprios (ROE), 
medida pelo rácio entre os resultados líquidos e 
os fundos próprios, aumentou em 0,7 p.p. face ao 
período homólogo. Por sua vez, a rentabilidade do 
activo, medida pelo rácio entre os resultados líquidos 
e o activo total médio, atingiu 1,6% em Outubro de 
2016 (+0,1 p.p. face ao período homólogo), explicado 
por um aumento dos resultados líquidos superior ao 
crescimento dos activos no período. 

Este aumento de rentabilidade ocorreu não obstante 
o aumento do rácio cost-to-income no sistema. Os 
custos administrativos e de comercialização, que 
valiam perto de 45,3% do produto bancário no final 
do ano passado, passaram a corresponder a cerca 
de 47,3% em Outubro de 2016. Outro indicador que 
se pretende destacar relaciona-se com as taxas de 
remuneração dos depósitos de poupança praticadas 
pelos bancos, que aumentaram em 1 p.p. face ao 
período homólogo, tendo-se situado em Outubro de 
2016 nos 4,9%. Adicionalmente, verificou-se a redução 
do peso da margem financeira sobre a margem bruta 
de intermediação em 8,5 p.p., em termos homólogos, 
e 8,3 desde o final de 2015.

Quanto aos rácios de liquidez do sistema, a proporção 
dos activos líquidos em relação ao total dos activos 
aumentou, em termos homólogos, em 1,6 p.p. para 
41,13% (diminuição de 1,4 p.p. desde o início do ano). 

Também, neste período, a cobertura dos passivos 
de curto prazo pelos activos líquidos aumentou 
em 1,2 p.p. para 52,09% (diminuição de 1,5 p.p. face 
a Dezembro de 2015). Adicionalmente, o rácio de 
transformação, dado pela relação entre crédito e 
depósitos, situou-se nos 58,19%, o que representa 
uma redução em 0,81 p.p. face ao final do ano anterior 
e em relação ao período homólogo.

Por fim, o rácio de solvabilidade regulamentar 
do sistema sugere que o sistema tem níveis de 
capitalização confortáveis face ao limite mínimo 
regulamentar (10%). O rácio de solvabilidade 
regulamentar em Outubro de 2016 situou-se nos 
18,3%, inferior em 1,4 p.p. face ao rácio do final do 
ano de 2015 e inferior em 0,2 p.p. face ao período 
homólogo. Já considerando a participação dos 
fundos próprios de base (de melhor qualidade) nos 
activos ponderados pelo risco (APR), este situou-se 
nos 13,09%, encontrando-se num nível inferior ao 
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registado no período homólogo (13,5%) e no final do 
ano anterior (13,8%).

Em 2016, a Bolsa de Dívida e Valores Mobiliários 
de Angola (BODIVA) registou 2.040 negociações, 
totalizando um volume de transacções a rondar os 
Kz 366 mil milhões através do negócio de 2.303.762 
de OT’s e 12.566.578 BT’s. A dinâmica na BODIVA foi 
maior na segunda metade do ano, ao transaccionarem 
um volume de Kz 234 mil milhões, superior em 77% ao 
montante transaccionado na primeira metade ano (Kz 
132 mil milhões).

Em meados de Novembro foi inaugurado o Mercado 
de Bolsa de Títulos do Tesouro, que permite a 
transacção no mercado secundário de títulos emitidos 
pelo Tesouro Nacional, sendo que, desde Maio de 
2015, a BODIVA geria apenas o Mercado de Registo 
de Títulos do Tesouro. Assim, a venda de títulos 
no mercado de bolsa tornou possível as ordens de 
compra e venda dos investidores passarem a ser 
transmitidas, registadas e concretizadas em tempo 
real, através de agentes de intermediação.

Por fim, importa referir que a criação de alternativas 
de investimento através de produtos diferenciados, 
conforme previsto no Plano Anual de Endividamento 
para o ano de 2017, poderá incentivar a admissão de mais 
instituições como membros da BODIVA, dinamizando 
nos próximos meses o mercado secundário de títulos 
públicos, conferindo-lhes maior liquidez. Por outro lado, 
o esforço que tem sido implementado pela Comissão 
de Mercado de Capitais para o lançamento do Mercado 
de Dívida Corporativa vai permitir alternativas de 
financiamento para as empresas.

O ano de 2017 inicia-se pois num clima cheio de 
contradições, por um lado evolução positiva do preço 
do petróleo, aumento do volume de venda de divisas 
por parte do BNA e melhoria do clima de confiança, 
por outro, as dúvidas sobre a orientação económica 
dos Estados Unidos, as duras negociações que se 
perspectivam na Europa por causa do Brexit, o adensar 
do clima no Médio Oriente e os problemas crescentes a 
nível de liquidez em Moeda Nacional, perspectivam que 
2017, tal como 2015 e 2016, continue a ser um ano muito 
exigente para a economia Angolana. 

Acresce que as eleições Presidenciais a realizar em 
Agosto / Setembro, seguramente conduzirão ao 
“congelamento” de decisões por parte de investidores 
e empresas, que aguardarão pelos resultados 
das eleições e pelos primeiros sinais em termos 
estratégicos e económicos. 

Esperamos assim, um ano muito exigente, em 
que o esforço das empresas passa em larga escala 
pela reorganização interna, melhoria do corporate 
governance, controlo de custos e adaptação às cada 
vez maiores exigências em termos de compliance.

c) Mercado de Dívida
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janeiro

Instrutivo n.º 01/2016 de 22 de Janeiro
Tem por objecto dispor normas sobre a 
regulamentação dos subsistemas de compensação e 
de liquidação do Sistema de Pagamentos de Angola.
Revoga o Instrutivo n.º 02/2009, de 24 de Março.

fevereiro

Decreto Legislativo Presidencial n.º 01/2016  
de 24 de Fevereiro
Aprova o regime jurídico da Contribuição Especial 
sobre as Operações Bancárias (CEOB).
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maio

Instrutivo n.º 04/2016 de 13 de Maio
Altera a redacção do ponto nº 8.1, e do número 15 do 
Instrutivo nº 02/2016 de 11 de Abril, sobre a Política 
Monetária - Reservas Obrigatórias.

abril

Instrutivo n.º 02/2016 de 11 de Abril
Ajusta as regras de apuramento e cumprimento das 
Reservas obrigatórias.
Revoga o Instrutivo n.º 19/2015 de 02 de Dezembro.

Aviso n.º 01/2016, de 12 de Abril  
Tem por objecto estabelecer os termos e condições 
a que deve obedecer a entrada e saída de moeda 
nacional e estrangeira, na posse de pessoas singulares 
residentes e não-residentes cambiais.
Derroga o artigo 4º do Aviso n.º 12/15, de 28 de 
Dezembro e Revoga os Avisos: n.º 1/2012, de 16 de 
Janeiro e Aviso n.º 28/2012, de 01 de Novembro.

Directiva n.º 01/DRO/DSC/2016 de 18 de Abril
Instituiu os parâmetros para o reporte da informação 
estatísticas  relativa às reclamações recebidas pelas 
Instituições Financeiras Bancárias.
Revoga a Directiva n.º 01/DSC/2013 de 8 de Julho.

Instrutivo n.º 03/2016 de 25 de Abril
Define as penalizações a aplicar por incumprimento da 
regulamentação sobre a constituição e utilização das 
garantias para a liquidação de saldos dos subsistemas 
da Câmara de Compensação Automatizada de Angola 
(CCAA), de acordo com o princípio da transparência 
definido na Lei n.º 05/05, de 29 de Julho, Lei do 
Sistema de Pagamentos de Angola.



04

relatório&contas 2016

046

alterações regulamentares

junho

Aviso n.º 02/2016, de 15 de Junho 
Visa regular a metodologia de cálculo, estabelecer o 
valor mínimo do rácio de solvabilidade regulamentar 
(RSR) e definir o âmbito e as características dos 
elementos integrantes dos fundos próprios 
regulamentares (FPR).
Revoga o Aviso n.º 05/2007, de 26 de Setembro.

Aviso n.º 03/2016, de 16 de Junho 
Estabelece o requisito de fundos próprios 
regulamentares que as Instituições financeiras devem 
considerar no âmbito do risco de crédito e risco de 
crédito de contraparte.

Aviso n.º 04/2016, de 22 de Junho 
Estabelece o requisito de fundos próprios 
regulamentares que as instituições financeiras devem 
considerar no âmbito do risco de mercado e de crédito 
de contraparte na carteira de negociação
Revoga o Instrutivo n.º 06/2007, de 26 de Setembro, 
com efeitos a contar após 18 meses da data de 
publicação.

Aviso n.º 05/2016, de 22 de Junho 
Estabelece o requisito de fundos próprios 
regulamentares que as Instituições Financeiras devem 
considerar no âmbito do risco operacional.

Aviso n.º 06/2016, de 22 de Junho 
Estabelece os princípios gerais a serem observados, a 
partir do exercício de 2016, inclusive, pelas Instituições 
Financeiras Bancárias, no âmbito da adopção plena 
das Normas Internacionais de Contabilidade/
Normas Internacionais de Relato Financeiro, adiante 
abreviadamente designadas por IAS/IFRS.

Aviso n.º 07/2016, de 22 de Junho 
Estabelece os requisitos e princípios pelos quais se 
devem reger os sistemas internos de governação do 
risco das Instituições Financeiras, tendo em conta o 
disposto sobre governação corporativa e sistema de 
controlo interno.
Revoga o Aviso n.º 04/2006, de 20 de Março.

Aviso n.º 08/2016, de 22 de Junho 
Estabelece os requisitos de análise a observar pelas 
Instituições Financeiras sob supervisão do Banco 
Nacional de Angola, no âmbito do risco de taxa de 
juro na carteira bancária.

Aviso n.º 09/2016, de 22 de Junho 
Estabelece limites aos grandes riscos nos termos do 
artigo 6.º, e à detenção de participações em empresas 
não financeiras nos termos do artigo 7.º, ambos do 
presente Aviso.
Revoga os Aviso n.º 08/2007, de 26 de Setembro e Aviso 
n.º 02/2015, de 29 de Janeiro.
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agosto

Instrutivo n.º 05/2016 de 8 de Agosto
Estabelece os procedimentos que as Instituições 
Financeiras Bancárias devem observar para o 
apuramento de perdas por imparidade para a carteira 
de crédito concedido a clientes.

Instrutivo n.º 06/2016 de 8 de Agosto
Estabelece os procedimentos que as Instituições 
Financeiras Bancárias devem observar na elaboração 
das divulgações sobre instrumentos financeiros.

Instrutivo n.º 07/2016 de 8 de Agosto
Estabelece os procedimentos a serem observadas 
pelas Instituições Financeiras Bancárias na 
aplicação do método da taxa de juro efectiva no 
reconhecimento de rendimentos e gastos associados 
aos instrumentos financeiros.

Instrutivo n.º 08/2016 de 8 de Agosto
Estabelece os procedimentos que as Instituições 
Financeiras Bancárias devem observar na aplicação 
das políticas contabilísticas e divulgações apropriadas 
às locações.

Instrutivo n.º 09/2016 de 8 de Agosto
Estabelece os procedimentos que as Instituições 
Financeiras Bancárias devem observar no 
reconhecimento e mensuração de títulos e valores 
mobiliários.

Instrutivo n.º 10/2016 de 8 de Agosto
Estabelece os procedimentos que as Instituições 
Financeiras Bancárias devem observar no âmbito 
do reconhecimento, mensuração e divulgação de 
benefícios dos empregados.

Instrutivo n.º 11/2016 de 8 de Agosto
Estabelece os procedimentos que as Instituições 
Financeiras Bancárias devem observar no tratamento 
contabilístico e prudencial das perdas na carteira de 
crédito concedido aos clientes.

Instrutivo n.º 12/2016 de 8 de Agosto
Regulamenta as especificidades técnicas sobre o 
requisito de fundos próprios regulamentares previstas 
no Aviso n.º 03/2016, de 16 de Junho, sobre requisito 
de fundos próprios regulamentares para risco de 
crédito e risco de crédito de contraparte.

Instrutivo n.º 13/2016 de 8 de Agosto
Regulamenta o envio de informação ao Banco 
Nacional de Angola por parte das Instituições 
Financeiras, no âmbito das disposições sobre requisito 
de fundos próprios regulamentares para risco de 
crédito e risco de crédito de contraparte.

Instrutivo n.º 14/2016 de 8 de Agosto
Regulamenta as especificidades técnicas sobre o 
requisito de fundos próprios regulamentares previstas 
no Aviso n.º 04/2016, de 22 de Junho, sobre requisito 
de fundos próprios regulamentares para risco de 
mercado e risco de crédito de contraparte na carteira 
de negociação.

Instrutivo n.º 15/2016 de 8 de Agosto
Regulamenta o envio de informação ao Banco 
Nacional de Angola por parte das Instituições 
Financeiras, no âmbito das disposições constantes 
do Aviso n.º 04/2016, de 22 de Junho, sobre requisito 
de fundos próprios regulamentares para risco de 
mercado e risco de crédito de contraparte na carteira 
de negociação.
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agosto

Instrutivo n.º 16/2016 de 8 de Agosto
Define as especificidades técnicas sobre o requisito de 
fundos próprios regulamentares previstas no Aviso 
n.º 05/2016, de 22 de Junho, sobre requisito de fundos 
próprios regulamentares para risco operacional.

Instrutivo n.º 17/2016 de 8 de Agosto
Regulamenta o envio de informação ao Banco 
Nacional de Angola por parte das Instituições 
Financeiras, no âmbito das disposições constantes 
do Aviso n.º 05/2016, de 22 de Junho, sobre requisito 
de fundos próprios regulamentares para risco 
operacional.

Instrutivo n.º 18/2016 de 8 de Agosto
Regulamenta o envio de informação a ser prestada 
pelas Instituições Financeiras ao Banco Nacional 
de Angola, no âmbito das disposições sobre a 
composição dos fundos próprios previstas no Aviso 
n.º 02/2016, de 15 de Junho, sobre fundos próprios 
regulamentares.

Instrutivo n.º 19/2016 de 30 de Agosto
Estabelece os requisitos de análise quantitativa a 
efectuar pelas Instituições financeiras sob supervisão 
do Banco Nacional de Angola, no âmbito da gestão do 
risco de liquidez.

setembro

Aviso n.º 10/2016, de 05 Setembro 
Estabelece os termos e as condições gerais  
de abertura, movimentação e encerramento  
de contas de depósito bancário, doravante  
designadas por contas de depósito.

Aviso n.º 11/2016, de 05 Setembro 
Tem como objecto definir os procedimentos  
e requisitos de informação acerca da abertura  
e encerramento de Agências e Dependências  
a serem reportados ao Banco Nacional de Angola.
Revoga o Instrutivo n.º 5/92, de 12 de Agosto.

Aviso n.º 12/2016, de 05 Setembro 
Estabelece as regras e procedimentos a serem 
observados na comercialização de produtos e serviços 
financeiros.
Revoga o Aviso n.º 02/2011, de 01 de Junho  
e o Aviso n.º 05/2012, de 29 de Março.

Aviso n.º 13/2016, de 05 Setembro 
Estabelece os deveres de informação a observar  
no âmbito da actividade de recepção de depósitos  
por parte das Instituições Financeiras Bancárias  
e Não Bancárias.

Instrutivo n.º 20/2016 de 06 de Setembro
Estabelece os procedimentos que as Instituições 
Financeiras Bancárias devem observar na adopção 
pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato 
Financeiro.

Instrutivo n.º 21/2016 de 06 de Setembro
Regula os termos e condições em que as casas de 
câmbio Podem realizar a compra e venda de moeda 
estrangeira.
Revoga o Instrutivo n.º 07/2015, de 28 de Maio.
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setembro

Instrutivo n.º 22/2016 de 06 de Setembro
Define as regras operacionais das sociedades 
de remessas de valores, com vista ao efectivo 
monitoramento do fluxo das operações de remessas 
de valores, nos termos do Aviso n.º 06/13,  
de 22 de Abril, com objectivo de promover  
a transparência no mercado cambial.

Aviso n.º 14/2016, de 07 Setembro 
Estabelece os deveres de informação a observar  
no âmbito da actividade de concessão de crédito  
por parte das Instituições Financeiras, os deveres  
do cliente e a possibilidade para a reestruturação  
do crédito no caso de dificuldades financeiras.

Directiva n.º 03/DRO/DMA/2016, de 21 de Setembro
Estabelece os requisitos complementares que as 
Instituições financeiras bancárias devem cumprir 
para beneficiar do acesso às operações de Facilidade 
Permanentes de Cedência de Liquidez.

Directiva n.º 04/DRO/DSC/DMA/2016, de 21 de 
Setembro
Proíbe a cobrança de comissões por parte das 
Instituições Financeiras Bancárias que incidam 
sobre os juros pelo investimento em títulos públicos 
(Bilhetes do Tesouro e Obrigações do Tesouro), bem 
como, a cobrança de comissões pela custódia dos 
mesmos títulos.

Directiva n.º 05/DRO/DSI/2016, de 21 de Setembro
Institui as orientações sobre a informação  
a constar no plano de acção sobre fundos próprios 
regulamentares, contemplando as medidas  
a implementar pelas Instituições Financeiras.

novembro

Instrutivo n.º 24/2016 de 16 de Novembro
Estabelece os deveres de identificação e de diligência 
reforçada aplicáveis às pessoas de perfil de risco 
elevado, independentemente da nacionalidade, local 
de residência ou jurisdição do respectivo exercício de 
funções.

Instrutivo n.º 25/2016 de 16 de Novembro
Regulamenta o Aviso n.º 07/2016 de 22 de Junho, 
relativamente a Governação do Risco e, estabelece os 
requisitos da estrutura organizacional e operacional 
de gestão de risco. 

Instrutivo n.º 26/2016 de 16 de Novembro
Regulamenta as funções, políticas e processos 
de gestão de risco que as Instituições Financeiras 
devem adoptar para a identificação, avaliação, 
monitorização, controlo e prestação de informação 
sobre o risco de liquidez.

Instrutivo n.º 27/2016 de 16 de Novembro
Regulamenta as funções, políticas e processos 
de gestão de risco que as Instituições Financeiras 
devem adoptar para a identificação, avaliação, 
monitorização, controlo e prestação de informação 
sobre o risco de mercado.

Instrutivo n.º 28/2016 de 16 de Novembro
Regulamenta as funções, políticas e processos 
de gestão de risco que as Instituições Financeiras 
devem adoptar para a identificação, avaliação, 
monitorização, controlo e prestação de informação 
sobre o risco operacional.
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5.1 GOVERNO SOCIETÁRIO
São órgãos sociais do Banco Valor, a Assembleia Geral, o Conselho de Administração  
e o Conselho Fiscal. Em 2016, o Banco procedeu a revisão do seu modelo de governação 
corporativa, tendo sido definido como órgãos consultivos e de apoio à Assembleia 
Geral e ao Conselho de Administração uma Comissão de Remunerações,  
uma Comissão de Auditoria e Controlo Interno, uma Comissão de Gestão de Riscos,  
uma Comissão de Gestão de Capital, Activos e Passivos, um Comité de Coordenação 
Comercial, um Comité de Crédito e um Comité de Investimentos e Custos.

1.AssembleiA GerAl
A Assembleia Geral é o órgão social constituído por 
todos os accionistas com direito a voto, sendo as suas 
deliberações vinculativas para todos eles quando 
tomadas nos termos da lei e dos estatutos. A Mesa 
da Assembleia Geral é composta por um Presidente e 
um Secretário, eleitos pela Assembleia Geral, os quais 
poderão não ser accionistas do BVB. Apresentamos 
em seguida as principais competências da Assembleia 
Geral:

a) Eleição da mesa da Assembleia Geral;

b) Eleição do Conselho de Administração 
e respectivo presidente e vice-presidente;

c) Eleição do Conselho Fiscal; e

d) Eleição dos membros das comissões 
de apoio aos órgãos sociais

Em 31 de Dezembro de 2016 a mesa da Assembleia 
Geral era composta por: 

Jorge Fernando de matos A. Pereira Gonçalves  
Presidente

isaura eugénia Gomes Pinto    
Secretária

2. Conselho de AdministrAção
O Conselho de Administração do Banco Valor, S.A. 
é responsável por exercer os mais amplos poderes 
de gestão e representação. Em 31 de Dezembro de 
2016, os membros constituintes do Conselho de 
Administração do BVB apresentam-se como segue:

Generoso hermenegildo Gaspar de Almeida  
Presidente

lígia maria Gomes Pinto madaleno   
Vice-Presidente

João Carlos branco dos santos moita   
Administrador Executivo



05

relatório&contas 2016

053

banco Valor

senda Celeste Fernandes ramos escórcio  
Administrador Executivo

dália Celeste tata medina Pereira   
Administrador Executivo

Artur Jorge Fernandes rodrigues    
Administrador Executivo

manuel Afonso dias     
Administrador não Executivo
Administrador Independente

hélder da silva milagre     
Administrador não Executivo

henrique manuel Pereira resina rodrigues  
Administrador não Executivo

rui Óscar Ferreira santos Van-dúnem   
Administrador não Executivo

De acordo com o definido nos estatutos do BVB, 
a administração do Banco deve ser exercida por 
um Conselho de Administração constituído por 
um número mínimo de três e um número máximo 
de quinze membros e, de entre eles, o Presidente 
e o Vice-Presidente. A duração do mandato dos 
administradores é de quatro anos, podendo ser 
renovado tantas vezes quantas for decidido pela 
Assembleia Geral que os elege.

No que respeita ao âmbito de intervenção dos 
administradores não executivos do banco, serão 
também devidamente dispostas em norma interna as 
suas responsabilidades, onde constará, entre outros, 
os seguintes pontos:

a) Garantir que os membros executivos 
realizam a gestão diária corrente de forma sã, 
prudente e efectiva;

b) Fornecer uma opinião independente 
no processo de decisão;

c) Participar na definição e monitorização 
da estratégia de negócio;

d) Analisar e debater os relatórios produzidos 
pelas funções chave do sistema de controlo 
interno, ou seja, auditoria interna, compliance 
e gestão do risco;

e) Supervisionar o processo de divulgação 
da informação contabilística e de gestão; e

f) Integrar as Comissões de Apoio do Conselho 
de Administração.

As regras para a composição e funcionamento 
interno do Conselho de Administração encontram-se 
definidas e formalizadas em regulamento interno.

3. Comissão exeCutiVA
A gestão diária corrente do Banco Valor, S.A. é 
exercida por uma Comissão Executiva constituída por 
um número mínimo de três e um número máximo 
de sete membros, conforme for deliberado pelo 
Conselho de Administração no instrumento de 
delegação de competências que também de entre eles 
designará o presidente.
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Em 31 de Dezembro de 2016, os membros 
constituintes da Comissão Executiva do BVB 
apresentam-se como segue:

João Carlos branco dos santos moita   
Presidente

lígia maria Gomes Pinto madaleno   
Administrador Executivo

senda Celeste Fernandes ramos escórcio  
Administrador Executivo

dália Celeste tata medina Pereira   
Administrador Executivo

Artur Jorge Fernandes rodrigues    
Administrador Executivo

No que respeita à sua função, a Comissão Executiva é 
responsável, entre outros, por:

a) Decidir numa base diária e de forma 
corrente, sobre matérias respeitantes à 
administração do Banco, com exclusão das 
relativas à definição da estratégia de negócio, 
à estrutura orgânica e funcional, à divulgação 
de informação legal estatutariamente prevista 
e às operações relevantes em função do seu 
montante, risco associado ou características 
especiais;

b) Elaborar um plano de negócios anual e 
acompanhar a actividade anual do banco, 
considerando o enquadramento da estratégia 
de negócio definido pelo Conselho de 
Administração; e

c) Distribuir pelouros pelos seus membros 
respeitando as regras de segregação entre as 
funções de negócio, suporte e controlo.

4. Conselho FisCAl
O Conselho Fiscal é composto por um mínimo de três 
e um máximo de cinco membros efectivos, com um 
mandato de 4 anos, podendo ser renovado tantas 
vezes quantas for decidido pela Assembleia Geral que 
os elege.

Cabe ao Conselho Fiscal a fiscalização dos negócios 
sociais. Este órgão reúne-se pelo menos uma vez por 
trimestre.

O Conselho Fiscal é composto pelos seguintes 
elementos:

Fátima C. dos santos Amorim barroso Gonçalves  
Presidente

Abílio Costa      
Vogal

Amaro Augusto      
Vogal
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5.2 VISãO, MISSãO E CódIGO dE CONduTa
A estratégia do BV está alicerçada em 3 pilares: “Visão”, “Missão” e “Código de 
Conduta”. 

A Visão traça os objectivos de longo prazo do 
Conselho de Administração e traduz, de uma forma 
abrangente, um conjunto de intenções e aspirações 
para o futuro do banco; a Missão define a razão da 
existência do banco e um conjunto de acções que 
visam orientar a prossecução da mesma; e o Código 
de Conduta institui os princípios e regras de conduta 
aplicáveis à generalidade dos colaboradores no 
desempenho de qualquer actividade ou função.

Visão
A Visão do BV é ser uma instituição de referência no 
sistema financeiro, que através de uma operativa de 
excelência no serviço aos clientes e da introdução 
de uma oferta de produtos e serviços diferenciada 
e inovadora, assente numa Banca de relação, 
privilegiando o contacto directo com os clientes, 
procurando satisfazer as suas necessidades e 
recorrendo muitas vezes a soluções desenvolvidas à sua 
medida.

missão
O BV está comprometido com o desenvolvimento 
económico e sustentado do País, em ordem à criação 
de riqueza interna, privilegiando o suporte às trocas 
comerciais que Angola mantém com outros Países e 
o apoio ao investimento produtivo nacional no apoio 
aos clientes particulares e empresas e está igualmente 
atento aos investimentos e oportunidades criadas 
pelo Estado, naquilo que é o suporte às necessidades 
de funcionamento.

CÓdiGo de CondutA
O BV tem instituído um código de conduta que 
constitui um padrão e referencial de conduta a 
observar pelos membros dos órgãos sociais e pelos 
seus trabalhadores, quer ao nível do relacionamento 
interno quer ao nível do relacionamento externo.
As principais linhas orientadoras definidas no código 
de conduta resumem-se como se segue:

a) Assegurar o cumprimento de princípios 
éticos e deontológicos;

b) Garantir elevados padrões de diligência, 
lealdade, transparência e eficiência no 
desempenho das funções profissionais;

c) Garantir o sigilo das operações em relação às 
operações e serviços dos clientes do banco;

d) Defender os interesses dos clientes;

e) Gerir conflitos de interesses quando estes 
existem tanto entre clientes como entre 
clientes e trabalhadores do banco; 

f) Garantir a igualdade de tratamento a todos 
os clientes; e

g) Assegurar o relacionamento com 
autoridades de supervisão da actividade 
bancária, bem como outros órgãos 
regulamentares e entidades de regulação e 
supervisão.
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5.3 ESTRaTéGIa E MOdElO dE NEGóCIO
Em 2013, o Conselho de Administração do Banco Valor aprovou um Plano Estratégico 
que define claramente os objectivos e linhas orientadoras para o triénio 2014-2017.

Destaca-se como principal objectivo o crescimento 
sustentado da actividade, que de acordo com o Plano 
Estratégico mencionado infra, será concretizado 
através de um aumento do número de clientes e de 
recursos, com consequente aumento do valor do 
activo desta Instituição.

A linha estratégica definida pelo Conselho de 
Administração estipula que o aumento de actividade 
terá de ocorrer de forma sustentada, assegurando 
adequados níveis de liquidez, uma boa qualidade da 
carteira de crédito, rácios de solvabilidade elevados e 
um rigoroso controlo de custos. 

Outro vector que o Conselho de Administração 
definiu como estratégico, foi o reforço do modelo de 
governação, do Controlo interno e das políticas de 
Compliance. 

A Administração do Banco, tem vindo proceder 
a alterações no seu organigrama, a reforçar os 
quadros do Banco e a investir em software que 
permita ao Banco Valor, aplicar as melhores práticas 
internacionais a este nível. No contexto internacional 
que se vive, esta aposta estratégica do Banco é para 
manter e reforçar. 

Outro pilar do BVB, com vista a garantir a excelência 
dos serviços prestados, é a aposta no recrutamento 
de recursos qualificados e a promoção de acções de 
formação junto dos seus colaboradores.

O Banco Valor acredita que um recrutamento 
exigente, acompanhado de um plano de formações 
completo e rigoroso, permitirá ir ao encontro do 
objectivo com o qual se compromete, ao mesmo 
tempo que cumpre a importante função de preparar a 
próxima geração de quadros da Banca Angolana.
O Plano Estratégico define os segmentos em que 
o BVB se pretende posicionar: Private, Affluent e 
Corporate.

seGmento Premium
O BVB será um parceiro dos clientes Private, Affluents 
e Corporativos, oferecendo um leque de soluções à 
medida da tipologia dos clientes que poderão usufruir 
de todos os serviços prestados em qualquer uma das 
nossas agências. Este factor, aliado à disponibilização de 
um serviço de internet banking inovador, que se destaca 
da maior parte dos bancos existentes no mercado 
Angolano pelo leque de ferramentas à disposição, é um 
claro factor de diferenciação no mercado.

O conhecimento das necessidades dos nossos 
clientes, coligado a um conhecimento do mercado 
nacional e internacional e a possibilidade de 
construção de produtos tailor-made, permitem ao 
BVB oferecer soluções que garantem a satisfação dos 
seus clientes e uma rentabilidade adequada ao nível 
de risco.

No segmento Corporate a aposta será em empresas 
que actuem em sectores em crescimento e que visem 
a diversificação da economia angolana.
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5.4 RECuRSOS HuMaNOS 
A política de Recursos Humanos do Banco Valor, em 2016, prosseguiu a sua estratégia 
na garantia de excelência dos serviços prestados com o recurso ao recrutamento de 
profissionais de perfil sénior e à formação e desenvolvimento dos seus colaboradores.

Destacam-se as principais realizações por áreas de 
intervenção:

1. recrutamento 
No ano de 2016 foram realizadas oito contratações 
para funções técnicas e de gestão nos Serviços 
Centrais contribuindo, desta forma, para o incremento 
do quadro de pessoal do Banco Valor.

Respondendo à exigência dos perfis de contratação, 
foi implementado, em Novembro de 2016 um novo 
processo de recrutamento com recursos à utilização 
de testes psicotécnicos e dinâmicas de grupo.

2. Formação 
O desenvolvimento das competências dos nossos 

Gestão Técnica Suporte totAl

Recrutamento 2016

8

7

6

5

4

3

2

1

0

colaboradores a nível técnico e transversal faz parte 
da estratégia de desenvolvimento do Banco Valor. No 
ano de 2016 realizaram-se 425 horas de formação, 
a fim de dotar os nossos colaboradores dessas 
competências sempre com o enfoque na Excelência. 
Evidenciamos: Seminário Capacitação sem Preçário 
(Banco Nacional de Angola), Adesão ao SIRESS 
(Banco Nacional de Angola), Seminário sobre o 
Direito dos Consumidores e Deveres dos Profissionais 
Bancários (Banco Nacional de Angola), Formação 
de Higiene e Segurança no Trabalho (Consaúde & 
MAPTESS), Desenvolvimento do Mercado de Capitais 
e o Caminho para a Bolsa (Academia de Mercado de 
Valores Mobiliários).

3. Gestão Administrativa e de Pessoal 
O quadro de pessoal do Banco Valor a 31 de Dezembro 
de 2016 era constituído por 83 colaboradores. A taxa 
de angolanização tem-se mantido estável com 99%. 
Relativamente ao tipo de contrato e a antiguidade no 
banco, 93% dos colaboradores são efectivos e têm 
uma antiguidade média de aproximadamente 3 anos.
O quadro de pessoal apresenta uma estrutura 
equilibrada no género feminino (52%) e masculino 
(48%), conforme quadro abaixo.

Género totAl totAl %

Homens 40 48%

Mulheres 43 52%

83 100%
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A média de idades dos colaboradores é de 36 
anos, com maior enfoque no escalão etário entre 
os 30-39 anos (51%), na sua globalidade 73% dos 
colaboradores encontram-se abaixo dos 40 anos.

Relativamente às habilitações literárias, 43% dos 
colaboradores do Banco Valor possuem Bacharelato, 
Licenciatura, Pós-Graduação, Mestrado ou 
Doutoramento, seguindo-se 37% dos colaboradores 
com Frequência Universitária.

Distribuição de Colaboradores por Direcção
Pela sua natureza e missão, a unidade orgânica que 
apresenta um maior número de Colaboradores é a 

Direcção Comercial com 30 colaboradores, o que 
corresponde a 36%, seguindo-se a Direcção de Banca 
Transaccional (12%) e a Direcção de Património e 
Logística (11%).

No que se refere aos benefícios de saúde, houve 
actualização de condições do Seguro de Saúde, 
disponível para os colaboradores com contrato de 
efectividade e respectivo agregado familiar.
Não se registou nenhuma ocorrência de acidente 
de trabalho, nem foi registada qualquer doença 
considerada profissional.

4. Comunicação interna e responsabilidade social 
interna
Em 2016 a Direcção de Recursos Humanos assume 
um posicionamento mais próximo na sua forma de 
comunicar junto dos colaboradores.

Foram divulgadas campanhas de responsabilidade 
social: “Livro e a leitura” e “Neste Natal faça uma 
criança sorrir” em parceria com o Projecto Aldeia das 
Artes.

Habilitações Literárias

Bacharelato 1%

Pós-Graduação, Mestrado ou Doutoramento 8%

Médio ou Equivalente 19%

Licenciatura 34%

Frequência Universitária 37%

DCOM DSI DRISC DJURDPML DFIN DBE DMKTDBT DCCG DAUD SGERCADM DRH DC

Distribuição de Colaboradores por Direcção
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(DCOM) DIRECçãO COMERCIAL
(DBT) DIRECçãO BANCA TRANSACIONAL

(DPML) DIRECçãO DE PATRIMóNIO E LOGíSTICA
(CADM) CONSELHO DE ADMINISTRAçãO

(DSI) DIRECçãO DE SISTEMAS DE INFORMAçãO
(DCCG) DIRECçãO CONTABILIDADE E CONTROLO 

DE GESTãO
(DFIN) DIRECçãO FINANCEIRA

(DRH) DIRECçãO DE RECURSOS HUMANOS
(DRISC) DIRECçãO DE RISCO

(DAUD) DIRECçãO DE AUDITORIA INTERNA
(DBE) DIRECçãO BANCA ELECTRóNICA

(DC) DIRECçãO DE COMPLIANCE
(DJUR) DIRECçãO JURíDICA

(SGER) SECRETARIADO GERAL
(DMKT) DIRECçãO DE MARKETING
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5.5 dIRECçãO SISTEMa dE INfORMaçãO (dSI)
O Ano de 2016 permitiu a consolidação das implementações que se iniciaram em 
2015. O Banco Valor, migrou toda a sua Infra-estrutura de IT para o novo Datacenter, 
melhorando a segurança  a nível passivo e activo.

Durante o ano passado consolidaram-se 
os instrumentos de suporte às funções de 
Compliance para garantir o cumprimento das 
regras e regulamentos de Prevenção e Combate ao 
Branqueamento de Capitais.

Nesse sentido, Banco Valor reforçou a sua infra- 
-estrutura com soluções de AML e Screening para 
dar resposta, detectar e bloquear as actividades 
suspeitas  no âmbito do financiamento de terrorismo 
e branqueamento de capitais.

O desafio para 2017 será consolidar o PCN , Plano 
de continuidade de negocio , respeitando as regras 
exigidas para assegurar  e proteger os processos 
críticos do Banco  em caso de  desastre ou catástrofe,  
dentro do perímetro exigido pela entidade reguladora  
(20 KM do site principal).

QuAlidAde de serViço
Durante o ano de 2016 investimos igualmente no 
reforço da qualidade de serviço, quer por via do 
melhoramento das capacidades existentes, quer com 
a introdução de novas funcionalidades.
Reforçámos os meios de comunicação redundante 
com as Agencias, com circuitos secundários com 
maior fiabilidade e largura de banda.

Melhoramos a página institucional do Banco 
disponibilizando informação sobre Câmbios e 

Mercado Monetário, newsletter mensais, reclamações 
e outros mecanismos para melhoramento da 
qualidade de serviço ao cliente.

Implementámos, no core system  Exictos, a oferta 
de novas funcionalidades para os Clientes a nível de 
pagamentos , dando enfase ao Pagamento de salários 
automático e o Pagamento de impostos e serviços de 
comunicação via internet Banking (H2H), cujo roll-out 
foi efectuado no início de 2017.

ProJeCtos PArA 2017
Foram lançados, ainda em 2016, vários projectos 
que terão impacto quer ao nível de serviço prestado 
ao cliente, quer ao nível da eficiência de custos, 
nomeadamente:

Projecto de optimização do workflow de cambiais;

Projecto de integração dos cartões com a emis;

Projecto de centralização e autorização de compras.

Continuámos igualmente a investir na capacitação 
e formação dos colaboradores da DSI, tendo como 
objectivo o melhoramento e consolidação das 
melhores práticas de forma a assegurar uma resposta 
rápida e eficaz face aos desafios diários do BVB.
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RELATÓRIO GESTÃO
O ano de 2016, à semelhança do que 
já tinha ocorrido em 2015, foi bastante 
exigente, não só a nível do País, 
mas também sobre todo o sistema 
económico, nomeadamente o sistema 
financeiro. 

A forte dependência da economia Angolana 
relativamente ao Petróleo, fez-se notar de forma 
muito clara com a queda de preço registada no 
mercado a partir de Julho de 2014 (Petróleo Angolano 
vendido a USD 110 b). No fecho de 2015, o barril de 
petróleo Angolano foi transaccionado a USD 42,2, 
registando-se uma recuperação no fecho de 2016, em 
que o barril foi transaccionado por valores superiores 
a USD 50 (efeito do acordo da OPEP para redução da 
produção). No computo geral de 2016, o ano foi no 
entanto muito negativo, registando-se uma quebra de 
38% nas receitas fiscais sobre a produção Petrolífera 
(USD -4.5bi).

A quebra de cotação do petróleo foi o drive para a 
complexa situação económica em que Angola se viu 
envolvida, sendo de salientar:

1. Desvalorização da moeda, 22,61% face ao 
USD e 25,40% face ao EUR;

2. Aumento significativo da taxa de inflação, 
que fechou o ano em 42% (14,27%  em 2015);

3. Redução das RIL em 17,5%, fechando o ano 
em USD 20bi – equivalente a cerca de 7 meses 
de importações;

4. Aumento significativo das taxas de Juro, em 
todas as maturidades:

BT

 91 dias  182 dias 364 dias

Dez-15 13,90% 15,00% 12,60%

Jan-16 13,92% 14,83% 12,60%

Fev-16 14,01% 15,50% 16,10%

Mar-16 14,63% 16,29% 17,30%

Abr-16 14,90% 17,00% 18,03%

Mai-16 14,89% 17,72% 18,96%

Jun-16 14,24% 16,89% 18,38%

jul-16 14,12% 16,76% 18,44%

ago-16 13,91% 16,74% 18,50%

set-16 13,87% 16,70% 18,98%

out-16 15,02% 19,13% 21,50%

nov-16 19,90% 23,95% 24,17%

dez-16 16,40% - 24,49%
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5.  Redução da venda de divisas por parte do 
BNA ao mercado – menos USD 6.7bi face 
a 2015, ou seja, uma redução de 38,50%, 
resultando daqui um aumento significativo 
de pedidos de Clientes, colocados junto do 
sistema financeiro a nível de necessidades 
cambiais;

Aos factores já referidos, acrescem outros, não tão 
visíveis mas relevantes em termos de impactos na 
economia Angolana:

a) BCE retirou ao BNA o estatuto de entidade 
de supervisão equiparada, o que na prática 
levou a impactos fortíssimos sobre a Banca 
Estrangeira com interesses no sistema 
financeiro Angolano e a restrições em 
termos de exigências compliance dos Bancos 
correspondentes;

b) Saída de Angola de correspondentes USD, 
deixando de ser possível importar moeda 
física e colocação de maiores restrições em 
termos de compliance, em relação a todas as 
transacções nesta moeda;

Neste cenário, a actividade do sistema financeiro 
Angolano em 2016, foi muito exigente, não só 
em termos de gestão de balanço mas igualmente 
comercial, dado o desaparecimento de muitas 
empresas do mercado, degradação da qualidade 
das carteiras de crédito, aumento do pipeline de 
pedidos cambiais e forte restrição de movimentos em 
moeda nacional no sistema bancário, em resultado 
do aumento dos problemas de liquidez de muitos 
bancos, que se acentuou de forma marcante no 
decorrer do ano. 

O Banco Valor não ficou imune a esta envolvente, 
mas fruto das decisões estratégicas que vinham a ser 
implementadas conseguiu ter um ano excepcional, 
fechando 2016 com números e indicadores muito 
positivos:

dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16

TBC LUBOR: 11,00% 12,00% 12,00% 14,00% 14,00% 14,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

   O/N 11,32% 11,30% 11,30% 11,01% 14,00% 14,01% 13,92% 13,92% 13,93% 14,47% 14,73% 22,65% 23,35%

   1 Mês 11,43% 11,47% 11,71% 12,27% 13,49% 14,19% 13,70% 14,72% 15,08% 14,79% 13,78% 15,19% 17,41%

   3 Meses 11,85% 12,11% 12,69% 13,31% 14,40% 15,41% 15,76% 16,24% 16,28% 15,92% 14,80% 16,04% 18,23%

   6 Meses 12,19% 12,55% 13,35% 14,01% 15,18% 16,42% 16,66% 17,07% 17,30% 16,60% 15,30% 16,36% 18,30%

   9 Meses 12,48% 12,92% 13,69% 14,61% 15,79% 17,27% 17,22% 16,78% 17,06% 17,05% 16,25% 17,71% 19,65%

   12 Meses 12,75% 13,31% 14,26% 15,26% 16,54% 18,13% 17,72% 18,05% 17,87% 17,70% 16,79% 18,15% 20,17%
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A estratégia definida pelos accionistas em 2013, 
aquando da operação de revamping implementada 
no Banco, tem vindo a mostrar resultados, bastante 

evidentes em 2015 e claramente reforçados em 
2016. O Banco cresceu entre 2013 e 2016, 125%, 
mantendo-se como factor estratégico para o futuro, a 
manutenção deste crescimento, assente

Milhares de AOA

2016 2015 variação

balanço

Activo Total 33 624 648 22 910 782 47%

Crédito sobre Clientes (bruto) 7 904 268 6 763 725 17%

Recursos Clientes 28 987 264 19 201 248 51%

Capitais próprios e equiparados 4 340 169 3 284 969 32%

aCtividade

Produto Bancário 3 923 117 2 560 909 53%

Margem Financeira 2 057 098 1 103 496 86%

Margem Complementar 1 866 019 1 457 413 28%

Custos de Estrutura 2 472 887 2 123 338 16%

Resultado Líquido 1 055 418 367 608 187%

rendibilidade

Rentabilidade dos Activos (ROA) 3% 2% 1 p.p

Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE) 24% 11% 13 p.p

Rácio eficiência 63% 81% -19 p.p

Activo Total / Colaborador 410 057 254 564 61%

adeQuaCidade do CaPital

Rácio de Solvabilidade Regulamentar 18% 15% 3 p.p

Qualidade do aCtivo

Rácio de Transformação (crédito sobre Clientes / recursos clientes) 27% 35% -8 p.p

Rácio de incumprimento (crédito vencido / crédito total) 3% 6% -3 p.p

Cobertura do crédito vencido >30D por provisões de crédito 1023% 320% 703 p.p

Cobertura do crédito por provisões de crédito 20% 15% 5%

FunCionaMento

Número de Balcões 5 5 0%

Número de Colaboradores 82 91 -10%
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essencialmente no aumento de recursos captados 
e numa crescente dinamização comercial, com o 
aumento da taxa de penetração de produtos na 
carteira de Clientes.

Este crescimento é ainda mais significativo, dado que 
foi alcançado num contexto complexo, em que o 
Banco não abdicou de critérios de rigor e exigência a 
nível de:

a) Políticas de concessão de crédito;

b) Acompanhamento tempestivo e rigoroso da 
carteira de crédito;

c) Constante vigilância a nível da liquidez em 
moeda nacional e estrangeira, assegurando em 
todos os momentos as operações solicitadas 
pelos Clientes;

d) Apertada vigilância da exposição cambial do 
Banco, mantendo um foco constante na gestão 
do risco e na exposição às diferentes moedas;

e) Manutenção de níveis de solvabilidade 
sempre confortáveis face às exigências do 
supervisor, tendo fechado 2016 com um RSR de 
18%; 

Relativamente ao crédito, o Banco manteve 
crescimento da sua carteira de crédito, mais 17% face 
a 2015, mantendo critérios muito exigentes, não só na 
concessão mas igualmente no acompanhamento e 
constituição de provisões. Desta forma, o BV continua 
a manter uma das mais elevadas coberturas de 
crédito por provisões do mercado – 15%, apesar de 
ter fechado o ano com um rácio de crédito vencido 
de 2,6%, claramente abaixo da média do mercado 
Angolano, que em 2016 terá ficado perto dos 15%.

Fruto da gestão do risco e do acompanhamento 
do crédito, foi possível o Banco recuperar em 2016, 
AOA 550 M de crédito que se encontrava em write-
-off. Foram ainda iniciadas negociações com outros 
Clientes, que nos permitem antecipar que também 
em 2017 teremos sucesso na recuperação de crédito  
já aprovisionado a 100%. 

ACTIVO
PASSIVO
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A nível de recursos, o ano voltou a ser de sucesso, 
tendo sido possível fechar o exercício com recursos de 
quase AOA 29.000 mAOA, um crescimento de 51% 
face a 2015. A gestão do BV manteve e continuará a 
manter o crescimento dos recursos como o principal 
objectivo estratégico do Banco, atendendo que este 
permitirá um continuo crescimento da margem 
financeira e salvaguarda da posição de liquidez. 

O foco estratégico nesta componente, fez com  
que desde o revamping, o Banco tenha aumentado  
os recursos quase 3 vezes, o que tendo em conta  
o contexto dos 2 últimos anos, é significativo.

Angola é um mercado em que é fundamental a 
manutenção de confortáveis níveis de liquidez, dada 
a dificuldade crescente na movimentação entre IF de 
moeda nacional e as elevadas exigências em termos 
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de Reservas obrigatórias – 30% e reserva específica 
para necessidades cambiais – 100%.

A preocupação da gestão do Banco com a liquidez, 
conduziu à definição de indicadores internos, 
atendendo que o rácio de transformação e o gap 
comercial, se revelam insuficientes nesta gestão. 
Assim, o Banco acompanha mensalmente, para além 
dos definidos, os seguintes indicadores:

a) Rácio transformação 1 – rácio 
de transformação ajustado pelos valores  
de Reservas obrigatórias e específicas;

b) Rácio transformação 2 – rácio de 
transformação ajustado pelos valores de 
Reservas obrigatórias e específicas e pelo 
crédito ao Estado;

Ao longo de 2016, o Banco teve de gerir algumas 
situações mais complexas em moeda nacional, tendo 
no entanto o 2º semestre marcado uma evolução 
positiva nestes indicadores. Em moeda estrangeira, o 
Banco manteve sempre confortáveis níveis de liquidez.
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ráCio transForMação Puro d15 M16 J16 s16 o16 n16 d16

Total 35,4% 34,4% 32,9% 35,8% 36,4% 33,4% 27,3%

AOA 44,9% 44,6% 44,4% 48,8% 49,0% 44,1% 35,2%

USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ráCio transForMação aJustado 1 d15 M16 J16 s16 o16 n16 d16

Total 48,4% 44,3% 43,8% 48,4% 46,9% 42,3% 31,0%

AOA 64,1% 59,1% 61,9% 69,6% 65,1% 57,1% 39,6%

USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ráCio transForMação aJustado 2 d15 M16 J16 s16 o16 n16 d16

Total 73,0% 73,3% 76,2% 72,5% 70,2% 68,7% 63,1%

AOA 96,7% 94,8% 103,2% 99,7% 93,3% 88,8% 73,9%

USD 15,4% 16,0% 12,1% 11,4% 12,5% 12,5% 12,1%

gaP CoMerCial Puro d15 M16 J16 s16 o16 n16 d16

Total 12 345 14 087 16 912 16 262 15 803 16 732 21 083

AOA 8 301 9 190 10 393 9 527 9 428 10 664 14 560

USD 30 30 39 41 38 37 39

gaP CoMerCial aJustado 1 d15 M16 J16 s16 o16 n16 d16

Total 7 198 9 275 10 645 9 673 10 267 11 196 17 621

AOA 3 782 5 110 5 104 3 957 4 846 6 082 12 060

USD 26 26 35 35 33 32 33

gaP CoMerCial aJustado 2 d15 M16 J16 s16 o16 n16 d16

Total 3 765 4 226 4 509 5 164 5 758 5 936 9 409

AOA 349 647 -435 43 932 1 417 4 444

USD 22 22 31 31 29 28 29
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A nível de conta de exploração, o ano de 2016 foi 
concluído com um resultado líquido de AOA 1.055 
mAOA, o maior da história do Banco e que marca a 
consolidação numa rota de lucros positivos, iniciada 
em 2015. 

 

Os resultados positivos do Banco nos 2 últimos 
exercícios, resultam do trabalho continuado desde 
2013, onde se salienta a evolução positiva de 
diferentes rubricas, tanto a nível do Produto bancário 
como dos custos de estrutura:

1. Produto banCário
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O Banco tem vindo a consolidar a sua estratégia com 
o sucesso que se evidência em termos de crescimento 
do produto bancário, que desde 2013 foi multiplicado 
por 5.

Mesmo excluindo o efeito reavaliação, resultante da 
desvalorização do Kwanza em 2016, o crescimento 
continuaria a ser relevante, atingindo o produto 
bancário 3.2 mAOA, mais 0.6 mAOA do que registado 
em 2015.

Salienta-se que o crescimento do produto bancário 
foi resultante de evoluções positivas em todas as 
rubricas:

Um dos maiores desafios que a gestão do Banco 
continua a enfrentar é referente ao peso que o 
negócio cambial ainda representa no resultado final 
do Banco. Efectivamente em 2016, o negócio cambial 
(ROF + Comissões) atingiu 1.500 mAOA, mais 0.3 
mAOA que em 2015.

Sendo um negócio que não depende da capacidade 
comercial ou técnica do BV, mas sim das condições de 
mercado e do volume de vendas do Banco Central, é 
estratégico que o Banco consiga atingir um Resultado 
liquido positivo sem a componente Cambial.

 O compromisso da gestão é o de conseguir esse 
objectivo até ao final de 2018. 

Margem Financeira 2.1 mAOA + 86% face a 2015

Resultado Operações Cambiais 0.7 mAOA +15% face a 2015

Comissões 1.1 mAOA +38% face a 2015
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2. Custos de estrutura
Na componente dos custos de estrutura, o contexto 
em 2016 foi muito complexo, fruto da continuada 
desvalorização da moeda nacional, já iniciada em 2015 
e do aumento acelerado da taxa de inflação. Neste 
contexto, os custos teriam sempre de aumentar, 
mas saliente-se que o crescimento foi de 17%, muito 
inferior à evolução de 56% do Produto Bancário e 
muito inferior aos 42% de taxa de inflação.

Tal como se verificou no produto bancário, também 
nos custos de estrutura todas as componentes 
registaram crescimento:

Como se pode verificar, o crescimento  
mais acentuado nos custos de estrutura, foi a nível  
das depreciações e amortizações, sendo que esta 
evolução é resultado directo do investimento que  
o Banco realizou e continua a realizar em termos  
de software, equipamentos e instalações. Esta 
evolução está de acordo com o Business Plan,  
onde se prevê esta aceleração ainda em 2017, 
marcando 2018 já uma redução de custos nesta 
componente, fruto da conclusão do projecto  
de investimentos previsto.

Custos Pessoal 1.1 mAOA + 14% face a 2015

Fornecimento Terceiros 0.9 mAOA + 13% face a 2015

Depreciações e Amortizações 0.4 mAOA + 35% face a 2015
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Em termos de eficiência, o ano de 2016 foi igualmente 
positivo, tendo o Banco concluído o exercício com um 
rácio de eficiência de 60%, menos 21 p.p face a 2015 e 
o melhor resultado na história do Banco.

Este valor sendo ainda elevado, é de facto muito 
positivo, atendendo ao contexto actual de Angola e 
sabendo que o Banco tem já reconhecidas provisões 
para fazer face a todos os custos conhecidos (FST, 
Colaboradores, etc). 

A outro nível, não tão visível mas igualmente 
relevante e estratégico para o futuro do Banco, 
registaram-se em 2016 importantes avanços a nível 
de reorganização interna, com especial enfoque nas 
questões de Corporate Governance e Compliance, 
nomeadamente:

a) Definição de uma politica transversal a todos 
os accionistas, órgãos sociais e trabalhadores;

b) Modelo de organização societária e 
competências de cada órgão social;

c) Politicas e processos de gestão de risco, 
remuneração, códigos de conduta e conflitos 
de interesse;

d) Elaboração de politica de gestão do risco 
de compliance, bem como normativo interno 
de regulação do exercício de função de 
compliance;

e) Avaliação e correcção de procedimentos 
relativos a know your Customer (“KYC”) e Anti 
Money Laundering (“AML”);

f) Elaboração de manual de estrutura orgânica, 
com vista a formalizar a estrutura existente, as 
responsabilidades e competências das diversas 
unidades de estrutura e funções, bem como as 
respectivas linhas de reporte;

g) Regulamentos internos dos órgãos de 
administração e fiscalização e dos respectivos 
comités de apoio; 

Este trabalho levou à aprovação de um novo manual 
de estrutura orgânica e de um conjunto alargado 
de estatutos orgânicos. De salientar a este nível a 
implementação do novo organigrama.
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A este nível salientamos também a constituição 
e entrada em funcionamento do Comité de 
Investimentos e custos, que reúne mensalmente 
para analisar questões relacionadas com a execução 
orçamental e o comité de coordenação comercial, 
igualmente mensal e onde se analisam para além 
da execução orçamental - Comercial, matérias 
relacionadas com campanhas, produtos e evolução  
da carteira de clientes.

Não foi possível em 2016, mas é um dos objectivos 
para 2017, dar inicio aos trabalhos do Comité de 
Capital, liquidez, Activos e Passivos, bem como da 
Comissão de Auditoria e Controlo interno – O Banco 
já realiza trabalhos nestas matérias mas não ainda 
dentro do formalismo que um comité envolve.
A nível de compliance, o Banco implementou uma 
nova ferramenta informática – Compliance Link, 
que nos permite filtrar todas as operações com o 
exterior, à luz das melhores práticas internacionais. As 
questões de compliance são de extrema importância 
para o Banco e para o País, dado toda a envolvente a 
este nível que actualmente Angola atravessa.

Foi ainda desencadeado a nível de Compliance, para 
implementação no terreno até final do Iº semestre 
de 2017, processos de definição, atribuição e revisão 
de risco dos Clientes, no âmbito de legislação que 
irá estar em foco em 2017 – Deveres de diligência 
reforçada na abertura de Clientes e execução de 
transacções.

O Banco, desde o seu inicio tem mantido um 
conjunto de operações com um núcleo de Clientes, 
identificados como partes relacionadas. A 31 de 
Dezembro de 2016, as posições existentes com essas 
partes relacionadas tinham a seguinte expressão  
(ver abaixo)

Dada a importância e impacto no sistema financeiro 
Angolano, cumpre ainda informar que o ano de 2016 
ficou marcado pela aprovação e entrada em vigor 
de um conjunto de legislação emitida pelo Banco 
Nacional de Angola ao nível de gestão e controlo de 
risco, cálculo de rácio de solvabilidade e stress-testes.
Estes diplomas já estão em vigor, sendo exigido aos 
Bancos o reporte de dados periodicamente e tendo 
sido conferidos prazos, que variam entre os 24 e 
48 meses, para que as Instituições Financeiras se 
adeqúem às novas exigências. Os diplomas são uma 
clara aproximação às exigências e definições aplicadas 
a nível internacional, constituindo claramente mais 
um passo na estratégia do Banco central para obter 
reconhecimento internacional do sistema financeiro 
Angolano. 

O Banco Valor já iniciou os reportes ao Banco Central, 
no âmbito destes novos diplomas e são de salientar os 
resultados obtidos, em todas as variantes, atendendo 
que o Banco já hoje cumpre com as novas exigências 
do Banco central, não sendo portanto necessário 
implementar medidas adicionais para alcançar esses 

Crédito AOA 5.598.590m 71% da carteira

Recursos AOA 11.346.503m 39% da carteira

Crédito Assinatura AOA 925.040m 68% da carteira

Donativos Registados AOA 96.017m 94% dos donativos

Resultado de Intermediação AOA 1.144.101m 37% do resultado

Financeira (sem provisões)
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requisitos. Nomeadamente no que diz respeito 
ao rácio de Solvabilidade Regulamentar, o Banco 
consegue melhorar o seu resultado face à legislação 
actualmente em vigor, não sendo aqui estranho 
o facto de a gestão desde o inicio ter pautado a 
gestão do risco de acordo com as melhores práticas. 
O RSR a 31 de Outubro de 2016 (data reporte ao 
BNA), alcançou um valor de 18% quando de acordo 
com a legislação actual era de 16%. As projecções 
exigidas pelo BNA, apontam para uma melhoria dos 
indicadores durante 2017:

Confirmando-se estes projecções, o BV finalizará 
2017 com um RSR mais de 2 vezes superior ao mínimo 
exigido, que é de 10%.

30/Jun/17 31/Dez/17

base de CálCulo valor valor

Rácio de solvabilidade regulamentar (RSR) (FPR/Requisitos de FPR) x 10% (valor em percentagem) 19,61% 21,36%

Fundos Próprios regulamentares (FPR) Fundos próprios de base + fundos próprios 

complementares (valor em milhares de kwanzas)

4 856 958 5 405 558

Requisitos de FPR Requisito de FPR para risco de crédito e risco de crédito 

de contraparte (valor em milhares de Kwanzas)

1 109 850 1 164 090

Requisito de FPR para risco de mercado e risco de crédito 

de contraparte na carteira de negociação  

(valor em milhares de Kwanzas)

1 000 000 1 000 000

Requisito de FPR para risco operacional  

(valor em milhares de Kwanzas)

367 051 367 051



06

relatório&contas 2016

074

análise Financeira

A nível de risco de liquidez, os valores a Novembro 
de 2016 (data de reporte ao BNA) são igualmente 
muito positivos, apresentando o Banco já resultados 
acima dos mínimos exigidos pelo regulador, em todas 
as bandas de maturidade definidas, quer em moeda 
nacional quer em moeda estrangeira:

O Banco Valor procedeu igualmente ao exercício de 
um stress-teste, que consistiu na simulação de um 
cenário extremamente adverso, que conduzisse à 
deterioração das operações da crédito em 2 níveis de 
GR. Neste cenário adverso, teríamos uma deterioração 
da carteira que resultaria numa exigência adicional de 
provisões de crédito de AOA 807 M.

Este resultado reflecte de forma evidente a gestão que 
o BV tem feito da sua carteira crédito, deixando bem 
patente que as provisões de crédito que actualmente 
o Banco apresenta são adequadas.

Em conclusão, o ano de 2016 foi muito exigente aos 
mais diversos níveis, mas o desempenho do BV foi 
muito positivo, não só a nível de resultados mas a 
nível dos mais diversos indicadores, nomeadamente 
a nível da qualidade da carteira de crédito, liquidez, 
solvabilidade e evolução da estrutura do produto 
bancário.

Moeda Nacional Exigência BNA BV
Rácio Liquidez 1 3,3

Banda temporal 2 1 3,1

Moeda Nacional Exigência BNA BV
Rácio Liquidez 1,5 4,9

Banda temporal 2 1,5 5,7

O Banco continuou a desenvolver o trabalho iniciado 
em 2015, a nível de melhoria do seu modelo de 
Corporate Governance e Politica de Compliance. 
Este é um desafio que nunca está verdadeiramente 
concluído, mas em que foram alcançadas importantes 
metas neste exercício.

A nível de futuro, a gestão continuará o seu trabalho 
no sentido de alcançar as metas definidas no Business 
Plan até final de 2018. O compromisso com as 
melhores práticas de gestão de risco e Compliance 
continuarão a ser aprofundadas. Os resultados já 
obtidos a nível das novas exigências de solvabilidade, 
liquidez e stress-testes, permitem-nos concluir que 
o futuro do Banco está a ser trilhado e existem bases 
para o sucesso.
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Reserva legal – 10% AOA   105.542m

Resultados Transitados – 90% AOA   949.876m

Considerando tudo o que referimos anteriormente, 
a Gestão irá propor à AG a seguinte aplicação dos 
resultados de 2016: 





07
gestão
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Direcção  
De risco e controlo 
De créDito 
7.1 Função de Risco BVB

A Direcção de Risco e Controlo de Crédito tem como 
missão prioritária assegurar as funções chave da 
gestão do risco do Banco, cumprindo com o disposto 
nos Avisos n.º1/2013 e n.º2/2013 de 22 de Março do 
BNA, onde também se inclui o seguinte:

Acompanhar a adequação e eficácia do 
sistema de gestão do risco face à actividade 
desenvolvida pela instituição e promover 
as medidas necessárias a correcção das 
deficiências detectadas;

Identificar, avaliar e monitorizar todos os riscos 
relevantes e controlar o seu enquadramento 
nos limites definidos;

Validar periodicamente os modelos e as 
metodologias de avaliação do risco utilizados 
na instituição, bem como os dados e a 
informação externa de base considerados 
nestes modelos;

Documentar adequadamente os processos 
associados à sua área intervenção;

Elaborar relatório global sobre o sistema de gestão do 
risco, com periodicidade mínima anual, contendo o 
seguinte:

i. identificação e avaliação das categorias de risco 
mais relevantes;

ii. os resultados da sua análise sobre a adequação e 
eficácia do sistema de gestão do risco ao nível dos 
processos em vigor; e

iii. as recomendações para melhoria do sistema de 
gestão do risco.

Colaborar com a Comissão de Auditoria, 
Gestão de Risco e Controlo Interno, elaborando 
relatórios, numa periodicidade a definir pelo 
banco

O Banco definiu em 2016 na sua estrutura 
uma Comissão de Gestão de Riscos, (cuja 
implementação ocorrerá em 2017), onde serão 
reportadas as análises dos riscos de mercado, 
crédito, liquedez e risco operacional. 
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7.2 Risco de Crédito

Durante o ano de 2016 o Banco deu continuidade ao 
forte acompanhamento de crédito, reforçando as 
medidas de controlo para permitir uma adequada 
atribuição de Risco dos clientes e operações. De referir 
que se tratou de um ano difícil onde a conjuntura 
colidiu com um conjunto de medidas que o Banco 
Nacional de Angola fez sair para fazer face ao reforço 
do controlo e gestão dos processos de crédito. 

Para a concretização dos vários desafios inerente 
ao crédito o Banco estabeleceu como prioritária a 
actuação da DRCC nos seguintes aspectos:

Acompanhamento sistemático das maiores 
exposições creditícias do Banco, incluindo encontros 
com as principais empresas no sentido de monitorizar 
a performance das mesmas.

Reforço das medidas de avaliação das empresas tendo 
em conta a conjuntura mais difícil do mercado, onde 
foram visíveis os sinais de incumprimento no sistema 
financeiro.  

Introdução de Garantias reais e outras garantias com 
caracter de mitigante de risco para as operações de 
crédito.

Implementação de um modelo de imparidade 
com uma componente inerente ao tratamento 
do modelo padrão para as provisões de crédito.

Acompanhamento dos níveis de 
provisionamento do Banco para o risco de 
crédito, incluindo as análises individuas dos 
clientes

O Banco dentro da sua política de controlo procedeu 
a adequação das provisões de crédito que derivaram 
essencialmente do acompanhamento individual dos 
clientes. De realçar a contínua busca de soluções 
para melhor responder aos constantes desafios a que 
o mercado começa a estar sujeito, nomeadamente, 
com a introdução do modelo de contabilidade 
internacional que irá obrigar a alterações significativas 
no tratamento dos processos de crédito.
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7.4 Risco Operacional7.3 Risco de Mercado

O BNA durante 2016 publicou dois instrutivos, n.º 
16/2016 e n.º 17/2016, que irão impactar nos requisitos 
inerentes ao Rácio de Solvabilidade no futuro. Essas 
alterações acarretam novos desafios na gestão do 
capital e obrigam a um maior investimento ao nível de 
ferramentas de controlo. 

O BV tem vindo a rever os processos do Banco, para 
permitir uma melhor avaliação do Risco Operacional. 

Durante o ano de 2016 foi publicado o instrutivo 
n.º14/2016 que trouxe alguns impactos no tratamento 
das operações de Mercado. A Direcção de Risco 
e Controlo de Crédito continuou a incidir a sua 
actuação em dois pilares da actividade do Banco, 
designadamente:

1. Operações cambiais e mercados monetários;

2. Análise integrada do balanço do Banco.

Em 2016 ainda se assistiu a volatilidade das taxas de 
câmbio decorrente das desvalorizações do Kwanza, 
no entanto e face a volatilidade ocorrida em 2015 
as taxas de referência foram mais estáveis. O Banco 
deu continuidade a sua política de mitigação de 
risco cambial tendo reforçado a monitorização das 
operações que acarretam Risco Cambial. 

Na actual conjuntura as taxas de inflação registadas 
foram muito elevadas, e essa situação obrigou 
o Banco a definir controlos mais eficazes para o 
tratamento da informação de gestão.

Face ao exposto o Risco da Taxa de juro foi 
naturalmente afectado e o mercado registou uma 
forte subida das mesmas. O Banco acompanhou 
essa evolução e procedeu uma alteração ao seu perfil 
de risco de forma a salvaguardar e monitorizar os 
possíveis impactos na sua carteira. 
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
   Milhares de AOA

ACTIVO NOTA 2016 2015

DISPONIBILIDADES 4 12 132 211 8 174 818

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ 5 715 975 0

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6 9 373 769 3 834 821

Disponíveis para Venda  0 461 083

Mantidos até vencimento 9 373 769 3 373 738

CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 7 605 29 600

OPERAÇÕES CAMBIAIS 0 0

CRÉDITOS 8 6 366 882 5 745 602

Créditos  7 904 268 6 763 725

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  -1 537 386 -1 018 123

OUTROS VALORES 9 3 856 105 405 268

IMOBILIZAÇÕES  1 179 101 4 720 673

Imobilizações Financeiras 10 40 230 49 810

Imobilizações Corpóreas 11 738 757 4 071 984

Imobilizações Incorpóreas 11 400 114 598 879

TOTAL ACTIVO  33 624 648 22 910 782

DEPÓSITOS 12 28 987 265 19 201 248

Depósitos à Ordem  18 501 783 15 747 164

Depósitos a Prazo  10 485 482 3 454 084

OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 13 36 428 59 765

OPERAÇÕES CAMBIAIS 0 0

OUTRAS OBRIGAÇÕES 14 123 145 239 219

PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS 15 137 641 125 581

TOTAL PASSIVO  29 284 479 19 625 813

FUNDOS PRÓPRIOS 16 4 340 169 3 284 969

CAPITAL SOCIAL  9 262 000 9 262 000

RESERVAS E FUNDOS  36 761 216

RESULTADOS POTENCIAIS 0 0

RESULTADOS TRANSITADOS  -6 014 010 -6 344 855

RESULTADO DO EXERCÍCIO  1 055 418 367 608

TOTAL PASSIVO + FUNDOS PRÓPRIOS  33 624 648 22 910 782
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
Milhares de AOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS NOTA 2016 2015

I Margem Financeira (II+III) 19 2 057 098 1 103 496

II Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos (1+2+3) 2 265 923 1 281 393

1 Proveitos de Aplicações de Liquidez 27 867 16 173

2 Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 1 121 592 546 261

3 Proveitos de Créditos 1 116 464 718 959

III (-) Custos de Instrumentos Financeiros Passivos (4+5) -208 825 -177 897

4 Custos de Depósitos -206 454 -131 735

5 Custos de Captações para Liquidez -2 371 -46 162

IV Resultados de Operações Cambiais 20 727 250 631 455

V Resultados de Prestação de Serviços Financeiros 21 1 138 769 825 958

VI (-) Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa e Prestação de Garantias 15 -809 272 -214 378

VII RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (I+IV+V+VI) 3 113 845 2 346 531

VIII RESULTADOS COM MERCADORIAS, PRODUTOS E OUTROS SERVIÇOS 0 0

IX (-) Custos Administrativos e de Comercialização (6+7+8+9+10) -2 472 887 -2 123 338

6 Pessoal 22 -1 089 918 -958 688

7 Fornecimentos de Terceiros 23 -934 412 -825 556

8 Impostos e Taxas Não Incidentes sobre o Resultado 24 -50 755 -28 268

9 Penalidades Aplicadas por Autoridades Reguladoras 24 -8 261 -23 200

10 Depreciações e Amortizações 24 -389 541 -287 626

X (-) Provisões sobre Outros Valores e Responsabilidades Prováveis 25 -105 217 128 098

XI Resultado de Imobilizações Financeiras 0 0

XII Outros Proveitos e Custos Operacionais 25 5 8 108

XIII OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS (IX+X+XI+XII) -2 578 099 -1 987 132

XIV RESULTADO OPERACIONAL (VII+VIII+XIII) 535 746 359 399

XV RESULTADO NÃO OPERACIONAL 26 519 672 8 209

XVI RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS (XIV+XV) 1 055 418 367 608

XVII (-) ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE 17 0 0

XVIII RESULTADO CORRENTE LÍQUIDO (XVI+XVII) 1 055 418 367 608

XIX RESULTADO DO EXERCÍCIO (XVIII) 1 055 418 367 608
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DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015
Milhares de  AOA

DESCRITIVO 2016 2015

FLUXO DE CAIXA DA MARGEM FINANCEIRA (I+II) 1 222 437 622 012

RECEBIMENTOS DE PROVEITOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS ACTIVOS (1+2+3+4) 1 414 127 718 251

Recebimentos de Proveitos de Aplicações de Liquidez 27 867 16 173

Recebimentos de Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 358 823 157 228

Recebimentos de Proveitos de Instrumentos Financeiros Derivados 0 0

Recebimentos de Proveitos de Créditos 1 027 437 544 850

(-) PAGAMENTOS DE CUSTOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS PASSIVOS 

(5+6+7+8+9)

-191 690 -96 239

Pagamentos de Custos de Depósitos -189 319 -50 077

Pagamentos de Custos de Captações para Liquidez -2 371 -46 162

Pagamentos de Custos de Captações com Títulos e Valores Mobiliários 0 0

Pagamentos de Custos de Instrumentos Financeiros Derivados 0 0

Pagamentos de Custos de Outras Captações 0 0

FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÕES E AJUSTES AO VALOR JUSTO 138 336 0

FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE OPERAÇÕES CAMBIAIS 588 577 637 429

FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS 1 116 649 818 673

FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE PLANOS DE SEGUROS, CAPITALIZAÇÃO E 

SAÚDE COMPLEMENTAR

0 0

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (I+IV+V+VI+VII) 3 065 999 2 078 114

FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS COM MERCADORIAS, PRODUTOS E OUTROS 

SERVIÇOS

0 0

(-) Pagamentos de Custos Administrativos e de Comercialização -2 086 395 -1 844 179

(-) Pagamentos de Outros Encargos sobre o Resultado 0 0

Fluxo de Caixa da Liquidação de Operações no Sistema de Pagamentos 5 657 48 558

Fluxo de Caixa dos Outros Valores e Outras Obrigações 0 0

Recebimentos de Proveitos de Imobilizações Financeiras 0 0

Fluxo de Caixa de Outros Custos e Proveitos Operacionais -59 8 108

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS 

(10+11+12+13+14+15)

-2 080 797 -1 787 513

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES (VIII+IX+X) 985 202 290 601

Fluxo de Caixa dos Investimentos em Aplicações de Liquidez -715 976 0

Fluxo de Caixa dos Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários Activos -4 778 424 -2 283 416

Fluxo de Caixa dos Investimentos em Instrumentos Financeiros Derivados 0 0

Fluxo de Caixa dos Investimentos em Operações Cambiais 0 0

Fluxo de Caixa dos Investimentos em Créditos -1 292 271 -2 856 606
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DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015
Milhares de  AOA

DESCRITIVO 2016 2015

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

(16+17+18+19+20)

-6 786 671 -5 140 022

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS EM OUTROS VALORES -3 431 591 -206 196

Fluxo de Caixa dos Investimentos em Imobilizações 3 071 354 -755 557

Fluxo de Caixa dos Resultados na Alienação de Imobilizações 11 903 406

Fluxo de Caixa dos Outros Ganhos e Perdas Não-Operacionais 451 272 -7 943

FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES (21+22+23) 3 534 529 -763 094

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (XII+XIII+XIV) -6 683 733 -6 109 312

Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Depósitos 9 768 884 11 059 481

Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações para Liquidez 0 -250 038

Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações com Títulos e Valores Mobiliários 0 0

Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Instrumentos Financeiros Derivados 0 0

Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Operações Cambiais 0 0

Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Outras Captações 0 0

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

(24+25+26+27+28+29)

9 768 884 10 809 443

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM MINORITÁRIOS 0 0

Recebimentos por Aumentos de Capital 0 0

(-) Pagamentos por Reduções de Capital 0 0

(-) Pagamentos de Dividendos 0 0

Recebimentos por Alienação de Acções ou Quotas Próprias em Tesouraria 0 0

(-) Pagamentos por Aquisição de Acções ou Quotas de Próprias em Tesouraria 0 0

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM FUNDOS PRÓPRIOS (30+31+32+33+34) 0 0

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM OUTRAS OBRIGAÇÕES -113 021 67 517

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS (XVI+XVII+XVIII+XIX) 9 655 863 10 876 960

SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO 8 174 818 3 116 569

SALDO EM DISPONIBILIDADES AO FINAL DO PERÍODO 12 132 211 8 174 818

VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES (XI+XV+XX) 3 957 332 5 058 249
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS 31 DE DEZEMBRO DE 2016

CAPITAL
SOCIAL

RESERVAS
LEGAIS

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 9 262 000 -

Aumento de capital - -

Constituições de Reservas - 36 761

Resultado líquido do exercicio de 2016

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 9 262 000 36 761

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS 31 DE DEZEMBRO DE 2015

CAPITAL
SOCIAL

RESERVAS
LEGAIS

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 9 262 000 -

Aumento de capital - -

Constituições de Reservas - -

Resultado líquido do exercicio de 2015

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 9 262 000 -
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Milhares de  AOA

OUTRAS
RESERVAS

PRÉMIO DE 
EMISSÃO

RESULTADOS
TRANSITADOS

RESULTADO
DO EXERCICIO

TOTAL DE FUNDOS
PROPRIOS

216 - (6 344 855) 367 608 3 284 969

- - - - -

(216) - 330 845 (367 608) (216)

1 055 418 1 055 418

- - (6 014 010) 1 055 418 4 340 169

Milhares de  AOA

OUTRAS
RESERVAS

PRÉMIO DE 
EMISSÃO

RESULTADOS
TRANSITADOS

RESULTADO
DO EXERCICIO

TOTAL DE FUNDOS
PROPRIOS

- - (3 030 743) (3 314 112) 2 917 145

- - - - -

216 - (3 314 112) 3 314 112 216

367 608 367 608

216 - (6 344 855) 367 608 3 284 969
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1. NOTA INTRODUTÓRIA
O Banco Valor, S.A. (adiante igualmente designado 
por “Banco” ou “BVB” e “BV”), foi constituído por 
escritura Pública de 17 de Fevereiro de 2011, tendo 
iniciado a sua actividade a 1 de Julho do mesmo 
ano. O BVB desenvolve a sua actividade na área da 
banca comercial, materializando-se na realização 
de operações financeiras e na prestação de serviços 
permitidos aos bancos comerciais de acordo com a 
legislação em vigor, nomeadamente, transacções em 
moeda estrangeira, concessão de crédito e captação 
de depósitos de Clientes particulares, institucionais 
e empresas. No cumprimento dos seus objectivos, o 
Banco dispõe de uma rede comercial, que em 31 de 
Dezembro de 2016, ascende a 5 balcões.

Em 22 Março de 2017, o Conselho de Administração 
reviu, aprovou e autorizou as Demonstrações 
Financeiras de 31 de Dezembro de 2016, bem como 
o Relatório de Gestão, os quais serão submetidos à 
aprovação da Assembleia Geral de Accionistas, a qual 
será efectuada em 12 de Abril de 2017, que tem o poder 
de as alterar. No entanto a Gestão do Banco admite 
que venham a ser aprovadas sem alterações. 

NOTAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015
(Montantes em milhares de Kwanzas Angolanos – mAOA, excepto quando expressamente 
indicado, conforme disposto no Aviso n.º15/2007, de 12 de Setembro).

2. COMPARABILIDADE DA INFORMAÇÃO
As demonstrações financeiras anuais aqui apresentadas 
foram publicadas de forma a poderem ser comparadas 
com as do período anterior. As Demonstrações 
Financeiras do Banco agora apresentadas, foram 
preparadas de acordo com o Plano Contabilístico das 
Instituições Financeiras (CONTIF). 

3. BASES DE APRESENTAÇÃO E RESUMO  
DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 Bases de apresentação
As demonstrações financeiras apresentadas neste 
relatório foram preparadas no pressuposto da 
continuidade das operações, com base nos livros e 
registos mantidos pelo Banco, e de acordo com os 
princípios contabilísticos estabelecidos no CONTIF, 
conforme definido no Instrutivo n.º 09/07 de 19 de 
Setembro, do Banco Nacional de Angola (adiante 
igualmente designado por “BNA”), o qual passou a 
vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2010 e na Directiva 
n.º 04/DSI/2011, que estabelece a obrigatoriedade de 
adopção das normas internacionais de contabilidade 
IAS/IFRS em todas as matérias relacionadas com 
procedimentos e critérios contabilísticos que não se 
encontrem estabelecidos no CONTIF.

As demonstrações financeiras agora apresentadas 
reflectem os resultados das operações do Banco para 
os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 
e foram preparadas de acordo com os pressupostos 
da continuidade e do princípio da especialização, no 
qual os itens são reconhecidos como activos, passivos, 
fundos próprios, proveitos e custos, quando satisfaçam 
as definições e os critérios de reconhecimento para 
esses elementos contidos na estrutura conceptual, em 
conformidade com as características qualitativas da 
compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade, 
representação fidedigna, substância sobre a forma, 
neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.
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As políticas contabilísticas apresentadas foram 
aplicadas de forma consistente em todos os períodos 
das demonstrações financeiras agora apresentadas.

As demonstrações financeiras do Banco em 31 de 
Dezembro de 2016 e 2015 encontram-se expressas em 
milhares de Kwanzas Angolanos (AOA), conforme 
Aviso n.º 15/2007, art. 5º do BNA, encontrando-se 
todos os activos e passivos denominados em moeda 
estrangeira convertidos ao câmbio médio indicativo 
publicado pelo BNA na data do balanço.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os câmbios face 
ao AOA das divisas a que o Banco se encontra mais 
exposto são os seguintes:

MOEDA 2016 2015

USD 165,903 135,315

EUR 185,379 147,832

GBP 202,973 200,300

De seguida são apresentadas as principais políticas 
contabilísticas que serviram de base à preparação das 
demonstrações financeiras:

3.2  Principais Políticas Contabilísticas
3.2.1 Especialização dos Exercícios
O Banco reconhece os proveitos e os custos quando 
obtidos ou incorridos, independentemente do seu 
recebimento ou pagamento, sendo reconhecidos nas 
demonstrações financeiras dos períodos a que dizem 
respeito.

Os proveitos são considerados realizados quando: 
a) nas transacções com terceiros, o pagamento 
for efectuado ou assumido firme compromisso 
de efectiva-lo; b) na extinção, parcial ou total, de 
um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o 

desaparecimento simultâneo de um activo de valor 
igual ou maior; c) na geração natural de novos activos, 
independentemente da intervenção de terceiros; ou  
d) no recebimento efectivo de doações e subvenções. 

Os custos, por sua vez, são considerados incorridos 
quando: a) deixar de existir o correspondente valor 
activo, por transferência da sua propriedade para 
um terceiro; b) pela diminuição ou extinção do valor 
económico de um activo; ou c) pelo surgimento de um 
passivo, sem o correspondente activo.

3.2.2 Operações em Moeda Estrangeira
As operações em moeda estrangeira são registadas 
nas respectivas moedas, de acordo com os princípios 
do sistema “multicurrency”, com base na taxa de 
câmbio de referência do dia da transacção, divulgada 
pelo BNA. Os proveitos e os custos não realizados, 
decorrentes de operações activas e passivas indexadas 
à variação cambial, são registados na demonstração 
de resultado do exercício no momento em que 
ocorrem à taxa média.

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

Notas e moedas estrangeiras

As notas e moedas estrangeiras são reavaliadas 
diariamente com base nas taxas de câmbio de 
referência do BNA. As diferenças são registadas 
como custos ou proveitos do exercício.
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Posição cambial à vista

A posição cambial à vista em cada moeda é dada 
pelo saldo líquido dos activos e passivos dessa 
moeda, assim como das operações à vista a 
aguardar liquidação e das operações a prazo com 
vencimento nos dois dias úteis subsequentes. A 
posição cambial à vista é reavaliada diariamente 
com base na taxa de câmbio publicada pelo BNA 
nessa data, dando origem à movimentação da 
conta de posição cambial (moeda nacional), por 
contrapartida de resultados.

Posição cambial a prazo

A posição cambial a prazo em cada moeda 
corresponde ao saldo líquido das operações 
a prazo a aguardar liquidação, com exclusão 
das que se vençam dentro dos dois dias úteis 
subsequentes.

As variações e diferenças de taxas relativas à compra 
e venda de moedas estrangeiras a liquidar, ocorridas 
entre a data de contratação e de liquidação do 
contrato de câmbio, são contabilizadas na conta 
Resultados de Operações Cambiais, por contrapartida 
da conta patrimonial de Proveitos por Compra e 
Venda de Moedas Estrangeiras a Receber ou Custos 
por Compra e Venda de Moedas Estrangeiras a Pagar, 
conforme seja aplicável.

3.2.3 Títulos e Valores Mobiliários
Os títulos e valores mobiliários adquiridos pelo 
Banco são registados pelo valor efectivamente pago e 
atendendo às suas características e intenção aquando 
da aquisição, classificados nas seguintes categorias:

a) Títulos para negociação;
b) Títulos disponíveis para venda;
c) Títulos mantidos até ao vencimento.

Na categoria títulos para negociação são registados 
aqueles adquiridos com o propósito de serem activa  
e frequentemente negociados.

Na categoria títulos disponíveis para venda são 
registados aqueles com o propósito de serem 
eventualmente negociados e, por consequência,  
não se enquadram nas demais categorias.

Na categoria títulos mantidos até ao vencimento 
são registados os títulos e valores mobiliários para 
os quais haja intenção e capacidade financeira do 
Banco para mantê-los em carteira até ao vencimento. 
Essa capacidade financeira é comprovada com base 
em projecção de fluxo de caixa, não considerando 
a possibilidade de venda dos títulos antes do 
vencimento.

Os rendimentos produzidos pelos títulos e valores 
mobiliários, relativos a juros auferidos pela fluência 
do prazo até ao vencimento ou dividendos declarados, 
são considerados directamente no resultado do 
período, independentemente da categoria em que 
tenham sido classificados.

Fruto da desvalorização do Kwanza em 2016, foram 
gerados resultados cambiais nos títulos indexados de 
valor material. De acordo com o CONTIF, os valores 
relativos à reavaliação da carteira de indexados,  
é contabilizado nos seguintes moldes:

Títulos mantidos até Vencimento
Valor reconhecido directamente a resultado do 
período na margem financeira.

Títulos disponíveis para Venda 
Valor reconhecido em fundos próprios.
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Classificação em classes de risco
De acordo com o CONTIF, o Banco classifica os títulos 
e valores mobiliários em ordem crescente de riscos, de 
acordo com os mesmos critérios de provisionamento 
definidos para o crédito, nos seguintes níveis: 

Nível A: Risco nulo

Nível B: Risco muito reduzido

Nível C: Risco reduzido

Nível D: Risco moderado

Nível E: Risco elevado

Nível F: Risco muito elevado

Nível G: Risco de perda

O Banco classifica os títulos de dívida do Estado 
Angolano e do Banco Nacional de Angola no Nível A.

3.2.4  Créditos
Os créditos são activos financeiros e são registados 
pelos valores contratados, quando originados pelo 
Banco, ou pelos valores pagos, quando adquiridos a 
outras entidades. O registo inicial é realizado a débito 
numa rubrica de crédito, dependendo da sua tipologia 
e moeda, sendo que a mesma é creditada de acordo 
com os respectivos recebimentos.

De acordo com o Regulamento Geral de Crédito do 
BVB, a concessão de crédito no Banco assenta nos 
seguintes princípios basilares:

Formulação de propostas
As operações de crédito ou garantias sujeitas  
à decisão do BVB:

Encontram-se adequadamente caracterizadas 
em Ficha Técnica, contendo todos os 
elementos essenciais e acessórios necessários  
à formalização da operação;

Respeitam a ficha do produto respectivo;

Estão acompanhadas de análise de risco de 
crédito devidamente fundamentada e contêm 
as assinaturas dos órgãos proponentes.

As responsabilidades por garantias e avales são 
registadas em rubricas extrapatrimoniais pelo valor 
em risco, sendo os fluxos de juros, comissões ou 
outros proveitos registados em rubricas de resultados 
ao longo da vida das operações.

O crédito renegociado é registado pelo total do valor 
do crédito acrescido dos respectivos juros de mora.  
Os ganhos ou proveitos resultantes da renegociação 
são registados aquando do seu efectivo recebimento.

Provisões para risco de crédito
As provisões para crédito, resultam da aplicação 
do previsto nos Avisos 11 e 12 de 2014, bem como 
do Instrutivo n.º 9 de 2015, que vieram substituir 
legislação em vigor desde Março de 2008. 

Estes novos Avisos elencam os requisitos específicos 
para operações de Crédito e constituição de Provisões. 

Metodologia para a constituição de Provisões
Nos termos do Instrutivo 9/2015 n.º 1, o Banco deve 
constituir provisões para as posições em risco, de acordo 
com metodologia padrão ou metodologias próprias 
desenvolvidas internamente, desde que estas respeitem 
os requisitos previstos nas Normas Internacionais de 
Relato Financeiro em vigor em cada momento, estando a 
adopção destas metodologias sujeita a prévia aprovação 
do Banco Nacional de Angola.  



08

RElATóRIO&CONTAS 2016

094

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Banco Valor adoptou a metodologia padrão, pelo 
que constitui Provisões de acordo com a tabela 1 – 
Ponderadores de posição em risco, prevista no Anexo 
II do Instrutivo 9/2015:

Relativamente aos ponderadores de risco País,  
o banco aplica a ponderação 0%, atendendo que toda  
a sua carteira crédito tem origem em Angola.
A classificação das posições em risco deve ser tido em 
conta as características e os riscos da operação e do 
mutuário, observando no mínimo:

a) A aplicação dada aos recursos, por tipo ou 
modalidade de operação;

b) A actividade predominante do devedor;

c) A vinculação ou não a operações passivas;

d) As garantias recebidas do devedor;

e) A moeda, o indexador e o prazo da operação;

f) A identificação completa e precisa do 
tomador do crédito e do grupo económico a 
que pertence;

Esta classificação, é da responsabilidade da Instituição 
Financeira, devendo ser efectuada com base numa 
estimativa de possível perda, calculada mediante a 
utilização de critérios consistentes e verificáveis, bem 
como sustentada por informações internas e externas, 
contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos:

CLASSIFICAÇÃO DA POSIÇÃO EM RISCO A B C D E F G

SEM GARANTIA 0% 1% 15% 30% 50% 70% 100%

COM GARANTIA PESSOAL 0% 1% 5% 20% 30% 60% 100%

COM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA CRÉDITO HABITAÇÃO

Posição em Risco < 75% Garantia 0% 1% 2% 5% 15% 45% 100%

Posição em Risco >= 75% Garantia 0% 1% 2% 15% 25% 55% 100%

COM GARANTIA REAL OUTROS FINS 0% 1% 5% 20% 30% 60% 100%

COM GARANTIA REAL FINANCEIRA 0% 1% 2% 10% 20% 50% 100%

COM GARANTIA REAL NÃO FINANCEIRA 0% 1% 5% 20% 30% 60% 100%
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a) Em relação ao devedor e seus garantes:
a. Situação económico-financeira;
b. Capacidade de gestão e qualidade dos 
controlos internos;
c. Histórico pontualidade e atrasos nos 
pagamentos;
d. Contingências;
e. Sector de actividade económica;
f. Área geográfica de actuação;
g. Limite do crédito;

b) Em relação à operação
a. Natureza e finalidade da transacção;
b. Características das garantias, 
particularmente quanto à suficiência  e 
liquidez;
c. Valor;

c) Em relação às garantias recebidas, os requisitos 
estabelecidos no Aviso n.º 10/2014, sobre 
garantias para fins prudenciais.

Renegociação dos Créditos
Para efeitos de cálculo de provisões, em caso de 
processo de reestruturação do crédito, apenas se 
interrompe os períodos de contagem de dias de atraso 
na situação de crédito vencido, se se cumprirem as 
seguintes circunstâncias:

a) Forem integralmente cumpridas as 
condições contratuais vigentes até à 
reestruturação, designadamente o que respeita 
ao pagamento de Juros, prestações de capital e 
restantes encargos vencidos;

b) O montante do crédito reestruturado não 
for superior nem igual face ao montante global 
em exposição à data imediatamente anterior 
ao momento de reestruturação, considerando 
o capital em divida, juros e garantias;

c) O montante do crédito reestruturado 
não pode ser utilizado para pagamento de 
quaisquer montantes de crédito vencido;

Apropriação de Proveitos
O Banco procede à anulação de juros vencidos 
superiores a 90 dias, bem como não reconhece juros 
a partir dessa data até ao momento em que o cliente 
regularize a situação.

Atendendo que a legislação anteriormente em vigor 
sobre esta matéria se alterou do exercício de 2015 
para 2016, apresentamos no capítulo das Notas sobre 
crédito, o impacto na conta de exploração do Banco, 
resultante desta alteração.

3.2.5  Imobilizações financeiras
Participações em Coligadas e Equiparadas
São consideradas participações em coligadas ou 
equiparadas, as participações nas quais o Banco 
detém, directa ou indirectamente, uma percentagem 
igual ou superior a 10% do respectivo capital votante, 
sem controlá-la.

As participações societárias relevantes em cada coligada 
em relação de participação e nas suas equiparadas, 
quando o Banco tenha influência na administração 
ou quando a percentagem de participação, directa ou 
indirecta do Banco, representar 20% ou mais do capital 
votante da coligada é mensurada pelo método da 
equivalência patrimonial.

As restantes são registadas pelo custo de aquisição, 
deduzido da provisão para perdas.

Participações em Outras Sociedades
São consideradas as participações em sociedades 
nas quais o Banco detém, directa ou indirectamente, 
uma percentagem inferior a 10% do respectivo capital 
votante.
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Estes activos são registados pelo custo de aquisição, 
deduzido da provisão para perdas.

3.2.6 Imobilizações corpóreas
As imobilizações corpóreas são registadas ao custo de 
aquisição, neste estão incluídos os custos acessórios 
indispensáveis, ainda que anteriores à escritura, tais 
como emolumentos notariais, corretagens, impostos 
pagos na aquisição e outros. 

A depreciação do imobilizado é calculada pelo 
método das quotas constantes às taxas máximas 
fiscalmente aceites como custo, de acordo com o 
Código do Imposto Industrial, que correspondem aos 
seguintes anos de vida útil estimada:

DESCRIÇÃO ANOS DE VIDA ÚTIL

Imóveis de serviço próprio (Edifícios) 25 - 50

Equipamento:  

- Mobiliário e material 3 - 12

- Equipamento informático 3 - 8

- Instalações interiores 4 - 8

- Material de transporte 2 - 8

- Máquinas e ferramentas 2 - 10

3.2.7 Imobilizações incorpóreas
São registadas como Imobilizações Incorpóreas os 
custos de aquisição e desenvolvimento de software 
utilizados em processamento de dados, os gastos 
inerentes à constituição, organização, reestruturação, 
expansão e/ou modernização do Banco, o goodwill 
pago na aquisição, as benfeitorias em imóveis 
de terceiros, e os produtos em desenvolvimento 
classificáveis como activos. As Imobilizações 
Incorpóreas registam-se pelo custo de aquisição 
e são amortizadas linearmente ao longo de um 
período de três anos, com excepção das obras em 
imóveis arrendados, em que o prazo de amortização 
corresponde a expectativa de arrendamento.

Os gastos incorridos na fase da pesquisa para 
o desenvolvimento de novos produtos não são 
reconhecidos como activos intangíveis, mas 
directamente como custos em resultados.

3.2.8 Impostos sobre lucros
O BVB encontra-se sujeito a tributação em sede de 
Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente 
um contribuinte do Grupo A. A tributação dos seus 
rendimentos é efectuada nos termos da Lei n.º 19/14, 
de 22 de Outubro, sendo a taxa de imposto aplicável 
de 30%.

Os impostos sobre lucros compreendem os impostos 
correntes e os impostos diferidos. Os impostos sobre 
lucros são reconhecidos em resultados, excepto 
quando estão relacionados com itens que são 
reconhecidos directamente nos capitais próprios, caso 
em que são também registados por contrapartida dos 
capitais próprios.

Os impostos correntes são os que se esperam que 
sejam pagos com base na matéria colectável apurada 
de acordo com as regras fiscais em vigor e utilizando a 
taxa de imposto acima referida.

Impostos Diferidos
Os impostos diferidos correspondem ao impacto 
no imposto a recuperar / pagar em períodos futuros 
resultante de diferenças temporárias dedutíveis ou 
tributáveis entre o valor de balanço dos activos e 
passivos e a sua base fiscal, utilizada na determinação 
do lucro tributável. Os impostos diferidos activos e 
passivos são calculados com base nas taxas fiscais 
em vigor para o período em que se prevê que seja 
realizado o respectivo activo ou passivo. Os prejuízos 
fiscais reportáveis dão origem a impostos diferidos 
activos, quando recuperáveis.
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Os passivos fiscais diferidos são normalmente 
registados para todas as diferenças temporárias 
tributáveis, enquanto os activos fiscais diferidos 
só são reconhecidos até ao montante em que seja 
provável a existência de lucros tributáveis futuros 
que permitam a utilização das correspondentes 
diferenças tributárias dedutíveis ou de reporte de 
prejuízos fiscais. Adicionalmente, não são registados 
activos fiscais diferidos nos casos em que a sua 
recuperabilidade possa ser questionável devido a 
outras situações, incluindo questões de interpretação 
da legislação fiscal em vigor.

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

3.2.9 Redução no Valor Recuperável de Activos 
(Imparidade)
O Banco avalia os seus activos periodicamente, tendo 
em vista a identificação de activos que apresentem o 
valor recuperável inferior ao valor contabilístico.  
O reconhecimento da redução no valor contabilístico 
(imparidade) de um activo acontece sempre que o seu 
valor contabilístico exceder o valor recuperável.
Na avaliação do indício de imparidade, o Banco tem 
em conta os seguintes indicadores:

a) Declínio significativo no valor de um activo, 
maior do que o esperado no seu uso normal;

b) Mudanças significativas no ambiente 
tecnológico, económico ou legal, com efeitos 
adversos sobre o Banco;

c) Aumento nas taxas de juros ou outras 
taxas de mercado, com efeitos sobre as taxas 
de desconto e consequente redução no valor 
presente ou no valor recuperável dos activos;

d) Valor contabilístico de activos líquidos maior 
do que o valor de mercado;

e) Evidência disponível de obsolescência 
ou perda de capacidade física de um activo;
f) Mudanças significativas na forma de 
utilização do activo, como descontinuidade  
ou reestruturação, com efeitos adversos para  
o Banco; e

g) Indicação que o desempenho económico do 
activo será pior do que o esperado.

3.2.10 Benefícios a colaboradores
Responsabilidades com benefícios pós-emprego
A Lei n.º 07/04, de 15 de Outubro, que revogou a 
Lei n.º 18/90, de 27 de Outubro, que regulamenta 
o sistema de Segurança Social de Angola, prevê 
a atribuição de pensões de reforma a todos os 
trabalhadores Angolanos inscritos na Segurança 
Social. O valor destas pensões é calculado com base 
numa tabela proporcional ao número de anos de 
trabalho, aplicada sobre a média dos salários ilíquidos 
mensais recebidos nos períodos imediatamente 
anteriores à data em que o trabalhador cessar a sua 
actividade. De acordo com o Decreto n.º 7/99, de 28 
de Maio, as taxas de contribuição para este sistema 
são de 8% para a entidade empregadora e de 3% para 
os trabalhadores.

Provisão para férias e subsídio de férias
A Lei Geral do Trabalho determina que o montante 
de subsídio de férias pagável aos trabalhadores em 
determinado exercício é um direito por eles adquirido 
no ano imediatamente anterior. Consequentemente, 
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o Banco releva contabilisticamente no exercício os 
valores relativos a férias e subsídio de férias a pagar 
no ano seguinte (nota 15).

3.2.11 Provisões e Contingências                                                 
São reconhecidas provisões quando (i) o Banco tem 
uma obrigação presente, legal ou construtiva, (ii) seja 
provável que o seu pagamento venha a ser exigido e 
(iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do 
valor dessa obrigação. 

São reconhecidas contingências passivas em 
contas extrapatrimoniais quando (i) o Banco tem 
uma possível obrigação presente cuja existência 
será confirmada somente pela ocorrência ou não 
de um ou mais eventos futuros, que não estejam 
sob o controlo da instituição, (ii) uma obrigação 
presente que surge de eventos passados, mas 
que não é reconhecida porque não é provável 
que a instituição tenha de a liquidar ou o valor 
da obrigação não pode ser mensurado com 
suficiente segurança. As contingências passivas 
são reavaliadas periodicamente para determinar 
se a avaliação anterior continua válida. Se for 
provável que uma saída de recursos será exigida 
para um item anteriormente tratado como uma 
contingência passiva, é reconhecida uma provisão nas 
demonstrações contabilísticos do período no qual 
ocorre a mudança na estimativa de probabilidade.

Contingências activas são reconhecidas em 
contas extrapatrimoniais, quando um possível 
activo presente, decorrente de eventos passados, 
cuja existência será confirmada somente pela 
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, 
que não estejam sob o controlo da instituição. As 
contingências activas são reavaliadas periodicamente 
para determinar se a avaliação inicial contínua 
válida. Se for praticamente certo que uma entrada 
de recursos ocorrerá por conta de um activo, entrada 

esta anteriormente classificada como provável, o 
activo e o correspondente ganho são reconhecidos 
nas demonstrações financeiras do período em que 
ocorrer a mudança de estimativa.

3.2.12 Actualização monetária
De acordo com o Aviso n.º 02/2009 de 08 de Maio, 
as demonstrações financeiras devem considerar 
os efeitos da modificação no poder de compra da 
moeda nacional, com base no Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), divulgado pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE), em caso de variação superior 
(inflação) a 100% nos últimos 3 (três) anos, mediante 
a correcção do valor contabilístico das contas de 
Imobilizações e dos Fundos Próprios. Nos últimos três 
exercícios este limite não foi atingido.

3.2.14 Principais estimativas e incertezas associadas à 
aplicação das políticas contabilísticas
As contas do Banco integram estimativas realizadas 
em condições de incertezas, contudo não foram 
criadas reservas ocultas ou provisões excessivas ou, 
ainda, uma quantificação inadequada de activos e 
proveitos ou de passivos e custos. 

O princípio da prudência impõe a escolha da hipótese 
que resulte em menor património líquido, quando 
se apresentarem opções igualmente válidas diante 
dos demais princípios contabilísticos. Determina a 
adopção do menor valor para os componentes do 
activo e maior para os do passivo, sempre que se 
apresentarem alternativas igualmente válidas para a 
quantificação das mutações patrimoniais que alterem 
o património líquido.

Na elaboração das demonstrações financeiras o Banco 
efectuou estimativas e utilizou pressupostos que 
afectam as quantias relatadas dos activos e passivos. 
Estas estimativas e pressupostos são apreciados 
regularmente e baseiam-se em diversos factores 
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incluindo expectativas acerca de eventos futuros que 
se consideram razoáveis nas circunstâncias.

Utilizaram-se estimativas e pressupostos 
nomeadamente nas áreas significativas de Provisões 
para crédito concedido, Outras Provisões e Impostos 
Correntes. 
 

3.2.15 Fluxos de Caixa
Para efeitos de preparação da demonstração do fluxo 
de caixa, o Banco considera como disponibilidades 
o total dos saldos das rubricas de Caixa, 
Disponibilidades no Banco Central e Disponibilidades 
em Instituições Financeiras.

4. DISPONIBILIDADES
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem  
a seguinte composição:

  Milhares de AOA

 2016 2015
VALORES EM TESOURARIA 621 259 1 298 581

Valores em tesouraria Moeda Nacional 259 947 314 860

Valores em tesouraria Moeda Estrangeira 361 312 983 721

   

VALORES EM TRÂNSITO 27 807 0

Valores em tesouraria Moeda Nacional 0 0

Valores em tesouraria Moeda Estrangeira 27 807 0

DISPONIBILIDADE NO BANCO CENTRAL 6 356 643 5 035 199

Depósitos à ordem Moeda Nacional 5 732 143 4 870 893

Depósitos à ordem Moeda Estrangeira 624 500 164 306

   

DISPONIBILIDADE EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 5 126 502 1 841 038

Em dólares dos Estados Unidos (USD) 566 722 1 732 396

Em euros (EUR) 4 554 925 95 797

Em libras (GBP) 3 101 12 845

Em rands (ZAR) 1 754 0

 12 132 211 8 174 818
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Os depósitos à ordem no BNA visam cumprir as dispo-
sições em vigor de manutenção de reservas obrigató-
rias e não são remunerados. 

As reservas obrigatórias são apuradas actualmente 
nos termos do disposto do Instrutivo nº 7/2014, de 
3 Dezembro, e são constituídas em moeda nacional 
e em moeda estrangeira, em função da respectiva 
denominação dos passivos que constituem a sua base 
de incidência.

Em 31 de Dezembro de 2015, a exigibilidade de manu-
tenção de reservas obrigatórias é apurada através da 
aplicação de um coeficiente de 30% sobre passivos 
elegíveis em moeda nacional, exceptuando os depó-
sitos do Governo Local, em que se aplica uma taxa de 
50% e Governo Central em que se aplica uma taxa 
de 75% e, de um coeficiente de 15% sobre os passivos 
elegíveis em moeda estrangeira, excepto os depositos 
do Governo Local e Central, em que se aplica uma 
taxa de 100%.

As disponibilidades em Instituições Financeiras, 
incluem valor de AOA 975 029m, referentes a valores 
cativos. Estes montantes colaterizam cartas de crédi-
to abertas nessas Instituições.

5. APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

 Milhares de AOA

 

 2016 2015
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ 715 975 0

Valores aplicados em IF Nacionais 715 000 0

Juros aplicações em IF Nacionais 975 0

 715 975 0

6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apre-
senta a seguinte composição:

Milhares AOA 

2016
NÍVEL 

RISCO

PAÍS MOEDA VALOR 

NOMINAL

CUSTO  

AMORTIZADO

AJUSTAMENTO 

AO JUSTO VALOR

REAVALIAÇÃO VALOR DE 

BALANÇO

TAXA 

JURO 

MÉDIA

TÍTULOS DE DIVIDA

Mantidos até Vencimento

   Obrigações Indexadas USD A Angola AOA 5 328 845 5 378 697 0 1 097 750 6 476 447 7,82%

   Obrigações em ME A Angola AOA 595 592 597 304 0 0 597 304 5,00%

   Bilhetes Tesouro A Angola AOA 2 287 411 2 300 018 0 0 2 300 018 20,22%

8 211 848 8 276 019 0 1 097 750 9 373 769
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Milhares AOA 

2016
NÍVEL 

RISCO

PAÍS MOEDA VALOR  

NOMINAL

CUSTO  

AMORTIZADO

AJUSTAMENTO AO 

JUSTO VALOR

REAVALIAÇÃO VALOR DE 

BALANÇO

TAXA 

JURO 

MÉDIA

TÍTULOS DE DIVIDA

Disponiveis para venda A Angola AOA 456 195 461 063 0 20 461 083 7,64%

Mantidos até Vencimento A Angola AOA 2 977 221 2 995 330 0 378 408 3 373 738 7,15%

3 433 416 3 456 393 0 378 428 3 834 821

Durante o presente exercício, a Administração 
do Banco procedeu à revisão da classificação dos 
títulos que se encontravam registadas na categoria 
Disponíveis para Venda classificando os mesmos para 
a categoria Mantidos até ao Vencimento. É intenção 
da Administração do Banco manter estes títulos 
até à maturidade face ao plano de liquidez que tem 
previsto.

Em 31 de Dezembro de 2016, os títulos em carteira 
foram emitidos na totalidade pelo Tesouro Angolano 
e apresentavam a seguinte estrutura, de acordo com 
os respectivos prazos residuais:

Milhares AOA

2016
PRAZO
VENCIMENTO

CUSTO
AMORTIZADO

VALOR
REAVALIADO

Até 1 ano 3 761 854 4 496 032

De 1 ano a 5 anos 3 916 861 4 280 433

Mais de 5 anos 597 304 597 304

 8 276 019 9 373 769

Milhares AOA

2015
PRAZO
VENCIMENTO

CUSTO
AMORTIZADO

VALOR
REAVALIADO

Até 1 ano 292 315 292 315

De 1 ano a 5 anos 2 678 297 3 055 328

Mais de 5 anos 485 781 487 178

 3 456 393 3 834 821

A política de investimento em títulos e valores 
mobiliários adoptada pelo BV, encontra-se adequada 
à realidade do mercado angolano, com enfoque em 
títulos de dívida pública, utilizando critérios centrados 
na rentabilidade, mantendo um rigoroso controlo 
de riscos, nomeadamente os riscos de liquidez e de 
mercado.

7. CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a 
seguinte composição:

Milhares AOA

 2016 2015

Compensaçao de Cheques 605 29.600

 605 29.600
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8. CRÉDITOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a 
seguinte composição:

Milhares AOA 

2016 2015

MOEDA
NACIONAL

MOEDA
ESTRANGEIRA

MOEDA
NACIONAL

MOEDA
ESTRANGEIRA

DESCOBERTO

Empresas 730 008 0 236 571 0

Particulares 138 461 0 2 361 0

868 469 0 238 932 0

CRÉDITO

Empresas 713 165 0 1 812 756 0

Particulares 1 036 687 0 715 816 0

1 749 852 0 2 528 572 0

CONTAS CORRENTES

Empresas 5 285 931 0 3 996 221 0

Particulares 0 16 0 0

5 285 931 16 3 996 221 0

TOTAL 7 904 252 16 6 763 725 0

CRÉDITO A CLIENTES BRUTO (MN+ME) 7 904 268 6 763 725

PROVISÃO PARA CRÉDITO -1 537 386 -1 018 123

CRÉDITO A CLIENTES LÍQUIDO (MN+ME) 6 366 882 5 745 602

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica crédito 
a clientes bruto inclui o montante de mAOA 63 983 e 
mAOA 215 711, respectivamente, referente a juros de 
crédito.

Durante o ano de 2016, o Banco Valor recuperou 
AOA 550M, de juros e capital, que se encontravam 
provisionados a 100%. 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 31 Dezembro de 2015, 
o capital e juros em carteira apresentava a seguinte 
estrutura, de acordo com os seus vencimentos e 
sector de actividade:
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Milhares AOA 

2016

SECTOR
DE ACTIVIDADE

ATÉ
6 MESES

DE 6 A 12 
MESES

DE 1 A 5
ANOS

MAIS DE
5 ANOS

TOTAL

00001 Particulares 226 187 1 416 191 849 755 712 1 175 164

13202 extracção e preparação  de minérios de metais preciosos 50 000 0 0 0 50 000

27100 Siderurgia e actividades de primeira transformação do ferro 

e do aço

1 325 444 0 0 0 1 325 444

45202 Engenharia Civil 0 0 0 0 0

50100 Comercio de veiculos automóveis 95 312 0 0 0 95 312

50200 Manutenção e reparação de veiculos automóveis 2 484 0 0 0 2 484

51106 Agentes de comércio por grosso misto sem oredominância 0 0 0 345 687 345 687

51226 Comércio por grosso de café, açúcar, chá, cacau e especiarias 399 376 0 0 0 399 376

51900 Comércio por grosso, n.e 2 224 976 89 373 0 0 2 314 349

52120 Comercio a retalho em estab. não especializados, sem 

predominância de prod. alimentares, bebidas ou tabaco

115 783 0 86 814 0 202 597

52310 Comércio a retalho de produtos farmaceuticos, médicos, 

cosméticos e de higiéne

0 0 68 698 0 68 698

52321 Comercio a retalho de texteis e vestuário 3 035 0 0 0 3 035

52355 Outro comércio a retalho de produtos novos em estabe-

lecimentos especializados, n.e

86 073 0 0 0 86 073

55211 Restaurantes do tipo tradicional 33 068 0 0 0 33 068

60230 Transportes rodoviários mercadorias 0 0 49 542 0 49 542

67130 Actividades auxiliares de intermediação financeira 34 127 0 0 0 34 127

72200 Consultoria e programação informática 50 921 0 0 0 50 921

74960 Outras actividades de serviços prestados principalmente 

às empresas diversas, n.e

0 0 0 0 0

93020 Actividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza 5 028 0 0 0 5 028

93040 Outras actividades de Serviços 1 556 733 38 607 68 023 0 1 663 363

6 208 547 129 396 464 926 1 101 399 7 904 268
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Milhares AOA 

2015

SECTOR
DE ACTIVIDADE

ATÉ
6 MESES

DE 6 A 12 
MESES

DE 1 A 5
ANOS

MAIS DE
5 ANOS

TOTAL

00001 Particulares 45 204 2 962 70 301 599 710 718 177

13202 extracção e preparação  de minérios de metais preciosos 50 000 0 0 0 50 000

20243 Fabricação de artigos de cortiça e de outras obras madeira, 

n.e

1 523 0 0 0 1 523

27100 Siderurgia e actividades de primeira transformação do ferro 

e do aço

402 762 0 0 0 402 762

45202 Engenharia Civil 0 0 976 042 0 976 042

50100 Comercio de veiculos automóveis 109 574 193 228 0 0 302 802

50200 Manutenção e reparação de veiculos automóveis 6 099 0 0 0 6 099

51106 Agentes de comércio por grosso misto sem oredominância 0 0 0 336 391 336 391

51226 Comércio por grosso de café, açúcar, chá, cacau e especiarias 69 978 0 0 0 69 978

51900 Comércio por grosso, n.e 1 244 521 0 95 366 0 1 339 887

52120 Comercio a retalho em estabelecimentos não  

especializados, sem predominância de produtos alimentares, 

bebidas ou tabaco

96 150 0 96 512 0 192 662

52310 Comércio a retalho de produtos farmaceuticos, médicos, 

cosméticos e de higiéne

0 0 109 622 0 109 622

52321 Comercio a retalho de texteis e vestuário 5 039 0 0 0 5 039

52355 Outro comércio a retalho de produtos novos  

em estabelecimentos especializados, n.e

85 102 0 0 0 85 102

55211 Restaurantes do tipo tradicional 21 233 0 0 0 21 233

60230 Transportes rodoviários mercadorias 0 0 68 121 0 68 121

65910 Locação financeira 82 620 0 0 0 82 620

72200 Consultoria e programação informática 51 235 0 0 0 51 235

74960 Outras actividades de serviços prestados principalmente 

às empresas diversas, n.e

171 417 0 0 0 171 417

93020 Actividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza 0 0 15 080 0 15 080

93040 Outras actividades de Serviços 1 628 013 47 312 82 608 0 1 757 933

4 070 470 243 502 1 513 652 936 101 6 763 725
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Relativamente ao risco de crédito, em 31 de Dezembro 
de 2016 e 2015, a carteira do Banco apresenta a 
seguinte distribuição:

Milhares AOA 

2016

CRÉDITO VIVO CRÉDITO
VENCIDO

JUROS TOTAL % PROVISÃO PROVISÃO

806 524 0 514 807 038 1% 8 060

38 496 173 111 38 780 3% 1 163

426 791 0 4 526 431 317 5% 20 947

398 071 0 1 305 399 376 9% 34 572

4 560 926 93 48 831 4 609 850 10% 383 860

132 616 4 218 132 838 15% 19 926

146 601 101 1 014 147 717 20% 21 143

49 000 152 1 771 50 923 30% 15 277

508 850 0 5 144 513 994 60% 308 397

332 573 13 114 0 345 687 86% 297 291

289 162 137 039 548 426 748 100% 426 749

7 689 610 150 676 63 982 7 904 268 1 537 386

Milhares AOA 

2015

CRÉDITO VIVO CRÉDITO
VENCIDO

JUROS TOTAL % PROVISÃO PROVISÃO

0 0 0 0 0% 0

712 246 3 496 898 716 640 1% 7 166

1 761 477 49 481 116 765 1 927 723 3% 57 832

665 852 0 10 150 676 002 7% 47 320

69 663 0 316 69 979 8% 5 598

120 000 0 1 381 121 381 9% 10 924

1 730 621 99 672 27 932 1 858 225 10% 185 823

603 267 2 497 33 100 638 864 20% 127 773

74 949 4 697 2 962 82 608 50% 41 304

314 183 0 22 208 336 391 59% 198 471

123 851 212 061 0 335 912 100% 335 912

6 176 109 371 904 215 712 6 763 725 1 018 123
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A introdução dos novos Avisos e Instrutivo sobre 
Provisões, gerou um impacto negativo nas contas 
do Banco de 406 003m. A aplicação da legislação 
anterior, resultaria num valor total de provisões 
de crédito de AOA 865 600m. Este valor é uma 
estimativa, dado que não foram tidos em conta  
a possibilidade que a legislação anterior concedia, 
relativamente aos créditos com mais de 24 meses  
e análise individual.

A 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a Carteira de Crédito 
apresentava as seguintes taxas médias ponderadas:

 

 2016 2015
Contas Correntes 15,23% 13,61%

Crédito 8,05% 9,32%

A 31 de Dezembro 2016 e 2015, a carteira de crédito, 
apresentava a seguinte distribuição, por Província  
e por Indexante:

Província
Milhares AOA

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 2016 2015

5500 Luanda 7 904 268 6 763 725

7 904 268 6 763 725

Indexante
Milhares AOA

 

DESCRIÇÃO 2016 2015

Luibor 4.784 527

Sem indexante 7 899 484 6 763 198

7 904 268 6 763 725

Em 31 de Dezembro de 2016 e, o atraso do crédito, 
incluindo proveitos a receber, apresentava a seguinte 
estrutura: 

Milhares AOA 

2016

GRAU DE RISCO SEM ATRASO ATRASO IGUAL
OU INFERIOR A 90 DIAS

ATRASO SUPERIOR
A 90 DIAS

TOTAL

A 0 0 0 0

B 807 038 0 0 807 038

C 5 611 999 161 0 5 612 160

D 97 716 2 0 97 718

E 100 921 0 0 100 921

F 612 905 0 0 612 905

G 34 127 0 639 398 673 525

7 264 706 163 639 398 7 904 268
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Milhares AOA 

2015

GRAU DE RISCO SEM ATRASO ATRASO IGUAL
OU INFERIOR A 90 DIAS

ATRASO SUPERIOR
A 90 DIAS

TOTAL

A 0 0 0 0

B 709 133 7 507 0 716 640

C 1 927 196 526 0 1 927 722

D 2 724 233 1 353 0 2 725 586

E 542 352 96 513 0 638 865

F 336 391 0 82 608 418 999

G 49 997 0 285 916 335 913

6 289 302 105 899 368 524 6 763 725

9. OUTROS VALORES
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem  
a seguinte composição:

Milhares AOA 

2016 2015
OUTROS VALORES DE NATUREZA FISCAL

Impostos Diferidos Activos 100 000 163 842

Imposto Industrial - Liquído 

Provisões

18 327 0

118 327 163 842

OUTROS VALORES DE NATUREZA CIVEL

Devedores Diversos

Responsabilidades Crédito 0 0

Falhas de Caixa 0 1 184

Fraudes 20 303 22 853

Outros 27 001 55 830

47 304 79 867
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Milhares AOA 

2016 2015
OUTROS VALORES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA

Despesas Antecipadas

Seguros 36 736 25 948

Rendas e Alugueres 93 671 189 608

Diversos 13 130 19 592

Outros Adiantamentos 243 572 243

Bens não de uso próprio 3 347 877 0

3 734 986 235 391

PROVISÕES ESPECÍFICAS PERDAS -44 512 -73 832

3 856 105 405 268

Em 31 de Dezembro de 2016 a rubrica de Fraudes 
corresponde a uma operação pendente de 
regularização,  existindo acordo de pagamento com 
penhor de renda comercial, tendo o Banco constituído 
a provisão para a totalidade do valor.

A rubrica Outros, diz respeito a um conjunto de 
operações que o Banco está a analisar e a um colateral 
de mAOA 6 591, a favor da Mastercard.

Relativamente às operações em análise, o Banco 
procedeu à constituição de provisão a 100%, para 
fazer face a eventuais perdas.

O valor registado na rubrica bens não de uso próprio, 
é referente ao imóvel Torres Oceano, que dado 
o contexto actual de Angola, a gestão do Banco 
deliberou colocar no mercado, encontrando-se nesta 
fase a tentar comercializar o espaço. 

10. IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica pode 
ser detalhada como segue:

Milhares AOA 

2016 2015
ACTIVO

BRUTO

IMPARIDADES ACTIVO

LIQUIDO

ACTIVO 

BRUTO

IMPARIDADES ACTIVO 

LIQUIDO

PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E EQUIPARADAS 96 316 96 316 0 96 316 96 316 0

OSDIL - Soc. Desenvolvimento Industrial, S.A. 1 279 1 279 0 1 279 1 279 0

AFRL - Sistemas de Transportes, S.A. 1 002 1 002 0 1 002 1 002 0

FDC Longa - Food Development Corporation, S.A. 450 450 0 450 450 0

Valor Data, Lda 93 585 93 585 0 93 585 93 585 0
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11. IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS,  
CORPÓREAS E EM CURSO
Durante os anos de 2016 e 2015, o movimento  
do imobilizado corpóreo, incorpóreo e em curso foi  
o evidenciado no seguinte quadro:

milhares AOA

2016
IMOBILIZADO

CORPÓREO

ACTIVO 

BRUTO 

2015

AQUISIÇÕES ABATES/REG TRANSFERêNCIAS ACTIVO 

BRUTO

2016

AMORTIZAÇÃO 

EXERCÍCIO

AMORTIZAÇÃO 

ACUMULADA

VALOR

LIQUIDO 

2016

Edificios 351 330 4 778 -40 276 0 315 832 -13 996 -25 336 290 497

Mobiliário e material 77 427 17 036 -292 4 887 99 058 -14 952 -52 351 46 708

Máquinas e Ferramentas 19 416 14 393 -84 0 33 725 -6 641 -14 302 19 422

Equipamento Informático 105 080 11 758 -1 848 0 114 990 -20 637 -79 162 35 828

Instalações Interiores 7 378 6 062 0 0 13 440 -693 -7 567 5 873

Material de Transporte 178 394 26 800 -30 303 26 030 200 921 -41 642 -131 437 69 483

Equipamento de Segurança 40 851 3 376 9 944 0 54 171 -9 656 -23 041 31 130

Outro Equipamento 13 230 2 374 0 0 15 604 -2 299 -7 557 8 048

793 106 86 577 -62 859 30 917 847 741 -110 516 -340 753 506 989

Imobilizado Corpóreo 

Curso

3 538 865 96 129 -52 467 -3 350 758 231 769 0 0 231 769

TOTAL CORPÓREO 4 331 971 182 706 -115 326 -3 319 841 1 079 510 -110 516 -340 753 738 757

Milhares AOA 

2016 2015
ACTIVO 

BRUTO

IMPARIDADES ACTIVO

LIQUIDO

ACTIVO 

BRUTO

IMPARIDADES ACTIVO 

LIQUIDO

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES 49 810 9 580 40 230 49 810 0 49 810

Empresa Interbancária de Serviços, S.A. - EMIS 49 810 9 580 40 230 49 810 0 49 810

Instituto Formação Bancária - IFBA 0 0 0 0 0

Associação Bancos Angola - ABANC 0 0 0 0 0

146 126 105 896 40 230 146 126 96 316 49 810
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milhares AOA

2016
IMOBILIZADO

INCORPÓREO

ACTIVO 

BRUTO

2015

AQUISIÇÕES ABATES/

/REG

TRANSFERêNCIAS ACTIVO 

BRUTO 

2016

AMORTI-

ZAÇÃO

EXERCÍCIO

AMORTI-

ZAÇÃO ACU-

MULADA

VALOR 

LIQUIDO 

2016

Sist. Automático dados - Software 1 554 020 121 354 -18 511 19 955 1 676 818 -221 455 -1 351 638 325 181

Gastos Organização e Expansão 728 062 0 0 0 728 062 -26 195 -699 366 28 696

Benfeitorias em Imóveis Terceiros 82 913 25 446 0 0 108 359 -8 089 -89 795 18 565

Gastos com Desenvolvimento 10 161 0 0 0 10 161 -240 -9 901 260

Outro Imobilizado incorpóreo 69 134 0 0 0 69 134 -23 045 -41 722 27 412

2 444 290 146 800 -18 511 19 955 2 592 534 -279 024 -2 192 422 400 114

Imobilizado Incorpóreo Curso 0 19 955 0 -19 955 0 0 0 0

TOTAL INCORPÓREO 2 444 290 166 755 -18 511 0 2 592 534 -279 024 -2 192 422 400 114

milhares AOA

2015
IMOBILIZADO

CORPÓREO

ACTIVO 

BRUTO 

2014

AQUISIÇÕES ABATES/REG TRANSFERêNCIAS ACTIVO 

BRUTO

2015

AMORTI-

ZAÇÃO EXER-

CÍCIO

AMORTI-

ZAÇÃO  

ACUMULADA

VALOR  

LIQUIDO  

2015

Edificios 183 298 37 896 0 130 136 351 330 -11 340 -11 340 339 991

Mobiliário e material 50 058 27 369 -12 161 12 161 77 427 -13 255 -37 545 39 883

Máquinas e Ferramentas 7 233 12 267 -84 0 19 416 -3 309 -7 684 11 731

Equipamento Informático 79 252 20 336 -4 932 10 424 105 080 -17 794 -60 372 44 708

Instalações Interiores 6 908 0 0 470 7 378 -96 -6 874 504

Material de Transporte 151 568 26 819 -7 536 7 543 178 394 -39 723 -118 151 60 242

Equipamento de Segurança 11 236 16 571 0 13 044 40 851 -7 519 -12 764 28 087

Outro Equipamento 8 998 2 386 0 1 846 13 230 -2 235 -5 258 7 973

498 551 143 644 -24 713 175 624 793 106 -95 271 -259 988 533 119

Imobilizado Corpóreo Curso 3 623 892 90 597 0 -175 624 3 538 865 0 0 3 538 865

TOTAL CORPÓREO 4 122 443 234 241 -24 713 0 4 331 971 -95 271 -259 988 4 071 984
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No final do exercício de 2013 e no primeiro semestre 
de 2014, o Banco celebrou com partes relacionadas 
contractos de promessa de compra e venda para 
a aquisição de diversos imóveis, os quais estão 
registados nas rubricas Outros Valores e Imobilizado 
Corpóreo, cujo valor a 31 de Dezembro de 2016 
ascende a 3 315 milhões e 488 milhões de Kwanzas, 
respectivamente.

milhares AOA

2015
IMOBILIZADO

INCORPÓREO

ACTIVO 

BRUTO

2014

AQUISIÇÕES ABATES/

/REG

TRANSFERêNCIAS ACTIVO 

BRUTO

2015

AMORTI-

ZAÇÃO 

EXERCÍCIO

AMORTI-

ZAÇÃO

ACUMULADA

VALOR 

LIQUIDO 

2015

Sist. Automático dados - Software 1 120 998 341 237 0 91 785 1 554 020 -140 083 -1 062 197 491 824

Gastos Organização e Expansão 649 478 78 584 0 0 728 062 -24 373 -673 172 54 890

Benfeitorias em Imóveis Terceiros 82 913 0 0 0 82 913 -7 448 -81 706 1 208

Gastos com Desenvolvimento 9 441 720 0 0 10 161 -220 -9 661 500

Outro Imobilizado incorpóreo 396 44 456 0 24 282 69 134 -18 622 -18 677 50 457

1 863 226 464 997 0 116 067 2 444 290 -190 746 -1 845 413 598 879

Imobilizado Incorpóreo Curso 106 627 9 440 0 -116 067 0 0 0 0

TOTAL INCORPÓREO 1 969 853 474 437 0 0 2 444 290 -190 746 -1 845 413 598 879

As escrituras da transferência de titularidade destes 
imóveis ainda não foram efectuadas, estando o Banco 
a desenvolver esforços para regularizar esta matéria.

12. DEPÓSITOS
 Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de 
depósitos à ordem tem a seguinte composição:

Milhares AOA 

2016 2015

MN ME TOTAL MN ME TOTAL

DEPÓSITOS À ORDEM

Particulares 3 494 113 868 888 4 363 001 1 611 700 997 165 2 608 865

Empresas 11 627 652 2 511 130 14 138 782 12 456 541 681 758 13 138 299

15 121 765 3 380 018 18 501 783 14 068 241 1 678 923 15 747 164
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os depósitos  
a prazo apresentam a seguinte estrutura, por moeda 
e tipo: 

Milhares AOA 

2016 2015

MN ME TOTAL MN ME TOTAL

DEPÓSITOS A PRAZO 

Particulares 1 049 526 416 995 1 466 521 151 587 280 917 432 504

Empresas 6 238 776 2 671 088 8 909 864 845 456 2 084 159 2 929 615

Juros 53 473 55 627 109 100 34 116 57 849 91 965

Reavaliação -4 0 -3 0 0 0

7 341 771 3 143 710 10 485 482 1 031 159 2 422 925 3 454 084

13. OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas têm 
a seguinte composição: 

Milhares AOA 

   2016 2015

  MN ME MN ME

COMPENSAÇÃO DE CHEQUE E OUTROS PAPEIS

Cheques Bancários 0 0 0 0

Cheques Visados 16 781 0 46 432 0

OUTRAS OPERAÇÕES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO

Ordens a Pagar  19 647 0 13 333 0

   36 428 0 59 765 0

A rubrica de compensação de cheques e outros papéis 
representa o valor dos cheques bancários e visados 
emitidos e que ainda não foram apresentados na 
compensação.

A rubrica de outras operações pendentes de 
liquidação representa o valor de ordens de pagamento 
que aguardam autorização de pagamento.
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14. OUTRAS OBRIGAÇÕES
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a 
seguinte composição:

Milhares AOA 

2016 2015
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA FISCAL 57 838 54 760

Encargos fiscais retidos de terceiros 57 838 54 760

OUTRAS OBRIGAÇÔES DE NATUREZA CIVEL 58 762 178 012

Receitas Antecipadas - Comissões de garantias / crédito 20 283 39 703

Credores por aquisições de bens e direitos 749 2 023

Credores Diversos

Sobras 5 1 110

Outros Credores 8 983 84 327

Acréscimos Custos 28 742 50 849

OUTRAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA ADM. E DE COMERCIALIZAÇAO 6 545 6 447

Contribuições para Segurança Social 6 545 6 447

123 145 239 219

15. PROVISÕES
     Milhares AOA 

2016
 SALDO EM 

31/12/2015
REFORÇO REPOSIÇÃO / 

ANULAÇÃO
UTILIZAÇÕES SALDO EM 

31/12/2016

Crédito - Níveis de Risco (Nota 7) 1 018 123 894 617 85 947 289 407 1 537 386

Riscos Diversos (Nota 8) 73 832 0 29 320 0 44 512

RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS 125 581 134 291 8 122 110 985 137 641

Crédito por Assinatura 12 961 10 288 9 684 0 13 565

PROVISÕES PESSOAL 93 329 121 241 -1 562 98 318 114 690

Artigo 262º da LGT 0 0 0 0 0

Subsídio férias e natal 93 329 121 241 -1 562 98 318 114 690

Outras responsabilidades 19 291 2 762 0 12 667 9 386

 1 217 536 1 028 908 123 389 400 392 1 719 539
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     Milhares AOA 

2015
 SALDO EM 

31/12/2014
REFORÇO REPOSIÇÃO / 

ANULAÇÃO
UTILIZAÇÕES SALDO EM 

31/12/2015

Crédito - Níveis de Risco (Nota 7) 1 803 409 515 358 304 578 996 066 1 018 123

Riscos Diversos (Nota 8) 27 853 50 979 5 000 0 73 832

RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS 101 598 112 139 28 778 78 669 125 581

Crédito por Assinatura 8 887 12 207 8 133 0 12 961

PROVISÕES PESSOAL 92 711 99 932 20 645 78 669 93 329

Artigo 262º da LGT 15 747 4 898 20 645 0 0

Subsídio Férias e natal 76 964 95 034 0 78 669 93 329

Outras Responsabilidades 0 19 291 0 0 19 291

 1 932 860 678 476 338 356 1 074 735 1 217 536

Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica de provisões 
para riscos diversos destina-se a fazer face a encargos 
estimados e perdas potenciais decorrentes da 
actividade do Banco.

As provisões para crédito e para crédito por assinatura 
encontram-se efectuadas de acordo com os princípios 
contabilísticos descritos no 3.2.4 da nota 3. 

16. CAPITAL E MOVIMENTO NOS FUNDOS PRÓPRIOS
Capital Social
O Banco foi constituído por escritura Publica de 17 de 
Fevereiro de 2011, com um capital social de AOA 2 200 
000 000, representado por um milhão de acções no 
valor unitário de AOA 2 200, integralmente realizado 
pelos accionistas.

Em 2013, em Assembleia Geral realizada no dia 27 de 
Abril, foi proposto pelo Conselho de Administração 
do Banco e aceite pelos accionistas a realização de um 
incremento no capital social, em dinheiro, passando 
o mesmo de AOA 2 200 000 000 para AOA 4 840 
000 000, através de acções da mesma categoria e 

com o mesmo valor nominal das já existentes. Este 
aumento de capital social foi integralmente subscrito 
e realizado, e está consubstanciado em escritura 
pública de 28 Junho de 2013, lavrado no 1º cartório 
Notarial de Luanda.

Em Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas, 
realizada no dia 5 Outubro de 2013, foi decidido 
aprovar novo aumento de capital, em numerário, de 
AOA 4 840 000 000 para AOA 9 262 000 000, com 
emissão e subscrição de novas acções da mesma 
categoria das já existentes, no valor nominal de AOA 
2 200.

Este aumento de capital foi realizado em 2013 e 2014, 
pelos montantes de AOA 2 042 334 000 e AOA 2 379 
666 000, respectivamente.

Concluído este aumento, o Banco passou a ter um 
capital social de AOA 9 262 000 000, representado 
por 4 210 000 acções de AOA 2 200 valor nominal.   
A composição dos Fundos Próprios à data de 31 
Dezembro de 2016 é a seguinte:
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Milhares AOA 

FUNDOS PRÓPRIOS 2016 2015

Capital Social 9 262 000 9 262 000

Resultados Transitados 2011 -287 858 -287 858

Resultados Transitados 2012 -1 163 214 -1 163 214

Resultados Transitados 2013 -1 579 671 -1 579 671

Resultados Transitados 2014 -3 314 112 -3 314 112

Resultados Transitados 2015 330 845 0

Reavaliação OT 0 216

Reserva Legal 36 761 0

Resultado 2016 1 055 418 367 608

4 340 169 3 284 969

À data de 31 Dezembro de 2016, a composição 
accionista do Banco Valor, S.A., é a seguinte:

17. IMPOSTOS
O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de 
Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente 
contribuinte do Grupo A. A tributação dos seus 
rendimentos é efectuada nos termos da Lei n.º 
19/2014, de 22 de Outubro, sendo a taxa de imposto 
aplicável de 30%.

À data de 31/12/2016, o Banco tem reconhecido 
imposto diferido activo no valor de mAOA 100 000. 
Este imposto diferido activo está reconhecido com 
base em:

a) Prejuízos fiscais aceites pela Autoridade 
tributária;

b) Resultado positivo registado em 2015 e 2016;

c) Business Plan para 2017-2018;

Os prejuízos fiscais a reportar para os anos futuros 
ascendem a AOA 4 597 421 m:

Accionista %
Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho 35,46

Carlos de Oliveira Madaleno 15,98

Emanuel Jorge Alves Madaleno 9,93

Rui Miguêns de Oliveira 8,70

Hélder da Silva Milagre 6,16

Silvio Alves Madaleno 5,23

Outros 18,54

100

Milhares AOA 

PREJUIZOS FISCAIS E IMPOSTO  PREJUIZO IMPOSTO

Ano 2013 1 564 081 469 224

Ano 2014 3 033 340 910 002

4 597 421 1 379 226
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18. BALANÇO POR MOEDA
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os balanços por 
moeda do Banco apresentam a composição que se 
segue:

Milhares AOA

2016

CÓDIGO DESCRIÇÃO AOA USD EUR GBP ZAR

110 Disponibilidades 5 992 091 1 384 393 4 750 851 3 123 1 754

12010 Operações no MMI 715 976 0 0 0 0

12020 Oper. Compra Tít. Terceiros c/ acordo Revenda 0 0 0 0 0

12040 Aplicações em Ouro e Outros Metais preciosos 0 0 0 0 0

13030 Carteira Mantidos até vencimento 8 776 465 597 304 0 0 0

150 Créditos no sistema de pagamentos 605 0 0 0 0

160 Operações cambiais 0 0 0 0 0

17010 Créditos 7 904 252 16 0 0 0

17090 (-) Provisão para Créditos de Cobrança Duvidosa -1 537 386 0 0 0 0

180 Outros Valores 3 856 104 0 0 0 0

190 Imobilizações 1 179 100 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 26 887 207 1 981 713 4 750 851 3 123 1 754

21010 Depósitos à Ordem 15 121 764 1 234 185 2 145 768 65 0

21020 Depositos a Prazo 7 341 772 3 143 710 0 0 0

22010 Operações no MMI 0 0 0 0 0

250 Obrigações no sistema de Pagamento 36 427 0 0 0 0

260 Operações Cambiais 0 0 0 0 0

27080 Outras Captações 0 0 0 0 0

280 Outras Obrigaçoes 123 146 0 0 0 0

290 Provisões para responsabilidades prováveis 137 642 0 0 0 0

TOTAL PASSIVO 22 760 751 4 377 895 2 145 768 65 0

410 Capital Social 9 262 000 0 0 0 0

430 Reservas e Fundos 36 761 0 0 0 0

45010 Resultados Transitados -6 014 010 0 0 0 0

5 Resultado do Exercício 1 055 418 0 0 0 0

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS 4 340 169 0 0 0 0

TOTAL PASSIVO + FUNDOS PRÓPRIOS 27 100 920 4 377 895 2 145 768 65 0
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Milhares AOA

2016

CÓDIGO DESCRIÇÃO AOA USD EUR GBP ZAR

110 Disponibilidades 5 185 753 2 850 645 125 554 12 867 0

12010 Operações no MMI 0 0 0 0 0

12020 Oper. Compra Tít. Terceiros c/ acordo Revenda 0 0 0 0 0

12040 Aplicações em Ouro e Outros Metais preciosos 0 0 0 0 0

13030 Carteira Mantidos até vencimento 3 347 642 487 178 0 0 0

150 Créditos no sistema de pagamentos 29 600 0 0 0 0

160 Operações cambiais 0 0 0 0 0

17010 Créditos 6 763 725 0 0 0 0

17090 (-) Provisão para Créditos de Cobrança Duvidosa -1 018 123 0 0 0 0

180 Outros Valores 405 268 0 0 0 0

190 Imobilizações 4 720 673 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 19 434 538 3 337 823 125 554 12 867 0

21010 Depósitos à Ordem 14 068 241 1 637 572 41 351 0 0

21020 Depositos a Prazo 1 031 160 2 422 925 0 0 0

22010 Operações no MMI 0 0 0 0 0

250 Obrigações no sistema de Pagamento 59 765 0 0 0 0

260 Operações Cambiais 0 0 0 0 0

27080 Outras Captações 0 0 0 0 0

280 Outras Obrigaçoes 239 202 16 0 0 0

290 Provisões para responsabilidades prováveis 125 581 0 0 0 0

TOTAL PASSIVO 15 523 949 4 060 513 41 351 0 0

410 Capital Social 9 262 000 0 0 0 0

430 Reservas e Fundos 216 0 0 0 0

45010 Resultados Transitados -6 344 855 0 0 0 0

5 Resultado do Exercício 367 608 0 0 0 0

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS 3 284 969 0 0 0 0

TOTAL PASSIVO + FUNDOS PRÓPRIOS 18 808 918 4 060 513 41 351 0 0

A 31 de Dezembro de 2016, o Banco Valor apresentava 
uma exposição cambial longa de 66,6% dos fundos 
próprios regulamentares. Esta exposição cambial 
resulta da sua carteira de indexados.

Caso não se incluam os indexados no cálculo da 
exposição cambial, a posição do Banco passa a ser 
negativa em 4,8%.
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19. MARGEM FINANCEIRA
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

Milhares AOA 

 2016 2015
PROVEITOS DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ 27 867 16 172

Proveitos de operações no Mercado Monetário Interfinanceiro   

De Operações de MMI 19 864 15 760

Depósitos a prazo em instituições de crédito no estrangeiro 2 132 412

Depósitos a prazo em instituições de crédito no País 0 0

Proveitos de operações de compra de títulos com acordo de revenda 5 871 0

PROVEITOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1 121 592 546 262

De títulos mantidos para negociação 0 66 249

De títulos disponiveis para venda 0 4 867

De títulos mantidos até vencimento 1 121 592 475 146

PROVEITOS DE CRÉDITO 1 116 464 718 959

PROVEITOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 2 265 923 1 281 393

CUSTOS DE DEPÓSITOS 206 454 131 735

Depósitos à Ordem 0 9

Depósitos a Prazo 206 454 131 726

CUSTOS DE CAPTAÇÃO P/ LIQUIDEZ 2 371 46 162

Operações no MMI 2 371 46 162

Depósitos a prazo em instituições de crédito no estrangeiro 0 0

Depósitos a prazo em instituições de crédito no País 0 0

Venda de títulos próprios com acordo de recompra 0 0

CUSTOS COM OUTRAS CAPTAÇÕES 0 0

CUSTOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS PASSIVOS 208 825 177 897

MARGEM FINANCEIRA 2 057 098 1 103 496

À data de 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de 
“Proveitos de Instrumentos Financeiros activos”, inclui 
mAOA 400 026 e mAOA 167 853, respectivamente, 
relativos a juros de OT’s e BT’s emitidos pelo Estado 
Angolano, estando estes isentos de contribuição 
industrial e sujeitos a imposto sobre aplicações de 
capitais quando emitidos a partir de Janeiro de 2013 
(Nota 5).

A rubrica “Proveitos de Instrumentos Financeiros 
activos”, inclui no ano de 2016 e 2015, um valor de 
mAOA 721 566 e mAOA 378 409, respectivamente, 
referente a reavaliação de OT indexadas, fruto da 
desvalorização da moeda nacional durante 2016  
e 2015.
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20. RESULTADOS DE OPERAÇÕES CAMBIAIS  
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de 
resultados operações cambiais apresenta a seguinte 
composição:

Milhares AOA 

 2016 2015
 LUCROS PREJUÍZOS LÍQUIDO  LUCROS PREJUÍZOS LÍQUIDO

RESULTADO EM:        

 - Operações cambiais e Reavaliação balanço 9 354 079 8 626 829 727 250 7 788 434 7 156 979 631 455

        

RESULTADOS DE OPERAÇÕES CÂMBIAIS 727 250 631 455

21. RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FINANCEIROS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

Milhares AOA 

2016 2015
PROVEITOS DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 1 255 041 858 453

Comissoes sobre Operacoes Cambiais 811 905 689 256

Comissoes por Compromissos para com terceiros 0 0

Comissoes por Garantias Prestadas 248 617 80 018

Comissoes por Servicos Bancarios Prestados 131 233 70 706

Outros proveitos por servicos Bancarios Prestados 63 286 18 473

CUSTOS DE COMISSÕES E CUSTÓDIAS 116 272 32 495

Comissoes sobre Operacoes Cambiais 0 1 383

Comissoes por Garantias Recebidas 0 0

Comissoes por Compromissos Assumidos por Terceiros 0 0

Comissoes por Servicos Prestados por Terceiros 116 272 31 112

Outras comissoes 0 0

RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS 1 138 769 825 958
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22.  PESSOAL
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

23. FORNECIMENTOS DE TERCEIROS 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

  Milhares AOA 

  2016 2015
MEMBROS DOS ORG. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 309 121 207 986

Retribuição Base  223 551 151 043

Subsidio  de  Representação  0 0

Subsídios (Natal + Férias)  66 519 40 328

Outras Despesas  19 051 16 615

    

COLABORADORES  780 797 750 702

Retribuição Base  413 078 373 992

Subsídios (Natal + Férias)  116 981 108 912

Segurança Social  35 129 31 182

Outros Encargos sociais 0 0

Outras Despesas  149 824 192 356

Bónus 65 785 44 260

    

PESSOAL  1 089 918 958 688

Milhares AOA 

 2016 2015
Comunicações 88 133 77 030

Água e energia 2 264 1 208

Transportes, deslocações e alojamentos 75 615 45 963

Publicidade 15 444 2 460

Conservação, reparação e limpeza 35 823 33 891

Auditorias, consultadorias e outros serviços 376 431 271 626

Seguros 5 268 6 175

Alugueres 195 230 179 572

Combustiveis, economato e materiais 25 967 37 903

Outros 114 237 169 728

   

FORNECIMENTOS DE TERCEIROS 934 412 825 556



08

RElATóRIO&CONTAS 2016

121

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A rubrica Outros, a 31/12/2016 e 31/12/2015, inclui AOA 
102 614 e AOA 157 282, relativos a donativos.

24. OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DE 
COMERCIALIZAÇÃO
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

Milhares AOA 

 2016 2015
IMPOSTOS E TAXAS NÃO INCIDENTES SOBRE O RESULTADO 50 755 28 268

Imposto consumo 0 2 074

Taxas e outros impostos 50 755 26 194

   

PENALIDADES APLICADAS POR AUTORIDADES REGULADORAS 8 261 23 200

   

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 389 541 287 626

Imobilizado corpóreo 110 517 93 660

Imobilizado incorpóreo 279 024 193 966

   

OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DE COMERCIALIZAÇÃO 448 557 339 094
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26. RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

Milhares AOA 

 2016 2015
Perdas imobilizações financeiras 0 0

Perdas relativas a exercícios anteriores 0 0

Mais valias de alienação de imb. corpóreo 11 903 406

Menos valias de alienação de imb. corpóreo 0 0

Recuperação de crédito 549 207 0

Ganhos relativos a exercícios anteriores -16 114 7 803

Resultado da descontinuidade de operações 0 0

Rendimentos titulos participação 0 0

Provisões -25 324 0

   

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 519 672 8 209

Milhares AOA 

 2016 2015
CUSTOS E PREJUIZOS DIVERSOS (I) 0 2 148

   

Proveitos diversos (II) 5 10 256

Proveitos pela prestação de serviços diversos 0 10 256

Recuperação de custos administrativos 0 0

Outros Proveitos 5 0

   

OUTROS CUSTOS E PROVEITOS OPERACIONAIS (II) -(I) 5 8 108

   

PROVISÕES SOBRE OUTROS VALORES E RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS 105 217 -128 098

 -105 212 136 206

25. OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS E 
PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:
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27. PARTES RELACIONADAS
À data de 31/12/2016 e 31/12/2015 as operações com 
partes relacionadas eram as seguintes:

PARTES RELACIONADAS 31/12/2016
Milhares AOA 

ACCIONISTAS ÓRGÃOS SOCIAIS PARTICIPADAS OUTROS TOTAL

BALANÇO

ACTIVO

Crédito Concedido

Capital 25 475 167 062 0 5 354 976 5 547 513

Juros e Prov. Equiparados 16 1 398 0 49 663 51 077

PASSIVO

Recursos captados

Depósitos Ordem 588 044 187 116 11 151 3 104 010 3 890 321

Depósitos a Prazo 0 310 342 0 7 082 306 7 392 648

Juros e Custos equiparados 0 4 208 0 66 625 70 833

Outros Credores Comissões 0 0 0 15 494 15 494

RESULTADOS

PROVEITOS 1 160 384

Margem Financeira - crédito 131 5 221 0 630 019 635 371

Resultados Operações Cambiais 6 980 9 863 0 300 302 317 145

Comissões 946 15 0 206 907 207 868

CUSTOS 206 536

Margem Financeira - recursos 430 5 700 0 104 397 110 527

Donativos 0 0 0 96 009 96 009

EXTRAPATRIMONIAIS

Crédito documentário 0 0 0 925 040 925 040
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PARTES RELACIONADAS FALTAM TABELAS

PARTES RELACIONADAS 31/12/2015
Milhares AOA 

ACCIONISTAS ÓRGÃOS SOCIAIS PARTICIPADAS OUTROS TOTAL

BALANÇO

ACTIVO 3 232 826

Crédito Concedido

Capital 0 18 727 0 3 157 339 3 176 066

Juros e Prov. Equiparados 0 9 0 56 751 56 760

PASSIVO 5 159 592

Recursos captados

Depósitos Ordem 526 424 91 654 15 1 917 937 2 536 030

Depósitos a Prazo 0 200 266 0 2 338 197 2 538 463

Juros e Custos equiparados 0 4 806 0 64 699 69 505

Outros Credores Comissões 0 0 0 15 594 15 594

RESULTADOS

PROVEITOS 482 360

Margem Financeira - crédito 3 084 85 0 126 913 130 082

Resultados Operações Cambiais 527 2 004 0 159 351 161 882

Comissões 3 067 2 233 166 184 930 190 396

CUSTOS 213 816

Margem Financeira - recursos 0 192 0 56 342 56 534

Donativos 0 0 0 157 282 157 282

EXTRAPATRIMONIAIS

Crédito documentário 0 0 0 534 563 534 563
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Milhares AOA 

  2016 2015
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 2 830 903 1 031 503

Garantias e avales recebidos 1 026 917 1 031 503

Compromissos assumidos p/ terceiros 1 803 986 0

RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS -1 356 511 -1 296 177

Garantias prestadas 0 -112 967

Crédito documentário -1 356 511 -1 183 210

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3 107 726 231 627

Tit/V.Mob. Subsc. p/ Col. Primária 3 107 726 231 627

RESPONSABILIDADES POR PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS 10 374 985 4 838 044

Tít Banco à guarda terceiros 10 243 795 4 838 044

Tít terceiros à guarda Banco 131 190 0

VALOR ACTUAL DAS OPERACÕES DE CRÈDITO 8 810 853 7 927 951

Créditos mantidos no activo 7 904 268 6 763 725

Créditos transferidos para prejuizo 906 585 1 164 226

28. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

29. PASSIVOS CONTINGENTES
Com referência a 31 de Dezembro de 2016 foram 
identificadas contingências fiscais graduadas como 
possíveis em sede Imposto sobre o rendimento 
do trabalho, Imposto de consumo e Contribuição 
Especial sobre as Operações Cambiais de Invisíveis 
Correntes que totalizam o montante de 38 141 mAOA.

30. EVENTOS SUBSEQUENTES
Para além dos factos mencionados, o Banco Valor não 
tem conhecimento de quaisquer factos posteriores 
a 31/12/2016, que justifiquem ajustamentos ou 
divulgação nas Notas às Contas, relativas ao exercício 
analisado.
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