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DEFINIÇÕES 

Salvo estipulação em contrário, os termos utilizados neste Documento Equivalente têm o seguinte significado: 

AZK ou Kz Kwanzas 

Acções 
As 1.450.827.827,00 acções ordinárias, escriturais, nominativas, sem valor nominal, representativas do capital 
social da SGA a emitir na sequência da cisão-simples  

BPI, Banco BPI, Banco Banco BPI, S.A. 
Banco Português de 
Investimento 

Banco Português de Investimento, S.A. 

BFA 

Banco de Fomento Angola, S.A., sociedade de direito angolano, com sede na Rua Amílcar Cabral, Luanda, 
República de Angola, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda sob o n.º 775, Pessoa 
Colectiva n.º 5410003691, com o capital social de Kz 1.305.561.000, integralmente subscrito e realizado, 
representado por 1.305.561 acções ordinárias com o valor nominal unitário de 1.000 kz 

BCI 

Banco Comercial e de Investimentos, S.A. sociedade de direito moçambicano, com sede na Av. 25 de Setembro, 
Prédio John Orr’s, n.º 1465, Maputo, Moçambique, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Maputo sob o n.º 8571, Pessoa Colectiva n.º 400 001 391, com o capital social de Mzn 6.808.799.060, 
integralmente subscrito e realizado, representado por 680.879.906 acções com o valor nominal unitário de 10 Mzn 

BPI Moçambique 

BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. sociedade de direito Moçambicano, com sede na Rua dos 
Desportistas, n.º 833, Ed. JAT V – 1, 1.º, Maputo, Moçambique, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Maputo sob o número 12.144, pessoa colectiva número 400072078, com o capital social de Mzn 
108.426.500, integralmente subscrito e realizado, representado por 1.084.265 acções com o valor nominal unitário 
de 100 Mzn 

Cisão 
A cisão-simples do Banco BPI no âmbito da qual será destacada uma unidade económica que integra as 
participações sociais por este detidas no BFA, no BCI e na BPI Moçambique, para além de outros activos e 
posições jurídicas, para constituição da SGA 

CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

CSC 
Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, com a redacção em 
vigor na presente data 

CódVM 
Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de13 de Novembro, com a redacção em 
vigor na presente data 

Demonstrações Financeiras 
Combinadas Consolidadas 

As demonstrações financeiras combinadas consolidadas históricas elaboradas para os exercícios de 2013 (este com 
comparativo a 2012) e de 2014 e para o primeiro semestre de 2015 (com comparativo ao primeiro semestre de 
2014) ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.º 211/2007, da Comissão de 27 de Fevereiro 

Documento Equivalente 
O presente documento que contém informação equivalente a um prospecto relativo à oferta e à admissão das 
Acções da SGA elaborado nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 134.º do CódVM 
e na alínea a) do n.º 2 do artigo 236.º do CódVM   

EURONEXT EURONEXT LISBON – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. 
Euronext Lisbon O mercado regulamentado gerido pela Euronext  
Grupo BPI Banco BPI e todas as sociedades que com este se encontram em relação de domínio ou de grupo 
Grupo SGA SGA e todas as sociedades que com este se encontram em relação de domínio ou de grupo 
IFRS Normas Internacionais de Relato Financeiro (Internacional Financial Reporting Standards) 

INTERBOLSA 
INTERBOLSA – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 
Mobiliários, S.A. 

Mzn Meticais  

Participações Sociais  
As participações sociais no BFA, BCI e BPI Moçambique detidas pelo Banco BPI, representativas, 
respectivamente, de 50,1%, 30% e 100% do respectivo capital social, e que integram a unidade económica 
destacada 

Projecto de Cisão  

Documento que apresenta e descreve, com o detalhe legalmente exigível, a operação de cisão-simples pela qual o 
Banco BPI, nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 118º e seguintes do CSC, irá destacar uma unidade 
económica correspondente ao exercício da actividade de gestão de participações sociais em instituições de crédito 
africanas, o qual foi oportunamente aprovado pelo Conselho de Administração do Banco BPI  

Sociedade aberta Sociedade com o capital aberto ao investimento do público 

SGA  

A SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A., sociedade comercial anónima a constituir 
para incorporar o património a destacar do Banco BPI por efeito da Cisão sob a designação SGA – Sociedade de 
Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. ou outra que venha a ser aprovada pelo Registo Nacional de 
Pessoas Colectivas 

€ Euro 
m.€  milhares de euros  
M.€ Milhões de euros  
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I. Advertências  

O presente Documento Equivalente é elaborado no âmbito da operação de cisão simples do Banco BPI, na modalidade 

de cisão prevista na alínea a) do número 1 do Artigo 118.º do CSC, aprovada pelo Conselho de Administração do Banco 

BPI em reuniões realizadas em 30 de Setembro e 23 de Dezembro de 2015, e que será submetido a apreciação dos 

Accionistas do Banco BPI em Assembleia Geral convocada para reunir em 5 de Fevereiro de 2016. No âmbito da 

referida Cisão será destacada uma parte do património do Banco BPI que, na terminologia utilizada pela alínea b) do 

número 1 do Artigo 124.º do CSC, constitui uma “unidade económica” (ramo de actividade), isto é, um conjunto 

patrimonial apto a, de um ponto de vista organizacional, funcionar autonomamente, para com ela se constituir a SGA, 

cujo objecto social consiste na gestão de participações sociais. O Documento Equivalente deverá ser lido em conjunto 

com o Projecto de Cisão. 

A parcela do património do Banco BPI a destacar corresponde à unidade de negócio de gestão de participações sociais 

em instituições de crédito africanas, incluindo todos os demais recursos, designadamente activos e os meios humanos 

que actualmente já se encontram afectos ao exercício desta actividade no Banco BPI e que, por conseguinte, são os 

necessários para que, imediatamente após a produção de efeitos da cisão, a SGA possa funcionar de forma autónoma.  

Assim, através da referida operação de cisão será destacado do Banco BPI o conjunto patrimonial que integra:  

a) As participações sociais detidas pelo Banco BPI nas seguintes entidades:  

 Banco de Fomento Angola, S.A.: participação accionista integrada por 654.086 acções correspondentes a 50,1% do 
capital social e inerentes direitos de voto no BFA; 

 Banco Comercial e de Investimentos, S.A.: participação accionista integrada por 204.263.972 acções 
correspondentes a 30% do capital social e inerentes direitos de voto no BCI; 

 BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A.: participação accionista integrada por 1.084.265 acções 
correspondentes a 100% do capital social e inerentes direitos de voto na BPI Moçambique. 

Relativamente às participações no BFA e na BPI Moçambique a cindir no âmbito da Cisão refira-se que as mesmas, na 

presente data, se encontram repartidas por diversas sociedades do Grupo BPI, as quais são, de forma directa e indirecta, 

integralmente dominadas pelo Banco BPI, nos seguintes termos: 

BFA: 

 # Acções % Detida

Banco BPI 653.910 50,0865 

BPI Madeira – SGPS, Unipessoal, S.A. 44 0,0034 

BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A. 88 0,0067 

Banco BPI Cayman, Ltd. 44 0,0034 

Total 654.086 50,1

 

BPI Moçambique: 
# Acções % Detida

Banco BPI  1.066.965   98,4045 

Banco Português de Investimento, S.A.   17.200   1,5863 

BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.  100   0,0092 

Total 1.084.265  100
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Não obstante, está prevista a aquisição, pelo Banco BPI a cada uma das sociedades acima referidas, das acções por 

aquelas respectivamente detidas quer no BFA quer na BPI Moçambique, aquisições essas que serão realizadas, uma vez 

obtidas as autorizações que ao caso sejam aplicáveis, em momento anterior à data de produção de efeitos da Cisão.  

Convirá esclarecer que a concretização destas transmissões intra-grupo não constitui uma condição da produção de 

efeitos da Cisão, pelo que a circunstância de alguma, ou algumas delas, não se concretizar até ao momento referido no 

parágrafo anterior ou, no limite, não se concretizar de todo (p.e. por falta de alguma autorização a que as mesmas 

possam estar sujeitas), não obsta à produção de efeitos da cisão, embora haja lugar ao ajustamento em conformidade do 

património a cindir o qual deixará de incluir as participações que seriam objecto dessas transmissões.   

De referir, por último, que, as referidas participações sociais serão destacadas no âmbito da projectada cisão sem o 

direito a receber os dividendos e outras remunerações que venham a ser distribuídas pelo BFA, pelo BCI e pela BPI 

Moçambique, respectivamente, por referência ao exercício de 2015, ainda que a respectiva distribuição ocorra já depois 

da produção de efeitos da projectada cisão. 

b) Outros Activos e Posições Jurídicas: o referido conjunto patrimonial integra outros activos líquidos no valor 

global de 5 milhões de euros correspondentes a um depósito à ordem e a activos e passivos afectos às posições 

jurídicas em contratos de trabalho celebrados com colaboradores, incluindo o activo imobilizado a eles afecto, 

que se justifica serem destacados para a SGA, de modo a que esta, imediatamente após a produção de efeitos 

da cisão, possa iniciar actividade e possa fazê-lo de forma autónoma.  

A Cisão é qualificada como oferta pública, contendo o presente Documento Equivalente, conforme previsto no n.º 5 do 

artigo 98.º do CSC, informação considerada pela CMVM, em 4 de Janeiro de 2016, como equivalente à de um 

prospecto, para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 134.º do CódVM e na alínea a) do n.º 2 do artigo 

236.º do CódVM.  

Tratando-se de cisão-simples, por mero efeito da cisão e na respectiva data de produção de efeitos jurídicos – que está 

previsto venha a ocorrer no primeiro dia útil do mês seguinte àquele em que ocorra a respectiva inscrição definitiva no 

registo comercial ou, alternativamente, em data anterior que venha a ser aprovada pelo Conselho de Administração -, os 

Accionistas do Banco BPI tornam-se accionistas da SGA, na precisa proporção da respectiva participação no capital do 

Banco BPI a essa data. 

A atribuição das Acções da SGA aos Accionistas do Banco BPI não pressuporá a transmissão, por parte destes, de 

qualquer instrução   

Será solicitada à admissão à negociação das Acções no mercado regulamentado gerido pela Euronext, estando a 

produção de efeitos da Cisão condicionada à aprovação da Euronext de tal admissão. 

O presente Capítulo deve ser considerado como uma introdução ao Documento Equivalente e pretende apresentar um 

resumo dos principais aspectos nele contidos, nomeadamente das principais características da SGA e das Acções. Como 

tal, a sua leitura não dispensa a leitura integral do Documento Equivalente, bem como não dispensa a leitura e 

conjugação com os elementos de informação que nele são incluídos em anexo, em particular o Projecto de Cisão, 

devendo estes ser entendidos como parte integrante deste Documento Equivalente. 

Nos termos do artigo 234.º, n.º 2 do CódVM, aplicável com as necessárias adaptações, a decisão de admissão à 

negociação no Euronext Lisbon das Acções, quando vier a ocorrer, “não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo 

da informação, à situação económica e financeira do Emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos valores 

mobiliários admitidos.” 
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A existência do presente Documento Equivalente não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada 

desde a data da sua disponibilização. Não obstante, se, entre a data do presente Documento Equivalente e a data de 

admissão à negociação das Acções, for detectada alguma deficiência no Documento Equivalente ou ocorrer qualquer 

facto novo ou se tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no Documento Equivalente, o Banco 

BPI divulgará informação ao mercado ao abrigo do regime da informação privilegiada. 

Os destinatários da Cisão devem informar-se sobre as implicações legais e fiscais em vigor e que lhe são aplicáveis 

associadas à aquisição, detenção ou alienação de valores mobiliários. Os investidores em valores mobiliários deverão 

ainda conhecer e compreender os riscos associados à sua aquisição e detenção, devendo, em caso de dúvidas, recorrer às 

entidades habilitadas ao seu esclarecimento. 

A distribuição do presente Documento Equivalente pode estar sujeita a restrição em certas jurisdições, devendo aqueles 

em cuja posse o mesmo Documento Equivalente se encontre informar-se e observar tais restrições. 

O presente Documento Equivalente contém afirmações sobre intenções e/ou expectativas do Banco BPI que não 

constituem factos históricos, sendo, antes, declarações relativas ao futuro. São declarações relativas ao futuro todas 

aquelas que não tenham por objecto factos pretéritos. As expressões “antecipa”, “acredita”, “espera”, “pretende”, “tem a 

perspectiva de”, “estima”, “projecta” e outras similares identificam declarações relativas ao futuro. Pela sua natureza de 

declarações relativas ao futuro, e tendo em consideração as incertezas que lhes estão associadas, as referidas afirmações 

sobre intenções e/ou expectativas do Banco BPI não constituem garantia de que essas intenções e/ou expectativas se 

venham a verificar ou concretizar. O Banco BPI não assume qualquer obrigação de actualizar ou rever as declarações 

relativas ao futuro, sem prejuízo do cumprimento das suas obrigações de divulgação de informação privilegiada nos 

termos previstos na lei. Os potenciais investidores são advertidos para, com respeito às declarações relativas ao futuro, 

usarem de uma ponderação cuidadosa e terem em atenção o que neste parágrafo é acerca delas referido. 

O Banco Português de Investimento, S.A. é o Intermediário Financeiro responsável pela prestação dos serviços de 

assistência à Cisão e admissão das Acções à negociação no Euronext Lisbon.  
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II. Responsáveis pela informação do documento equivalente 

As entidades que a seguir se indicam são, no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos termos do disposto nos 

artigos 149.º e 243.º do CódVM, aplicáveis com as necessárias adaptações, responsáveis pela suficiência, veracidade, 

actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação contida no presente Documento Equivalente à data da sua 

publicação, nos termos abaixo referidos. 

II.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO EQUIVALENTE 

II.1.1. O BANCO BPI  

O Banco BPI, S.A., sociedade aberta com sede na Rua Tenente Valadim, nº 284, no Porto, com o capital social de 

€1.293.063.324,98, inscrita na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de 

pessoa colectiva 501 214 534. 

O Banco BPI é ainda responsável pela elaboração das Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas. 

II.1.2. OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO BPI  

Conselho de Administração   

Artur Santos Silva Presidente 

Fernando Ulrich Vice-Presidente

Alfredo Rezende de Almeida Vogal 

Carla Bambulo Vogal 

António Domingues Vogal 

António Lobo Xavier Vogal 

Armando Leite de Pinho Vogal 

Carlos Moreira da Silva Vogal 

Edgar Alves Ferreira Vogal 

Ignacio Alvarez-Rendueles Vogal 

Isidro Fainé Casas Vogal 

João Pedro Oliveira e Costa Vogal 

José Pena do Amaral Vogal 

Lluís Vendrell Pí Vogal 

Manuel Ferreira da Silva Vogal 

Marcelino Armenter Vidal Vogal 

Maria Celeste Hagatong Vogal 

Mário Leite da Silva Vogal 

Pedro Barreto Vogal 

Santoro Finance - Prestação de Serviços, S.A. Vogal 

Tomaz Jervell Vogal 

Vicente Tardio Barutel Vogal 

 

O Conselho de Administração foi designado na Assembleia Geral de Accionistas realizada em 23 de Abril de 2014 para 

exercer funções no triénio 2014-2016.  
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II.1.3. OS MEMBROS DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DO BANCO BPI 

Os membros do Conselho Fiscal do Banco BPI: 

Conselho Fiscal 

 Presidente Abel António Pinto dos Reis 

 Vogais Jorge de Figueiredo Dias 

  Rui Campos Guimarães  

 

O Conselho Fiscal é ainda responsável pelo “Parecer do Conselho Fiscal sobre o Projecto de Cisão Simples do Banco 

BPI que lhe foi submetido pelo Conselho de Administração” emitido em cumprimento do disposto no artigo 99.º 

(aplicável por força do artigo 120.º) e no artigo 123.º, todos eles do Código das Sociedades Comerciais, que se anexa. 

Revisor Oficial de Contas  

A Deloitte & Associados, SROC, S.A., inscrita na OROC sob o n.º 43, registada na CMVM sob o n.º 231, com sede na 

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 7, 1070 – 100 Lisboa.  

A unidade económica a destacar integra, historicamente, as demonstrações financeiras consolidadas do Banco BPI, não 

existindo, por conseguinte, um historial financeiro consolidado para a SGA. Por este motivo e, ao abrigo do disposto no 

Regulamento (CE) n.º 211/2007, da Comissão de 27 de Fevereiro, que altera o Regulamento (CE) n.º 809/2004 da 

Comissão, de 29 de Abril de 2004, foram elaboradas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas, para os 

exercícios de 2013 (este com comparativo a 2012) e de 2014 e para o primeiro semestre de 2015 (com comparativo ao 

primeiro semestre de 2014), processo que se descreve de forma detalhada no Capítulo V deste Documento Equivalente. 

A Deloitte & Associados, SROC, S.A. é responsável pela elaboração e emissão dos Relatórios de Auditoria e de 

Revisão Limitada sobre as Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas. 

II.1.4. O REVISOR OFICIAL DE CONTAS RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO EMITIDO SOBRE O 

PROJECTO DE CISÃO  

A sociedade Fernando Ribeiro & Oliveira Maia, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. registada na Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas com o número 134, representada por Dr. Fernando Júlio Gonçalves Ribeiro, revisor 

oficial de contas registado na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 582, enquanto responsável pelo 

“Relatório do Revisor Oficial de Contas” emitido em cumprimento do disposto nos artigos 99.º do CSC, aplicável por 

remissão do artigo 120.º do mesmo Código, sobre o Projecto de Cisão, cujo parecer se insere em anexo. 

II.1.5. O INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA  

O Banco Português de Investimento, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, 284, no Porto, é o intermediário 

financeiro responsável pela prestação dos serviços de assistência ao Banco BPI no âmbito da Cisão e da admissão à 

negociação das Acções no Euronext.  
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II.2. DECLARAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS  

As entidades que, nos termos previstos no ponto II.1. são responsáveis pela informação contida numa determinada parte 

deste Documento Equivalente declaram que, após ter efectuado todas as diligências razoáveis para se certificarem de 

que tal é o caso, e tanto quanto é do seu conhecimento, a informação constante das partes do Documento Equivalente 

pelas quais são responsáveis, está em conformidade com os factos, não existindo quaisquer omissões susceptíveis de 

afectar o seu alcance. 

Nos termos do artigo 149.º, n.º 3 do CódVM, aplicável com as necessárias adaptações, a responsabilidade das entidades 

acima indicadas é excluída se provarem que o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de conteúdo 

do Documento Equivalente na data em que a Cisão seja aprovada na Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI a 

convocar para o efeito.  

Nos termos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 150.º do CódVM, aplicável com as necessárias adaptações, o Banco 

BPI responde independentemente de culpa, em caso de responsabilidade dos membros do seu órgão de administração 

ou de fiscalização, da sociedade de revisores oficiais de contas, do auditor, dos intermediários financeiros encarregues 

da assistência ou das entidades que sejam nomeadas como responsáveis por informação contida no presente Documento 

Equivalente. 

Nos termos do artigo 243.º, b) do CódVM, aplicável com as necessárias adaptações, o direito à indemnização deve ser 

exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do Documento Equivalente ou da sua alteração e 

cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a contar da divulgação do Documento Equivalente, ou da alteração que 

contém a informação ou previsão desconforme. 
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III. Descrição da Cisão 

III.1. DESCRIÇÃO E MOTIVOS DA CISÃO 

A informação relativa à descrição e motivos da Cisão consta dos Pontos 3, 5 e 6 do Projecto de Cisão que se anexa e 

que está igualmente disponível para consulta em www.ir.bpi.pt e www.cmvm.pt.  

III.2. AUTORIZAÇÕES E APROVAÇÕES 

A informação relativa às autorizações a aprovações a que a Cisão está sujeita consta do Ponto 7 do Projecto de Cisão 

que se anexa e que está igualmente disponível para consulta em www.ir.bpi.pt e www.cmvm.pt. 

As autorizações e aprovações a que a Cisão está sujeita e que se encontram descritas no ponto 7. do Projecto de Cisão  

foram solicitadas, aguardando-se resposta, a qual será divulgada ao mercado ao abrigo do regime da divulgação de 

informação privilegiada. 

A esse propósito informa-se que, conforme comunicado divulgado ao mercado em 28 de Dezembro de 2015, por cartas 

de 14 e 26 de Outubro de 2015, a Unitel, S.A. indicou ao Banco BPI que a sua posição era a de não dar o seu 

consentimento à transmissão por cisão da participação do Banco BPI no BFA. Na última das cartas referidas a Unitel, 

S.A. deu nota de que considerava existirem diversas alternativas que poderiam optimizar os interesses de ambas as 

partes e que estava disponível para as analisar e discutir. Na sequência desta posição, a Comissão Executiva do 

Conselho de Administração do Banco BPI promoveu um conjunto de actuações que envolveram conversações com a 

Unitel, S.A. e com os dois maiores accionistas do Banco BPI (CaixaBank, S.A. e Santoro Finance – Prestação de 

Serviços, S.A.), com vista a definir ajustamentos aos termos da cisão que permitissem obter uma alteração desta posição 

da Unitel, S.A. Estas conversações decorreram de forma construtiva mas até ao momento não permitiram alcançar os 

ajustamentos aos termos da cisão que permitissem conciliar aquele objectivo com os aspectos de ordem regulatória que 

se torna necessário acautelar. Neste quadro, considerando que a operação de cisão em apreço tem em vista solucionar a 

ultrapassagem do limite dos grandes riscos de que o Banco deu nota no comunicado ao mercado de 16 de Dezembro de 

2014, o Conselho de Administração do Banco BPI deliberou, sem abstenções e apenas com o voto contra do 

administrador Dr. Mário Silva, prosseguir com o processo de cisão iniciado em 30 de Setembro último, promovendo o 

registo do respectivo Projecto e solicitando ao presidente da mesa da Assembleia Geral a convocação de uma reunião 

deste órgão para se pronunciar sobre esse projecto. 

Informa-se ainda, também conforme comunicado divulgado ao mercado em 28 de Dezembro de 2015, que por carta de 

10 de Dezembro último, o Banco Nacional de Angola deu nota ao Banco BPI, entre outros aspectos, de que, 

considerando a existência de um acordo parassocial entre o Banco BPI e a Unitel, S.A. nos termos do qual é proibida a 

transmissão das participações por cada um detidas no BFA sem o acordo entre eles relativamente a essa transmissão, 

apenas poderá analisar o pedido apresentado para obtenção de prévia autorização (não oposição) por parte do BNA à 

Cisão, após acordo entre o Banco BPI e a Unitel, S.A.  

Foi ainda expresso pelo Banco Nacional de Angola na referida carta que “um eventual accionista do BFA, caso haja 

acordo entre o BPI e a Unitel deverá ter uma estrutura sólida que garanta a supervisão adequada do BFA.” 

Quaisquer alterações ao Projecto de Cisão estão sujeitas às aprovações necessárias, designadamente de nova deliberação 

dos Accionistas do Banco BPI nesse sentido. 
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A operação de Cisão produzirá efeitos jurídicos no primeiro dia útil do mês seguinte àquele em que ocorra a respectiva 

inscrição definitiva no registo comercial ou, alternativamente, em data anterior que venha a ser aprovada pelo Conselho 

de Administração, sendo portanto esta a data de constituição da SGA e da admissão das Acções representativas do 

respectivo capital social à negociação no Euronext Lisbon. 

III.3. FACTORES DE RISCO  

Os destinatários da Cisão devem ponderar cuidadosamente os factores de risco descritos no presente Capítulo, bem 

como a restante informação contida neste Documento Equivalente, ou em anexo, designadamente no Projecto de Cisão, 

bem como qualquer outra informação relativa a riscos e respectivos instrumentos de mitigação, previamente à sua 

tomada de decisão na Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI convocada para deliberar sobre a aprovação do 

Projecto de Cisão.  

Os riscos enunciados no presente Capítulo poderão ter um efeito negativo material na actividade, nos resultados, na 

situação financeira, e nas perspectivas futuras da SGA e poderão afectar negativamente o preço de mercado futuro das 

acções representativas do capital social da SGA e, em resultado, os destinatários da Cisão poderão perder parte ou a 

totalidade do seu investimento.  

Os riscos descritos no presente Documento Equivalente constituem os riscos mais significativos susceptíveis de afectar 

a SGA, com base no julgamento actual do Banco BPI sobre a informação disponível. Poderão existir riscos e incertezas 

adicionais que o Banco BPI actualmente considere não significativos ou de que não tenha conhecimento, podendo 

qualquer desses hipotéticos riscos ter um efeito materialmente negativo sobre a actividade, os resultados, a situação 

financeira e as perspectivas futuras da SGA. 

A ordem pela qual os seguintes factores de risco são apresentados não constitui qualquer indicação relativamente à 

possibilidade da sua ocorrência ou, caso se concretizem, à magnitude dos seus impactos.  

A existência do presente Documento Equivalente não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada 

desde a data da sua disponibilização. Não obstante, se, entre a data do presente Documento Equivalente, e a data de 

admissão à negociação das Acções, for detectada alguma deficiência no Documento Equivalente ou ocorrer qualquer 

facto novo ou se tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no Documento Equivalente, que sejam 

relevantes para a decisão a tomar pelos destinatários da Cisão, o Banco BPI divulgará informação ao mercado ao abrigo 

do regime da informação privilegiada. 

III.3.1. ASPECTOS RELEVANTES PARA A COMPREENSÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS PELOS 

POTENCIAIS INVESTIDORES 

A SGA tem por objecto a gestão de participações sociais como forma indirecta de exercício de actividades económicas 

e será constituída através da cisão-simples do Banco BPI, por destaque de um conjunto patrimonial correspondente à 

unidade de negócio de gestão de participações sociais em instituições de crédito africanas, a qual é integrada (i) pelas 

participações sociais correspondentes a 50,1% do capital social no BFA, a 30% do capital social no BCI e a 100% do 

capital social na BPI Moçambique, bem como por (ii) outros activos e posições jurídicas necessários ao suporte do 

exercício da actividade da unidade económica destacada. 

No presente capítulo abordam-se os riscos incorridos pelos potenciais investidores em acções da SGA agrupando-os sob 

três sub-títulos: 

 Os riscos relacionados com o objecto e estratégia da SGA; 



 

SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. 12/68 

 Os riscos a que o BFA, BCI e BPI Moçambique, cujas participações sociais serão detidas pela SGA, se encontram 
expostas na sua actividade nos respectivos mercados africanos; 

 Os riscos relacionados com a Cisão e as acções da SGA 

Os mencionados riscos são, genericamente, quanto aos aspectos acima elencados, de natureza e materialidade idênticas 

aqueles em que os investidores incorriam ao investir nas Acções Banco BPI, anteriormente à operação de cisão, salvo 

quanto ao risco de concentração que, na SGA, passa a estar exclusivamente focado na sua vocação de gestão de 

participações sociais em instituições financeiras africanas. 

Na interpretação dos riscos apresentados no presente capítulo e do seu potencial impacto no capital e na rentabilidade e, 

consequentemente, no valor das Acções da SGA, os potenciais investidores devem – quando tais riscos digam respeito a 

subsidiárias e mercados específicos – tomar em consideração a importância relativa dos investimentos em cada uma 

dessas participadas no conjunto da carteira de investimentos da SGA, seja em termos de capitais próprios afectos, seja 

de contributos para a resultado ou activos, consoante essas métricas sejam relevantes para o risco em causa. Devem, 

igualmente, ter em consideração que a SGA deterá 50.1% do BFA e o controlo de gestão do BFA (no quadro de uma 

parceria em que o accionista minoritário detém os restantes 49.9%), mas deterá uma participação minoritária no BCI, 

não detendo o controlo de gestão deste Banco, embora disponha de influência significativa.  

Vários riscos são referidos neste capítulo mencionando-se expressamente o BFA e BCI, mas não o BPI Moçambique, o 

que se explica pela inaplicabilidade ou muito reduzida materialidade de tais riscos nesta última Sociedade, atenta a 

natureza da sua actividade e a sua dimensão. 

As sociedades que integram a SGA e a sua respectiva importância relativa em termos de capital, contributo para os 

resultados e activo são, com base nas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas em 30 de Junho de 2015, 

expressa em milhares de euros: 

Milhares de euros 
Capitais 
próprios  

Capitais 
próprios 

atribuíveis à 
SGA 

Lucro 
(prejuízo) 

do 
período 

Activo 
Partici- 

pação 
efectiva 

Método de 
consolidação/ 

Registo 

Banco de Fomento Angola, S.A.  780 546 388 530  125 930 8 041 871 50.10% Integr. global 

Banco Comercial e de Investimentos, 

S.A. 
 223 361 66 668  15 814 2 447 825 30.00% 

Eq. 
patrimonial 

BPI Moçambique – Sociedade de 

Investimento, S.A. 
735  735 (296)  1 291 

100.00
% 

Integr. global 

 

III.3.2. RISCOS RELACIONADOS COM O OBJECTO E ESTRATÉGIA DA SGA 

III.3.2.1. Risco cambial 

O investimento pela SGA em participações de capital em entidades financeiras africanas – BFA em Angola, BCI em 

Moçambique – e na BPI Moçambique, igualmente em Moçambique, denominados em moeda diversa do Euro expõe a 

sociedade a risco cambial, que se reflecte principalmente na expressão em euros dos resultados e balanço das referidas 

sociedades participadas, para efeitos da sua consolidação. 

É relevante, para o efeito, a evolução das taxas de câmbio das respectivas moedas funcionais relativamente ao euro: (i) 

moedas locais – Kwanza e Metical, em Angola e Moçambique, respectivamente – face ao euro e (ii) do dólar face ao 

euro, em virtude da elevada utilização do Dólar americano nessas economias, o que explica que uma parte relevante do 

negócio efectuado com Clientes seja expresso em dólares. 
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Consequentemente, mesmo que o montante dos proveitos, custos e lucros do BFA, BCI e BPI Moçambique se 

mantenha inalterado nas respectivas moedas locais / Dólar americano, as alterações das taxas de câmbio podem afectar 

o montante dos proveitos, custos e lucros declarados na demonstração de resultados em euros da SGA.  

Mais concretamente, se o valor do Euro vier a aumentar significativamente face ao Kwanza, ao Metical e/ou ao Dólar 

norte-americano, os valores das rubricas do balanço e da conta de resultados expressos nessas moedas traduzir-se-ão em 

valores relativamente menores quando convertidos para euros. 

No final de Junho de 2015, cerca de 37% dos depósitos e 47% da carteira de crédito do BFA estavam denominados em 

dólares. Na mesma data, cerca de 19% dos depósitos e 16% da carteira de crédito do BCI estavam denominados em 

dólares.  

A SGA não efectua a cobertura do risco cambial da sua carteira de participações. 

O Kwanza e o Metical - moedas locais de Angola e Moçambique, respectivamente - registaram, desde início do ano e 

até Junho de 2015, depreciações em relação ao euro de 7.5% e 6.5%, respectivamente. O dólar americano registou no 

semestre uma apreciação de 9% em relação ao euro. 

Desde final de 2012 até Junho de 2015, o Kwanza e o Metical depreciaram 6.6% e 10.2% em relação ao euro. No 

mesmo período, o dólar americano registou uma apreciação de 18% em relação ao euro. 

Taxas de câmbio em relação ao Euro 

  2012 2013 2014 1ºsem.15 30 Dez.15

Taxas de câmbio no fim do período          

AKZ / EUR 126.4 134.4 125.2 135.3 147.8

MZN / EUR 39.2 41.4 40.8 43.7 50.2

USD / EUR 1.319 1.377 1.217 1.115 1.093

Taxas de câmbio médias no período (desde início do ano)      

AKZ / EUR 123.3 128.5 130.2 122.1 133.7

MZN / EUR 36.9 40.1 41.6 40.0 44.7

USD / EUR 1.292 1.331 1.322 1.110 1.105
 

A 30 de Junho de 2015, 60% do activo do BFA estava expresso em Kwanzas, 38% estava expresso em dólares ou 

indexado a essa moeda, 2% em euros e as posições noutras moedas tinham níveis residuais. A exposição líquida do 

balanço do BFA ao Kwanzas era de -140 M.€ e ao Dólar era de +134 M.€. 

III.3.2.2. Riscos relacionados com os dividendos 

A SGA é uma empresa holding cuja principal fonte de rendimento serão os lucros e outras distribuições recebidos do 

BFA, BCI e BPI Moçambique nas quais detém participações financeiras. A capacidade de a SGA pagar dividendos 

depende, por conseguinte, directamente, dos dividendos que lhe sejam pagos pelas suas participadas. O montante e o 

calendário de tais distribuições dependerá da geração por essas entidades de lucros distribuíveis, das políticas de 

distribuição de cada sociedade, das suas necessidades de capitalização, e das leis das respectivas jurisdições, incluindo, 

mas não se limitando, às regras (vigentes nos respectivos mercados) relativas a controlo cambial e à transferência para 

fora dessas jurisdições dos referidos lucros. 

O pagamento de dividendos pela SGA encontra-se, ainda, sujeito ao cumprimento da lei Portuguesa aplicável.  
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O quadro seguinte evidencia o montante de dividendos que o Grupo BPI recebeu das suas participações de capital no 

BFA e no BCI relativamente aos últimos 3 exercícios: 

Ano a que respeitam os dividendos 2012 2013 2014

BFA       

Lucro individual do BFA (M.€) 1) 166.0 177.8 254.0

Payout 65% 50% 50%

% de capital detida pelo BPI 50.1% 50.1% 50.1%

Dividendos recebidos pelo Grupo BPI (M.€)2 52.4 44.4 64.5

BCI       

Lucro individual do BCI (M.€) 1) 32.1 34.3 38.9

Payout 25% 18.96% 0%

% de capital detida pelo BPI 30.0% 30.0% 30.0%

Dividendos recebidos pelo Grupo BPI (M.€)2 2.4 1.9 0
 
1) Valores antes de ajustamentos de consolidação. 
2) Valores antes de impostos. 

 

De acordo com o previsto no artigo 51.º do Código do IRC, e no pressuposto da observação dos requisitos aí previstos, 

os dividendos pagos pelo BFA e pelo BCI à SGA não concorrem para a determinação do respectivo Lucro Tributável 

em IRC. Contudo, tendo em conta a legislação doméstica Angolana, bem como a inexistência de qualquer Convenção 

para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a evasão fiscal (“CDT”) celebrada 

entre Portugal e Angola, os dividendos pagos pelo BFA à SGA estarão sujeitos a uma taxa de retenção na fonte de 10% 

em Angola. (De acordo com a “Convenção celebrada entre a República Portuguesa e a República de Moçambique para 

evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a evasão fiscal”, a taxa de retenção na 

fonte neste território aplicável aos dividendos pagos pelo BCI à SGA encontra-se limitada a 10%. 

A propósito do risco relacionado com a transferência de dividendos remete-se para a informação constante do Ponto 

seguinte. 

III.3.2.3. Risco relacionado com controlo de câmbio 

Os dividendos distribuídos pelo BFA são pagos na moeda de curso legal (em kwanzas), verificando-se em Angola 

restrições decorrentes de políticas de controlo cambial, quer no câmbio de moeda, quer na transferência de capitais para 

outras jurisdições. A transferência de moeda, incluindo a repatriação de lucros ou dividendos, está sujeita a autorização 

por parte das autoridades cuja obtenção poderá não ser possível ou ser obtida em prazo diferente do esperado pela SGA. 

A incapacidade pontual de transferência de capitais de Angola poderá gerar dificuldades no cumprimento de 

compromissos da SGA.  

Em Moçambique também se verificam restrições decorrentes de políticas de controlo cambial, quer no câmbio de 

moeda, quer na transferência de capitais para outras jurisdições.  

III.3.2.4. Risco cambial para accionistas de países cuja moeda não seja o Euro 

Os accionistas de países cuja moeda não seja o Euro estão expostos a um risco de investimento suplementar decorrente 

das flutuações da taxa de câmbio relativamente à sua participação no capital social da SGA. 
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As Acções objecto de admissão à negociação são denominadas em Euros e irão ser admitidas à negociação em Euros. 

Quaisquer futuros pagamentos de dividendos sobre as acções serão efectuados em Euros. Quaisquer dividendos pagos 

pela SGA ou qualquer receita proveniente de qualquer venda das acções poderão ser negativamente afectados pela sua 

conversão noutra divisa, caso ocorra uma depreciação do euro relativamente a essa divisa. 

III.3.2.5. Risco de estratégia 

A SGA está sujeita a riscos de estratégia. Existe a possibilidade de a SGA tomar decisões estratégicas cujos resultados 

venham a diferir significativamente dos pretendidos. As estratégias adoptadas reflectem decisões tomadas num 

determinado enquadramento macroeconómico, de mercado, de concorrência, legal, regulamentar, e outros, 

enquadramento esse que é afectado por variáveis que a SGA não é capaz de influenciar e que podem alterar-se 

significativamente, de modo a tornar, eventualmente, as estratégias adoptadas inadequadas ao novo enquadramento. 

III.3.2.6. Risco de alterações em acordos e na organização de parcerias 

 
Em Angola 
 

A SGA irá deter uma participação maioritária de 50.1% no BFA, sendo a Unitel, S.A. detentora de 49.9% do capital 

social. Foi celebrado em Dezembro de 2008 um acordo parassocial entre o Banco BPI e a Unitel relativo ao BFA, 

estando previsto que a SGA venha a ingressar na posição contratual actualmente ocupada pelo Banco BPI no acordo 

parassocial acima referido. O acordo é válido por um prazo de 20 anos a contar da data da sua assinatura (que ocorreu 

em 9.12.2008), prazo este renovável automaticamente, por períodos idênticos, salvo denúncia por qualquer das partes 

até ao termo do décimo quinto ano do prazo inicial ou do prazo resultante da sua renovação que esteja em curso. O 

acordo contém, entre outras disposições, regras sobre a composição dos órgãos sociais e sobre a transmissão de acções 

do BFA, regras essas que, neste último caso, compreendem um direito de preferência recíproco sobre a transmissão 

onerosa de acções do BFA. 

Em Moçambique 

A SGA irá deter uma participação de 30% no BCI, sendo o restante capital social deste banco detido pelo Grupo Caixa 

Geral de Depósito (51,26%), pelo Grupo Insitec (18,12%) e por um conjunto de accionistas individuais (0,88%). No 

contexto do BCI foram celebrados dois acordos entre accionistas, com finalidades distintas, nos termos que 

seguidamente se descrevem: 

 Acordo Parassocial – em Julho de 2006 o Grupo Caixa Geral de Depósitos e o Banco BPI celebraram um acordo 
parassocial relativo ao BCI destinado a regular as suas relações enquanto accionistas do BCI, assim como 
determinados aspectos relativos ao seu funcionamento. Este acordo tem um prazo de vigência indeterminado, 
mantendo-se em vigor até que ocorra alguma das circunstâncias previstas no mesmo. 

 Acordo de Preferência – em 22 de Novembro de 2007, foi celebrado entre o Grupo Caixa Geral de Depósitos, o 
Banco BPI e o Grupo Insitec, um Acordo de Preferência que regula o direito de preferência por este conferido ao 
Grupo CGD e ao Banco BPI em caso de alienação onerosa, directa ou indirecta, de acções representativas do capital 
social do BCI detidas pelo mencionado Grupo Insitec. Este Acordo tem uma duração inicial de 30 anos, 
automaticamente renovável por sucessivos períodos de 5 anos, salvo denúncia por qualquer uma das partes com 1 
ano de antecedência face ao termo do prazo inicial de vigência ou do prazo de renovação em curso.  

No quadro do Projecto de Cisão está previsto que a SGA venha a ingressar na posição contratual actualmente ocupada 

pelo Banco BPI em ambos os Acordos acima descritos sendo a autorização das partes para esse efeito condição de 

produção de efeitos da Cisão nos termos do previsto no Ponto 7.1. do Projecto de Cisão. 
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III.3.2.7. Riscos relacionados com a legislação e regulamentação fiscais 

A SGA poderá ser afectada adversamente por alterações que eventualmente ocorram na legislação e demais 

regulamentação fiscal aplicável em Portugal, na União Europeia, em Angola, em Moçambique e em outros países 

africanos onde possa via a desenvolver a sua actividade, bem como por alteração de interpretação dessa legislação e 

regulamentação por parte das autoridades fiscais. Alterações ou dificuldades na interpretação ou no cumprimento de 

novas leis fiscais podem afectar negativamente os negócios da SGA e das suas participadas, a sua condição financeira e 

os seus resultados operacionais. 

III.3.2.8. Riscos relacionados com outras alterações legais e regulamentares 

A SGA está sujeita à legislação e regulamentação das jurisdições em que actua. Mudanças dessa legislação ou 

regulamentação, bem como da forma como a mesma é interpretada e aplicada poderão afectar a actividade do SGA, 

bem como os produtos e serviços que oferece e / ou o valor de seus activos. Estas mudanças são imprevisíveis e estão 

fora do controlo da SGA. 

III.3.2.9. Riscos relacionados com os investimentos em África 

Os investimentos da SGA na região da África Subsariana, designadamente em Angola e Moçambique, 

consubstanciados nas participações de capital em instituições financeiras, expõem a SGA e os seus accionistas a riscos 

derivados das condições políticas, económicas e sociais nessas economias e mercados. Tendo por referência as 

economias ocidentais mais desenvolvidas, esta é uma região onde na generalidade as instituições e os quadros 

regulatórios e legal são mais fracos, carecem de robustez e, em alguns casos são inexistentes ou incipientes no que 

concerne a determinadas matérias. A capacidade de intervenção do Estado e de implementação de políticas ou de 

legislação é também tipicamente mais reduzida e instável do que em sistemas políticos e económicos mais 

consolidados, dependendo muitas vezes de factores de natureza conjuntural. Na vertente económica, os países da região 

são também tipicamente mais instáveis e mais vulneráveis a choques exógenos adversos, nomeadamente no que diz 

respeito à evolução dos termos de troca.  

III.3.2.10. Riscos de natureza económica 

Os investidores na SGA estarão expostos aos riscos económicos subjacentes ao enquadramento macroeconómico actual 

e futuro de Angola e Moçambique. Relativamente a Angola, atendendo ao elevado grau de concentração de exportações 

e às elevadas necessidades de importações de bens de investimento e consumo – correspondiam a cerca de 36% do PIB 

em 2013, segundo o INE - o enquadramento económico é significativamente afectado e encontra-se vulnerável a 

alterações inesperadas nos preços internacionais de petróleo. O sector petrolífero representava em 2013 cerca de 39% 

do PIB, 98% das exportações e tem contribuído com uma parcela em torno de 70% para as receitas tributárias. 

Atendendo à possibilidade de manutenção dos preços desta commodity num nível relativamente baixo – situava-se em 

torno de 37 USD por barril no final de 2015 – num intervalo de tempo alargado, esta será uma importante restrição a ter 

em conta nas perspectivas futuras e nas políticas económicas futuras de Angola, bem como na antecipação de riscos e 

desafios que se colocam a um investidor exposto nesta geografia. Apesar de ser o segundo maior produtor da região de 

Africa Subsaariana a seguir à Nigéria – com produção esperada em torno de 1.8 milhões de barris dia em 2015 – o país 

é tomador de preços no mercado internacional, pelo que está sujeito ao impacto do choque de termos de troca, com 

consequências de stress importantes ao nível das reservas cambiais, grau de endividamento externo e interno. Num 

contexto de arrastamento prolongado da actual situação de preços baixos a necessidade de ajustamento ao nível da 

procura interna seria significativa, com potenciais consequências ao nível da instabilidade política e social.  

Em relação a Moçambique, a economia tem registado uma evolução regular, com taxas de crescimento que rondam os 

7%. A economia de Moçambique tem sido também condicionada pelo investimento e desenvolvimento de diversos 

grandes projectos, com impacto no crescimento e nas principais variáveis económicas. Actualmente, estão em curso 

investimentos significativos para a escala do país, nos sectores da extracção e transformação de gás natural e carvão, os 
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quais se estima que possam ter um impacto significativo aquando da sua entrada em funcionamento. O Fundo 

Monetário Internacional estima que o PIB per capita venha a registar um aumento de 68% até 2020, quando se antecipa 

que se possam concretizar as primeiras exportações de gás natural liquefeito. Dada a natureza dos investimentos em 

curso, de elevada complexidade técnica, e a dependência dos índices de rentabilidade dos actuais projectos da evolução 

dos preços das commodities energéticas no mercado internacional, existe o risco de que os resultados estimados fiquem 

aquém do que actualmente se perspectiva. É certo que uma parte significativa dos actuais investimentos têm sido 

financiados com entradas de Investimento Directo estrangeiro. Todavia, assiste-se em simultâneo ao aumento do nível 

de dívida externa e do grau de endividamento público, dada a progressiva redução dos donativos internacionais. O FMI 

estima que em 2015 o saldo da balança corrente seja deficitário em 41% do PIB, enquanto a dívida pública deverá 

exceder os 60% do PIB.  

Acresce que o desenvolvimento económico de Moçambique está também dependente do avanço de projectos de 

construção e melhoria de infraestruturas em todas as áreas – saneamento básico, transportes, distribuição de energia e de 

água potável, etc – de forma a estimular o desenvolvimento de um sector privado robusto e a retirar benefícios mais 

integrados do desenvolvimento dos actuais grandes projectos em curso na área da energia.  

Finalmente, destaca-se a actual avaliação das principais agências de rating relativamente aos dois países, cujas notações 

atribuídas se classificam como non-investment grade, alertando para riscos e principais desafios. Por exemplo, a 

Standard and Poor’s reviu em Agosto o Outlook da perspectiva da notação de Angola de “estável” para “negativo”, 

embora mantendo a classificação em “B+/B”. A agência alerta para a possibilidade de baixar a classificação atribuída à 

dívida soberana se as posições externa e fiscal do país se continuarem a deteriorar ao longo do próximo ano. Em 

Setembro, a mesma agência atribuiu também um Outlook “negativo” à classificação soberana de Moçambique, 

mantendo a notação em “B-/B”, alertando para a possibilidade de que venha a ser restruturado um empréstimo obtido 

pela Empresa Moçambicana de Atum S.A., financiamento obtido com uma garantia governamental. A revisão das 

formas de amortização da dívida e dos juros pagos seria classificada como um default selectivo, segundo a agência, e 

implicaria a revisão em baixa da notação de risco do país. Acresce que a S&P alerta também para o facto de 

Moçambique registar défices externo e público elevados, não obstante o ritmo de crescimento robusto.  

III.3.2.11. Riscos relacionados com sector financeiro 

A economia global e os mercados financeiros são instáveis. A situação financeira e o desempenho das entidades que 

operam no sector dos serviços financeiros em geral, tendem a ser significativamente afectadas pelas condições 

económicas regionais e globais e estão sujeitas a um risco sistémico de contágio. Os bancos participados pela SGA 

poderão, igualmente, ser adversamente afectadas por uma deterioração da solidez financeira de outras instituições a 

operar nos respectivos mercados.  

Adicionalmente, o mercado angolano – o mercado de actuação do BFA – e o mercado moçambicano – onde actua o 

BCI – são fortemente concorrenciais, com bancos internacionais a concorrerem com bancos locais e regionais. Uma 

evolução no sentido do aumento da concorrência nesses mercados bancários poderá ter impactos negativos na 

actividade, situação financeira, rentabilidade e perspectivas dos Bancos. 

III.3.2.12. Outros riscos 

A SGA poderá ficar exposta a outros riscos não identificados ou a um nível inesperado de risco. Não obstante estar 

previsto que sejam implementadas criteriosas políticas e procedimentos de gestão dos riscos e tipos de risco que o 

Banco BPI identificou e aos quais se encontra exposto, não pode ser assegurado que a SGA não venha a ser afectada 

pela materialização de riscos hoje desconhecidos de natureza idêntica ou diferente dos acima enunciados. Não pode 

também ser assegurado que, perante a ocorrência de cenários excepcionalmente adversos, as políticas e procedimentos 

por si utilizados na identificação, acompanhamento e gestão dos riscos pela SGA serão totalmente eficazes. 
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A SGA está sujeita a regras e regulamentos relacionados com a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao 

financiamento do terrorismo. A monitorização do cumprimento das regras de combate ao branqueamento de capitais e 

ao financiamento do terrorismo implica custos e esforços significativos. O não cumprimento destas regras pode ter 

consequências graves, incluindo consequências legais e reputacionais adversas.  

III.3.3. RISCOS A QUE O BFA, O BCI E A BPI MOÇAMBIQUE, CUJAS PARTICIPAÇÕES SOCIAIS 

SERÃO DETIDAS PELA SGA, SE ENCONTRAM EXPOSTOS NA SUA ACTIVIDADE NOS 

RESPECTIVOS MERCADOS AFRICANOS 

Os destinatários da Cisão devem, na interpretação da informação contida na presente secção, ter em consideração que a 

SGA irá deter 50.1% do BFA e o controlo de gestão do BFA (no quadro de uma parceria em que o accionista 

minoritário detém os restantes 49.9%), e irá ainda deter uma participação minoritária no BCI, a qual não confere o 

controlo de gestão deste Banco, embora disponha de influência significativa e, consequentemente acesso a informação e 

conhecimento razoável dos riscos e da políticas e práticas adaptadas para a sua gestão e mitigação.  

Cada um dos Bancos, BFA e BCI, dispõe de recursos humanos e materiais quantitativa e qualitativamente adequados ao 

desempenho das suas funções económicas e administrativas e é totalmente autónomo do ponto de vista operacional, 

designadamente quanto à gestão e controlo de riscos, tesouraria, sistemas centrais, marketing, etc, não existindo, nesta 

medida, nenhuma dependência significativa dos recursos do Banco BPI. 

III.3.3.1. Riscos relacionados com a regulamentação do sector financeiro 

As actividades bancárias do BFA e do BCI encontram-se sujeitas ao regime específico dos ordenamentos jurídicos 

Angolano e Moçambicano, respectivamente. Com efeito, em Angola, e portanto com impacto no BFA, a actividade 

bancária é regulada pela Lei de Bases das Instituições Financeiras, aprovada pela Lei nº 12/15, de 17 de Junho de 2015, 

que regula o processo de estabelecimento, o exercício da actividade, a supervisão, o processo de intervenção e o regime 

sancionatório das instituições financeiras. Por outro lado, em Moçambique, e com reflexo no BCI, a actividade bancária 

é regulada pela Lei nº 15/99, de 1 de Novembro, que regula o estabelecimento e o exercício da actividade das 

instituições de crédito e das sociedades financeiras. 

Em complemento destes diplomas, de carácter mais estrutural, a actividade bancária de cada uma das mencionadas 

entidades está ainda sujeita a uma extensa legislação e regulamentação, esta última emanada, principalmente, do BNA – 

Banco Nacional de Angola, no caso do BFA, e do Banco de Moçambique (BM), no caso do BCI.  

A referida legislação e regulamentação respeitam, entre outros aspectos, à liquidez, adequação do capital, 

provisionamento, investimentos permitidos, prevenção do branqueamento de capitais, questões de intermediação 

financeira, manutenção e divulgação de informação, práticas de marketing e de venda e fiscalidade.  

Estas regulamentações são frequentemente complexas e o seu cumprimento apresenta elevados custos em termos de 

tempo e de outros recursos. O não cumprimento da regulamentação aplicável poderá resultar em penalidades, danos de 

reputação e até perda da autorização para desenvolver a actividade. 

O BFA e o BCI estão ainda sujeitos às respectivas leis no que respeita à aplicação de medidas de intervenção, resolução, 

saneamento, dissolução e liquidação de instituições de crédito.  

Importa ainda referir que, de nos termos previstos na legislação acima identificada, a aquisição, directa ou indirecta, de 

uma participação qualificada no BFA ou no BCI está sujeita a prévia autorização/ não oposição por parte das autoridades 

identificadas nessa legislação.  
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Refere-se, finalmente, que a Comissão Europeia, ao abrigo do disposto no número 7 do Art. 114º do Regulamento (EU) 

nº 575/2013, de 26 de Junho, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de 

investimento, emitiu em 12 de Dezembro de 2014 uma Decisão de Execução na qual divulgou a lista dos países terceiros 

com regulamentação e supervisão equivalentes às da União Europeia, lista essa que integra apenas 17 países ou territórios.   

A República de Angola e a República de Moçambique não constam da lista de países terceiros com regulamentação e 

supervisão equivalentes às da União Europeia divulgada pela Comissão Europeia em 12 de Dezembro de 2014. 

III.3.3.2. Riscos relacionados com o cumprimento dos actuais ou de novos requisitos de capital  

Os requisitos de fundos próprios representam uma medida do risco da actividade financeira, designadamente dos riscos 

de crédito, de mercado (incluindo os riscos cambiais e os da carteira de negociação) e operacional, os quais são 

calculados nos termos da regulamentação prudencial em vigor. 

O capital deve não só cobrir as exigências regulamentares da actividade corrente (incluindo as exigências do rácio de 

solvabilidade e as exigências suplementares que as autoridades de supervisão impõem) mas também respeitar as 

necessidades estratégicas de crescimento, sujeitas às condições de mercado (custo de capital e dívida), e salvaguardar 

uma imagem de solidez junto de clientes, accionistas e outros stakeholders. Os fundos próprios necessários para fazer 

face a estes objectivos, são calculados a partir das demonstrações financeiras, tomando em conta o estabelecido na lei 

ou outra regulamentação em vigor. 

O BFA dispõe à data de 30 de Junho de 2015 de uma capitalização elevada expressa num montante de fundos próprios 

de 770 M.€ que se traduz num rácio de 22.9%, ou seja, em excessos de 434 M.€ e 12.9% relativamente ao mínimo 

regulamentar. O BCI dispõe à data de 30 de Junho de 2015 de uma capitalização elevada expressa num montante de 

fundos próprios de 174 M.€ que se traduz num rácio de 14.1%, ou seja, em excessos de 75 M.€ e 6.1% relativamente ao 

mínimo regulamentar. Os rácios de capital do BFA e do BCI acima mencionados são calculados de acordo com o 

Instrutivo n.º 3/11 do Banco Nacional de Angola e com o Aviso 15/GBM/2013 de 31 de Dezembro e Circular 

01/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique, respectivamente. 

Ambos os bancos têm evidenciado elevadas rentabilidades (ROE médio nos últimos 10 anos de 39% no caso do BFA e 

de 33% no caso do BCI) que tem assegurado uma adequada geração interna de capital por retenção de resultados, 

permitindo, em paralelo, a adequada remuneração dos accionistas através da distribuição de dividendos. No entanto não 

é possível assegurar que o BFA e /ou o BCI não possam ter que realizar no futuro aumentos de capital com o objectivo 

de cumprimento de rácios regulamentares, ou para financiar as respectivas estratégias de crescimento. 

III.3.3.3. Requisitos de cumprimento de indicadores de liquidez  

A rentabilidade dos activos financeiros é, regra geral, inversamente correlacionada com a sua liquidez. O cumprimento 

de rácios de liquidez por parte do BFA e do BCI pode, por isso, levar à necessidade de constituição de carteiras de 

activos de elevada liquidez mas de reduzida rentabilidade. Por outro lado, pode levar a um aumento dos custos de 

financiamento, já que a construção dos rácios privilegia o financiamento de longo prazo relativamente ao financiamento 

de curto prazo. Estas alterações poderão ter um impacto negativo nos resultados dos bancos. 

O BFA está obrigado a cumprir as disposições em vigor em Angola no que respeita à manutenção de reservas mínimas 

obrigatórias de caixa.  

As reservas obrigatórias são constituídas em kwanzas e em dólares, em função da respectiva denominação dos passivos 
que constituem a sua base de incidência, devendo ser mantidas durante todo o período a que se referem:  
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 em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, as reservas obrigatórias foram apuradas, nos termos do disposto no Instrutivo 
n.º 07/2014 de 3 de Dezembro do BNA, através da aplicação de uma taxa de 15% sobre a média aritmética dos 
passivos elegíveis em kwanzas e noutras moedas. 

 em 30 de Junho de 2015, as reservas obrigatórias foram apuradas, nos termos do disposto no Instrutivo N.º 03/2015, 
de 23 de Fevereiro do BNA, através da aplicação de uma taxa de 20% % sobre a média aritmética dos passivos 
elegíveis em moeda nacional e de uma taxa de 15% sobre a média aritmética dos passivos elegíveis em moeda 
estrangeira; 

 actualmente encontra-se em vigor o Instrutivo n.º 19/2015 de 2 de Dezembro de 2015 que determina a exigibilidade 
de manutenção de reservas obrigatórias através da aplicação de uma taxa de 25% a aplicar sobre a média aritmética 
dos passivos elegíveis em moeda nacional e de uma taxa de 15% a aplicar sobre a média aritmética dos passivos 
elegíveis em moeda estrangeira.  

As reservas obrigatórias de caixa são constituídas por depósitos à ordem não remunerados no BNA e em parte, de 

acordo com o previsto no respectivo Instrutivo em vigor, por títulos de dívida do Tesouro Angolano. 

III.3.3.4. Riscos relacionados com a legislação e regulamentação fiscais 

O BFA, o BCI e a BPI Moçambique poderão ser afectados adversamente por alterações que eventualmente ocorram na 

legislação e demais regulamentação fiscal aplicável em Angola e em Moçambique e outros países onde possam 

desenvolver a sua actividade, bem como por alteração de interpretação dessa legislação e regulamentação por parte das 

autoridades fiscais. Alterações ou dificuldades na interpretação ou no cumprimento de novas leis fiscais podem afectar 

negativamente os negócios do BFA, do BCI e da BPI Moçambique, a sua condição financeira e os seus resultados 

operacionais. 

III.3.3.5. Risco relacionados com a concorrência 

Os mercados bancário angolano e moçambicano são mercados fortemente concorrenciais, com bancos internacionais a 

concorrerem com bancos locais e regionais. Embora se considere que o BFA e o BCI detêm uma forte posição para 

continuar a competir com sucesso nos seus respectivos mercados, não há nenhuma garantia de que tal se verifique. Uma 

evolução no sentido de aumento da concorrência no mercado bancário em Angola e /ou Moçambique poderá ter 

impactos negativos na actividade e rentabilidade dos bancos nesses mercados. 

III.3.3.6. Riscos associados com a implementação das políticas de gestão de risco 

No âmbito da sua actividade normal o BFA, o BCI e a BPI Moçambique estão expostos a uma série de riscos em que 

tipicamente incorrem as instituições financeiras, e que incluem (i) o risco de mercado, (ii) o risco de crédito, (iii) o risco 

país, (iv) o risco de liquidez, (v) o risco de contraparte e (vi) o risco operacional. O BFA e o BCI têm implementadas 

políticas de gestão e procedimentos destinados a assegurar que cada um desses riscos está devidamente monitorizado e 

controlado. Embora se entenda que as participadas da SGA seguem as melhores práticas nesta área e se preveja que a 

SGA vá ter em conta nos seus cálculos aqueles que se acredita serem cenários conservadores, as políticas e 

procedimentos que utiliza para identificar e gerir esses riscos podem não ser totalmente eficazes. 

III.3.3.7. Risco de crédito 

Os riscos decorrentes de alterações na qualidade de crédito, do reembolso de empréstimos concedidos e o pagamento de 

outros valores devidos por mutuários e contrapartes são inerentes a uma ampla gama de negócios do BFA e BCI. 

Mudanças adversas na qualidade de crédito dos mutuários e das suas contrapartes, uma deterioração das economias 

angolana ou moçambicana, ou o aumento dos riscos sistémicos no sistema financeiro, poderão afectar a recuperação e o 

valor dos activos desses Bancos e exigir um aumento de provisões para casos de cobrança duvidosa de dívidas e outras 

disposições. Isso teria um efeito material adverso sobre a situação financeira dos Bancos e sobre os resultados das suas 

actividades. Os Bancos correm o risco de os seus mutuários e contrapartes não poderem cumprir as suas obrigações de 

pagamento. 
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Apesar de o BFA e o BCI analisarem a sua exposição a tais devedores e contrapartes numa base regular, bem como a 

sua exposição a certos sectores económicos e a determinadas regiões que os Bancos entendem serem críticas, o 

incumprimento de pagamentos pode resultar de circunstâncias imprevisíveis ou de difícil previsão. Além disso, as 

garantias constituídas podem ser insuficientes para cobrir a exposição destes Bancos, por exemplo, como resultado de 

súbitas depreciações no mercado, que reduzem drasticamente o valor dessas garantias. Como tal, no caso de mutuários 

ou contrapartes não cumprirem com suas obrigações de pagamento para com os Bancos, tal facto teria um efeito 

material adverso sobre a sua situação financeira e sobre o resultado das suas operações. 

O BFA e o BCI estão fortemente empenhados e dedicam muitos recursos à gestão de riscos de crédito e à análise das 

operações de crédito. A gestão da carteira de crédito é um processo contínuo que requer a interacção entre as várias 

equipas envolvidas na gestão de risco ao longo das sucessivas fases da vida do processo de crédito, com o objectivo de 

melhorar as metodologias de controlo de risco, a avaliação de riscos e respectivas ferramentas de controlo, bem como 

dos procedimentos e circuitos de decisão. 

Não obstante, factores como a deterioração das condições económicas globais, inesperados acontecimentos políticos ou 

uma falta geral de liquidez na economia podem resultar em perdas de crédito que excedam o montante das provisões 

dos Bancos ou as perdas máximas previstas através dos sistemas de gestão de risco. 

Na medida em que as operações do BFA e BCI estão localizadas em Angola e Moçambique, respectivamente, esses 

bancos estão expostos ao risco de uma contracção económica geral ou a outro evento que afecte as taxas de 

incumprimento nos respectivos países. 

Um aumento das provisões do BFA e do BCI para perdas decorrentes de empréstimos onde ocorreram incumprimentos 

ou possíveis perdas que excedem o valor dessas provisões pode ter um efeito significativamente adverso sobre a SGA.  

A carteira de crédito a Clientes do BFA ascendia a 1 389 M.€ no final de Junho de 2015, o que representava 18% do 

activo total individual do BFA. No final de Junho de 2015, o crédito em risco (de acordo com definição do Banco de 

Portugal) ascendia a 93 M.€, o que correspondia a 6.3% da carteira de crédito bruta. A cobertura do crédito em risco 

pelas imparidades para crédito e garantias acumuladas no balanço era de 111%. O rácio de crédito a Clientes vencido há 

mais de 90 dias era de 4.5% e estava coberto por imparidades para crédito e garantias acumuladas no balanço em 154%. 

III.3.3.8. Risco soberano  

O BFA dispõe de um balanço muito líquido, em que a carteira de crédito a Clientes representava 18% do activo e o 

rácio de transformação de depósitos em crédito se situava em 21% no final de Junho. O excesso de liquidez no balanço 

do BFA, definido como o total de depósitos e capital próprio não afecto ao financiamento do crédito, reservas 

obrigatórias ou financiamento do imobilizado, ascendia a 4.7 m.M.€ no final de Junho de 2015. 

Face às muito limitadas oportunidades existentes no mercado para aplicação da sua liquidez excedentária, o BFA aplica 

uma parte substancial desse excesso de liquidez em kwanzas em títulos de curto prazo e Obrigações emitidos pelo 

Tesouro Angolano e no BNA-Banco Nacional de Angola (o Banco Central Angolano). 

O excesso de liquidez em dólares é, preponderantemente, aplicado no mercado interbancário internacional, em 

particular no europeu, e em Obrigações do Tesouro Angolano expressas em dólares. 

Em 30 de Junho de 2015, a exposição do BFA ao Estado Angolano ascendia a 3 813 M.€, dos quais 374 M.€ eram 

relativos a crédito, 1 017 M.€ correspondiam a títulos de curto prazo (Bilhetes do Tesouro) e  2 422 M.€ correspondiam 

a Obrigações do Tesouro. Na mesma data, a exposição do BFA ao BNA era de 1460 M.€, sendo que cerca de 2/3 

daquele valor (1002 M.€) correspondia às reservas mínimas de caixa. 
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Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, as operações de crédito com o Estado Angolano constituíam a 

maior exposição de crédito do BFA, a qual se situava acima do limite de 25% dos Fundos Próprios Regulamentares, 

estipulado pelo Aviso nº 8/2007, de 26 de Setembro, do BNA (a posição em títulos não releva para aquele limite). O 

BFA obteve autorização do BNA para esta situação, a última das quais por um período de 6 meses que termina em 30 

de Janeiro de 2016. O BFA irá pedir a renovação desta autorização. Em 30 de Junho 2015, do total de depósitos à 

ordem e a prazo do BFA, cerca de 57% eram depósitos de empresas, 42% de Clientes particulares e 1.2% eram 

depósitos do sector público administrativo e sector público empresarial. 

III.3.3.9. Risco de mercado 

Os riscos de mercado mais significativos para o BFA e o BCI são as taxas de juro, taxas de câmbio e o valor das 

obrigações em carteira. Alterações nos níveis de taxas de juro, yield e spreads podem afectar o ganho realizado na 

diferença entre a taxa de juro associada a empréstimos concedidos e o custo desses empréstimos para os Bancos. 

Mudanças nas taxas de câmbio afectam o valor dos activos e passivos denominados em moedas estrangeiras e podem 

afectar o rendimento associado à negociação de divisas. O desempenho dos mercados financeiros pode causar 

alterações no valor do investimento do Emitente e nas suas carteiras de negociação. Os Bancos implementaram métodos 

de gestão de risco destinados a reduzir e a controlar estes ou outros riscos de mercado e a exposição a tais riscos é 

constantemente medida e monitorizada. No entanto, é difícil prever com precisão as mudanças nas condições 

económicas ou de mercado e antecipar os efeitos que tais mudanças podem ter sobre a condição financeira e sobre os 

resultados das operações dos Bancos. 

III.3.3.10. Riscos de liquidez 

Na eventualidade de ocorrerem diminuições ou mudanças nas fontes de financiamento que os Bancos BFA e BCI não 

sejam capazes de antecipar e prever, tais eventos podem ter consequências sobre a capacidade dos Bancos para cumprir 

as suas obrigações na data de vencimento das mesmas. 

Os recursos de clientes constituem a principal componente estrutural do financiamento da actividade.   

Os Bancos controlam continuamente a evolução da sua liquidez, monitorizando a entrada e saída de fundos. São 

realizadas projecções de liquidez de curto e médio prazo de liquidez a fim de ajudar a planear a estratégia de 

financiamento no mercado monetário e de capitais.  

III.3.3.11. Risco de cobertura de riscos (hedging) 

O BFA e o BCI efectuam transacções de cobertura de risco (hedging) para reduzir a sua exposição aos diferentes tipos 

de risco financeiros associados ao seu negócio. 

Estas transacções traduzem-se na contratação de derivados, instrumentos financeiros cuja valorização em cada 

momento depende de uma série de factores, nomeadamente, taxas de juro, taxas de câmbio, etc. Mesmo que os Bancos 

efectuem operações de cobertura de riscos de forma a mitigar o risco, desenvolvimentos inesperados de mercado podem 

afectar negativamente as estratégias de cobertura de risco. Para além disso, os Bancos não cobrem toda a sua exposição 

a riscos em todos os ambientes de mercado ou a todos os tipos de risco. Se algum dos instrumentos ou estratégias de 

cobertura forem ineficazes, os Bancos poderão vir a registar perdas, que poderão ter impactos adversos na sua 

actividade, situação financeira e resultados. 

III.3.3.12. Risco operacional 

O risco operacional representa o risco de perdas resultantes de acontecimentos externos ou de uma inadequação ou 

deficiência de procedimentos, de recursos humanos ou de sistemas internos.  

Esta definição inclui os riscos de compliance/legais, os quais se encontram caracterizados no ponto III.3.3.15. 
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A actividade do BFA e BCI depende da sua capacidade de processar o maior número de transacções de forma eficiente 

e precisa. O risco operacional e as perdas podem resultar de fraudes, erros por parte dos funcionários, transacções 

documentadas incorrectamente, autorizações internas obtidas de forma inadequada, não cumprimento de normas 

regulamentares e regras deontológicas, falhas de equipamentos, desastres naturais ou o fracasso de entidades externas, 

tais como, por exemplo, os fornecedores ou as contrapartes do Emitente. 

Embora o BFA e BCI tenham implementado sistemas de controlo de riscos e medidas de mitigação de perdas, e sejam 

dedicados recursos substanciais ao desenvolvimento de procedimentos eficientes e para a formação dos recursos 

humanos, não é possível assegurar procedimentos que sejam totalmente eficazes no controlo de cada um desses riscos 

operacionais. 

III.3.3.13. Risco de infra-estrutura 

O BFA e BCI enfrentam o risco de que os sistemas informáticos ou de telecomunicações poderem falhar, apesar dos 

esforços para manter esses sistemas em boas condições de funcionamento. Dado o elevado volume de operações que o 

processam diariamente, certos erros podem ser repetidos ou agravados antes de serem descobertos e corrigidos com 

sucesso. Deficiências ou falhas de processos internos, de funcionários ou sistemas, incluindo qualquer dos seus sistemas 

de contabilidade e de processamento de dados, poderão levar a perdas financeiras e danos à reputação. Além disso, 

apesar dos planos de contingência que têm previstos, a capacidade de o BFA e o BCI conduzirem a sua actividade pode 

ser adversamente afectada pela falha das infra-estruturas que suportam as suas operações e as comunidades em que 

actua. 

III.3.3.14. Risco de alterações legais 

O BFA e o BCI estão sujeitos à legislação e regulamentação das jurisdições em que actuam. Mudanças dessa legislação 

ou regulamentação, bem como da forma como a mesma é interpretada e aplicada, designadamente pelas autoridades de 

supervisão angolana e moçambicana, poderão afectar a actividade dos Bancos, bem como os produtos e serviços que 

oferece e / ou o valor de seus activos. Estas mudanças são imprevisíveis e estão fora do controlo dos Bancos. 

III.3.3.15. Riscos de compliance / legais  

Os riscos de compliance/legais representam o risco de perdas decorrentes da violação ou não-conformidade com as 

normas de fonte externa ou interna em vigor a que o BFA e o BCI se encontram sujeitos (designadamente devido à não 

transposição ou transposição incompleta ou errada das normas de fonte externa para a regulamentação e procedimentos 

internos ou devido a falhas de interpretação dessas normas) ou resultantes de acções judiciais 

Neste contexto, o BFA e o BCI estão sujeitos a riscos de compliance/legais decorrentes de violações ou não 

conformidade relativamente a leis, regulamentos, determinações específicas, contratos, regras de conduta e de 

relacionamento com clientes, práticas instituídas ou princípios éticos, que se materializem em sanções de carácter legal, 

na limitação das oportunidades de negócio, na redução do potencial de expansão, na sujeição à obrigação de reparação 

dos danos causados pela violação de obrigações contratuais, ou na impossibilidade de exigir o cumprimento de tais 

obrigações. 

A ocorrência dessa violação pode decorrer, designadamente, da falta ou incorrecta transposição para a regulamentação 

interna dos Bancos dessas normas. A ocorrência de situações de incumprimento das normas a que o BFA e o BCI se 

encontram sujeitos poderá, em função das circunstâncias concretas de cada uma dessas situações, ter como 

consequência (i) a ilegalidade (ou, mais genericamente, a ilicitude) e consequente invalidade de actos praticados e/ou 

(ii) o preenchimento de tipos criminais ou contra-ordenacionais e a consequente sujeição a penas ou coimas e/ou (iii) a 

sujeição do Banco ao dever de indemnizar danos decorrentes da sua actuação.  
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Com o objectivo de evitar que ocorram situações como as descritas no parágrafo anterior, o BFA e o BCI dispõem de 

mecanismos que têm em vista assegurar a permanente actualização e adaptação da estrutura e actividade dos Bancos às 

alterações das normas a que o mesmo se encontram sujeitos, bem como a formação das áreas dos Bancos para quem tais 

alterações apresentam maior relevância.  

O BFA e o BCI não podem garantir que o acompanhamento e prevenção dos riscos de compliance/legais a que se 

encontram expostos são ou serão totalmente eficazes, podendo, caso tal não suceda, a sua situação financeira e 

resultados ser afectadas negativamente. 

Existe a possibilidade de haver prejuízos inesperados decorrentes de deficiências na análise do enquadramento jurídico 

aplicável num dado momento aos contratos/posições a estabelecer, ou da alteração do mesmo enquadramento jurídico. 

As decisões judiciais e regulatórias desfavoráveis a outros bancos podem também ter implicações para o BFA e BCI, 

mesmo nos casos em que não são parte nos respectivos processos. Tal poderá ser o caso da impugnação ou declaração 

de ilegalidade de práticas ou cláusulas contratuais normalmente usadas em todo o sector. Por exemplo, decisões que 

tenham impacto em cláusulas constantes de termos e condições gerais ou calendários de amortização de empréstimos 

poderão afectar todo o sector. Esse poderá também ser o caso de uma decisão que dependa das circunstâncias especiais 

de um caso individual e cujo resultado seja depois usado por terceiros contra o BFA ou BCI. Os Bancos podem, em 

consequência, ser forçados a mudar as suas práticas ou a pagar compensações para evitar danos reputacionais. Estas 

decisões podem ter um efeito adverso substancial na condição financeira ou nos resultados da actividade dos Bancos. 

O BFA e o BCI mantêm relações contratuais com um grande número de clientes. Em todas as áreas de negócio e 

departamentos dos Bancos, a gestão de um tal número de relações contratuais implica o uso de termos e condições 

gerais, minutas standard de contratos e formulários. Esta estandardização implica que eventuais erros de redacção nos 

termos e condições individuais, contratos standard e formulários não conformes com as normas constituam um risco 

significativo devido ao grande número de contratos celebrados nestas condições. É possível que nem todos os termos e 

condições gerais, contratos standard e formulários utilizados pelo BFA e BCI cumpram todos os requisitos legais 

aplicáveis a todo o tempo. Se existirem problemas de aplicação, interpretação ou erros, ou se as disposições contratuais 

individuais ou os contratos na sua totalidade ou em parte forem inválidos, um grande número de relações com clientes 

poderá ser afectado negativamente, podendo resultar em pedidos de indemnização ou noutras consequências legais. 

Apesar das medidas adoptadas pelos Bancos com vista a mitigar os riscos de compliance/legais, não é possível 

assegurar a não ocorrência de impactos financeiros ou reputacionais negativos de eventuais desconformidades que 

possam ocorrer. 

O BFA e o BCI estão sujeitos a regras e regulamentos relacionados com a prevenção e combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo. A monitorização do cumprimento das regras de combate ao branqueamento 

de capitais e ao financiamento do terrorismo implica custos e esforços significativos. O não cumprimento destas regras 

pode ter consequências graves, incluindo consequências legais e reputacionais adversas.  

O Grupo de Acção Financeira (GAFI – FATF Financial Action Task Force) é um organismo de carácter 

intergovernamental constituído em 1989 com o objectivo de promover, a nível nacional e internacional, políticas de 

prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo, designadamente através da 

emissão de “Recomendações Internacionais”, as quais são consideradas o standard internacional nesta matéria e por 

cuja avaliação e grau de observância, por parte dos respectivos membros, o GAFI é responsável. Adicionalmente, o 

GAFI actua através da identificação de novos riscos e de novas metodologias de prevenção e combate ao 

branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.  
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Angola integra a lista de “High-Risk and Non-Cooperative Jurisdictions” (Países Não Cooperantes e de Alto Risco) do 

GAFI. 

De acordo com uma comunicação do GAFI, datada de 23 de Outubro último, no quadro da sua actividade permanente 

de monitorização do cumprimento das regras de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do 

terrorismo, o GAFI refere, relativamente a Angola, que1: “Since June 2010 and February 2013, when Angola made  

high-level political commitments to work with the FATF and ESAAMLG to address its strategic AML/CFT deficiencies, 

Angola has made significant progress to improve its AML/CFT regime. Angola has substantially addressed its action 

plan at a technical level, including by: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; (2) 

establishing an adequate legal framework and procedures for the seizure and confiscation of funds related to money 

laundering and the identification and freezing of terrorist assets; (3) establishing a fully operational and effectively 

functioning financial intelligence unit; (4) improving CDD measures; (5) ensuring that an appropriate legal basis exists 

to provide AML/CFT-related mutual legal assistance; and (6)  ratifying the UN Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism and the UN Convention on Transnational Organised Crime. The FATF will conduct an on-site 

visit to confirm that the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies 

previously identified by the FATF.”  

Tradução livre para Português: Desde Junho de 2010 e Fevereiro de 2013, quando Angola assumiu compromissos 

políticos de alto nível para cooperar com o GAFI e o GABCAOA (Grupo Anti-Branqueamento de Capitais da África 

Oriental e Austral) no tratamento das suas deficiências estratégicas em matérias de Prevenção do branqueamento de 

capitais e combate ao financiamento do terrorismo (ABC/CFT), Angola tem feito progressos significativos para 

melhorar o seu regime de ABC/CFT. Angola reforçou de forma substancial o seu Plano de Acção a nível técnico, 

nomeadamente: (1) criminalizando adequadamente o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo; (2) 

estabelecendo um enquadramento legal adequado e procedimentos para a apreensão e confisco de fundos relacionados 

com o branqueamento de capitais e a identificação e congelamento de bens de terroristas; (3) estabelecendo uma 

unidade de informação financeira operacionalmente completa e que funciona de forma eficaz; (4) melhorando as 

medidas de identificação dos Clientes (Customer Due Diligence ou CDD); (5) garantindo a existência de uma base 

jurídica adequada que assegure a prestação de assistência jurídica mútua nas matérias de ABC/CFT; e (6) ratificando a 

Convenção das Nações Unidas para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo e a Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional. O GAFI realizará uma visita in loco para confirmar que o processo de 

implementação das reformas e acções necessárias para corrigir as deficiências anteriormente identificadas pelo GAFI se 

encontra em curso. 

Neste contexto, refira-se que em Angola, no ano de 2011, foi aprovada uma nova Lei do Combate ao Branqueamento de 

Capitais e do Financiamento ao Terrorismo – Lei nº 34/11, de 12 de Dezembro – a qual estabelece as medidas de 

natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento 

ao terrorismo. 

Embora os Bancos realizem todos os esforços para assegurar o cumprimento da legislação aplicável, não podem 

garantir que as suas políticas e procedimentos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do 

terrorismo, impeçam em absoluto a ocorrência de alguns destes eventos, os quais, a ocorrerem, podem ter 

consequências gravosas, nomeadamente a nível reputacional, e projectarem-se em efeitos negativo na situação 

financeira e nos resultados dos Bancos 

   

                                                            
1) Definições: FATF: Financial Action Task Force; ESAAMLG: Eastern and Southern Africa 'Anti-Money' Laundering Group; AML/CFT: Anti-

Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism; CDD: Customer Due Diligence. 
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III.3.3.16. Risco reputacional  

Os Bancos, os seus Órgãos de Administração e Fiscalização e Colaboradores, encontram-se sujeitos a normas de fonte 

externa e interna, imperativas e de carácter recomendatório. A eventual desconformidade de actuação daqueles agentes 

com as referidas normas implica para os Bancos, para além das possíveis consequências jurídicas ou financeiras, um 

risco de reputação que pode ter consequências gravosas. 

Com vista a salvaguardar o absoluto respeito por todas as normas da natureza das acima referidas, o BFA e o BCI 

promovem o permanente controlo e avaliação da adequação das suas actividades àquelas normas e dispõem, em cada 

uma das sociedades, de Códigos de Conduta, que os membros dos órgãos sociais e os Colaboradores se comprometem a 

respeitar. 

Embora o BFA e o BCI acreditem que as suas actuais políticas e procedimentos são suficientes para assegurar o 

cumprimento da legislação aplicável, não podem garantir que se encontram, a todo o momento, em cumprimento com 

todas as regras aplicáveis, nem que as suas normas estão a ser consistentemente aplicadas pelos seus Colaboradores em 

todas as circunstâncias, apesar dos esforços e investimentos em formação interna sobre estas matérias e na divulgação e 

promoção do código deontológico. 

A eventual ocorrência, com conhecimento público, de situações de incumprimento que não tenha sido atempadamente 

detectada pelos instrumentos e metodologias utilizados pelo Banco, poderá afectar negativamente a reputação do 

Banco, a sua actividade, resultados e situação financeira. 

III.3.4. RISCOS RELACIONADOS COM A CISÃO E AS ACÇÕES  

III.3.4.1. Riscos inerentes à deliberação de aprovação da Cisão  

A concretização da Cisão, para além da verificação das demais condições e autorizações a que está sujeita, depende de 

aprovação da Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI convocada para reunir no próximo dia 5 de Fevereiro de 

2016, carecendo de aprovação por uma maioria de 2/3 dos votos emitidos.  

Sendo o Banco BPI uma sociedade regida pelo direito português e sendo os direitos dos titulares das suas acções 

ordinárias os decorrentes do CSC, do CódVM e dos respectivos Estatutos, os Accionistas do Banco BPI têm, em 

abstracto, a possibilidade de requerer a declaração de nulidade ou anulação de deliberações dos órgãos sociais do Banco 

BPI que violem disposições legais ou estatutárias.  

Nos termos previstos no artigo 117.º do CSC, a Cisão poderá ser declarada nula por decisão judicial com fundamento na 

inobservância da forma legalmente exigida ou na prévia declaração de nulidade ou anulação da deliberação da 

Assembleia Geral que tenha aprovado a Cisão. A acção declarativa de nulidade só pode ser proposta enquanto não 

forem sanados os vícios existentes mas nunca depois de decorridos 6 meses a contar da publicação do registo definitivo 

da Cisão ou da publicação da sentença transitada em julgado que declare nula ou anule a referida deliberação.  

Caso a Cisão seja aprovada, as Acções serão atribuídas a todos os Accionistas do Banco BPI, incluindo àqueles que não 

votem favoravelmente a deliberação de aprovação do Projecto de Cisão.  

A Cisão poderá não ser aprovada, caso em que a operação não se concretizará, não sendo constituída a SGA, nem 

ocorrendo qualquer destaque patrimonial do Banco BPI. 

   



 

SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. 27/68 

III.3.4.2. Risco de não verificação de alguma das condições e autorizações a que a Cisão está sujeita 

Poderão não se verificar ou ser concedidas todas as condições e autorizações a que a Cisão está sujeita e descritas no 

Ponto 7.1 do Projecto de Cisão, caso em que a operação não se concretizará, não sendo constituída a SGA, nem 

ocorrendo qualquer destaque patrimonial do Banco BPI. 

O Conselho de Administração do Banco BPI reserva-se o direito de renunciar à verificação da condição referida na 

alínea k) do Ponto 7.1. (obtenção do prévio acordo da Caixa Geral de Depósitos, S.A., Parbanca, SGPS, S.A., Insitec 

Investimentos, S.A., Insitec Holding, S.A., SCI – Sociedade de Controlo e Gestão de Participações Sociais, SARL, 2KL 

– Gestão de Participações, S.A. e Celso Ismael Correia, para cessão, em favor da SGA, da posição contratual do Banco 

BPI emergente do Acordo de Preferência celebrado em 22 de Novembro de 2007), sem prejuízo de ser acautelado 

qualquer impacto relevante que dessa renúncia possa advir para o Banco BPI.   

De referir, conforme previsto no Ponto 7.3. do Projecto de Cisão, que nos termos das disposições legais aplicáveis, até à 

respectiva aprovação pela Assembleia Geral do Banco BPI, a presente operação de Cisão poderá não se concretizar por 

iniciativa do Conselho de Administração do Banco, mediante a mera retirada da proposta apresentada (mesmo que se 

verifiquem todas as condições descritas no Ponto 7 do Projecto de Cisão). 

Está igualmente previsto no Projecto de Cisão que após a aprovação da Cisão em Assembleia Geral do Banco BPI, mas 

caso esta não tenha ainda não produzido efeitos, mesmo no caso de já ter sido apresentada a registo comercial, a 

respectiva não concretização por causa distinta da não verificação de alguma das condições descritas no Projecto de 

Cisão, depende de nova deliberação dos Accionistas do Banco BPI nesse sentido. 

Finalmente, e também conforme previsto no Projecto de Cisão, se entretanto a ultrapassagem do limite de grandes 

riscos descrito no Ponto III. Introdução do Projecto de Cisão for, por alguma outra via, solucionada, o processo de cisão 

poderá, no quadro do referido nos dois parágrafos anteriores, vir a ser suspenso ou cancelado. 

A apresentação da Cisão aprovada pelos Accionistas do Banco BPI a registo comercial apenas ocorrerá se e depois de 

verificadas cada uma das condições e autorizações de que depende a produção de efeitos da Cisão nos termos do 

Projecto de Cisão. 

III.3.4.3. Risco de oposição por parte de credores à Cisão   

Conforme previsto no Ponto 17 do Projecto de Cisão e nos termos previstos na lei, certos credores poderão deduzir 

oposição judicial à Cisão, o que impedirá o registo da mesma no registo comercial e a produção dos respectivos efeitos, 

ainda que a Cisão tenha sido aprovada pelos Accionistas do Banco BPI e ainda que a oposição careça de fundamento.  

Em caso de oposição, a Cisão só poderá ser definitivamente inscrita no registo comercial quando (i) a oposição seja 

julgada improcedente ou haja absolvição da instância nos termos do artigo 101.º-B do CSC, (ii) haja desistência do 

oponente, (iii) ocorra satisfação do direito do oponente ou seja prestada caução, (iv) haja consentimento do oponente à 

inscrição ou (v) seja consignada em depósito a quantia devida ao oponente. 

III.3.4.4. Risco de perda parcial ou total do valor das Acções 

A detenção de acções (diferentemente do investimento em obrigações que representa um empréstimo contraído pelo 

emitente junto dos investidores, pelo que, quando adquire uma obrigação, o investidor torna-se credor dessa entidade), 

representa para o respectivo titular a detenção de um valor mobiliário que representa uma fracção do capital social de 

uma empresa, tornando-se accionista da empresa que as emite. Não há uma maturidade definida para o investimento em 

acções e não há garantia de pagamento de uma remuneração periódica. No momento da venda, o capital reembolsado 

pode ser inferior ao capital inicialmente investido. 
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III.3.4.5. A adequação das Acções ao perfil do investidor 

Não obstante os deveres de informação e adequação que recaem sobre as entidades cotadas, os destinatários da Cisão a 

quem poderão ser atribuídas Acções da SGA devem determinar a adequação da detenção de tais Acções em atenção às 

suas próprias circunstâncias. Em particular, o destinatário da Cisão deverá: 

 ter suficiente conhecimento e experiência para realizar uma avaliação ponderada das Acções, das vantagens e dos 
riscos de detenção das Acções da SGA e da informação contida ou incorporada neste Documento Equivalente; 

 ter acesso e conhecer instrumentos analíticos apropriados para avaliar, no contexto da sua particular condição 
financeira, um investimento nas Acções da SGA e o impacto das mesmas na sua carteira de investimentos; 

 ter recursos financeiros suficientes e liquidez que permitam suportar todos os riscos inerentes à detenção das Acções 
da SGA; 

 perceber aprofundadamente os termos e as condições aplicáveis às Acções da SGA e estar familiarizado com os 
mercados financeiros relevantes, se necessário com assessoria de um consultor financeiro ou outro adequado, bem 
como cenários possíveis relativamente a factores económicos, de taxas de juro ou outros que possam afectar o seu 
investimento e a sua capacidade de suportar os riscos aplicáveis. 

III.3.4.6. Considerações sobre a legalidade do investimento 

As actividades de certos investidores estão sujeitas a leis e regulamentos em matéria de investimentos e/ou a revisão ou 

regulação por certas autoridades. Cada destinatário da Cisão deve recorrer aos seus próprios consultores jurídicos para 

determinar se, e em que medida, (i) as Acções da SGA são investimentos que lhes são legalmente permitidos, (ii) as 

Acções da SGA podem ser usadas como colateral para diversos tipos de empréstimos, e (iii) se outras restrições são 

aplicáveis à aquisição/detenção das Acções. As instituições financeiras devem consultar os seus consultores jurídicos, 

financeiros ou outros ou as entidades regulatórias adequadas para determinar o tratamento apropriado das Acções da 

SGA nos termos das regras de gestão de risco de capital que sejam aplicáveis ou outras regras similares. 

III.3.4.7. Lei aplicável e alterações legais 

Os direitos dos titulares de Acções, enquanto accionistas da SGA, sociedade sujeita à legislação Portuguesa serão 

regidos pelo direito Português, podendo alguns aspectos diferir dos direitos usualmente reconhecidos a accionistas de 

sociedades regidas por direitos que não o português. Não pode ser assegurado que não venha a ocorrer uma qualquer 

alteração legal (incluindo fiscal), regulatória ou na interpretação ou aplicação das normas jurídicas aplicáveis que possa 

ter algum tipo de efeito adverso nos direitos e obrigações do Sociedade SGA e/ou dos investidores nas Acções.  

III.3.4.8. Riscos relacionados com a cotação e liquidez das Acções da SGA 

A emissão das Acções e a respectiva admissão à negociação no Euronext Lisbon depende, para além de aprovação por 

parte da CMVM e Euronext, do prévio registo da operação de Cisão na Conservatória do Registo Comercial, o qual só 

poderá ter lugar após a verificação de todas as condições e autorizações a que a Cisão está sujeita e, bem assim, da 

respectiva aprovação pela Assembleia Geral de Accionista do Banco BPI. O Banco BPI não pode garantir que o registo 

da Cisão e a admissão à negociação das Acções no Euronext Lisbon venham a ter lugar nas datas previstas. 

Prevê-se que as Ações da SGA sejam admitidas à negociação após a constituição da SGA não sendo porém possível 

garantir que se desenvolverá um mercado activo e líquido. Os destinatários da Cisão poderão não conseguir vender as 

suas Acções dentro do horizonte temporal pretendido. 

O mercado para negociação das Acções pode ser influenciado pelas análises e relatórios de research que os bancos de 

investimento e casas de corretagem emitam sobre a SGA e tal impacto ser negativo quando a opinião e recomendações 

emitidas pelos analistas sejam negativas. 
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Vendas futuras de Acções por parte de accionistas significativos, ou a percepção de que tal venda poderia ocorrer, 

poderão diminuir a cotação das Ações da SGA. 

Além disso, as condições gerais do mercado e as flutuações dos preços das acções e os volumes de negociação em 

geral, podem exercer pressão negativa sobre a cotação das Acções.  

III.3.4.9. Risco de uma oferta de aquisição  

A SGA, enquanto sociedade com o capital aberto ao investimento do público, estará sujeita às regras aplicáveis às 

ofertas públicas de aquisição, podendo, as acções da SGA, consequentemente, ser objecto de uma oferta de aquisição. 

Nessa eventualidade, poderão ocorrer alterações que poderão ter um impacto substancial na estratégia, na organização e 

estrutura da SGA, nos negócios, situação financeira e resultados da SGA. 

III.3.4.10. Risco relacionado com a alteração da estrutura accionista 

Eventuais alterações da estrutura accionista da SGA poderão ter impacto na evolução futura da SGA.  

Atendendo às características da operação que dará origem à constituição da SGA, as acções da SGA serão, na data de 

produção de efeitos jurídicos da Cisão e dessa constituição, atribuídas a quem for accionista do Banco BPI nessa data. 

Nesses termos, a estrutura accionista da SGA será, na data de produção de efeitos jurídicos da Cisão, idêntica à do 

Banco BPI na mesma data. Se, na referida data, as participações qualificadas no Banco BPI corresponderem às 

divulgadas ao mercado até à data do presente Documento Equivalente, a lista das participações qualificadas na SGA, no 

momento da sua constituição, será idêntica à do Banco BPI e, portanto, à indicada no Ponto IV.3.1. deste Documento 

Equivalente. 

III.3.4.11. Accionistas residentes fora da UE pode não ser capazes de exercer direitos de preferência em caso de 

aumento de capital e sofrer diluição económica e de direito de voto. 

No caso de um aumento de capital social da SGA com reserva de preferência para os Accionistas, alguns daqueles que 

residam fora da União Europeia poderão não ter possibilidade de exercer os seus direitos de preferência e sofrer 

diluição económica e de voto.  

III.3.4.12. Risco cambial para accionistas de países cuja moeda não seja o Euro 

Os accionistas de países cuja moeda não seja o Euro estão expostos a um risco de investimento suplementar decorrente 

das flutuações da taxa de câmbio relativamente à sua participação no capital social da SGA. 

As Acções a admitir à negociação são denominadas em Euros e irão ser admitidas à negociação em Euros. Quaisquer 

futuros pagamentos de dividendos serão efectuados em Euros. Quaisquer dividendos pagos pela SGA ou qualquer 

receita proveniente de qualquer venda das Acções poderão ser negativamente afectados pela sua conversão noutra 

divisa, caso ocorra uma depreciação do euro relativamente a essa divisa. 

III.4. NOTAÇÃO DE RISCO (“RATING”) 

As Acções a admitir à cotação não foram objecto de notação de risco por agência de rating.  
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IV. Informações relativas à SGA e descrição da sua actividade 

IV.1. INFORMAÇÃO RELATIVA À SGA  

A informação relativa à SGA consta do Projecto de Cisão anexo ao presente Documento Equivalente que também se 

encontra disponível para consulta em www.ir.bpi.pt e www.cmvm.pt.  

Os Estatutos da SGA são constantes do Anexo 4. do Projecto de Cisão também disponível para consulta em 

www.ir.bpi.pt e www.cmvm.pt. 

IV.2. ÓRGÃOS SOCIAIS DA SGA 

A informação relativa aos órgãos sociais da SGA consta da proposta a apresentar na Assembleia Geral de Accionistas 

do Banco BPI convocada para reunir no dia 5 de Fevereiro de 2016 relativa ao Ponto 2 da respectiva Convocatória que 

se anexa e que está igualmente disponível para consulta em www.ir.bpi.pt e www.cmvm.pt.  

IV.3. PRINCIPAIS ACCIONISTAS DA SGA, ACORDOS PARASSOCIAIS E IMPUTAÇÃO DOS 

DIREITOS DE VOTO  
IV.3.1. PRINCIPAIS ACCIONISTAS  

Atendendo às características da operação que dará origem à constituição da SGA, as acções da SGA serão, na data de 

produção de efeitos jurídicos da Cisão e dessa constituição, atribuídas a quem for accionista do Banco BPI nessa data. 

Nesses termos, a estrutura accionista da SGA será, na data de produção de efeitos jurídicos da Cisão, idêntica à do 

Banco BPI na mesma data. Se na referida data as participações qualificadas no Banco BPI corresponderem às 

divulgadas ao mercado até à data do presente Documento Equivalente, a lista das participações qualificadas na SGA no 

momento da sua constituição, será idêntica à do Banco BPI e será, portanto, a seguinte:  

Posições accionistas superiores a 2% do capital do Banco BPI 1 30 de Novembro de 2015 

Accionistas N.º de acções Participação (%) 

Grupo La Caixa 2 642 462 536 44.10% 

Santoro 3 270 643 372 18.58% 

Grupo Allianz 4 122 744 370 8.42% 

HVF SGPS, S.A.5 39 063 392 2.68% 
Nota: Posições accionistas registadas a 30 de Novembro de 2015 na Central de Valores Mobiliários (CVM), com base na informação recebida da 
CVM.  
 

                                                            
1) Em 30 de Novembro de 2015, sociedades dominadas pelo Administrador Armando Leite de Pinho detinham 7 856 695 acções representativas de 

0.54% do capital do BPI. Pessoas relacionadas entre si por laços familiares e sociedades com as mesmas ligadas detinham participações que, 
somadas às anteriormente mencionadas, ascendem a 30 109 237 acções, representativas de 2.07% do capital do BPI. Tal não significa, de acordo 
com a informação de que o Banco dispõe, que a referida agregação configure uma participação qualificada no capital do BPI nos termos do artigo 
16.º e seguintes do Código dos Valores Mobiliários. 

2) A participação detida através da Caixabank, S.A. é ainda imputável à Criteria CaixaHolding, S.A.U., detentora de cerca de 59% do CaixaBank em 
30 de Setembro de 2015, a qual é por sua vez dominada pela Fundación Bancaria Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, "La Caixa", titular de 
100% dos respetivos direitos de voto, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, alínea b), do CVM. 

3) Participação directamente detida pela Santoro Finance – Prestação de Serviços, SA ("Santoro Finance"), e imputável à Santoro Financial Holdings, 
SGPS ("Santoro"), por deter a totalidade do capital da Santoro Finance, e à Senhora Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista 
de controlo da Santoro Financial Holdings, SGPS. 

4) Através de subsidiárias dominadas pela Allianz SE: participação directa de 8.27% detida pela Allianz Europe Ltd. (detida a 100% pelo Grupo 
Allianz) e participação directa de 0.15% detida pela Companhia de Seguros Allianz Portugal (detida a 65% pelo Grupo Allianz). 

5) Participação detida através da Violas Ferreira Financial, S.A., cujo capital social é integralmente detido pela HVF, SGPS, S.A. e, nos termos do 
disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do CVM, inclui 227 273 acções detidas por Edgar Alves Ferreira (0.02% do capital do Banco BPI), 
Vogal do Conselho de Administração da sociedade HVF - SGPS. 
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A cada acção corresponde um voto. Nos termos previstos no n.º 4 do artigo 12.º dos Estatutos da SGA não são contados 

os votos que excedam 20% do capital social emitidos por accionista em nome próprio e como representante de outros e 

por pessoas que com ele se encontrem em qualquer das relações previstas no n.º 1 do artigo 20 do CódVM.  

Com excepção da limitação referida no parágrafo anterior, as acções representativas do capital social da SGA conferem 

aos seus titulares os mesmos direitos, pelo que os direitos de voto inerentes às participações detidas pelos principais 

accionistas da sociedade acima identificados não diferem dos direitos de voto dos restantes accionistas. 

IV.3.2. ACORDOS PARASSOCIAIS  

Tanto quanto seja do conhecimento do Banco BPI, não há acordos parassociais relativos à SGA estabelecidos entre os 

futuros Accionistas da SGA.  

IV.3.3. IMPUTAÇÃO DOS DIREITOS DE VOTO 

Com base no que é do conhecimento do Banco BPI, as pessoas que em relação à SGA se encontrarão em alguma das 

situações previstas no artigo 20.º do CódVM, para além de outras que decorram da aplicação do referido artigo, serão as 

seguintes: 

 Membros do Conselho de Administração da SGA a designar para o triénio em curso identificados na proposta a 
apresentar na Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI e anexa ao presente Documento Equivalente; 

 Membros do Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas a designar para o triénio em curso identificados na 
proposta a apresentar na Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI e anexa ao presente Documento 
Equivalente; 

 As entidades que com a SGA se encontrem em relação de domínio e de grupo e respectivos membros do Conselho 
de Administração e Órgãos de Fiscalização.  

 

IV.4. DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DA SGA  

IV.4.1. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

SGA 

A SGA terá como objecto social a gestão de participações sociais em instituições de crédito africanas e será detentora 

de 50,1% do capital social do BFA, 30% do capital social no BCI e 100% do capital social da BPI Moçambique. A 

SGA será ainda titular de um conjunto de activos e posições jurídicas necessários ao suporte do exercício da actividade 

das participações anteriormente referidas. 
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Sociedades detidas pela SGA 

Em 30 de Junho de 2015, as sociedades que no Banco BPI integram a unidade económica a destacar pela Cisão são: 

Milhares de euros Sede
Capitais 
próprios

Activo
Lucro 

(prejuízo) 
do período

Partici- 
pação 

directa 

Partici- 
pação 

efectiva 

Método de 
consolidação/ 
Registo  

Banco de Fomento Angola, S.A. Angola  780 546 8 041 871  125 930 50.09% 50.10% Integr. global 

Banco Comercial e de Investimentos, 

S.A.R.L. 
Moçambique  223 361 2 447 825  15 814 30.00% 30.00% Eq. patrimonial 

BPI Moçambique – Sociedade de 

Investimento, S.A. 
Moçambique   735  1 291 (296) 98.40% 100.00% Integr. global 

IV.4.2. DESCRIÇÃO  

SGA 

A SGA actuará essencialmente, através das suas participadas, na área de Banca Comercial em Angola e Moçambique, 

prestando também serviços de consultoria e financiamento em Moçambique e países limítrofes. 

Banca comercial em Angola – BFA 

A actividade em Angola será desenvolvida através do BFA, detido a 50.1% pelo BPI em parceria com a Unitel, S.A. 

detentora dos restantes 49.9% do capital. 

O BFA é um banco de retalho e dispõe de uma ampla base de depósitos e reduzida transformação de depósitos em 

crédito. O BFA detém posições de liderança em Angola, com quotas de 15.7% e 9.1% em depósitos e crédito em Junho 

de 20151, respectivamente. No final de Junho de 2015, o BFA detinha uma quota próxima 20% em cartões de débito2,3, 

25% nos terminais de pagamento4 e 15% em ATM4. 

O BFA dispõe de uma oferta de produtos e serviços estruturada e diferenciada para particulares, que inclui crédito, 

depósitos e investimento, cartões e transferências, e para empresas, nomeadamente, gestão de tesouraria, financiamento 

e apoio à importação. 

No final de Junho de 2015, o BFA servia 1 359 mil Clientes, através de uma rede de distribuição, com forte presença 

em Luanda e uma cobertura alargada de todo o território, constituída por 188 unidades e um quadro de pessoal com 2 

559 Colaboradores. A rede física é complementada pelos serviços de homebanking – BFA Net Particulares e BFA Net 

Empresas. 

Em 30 de Junho de 2015, os activos totais do BFA ascendiam a 8 042 M.€, a carteira de crédito a 1 389 M.€ e os 

recursos de Clientes a 6 711 M.€. 

   

                                                            
1) Fonte: Banco Nacional de Angola (BNA), “Estrutura Percentual do Crédito na Banca Comercial” em Junho de 2015 e “Estrutura Percentual dos 

Depósitos na Banca Comercial” em Junho de 2015. Para efeitos de cálculo da quota de mercado no crédito, de acordo com as estatísticas do Banco 
Central, são incluídos no conceito empréstimos, Bilhetes do Tesouro e Obrigações do Tesouro, bem como participações financeiras. 

2) Cartões válidos registados na rede EMIS. 
3) Fonte: EMIS empresa interbancária de serviços, “Relatório Estatístico Mensal – Junho 2015”. 



 

SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. 33/68 

Principais indicadores do BFA  Valores em M.€ 

  31 Dez. 2013 31 Dez. 2014 30 Jun. 2015

Activo líquido total1 6 459 8 571 8 042

Crédito a Clientes 1 072 1 833 1 389

Crédito a Clientes e garantias 1 299 2 321 1 986

Recursos de Clientes 5 645 7 396 6 711

Situação líquida  630  835 781

Colaboradores 2 428 2 526 2 559

Balcões  175  186 188

ATM2 (n.º)  347  371 376

TPA3 (n.º) 4 842 6 564 7 540

Clientes (x mil) 1 193 1 301 1 359

Banca comercial em Moçambique – Banco Comercial e de Investimentos (BCI) 

A actividade em Moçambique será desenvolvida através do Banco Comercial e de Investimentos (BCI) detido a 30% 

pelo Grupo BPI em parceria com a Caixa Geral de Depósitos (51%) e um grupo de investidores moçambicanos que, em 

conjunto, detêm 19% do capital. 

O BCI é um banco de retalho predominantemente focado na captação de recursos e concessão de crédito, em cujas 

actividades o banco detinha quotas de mercado de 28% e 30% no final de Junho de 20154), respectivamente. 

No final de Junho de 2015, o BCI dispunha de um total de 170 balcões, 1 centro de negócios, 517 ATM e 7093 TPA, 

que serviam cerca de 1 164 mil Clientes. O quadro de pessoal era constituído por 2 742 Colaboradores. 

O activo total do BCI, no final de Junho de 2015, ascendia a 2 448 M.€. Na mesma data, o BCI detinha uma quota de 

mercado de 27.3%4) sobre os activos totais do sistema financeiro moçambicano. 

A participação detida no BCI é reconhecida por equivalência patrimonial. O valor no balanço consolidado da SGA 

dessa participação no final de Junho de 2015 (Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas) era de 67 M.€. 

   

                                                            
1) Antes de ajustamentos de consolidação. 
2) Caixas Automáticas (ATM - Automated Teller Machine) 
3) Terminais de Pagamento Automáticos 
4) Fonte: informação recebida do Banco de Moçambique (Banco Central) relativa a Junho de 2015. 
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Principais indicadores do Banco Comercial e de Investimentos Valores em M.€ 
 31 Dez. 2013 31 Dez. 2014 30 Jun. 15

Activo líquido total 2 030 2 389 2 448 

Crédito líquido a Clientes 1 093 1 428 1 460 

Depósitos de Clientes 1 449 1 788 1 770 

Situação líquida  150  183  223 

Colaboradores (n.º) 2 121 2 456 2 742 

Balcões (n.º)  132  168  171 

ATM (n.º)  329  477  517 

POS (n.º) 4 694 6 303 7 093 

Clientes (x mil)  776 1 036 1 164 
 

Consultoria e financiamento em Moçambique - BPI Moçambique 

A BPI Moçambique dedica-se à prestação de serviços na área da consultoria financeira e estruturação de financiamentos 

de médio / longo prazo em Moçambique e países limítrofes e iniciou formalmente as suas actividades em 17 de Abril de 

2014, em Maputo.  

Principais indicadores Valores em M.€ 

 31 Dez. 2013 31 Dez. 2014 30 Jun. 15

Activo líquido total 0.6 1.2 1.3

Situação líquida -0.3 1.1 0.7

Lucro do exercício -0.9 -0.5 -0.3

Colaboradores (n.º) 4 4 4

 

IV.4.3. PRINCIPAIS MERCADOS  

Angola e Moçambique, onde as operações de banca comercial são desenvolvidas através do BFA (detido a 50.1%) e do 

BCI (detido a 30%), respectivamente, constituem os mercados mais relevantes para o desempenho global da SGA. 

Por referência a Junho de 2015, e conforme resulta das Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas, os 

activos (líquidos) totais consolidados da SGA ascendiam a 8 010 M.€, dos quais 7 807 M.€ correspondiam aos activos 

do BFA em Angola e 67 M.€ correspondia ao valor de balanço da participação no BCI, em Moçambique, reconhecida 

por equivalência patrimonial. 
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Principais indicadores por segmento de negócio 

Em 30 de Junho de 2015 Valores em M.€ 

  BFA BCI BPI Moçambique SGA (individual) SGA Consolidado

Activo total1 7 807  67  1  193 8 010 

Crédito a Clientes2 e garantias 1 986    1 986 

Recursos totais de Clientes 6 711    6 711 

Volume de negócios3 8 697       8 697 

N.º Clientes (milhares) 1 359    1 359 

N.º Colaboradores 2 559    2 559 

Rede de distribuição (unidades)  188        188 
 

Tendo por base as Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas reportadas, a SGA registaria em Junho de 

2015 um resultado líquido consolidado de 67.4 M.€. A rentabilidade dos capitais próprios médios consolidados (ROE) 

seria de 22%. 

O quadro seguinte apresenta o produto bancário e o contributo para o lucro da SGA por sociedade nos últimos 3 

exercícios. 

Produto bancário e lucro por sociedade participada Valores em M.€ 

  Produto bancário Lucro líquido

  2013 2014 Jun.15 2013 2014 Jun.15

BFA 333.1 408.5 256.3 88.0 116.9 66.9 

BCI - - - 9.9 10.6 3.7 

BPI Moçambique (0.1) 0.1 0.0 (1.0) (0.1) (0.3) 

SGA (individual) 0.0 0.0 (0.0) (5.5) (6.0) (2.9) 

SGA Consolidado 333.0 408.6 256.3 91.4 121.5 67.4

 

O Banco BPI declara que as referências à posição concorrencial da SGA em cada um dos segmentos de actividade onde 

esta actua, constante dos pontos anteriores, têm por base a informação sectorial aí referenciada, bem como análises 

efectuadas pelo Banco BPI sobre aquelas informações. 

IV.4.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Em Angola, o BFA dispõe de uma rede de distribuição, com forte presença em Luanda e uma cobertura alargada de 

todo o território, com 163 balcões, 9 centros de investimento e 16 centros de empresas. A rede física é complementada 

pelos serviços de homebanking – BFA Net Particulares e BFA Net Empresas. 

Em Moçambique, o BCI dispõe de um total de 170 balcões, 1 centro de empresas, 517 ATM e 7093 TPA. 

   

                                                            
1) O valor do activo apresentado para cada segmento geográfico está corrigido dos saldos resultantes de operações entre estes segmentos. 
2) Crédito bruto.  
3) Crédito, garantias e recursos totais de Clientes.  
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Principais indicadores da rede de distribuição (Jun.15) 

 Banco de Fomento Angola
BCI – Banco Comercial e de 

Investimentos1

Balcões tradicionais  163 170

Centros de investimento  9 –

Centros de empresas 16 1

Banco automático (ATM) 376 517

Terminais de pagamento automático activos  7 540 7 093 

Banca na Internet (utilizadores activos) 
BFA Net Particulares: 522 144

BFA Net Empresas: 11 010
E-banking Particulares: 58 589

E-banking Empresas: 10 112
 

IV.4.5. EFECTIVOS 

A 30 de Junho de 2015, o quadro de pessoal nas sociedades detidas pela SGA era o seguinte: 

  Nº em fim do período Nº médio

31 Dez. 2013 31 Dez. 2014 30 Jun. 2015 2013 2014 1ºSem.15

BFA 2 428 2 526 2 559 2 362 2 466 2 534 

BCI 2 121 2 456 2 742 2 021 2 250 2 587 

BPI Moçambique 4  4 4 1 4 4 

Total  4 549 4 986 5 305 4 383 4 720 5 125

 

Adicionalmente, assumiu-se que o quadro de Colaboradores destacados do Banco BPI para a SGA na operação de cisão 

inclui 46 Colaboradores, dos quais 28 são Colaboradores actualmente destacados no BFA, BCI e na BPI Moçambique e 

incluídos no número de efectivos destas entidades.  

A política de remunerações da SGA será oportunamente definida por esta.  

IV.4.6. OPERAÇÕES COM ENTIDADES TERCEIRAS LIGADAS  

A informação relativa a operações com entidades terceiras relacionadas consta da Nota 4.38. Partes Relacionadas 

incluída nas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas de 31 de Dezembro de 2013 e 2014 e primeiro 

semestre de 2015 anexas ao presente Documento Equivalente. 

IV.4.7. DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DO EMITENTE 

SGA 

Os principais investimentos da SGA consubstanciam-se nas participações que detém no BFA (50.1%), no BCI (30%) e 

na BPI Moçambique (100%). 

   

                                                            
1) Participação de 30%. 
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Participações Sociais detidas 

BFA 

Em Angola, a política de investimento direcciona-se para: 

 a expansão da rede de retalho, que aumentou em 39 unidades (+31%) desde 2010 para 163 no final de Junho de 
2015; 

 o desenvolvimento de uma abordagem segmentada que passa pelo desenvolvimento da oferta de produtos e 
especialização da rede de distribuição. A rede de centros de investimento aumentou de 6 unidades em 2010 para 9 
unidades em Junho de 2015 e a rede de centros de empresas aumentou de 13 em 2010 para 16 centros em Junho de 
2015.  

 o desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica e dos sistemas de informação, nomeadamente, ao nível do aumento 
da capacidade, automatização dos processos e desenvolvimento de novas aplicações, de forma a acompanhar a 
expansão do negócio em Angola. 

 o desenvolvimento da banca automática e canais virtuais. O parque de ATM activos aumentou de 262 unidades em 
2010 para 376 unidades em Junho de 2015; o número de terminais de pagamento automático activos aumentou de 2 
018 unidades em 2010 para 7540 unidades em Junho de 2015; o número de cartões de débito válidos ascendia a 941 
mil no final de Junho de 2015 (627 mil em 2010) e o número de cartões de crédito válidos ascendia a 17.1 mil no 
final de Junho de 2015 (8.5 mil em 2010); o número de subscritores do BFA Net Particulares e BFA Net Empresas 
aumentou de 135 mil em 2010 para 533 mil em 2013. 

 o reforço do quadro de pessoal e das suas competências. O nº de Colaboradores aumentou 26% (+521 
Colaboradores) desde o final de 2010 para 2 559 no final de Junho de 2015, sendo que mais de 70% destes 
concluíram ou frequentam estudos universitários. 

IV.4.8. IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS, RESPECTIVOS ENCARGOS E QUESTÕES AMBIENTAIS 

ASSOCIADAS  

O imobilizado corpóreo líquido consolidado da SGA ascendia a 141.7 M.€ no final de Junho de 2015, 
correspondendo a imóveis em uso (111.4 M.€), equipamento (25.0 M.€) e activos tangíveis em curso (5.3 
M.€). 

As amortizações de imobilizado corpóreo no exercício ascenderam a 12.4 M.€ em 2014 e a 7.3 M.€ no 1º 
semestre de 2015. 
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Imobilizado corpóreo líquido consolidado da SGA Valores em M.€ 

 31 Dez. 12 31 Dez. 13 31 Dez. 14 30 Jun. 15

Imóveis em uso         

Imóveis de serviço próprio  86.0  86.1  94.7  98.4 

Obras em imóveis arrendados  12.9  12.2  14.4  13.0 

   98.9  98.4  109.1  111.4

Equipamento     

Mobiliário e material  6.5  6.0  6.2  5.7 

Máquinas e ferramentas  1.4  1.4  1.7  1.6 

Equipamento informático  4.8  6.0  5.8  7.3 

Instalações interiores  3.9  4.3  5.3  5.2 

Material de transporte  3.2  3.1  2.7  2.4 

Equipamento de segurança  3.5  2.3  2.8  2.4 

Outro equipamento  0.5  0.4  0.5  0.4 

   23.7  23.5  25.0  25.0

Activos tangíveis em curso  7.5  6.0  7.7  5.3 

Outros activos tangíveis  0.0  0.0  0.0  0.0 

  7.5  6.0  7.7  5.3

   130.0  127.9  141.8  141.7

IV.4.9. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS OU ARBITRAIS  

O Banco BPI não tem conhecimento da existência de procedimentos judiciais ou arbitrais no BFA, BCI ou BPI 

Moçambique que possam vir a ter um impacto significativo na situação económico-financeira destas sociedades e, nessa 

medida, na SGA.  

IV.4.10. FACTORES EXCEPCIONAIS COM INFLUÊNCIA NA ACTIVIDADE  

O Banco BPI não tem conhecimento da existência de factores de factores de natureza excepcional no BFA, BCI ou BPI 

Moçambique susceptíveis de ter influência material na respectiva actividade e, nessa medida, na SGA.  
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V. Dados financeiros combinados seleccionados, análise da 
exploração, da situação financeira, da liquidez e dos 
recursos da SGA 

V.1. ENQUADRAMENTO  

A SGA – cujo objecto social é a gestão de participações sociais – será constituída através de uma operação de cisão-

simples do Banco BPI, através da qual se destaca uma parcela do património do Banco BPI correspondente à unidade 

de negócio de gestão de participações sociais em instituições de crédito africanas, que integra (i) as participações sociais 

correspondentes a 50,1% do capital social no BFA, a 30% do capital social no BCI e 100% do capital social na BPI 

Moçambique; e (ii) outros activos e posições jurídicas necessários ao suporte do exercício da actividade da unidade 

económica a destacar. Consequentemente, a SGA não dispõe de demonstrações financeiras históricas. 

Foram elaboradas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas para os exercícios de 2014 e 2013 (incluindo 

valores comparativos de 2012) e para o primeiro semestre de 2015 (incluindo valores comparativos do primeiro 

semestre de 2014) com o objectivo de ilustrar a evolução da actividade da SGA nos últimos três exercícios, as quais se 

anexam ao presente Documento Equivalente.  

As Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais 

de Relato Financeiro ou International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) 

adoptadas pela União Europeia. Estas Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas não estatutárias reflectem 

os activos, passivos, rendimentos, despesas e fluxos de caixa do Grupo SGA e constituem a agregação financeira do 

Grupo SGA. As referidas demonstrações financeiras foram preparadas com base nas demonstrações financeiras e nos 

registos contabilísticos do Banco BPI, do BFA, do BCI e da BPI Moçambique, tendo em consideração as políticas 

contabilísticas e a informação financeira regularmente divulgada pelo Banco BPI.  

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Deloitte & Associados, SROC, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais 

de Contas sob o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 231, com sede na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 7, 1070 

– 100 Lisboa elaborou os relatórios de Auditoria e de Revisão Limitada sobre as referidas Demonstrações Financeiras 

Combinadas Consolidadas que se anexam. 

Atendendo às características da operação que dará origem à constituição da SGA, as Acções da SGA serão, na data de 

produção de efeitos jurídicos da Cisão e dessa constituição, atribuídas a quem for accionista do Banco BPI nessa data, 

tendo a operação de Cisão sido considerada uma transacção entre entidades sob controlo comum, representando uma 

reorganização de negócios do Banco BPI. Neste contexto, não sendo aplicáveis o IFRS 3 e o IFRIC 17 e não estando o 

tratamento contabilístico desta operação especificamente previsto nos IFRS, foi adoptado o método da comunhão de 

interesses (“pooling of interests”) na preparação das demonstrações financeiras consolidadas e individuais da sociedade 

SGA. De acordo com este método, foram considerados os seguintes critérios nas Demonstrações Financeiras 

Combinadas Consolidadas: 

 Os activos e passivos cindidos foram registados pelo valor contabilístico que apresentavam nas demonstrações 
financeiras consolidadas do Banco BPI; 

 As transacções e fluxos de caixa foram apresentados pelos mesmos montantes que eram apresentados nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Banco BPI; 

 Foram repostos os saldos e transacções intra-grupo das empresas incluídas nestas demonstrações financeiras 
consolidadas com as restantes empresas do Grupo BPI; 
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A informação relativa aos principais pressupostos assumidos na elaboração destas demonstrações financeiras consta das  

bases de apresentação descritas na Nota 2 do Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas Combinadas de 31 de 

Dezembro de 2013 e 2014 e primeiro semestre de 2015 anexas ao presente Documento Equivalente. Foi assumido como 

pressuposto que a Cisão seria efectuada com respeito pelo regime de neutralidade fiscal.  

As Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas foram elaboradas reportando a operação de cisão a 1 de 

Janeiro de 2012, início do período comparativo mais antigo apresentado: 

(i) O balanço de abertura da SGA em 1 de Janeiro de 2012 seria o seguinte: 

 

Os investimentos no BFA, BCI e BPI Moçambique foram registados pelo valor de balanço que existia no Banco BPI 

em cada um dos períodos. Uma vez que no período coberto pelas demonstrações financeiras se verificaram aumentos de 

capital nessas participadas foi assumido que o valor do capital social da SGA se manteve em 46 000 m.€ (capital social 

igual ao previsto no Projecto de Cisão) e a componente relativa aos aumentos de capital das participadas da SGA 

verificados após 1 de Janeiro de 2012 foi considerada nessa data a deduzir ao valor do capital social, na rubrica "Capital 

subscrito não realizado". Considerou-se que este capital foi realizado pelos accionistas da SGA, na data em que a SGA 

subscreveu os aumentos de capital das suas participadas. 

Durante o exercício 2013, o Grupo SGA aumentou a sua participação para 100% do capital social da BPI Dealer – 
Sociedade Financeira de Corretagem (Moçambique), através da aquisição da participação de 10.5% do capital social 
daquela empresa anteriormente detida pelo Banco Comercial e de Investimentos (Moçambique) por 7 m.€. A 
denominação social da BPI Dealer – Sociedade Financeira de Corretagem (Moçambique) foi alterada para BPI 
Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. 

Em 2013 e 2014, o Grupo SGA realizou aumentos de capital da BPI Dealer – Sociedade Financeira de Corretagem 
(Moçambique) no valor de 1 231 m.€ e 1 383 m.€, respectivamente. 

(ii) De igual modo, o balanço consolidado de abertura da SGA em 1 de Janeiro de 2012 reflectiria o património afecto à 

unidade económica destacada pelo valor contabilístico registado no balanço consolidado do Banco BPI, o que 

corresponderia nessa data a um total de capitais próprios atribuíveis a accionistas de 311 milhões de euros e a um total 

do activo de 5 478 milhões de euros. 
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As Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas da SGA consideram o BFA e o BPI Moçambique 

consolidados globalmente e a apropriação dos resultados da participação no BCI Moçambique reconhecida por 

equivalência patrimonial.  

De referir que, as rubricas de activo e passivo, assim como de custos e proveitos, apresentadas nas Demonstrações 

Financeiras Combinadas Consolidadas da SGA, dizem respeito quase em exclusivo ao BFA, dado que o contributo do 

BCI Moçambique é reconhecido por equivalência patrimonial e a BPI Moçambique tem reduzida expressão. 

As Demonstrações Financeiras Combinadas Consolidadas apresentadas reflectem a agregação e a consolidação da 

informação financeira das sociedades que integram o Grupo SGA. Estas demonstrações financeiras contemplam 

determinadas alocações de activos e passivos, rendimentos e despesas que não representam necessariamente a posição 

financeira consolidada e os resultados e rendimento integral consolidados das operações da Sociedade SGA que se 

teriam verificado caso o Grupo tivesse operado como uma entidade autónoma em 2012, 2013, 2014 e no primeiro 

semestre de 2015. 
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V.2. DADOS FINANCEIROS SELECCIONADOS 

Apresenta-se de seguida a informação financeira combinada consolidada para os exercícios findos em 31 de Dezembro 

de 2012, 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2014 e para os semestres findos em 30 de Junho de 2014 e 30 

de Junho de 2015, preparadas de acordo com as bases de apresentação descritas na Nota 2 do Anexo às demonstrações 

financeiras combinadas e de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro ou International Accounting 

Standards / International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) tal como adoptadas pela União Europeia. 

Balanço combinado consolidado Valores em M.€ 

  
Dez.12 Dez.13 Dez.14 

 
Jun.14 Jun.15 

   
ACTIVO       

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1 036.1 1 057.5 1 454.3  1 058.9 1 610.8 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  154.4  121.7  196.0   182.7  268.2 

Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 

através de resultados 
 153.8  140.4  214.1   155.0  349.5 

Activos financeiros disponíveis para venda 1 859.7 2 285.9 2 663.7  2 704.6 3 110.5 

Aplicações em instituições de crédito 1 622.7 1 690.0 2 001.3  1 582.0 1 048.7 

Créditos a clientes 1 082.3 1 071.6 1 833.0  1 111.1 1 389.3 

Outros activos tangíveis  130.0  127.9  141.8   130.2  141.7 

Activos intangíveis  2.1  2.3  2.8   2.3  2.6 

Investimentos em associadas e entidades de controlo conjunto  38.9  45.0  54.8   44.8  67.0 

Activos por impostos   0.0  3.1  8.6   3.8  6.5 

Outros activos  15.9  12.8  18.2   11.0  15.1 

Total do Activo 6 095.9 6 558.1 8 588.6  6 986.4 8 010.0

PASSIVO       

Passivos financeiros de negociação  0.0  1.2  2.3   0.3  18.0 

Recursos de outras instituições de crédito  1.0  15.7  29.4   3.2  0.6 

Recursos de clientes e outros empréstimos 5 314.1 5 698.5 7 448.9  6 038.4 6 769.8 

Provisões  22.9  21.7  31.3   25.3  31.7 

Passivos por impostos   8.1  18.4  17.1   16.3  23.5 

Outros passivos  72.1  33.5  43.4   78.5  133.2 

Total do Passivo 5 418.3 5 789.1 7 572.5  6 162.0 6 976.7

CAPITAIS PRÓPRIOS       

Capital  46.0  46.0  46.0   46.0  46.0 

Capital subscrito não realizado (15.6) (14.4) (13.0)  (13.5)  0.0 

Outros instrumentos de capital  0.1  0.1  0.0  (0.0) (0.1) 

Reservas de reavaliação (37.0) (58.4) (34.0)  (57.7) (70.9) 

Outras reservas e resultados transitados  307.6  390.1  479.2   480.9  601.4 

Resultado do exercício  82.9  91.4  121.5   47.5  67.4 

Capitais próprios atribuíveis aos accionistas  384.0  454.8  599.6   503.1  643.8

Interesses minoritários  293.6  314.3  416.5   321.2  389.5 

Total dos Capitais próprios  677.6  769.1 1 016.1   824.3 1 033.3
Total do Passivo e dos Capitais Próprios 6 095.9 6 558.1 8 588.6  6 986.4 8 010.0

 

 
  



 

SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. 43/68 

Demonstração combinada de resultados consolidados Valores em M.€ 

  
Dez.12 Dez.13 Dez.14 

 
Jun.14 Jun.15 

   

Juros e rendimentos similares  269.0  272.4  342.5   148.1  227.2

Juros e encargos similares (88.7) (81.9) (105.6)  (45.3) (65.3)

Margem financeira estrita  180.3  190.4  236.9   102.8  161.9

Comissões líquidas associadas ao custo amortizado  1.1  0.4  0.1   0.1  0.0

Margem financeira  181.4  190.8  237.0   102.9  161.9

Comissões recebidas  31.1  37.7  53.2   19.9  23.4

Comissões pagas (6.9) (7.3) (8.2)  (3.6) (4.7)

Outros proveitos líquidos  26.2  24.0  20.3   9.4  11.6

Comissões líquidas  50.3  54.3  65.3   25.6  30.3

Ganhos e perdas em operações ao justo valor  75.7  89.9  117.6   55.6  72.9

Ganhos e perdas em activos disponíveis para venda  0.0  0.0  0.0   0.0  0.0

Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões (0.0)  0.0  0.0   0.0 (0.0)

Resultados em operações financeiras  75.7  89.9  117.6   55.6  72.9

Rendimentos e receitas operacionais  5.8  1.4  1.3   0.4  0.7

Encargos e gastos operacionais (0.4) (0.8) (1.2)  (0.6) (1.8)

Outros impostos (1.0) (2.7) (11.4)  (5.5) (7.7)

Rendimentos e encargos operacionais  4.4 (2.1) (11.3)  (5.7) (8.8)

Produto bancário  311.7  333.0  408.6   178.3  256.3

Custos com pessoal (66.4) (68.0) (72.4)  (34.0) (43.5)

Gastos gerais administrativos (53.5) (55.2) (59.7)  (28.5) (36.5)

Depreciações e amortizações (12.6) (13.2) (14.1)  (6.8) (8.3)

Custos de estrutura (132.5) (136.4) (146.1)  (69.2) (88.3)

Recuperação de créditos, juros e despesas  2.7  2.3  2.5   1.0  1.0

Imparidade e provisões líquidas para crédito e garantias (14.9) (8.4) (20.7)  (6.0) (18.2)

Imparidade e outras provisões líquidas (3.1) (2.2) (7.4)  (1.5) (1.8)

Resultado antes de impostos  163.9  188.3  236.9   102.7  149.0

Impostos sobre lucros (6.4) (15.4) (4.4)  (9.8) (16.1)

Resultados de empresas associadas (equivalência patrimonial)  10.3  10.8  11.6   3.7  4.0

Resultado consolidado global  167.7  183.7  244.1   96.5  136.8

Resultado atribuível a Interesses minoritários (84.8) (92.3) (122.6)  (49.0) (69.4)

Resultado do exercício  82.9  91.4  121.5   47.5  67.4
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Demonstração combinada de rendimento integral consolidado Valores em M.€ 
 31 Dez. 12 31 Dez. 13 31 Dez. 14 30 Jun. 14 30 Jun. 15 

 
Atribuível aos 
accionistas do 
Grupo SGA 

Atri- 
buível aos 

interes-
ses 

minori-
tários 

Total 
Atribuível aos 
accionistas do 
Grupo SGA 

Atri- 
buível aos 

interes-
ses 

minori-
tários 

Total 
Atribuível aos 
accionistas do 
Grupo SGA 

Atri- 
buível aos 

interes-
ses 

minori-
tários 

Total 
Atribuível aos 
accionistas do 
Grupo SGA 

Atri- 
buível aos 

interes-
ses 

minori-
tários 

Total 
Atribuível aos 
accionistas do 
Grupo SGA 

Atri- 
buível aos 

interes- 
ses 

minori- 
tários 

Total 

Resultado consolidado 82.9 84.8 167.7 91.4 92.3 183.7 121.5 122.6 244.1 47.5 49.0 96.6 67.4 69.4 136.8 

Resultado não incluído na 
demonstração de resultados 
consolidada: 

    

Rubricas que não serão 
reclassificadas para a 
demonstração de resultados: 

    

Desvios actuariais (0.7) (0.7) (0.3) (0.3) (1.8) (1.8) (0.1) (0.1) 0.8  0.8 

Rubricas que poderão ser 
reclassificadas para a 
demonstração de resultados: 

    

Diferenças de conversão 
cambial 

(9.5) (5.5) (15.0) (21.5) (19.4) (40.9) 24.4 23.8 48.1 0.7 2.1 2.8 (36.8) (32.2) (69.0) 

Reavaliação de activos de 
empresas associadas 

(0.3) (0.3) (0.1) (0.1) (0.5) (0.5) (0.6) (0.6) (0.1)  (0.1) 

Resultado não incluído na 
demonstração de resultados 
consolidada 

(10.5) (5.5) (16.0) (21.9) (19.4) (41.3) 22.1 23.8 45.8 0.1 2.1 2.2 (36.1) (32.2) (68.3) 

Rendimento integral 
consolidado 

72.4 79.3 151.7 69.5 72.8 142.4 143.6 146.4 289.9 47.6 51.1 98.7 31.3 37.2 68.5 
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Demonstração combinada de alterações do capital próprio consolidado Valores em M.€ 

  Capital 

Capital 
subscrito 

não 
realizado

Outros 
instru-
mentos 

de 
capital

Reser-
vas de 
reava-
liação

Outras 
reservas e 
resultados 

transi-
tados

Resul- 
tado do 

exer- 
cício 

Interes- 
ses 

minori- 
tários 

Capitais 
próprios

Saldos em 31 de Dezembro 
de 2012 

46.0 (15.6) 0.1 (37.0) 307.6 82.9 293.6 677.6

Incorporação em reservas do 

resultado líquido de 2012 
    82.9 (82.9)   

Pagamento de dividendos a 

Interesses minoritários 
      (52.2) (52.2) 

Aumento de capital do BPI 

Moçambique 
 1.2      1.2 

Aquisição de 7.35% da BPI 

Moçambique ao BCI 
 0.0     0.0 0.0 

Remuneração variável em 

acções (RVA) 
  0.0     0.0 

Rendimento integral no 

exercício de 2013 
   (21.5) (0.4) 91.4 72.8 142.4 

Saldos em 31 de Dezembro 
de 2013 

46.0 (14.4) 0.1 (58.4) 390.1 91.4 314.3 769.1

Incorporação em reservas do 

resultado líquido de 2013 
    91.4 (91.4)   

Pagamento de dividendos a 

interesses minoritários 
      (44.2) (44.2) 

Aumento de capital do BPI 

Moçambique 
 1.4      1.4 

RVA   (0.1)     (0.1) 

Rendimento integral no 

primeiro semestre de 2014 
   24.4 (2.3) 121.5 146.4 289.9 

Saldos em 31 de Dezembro 
de 2014 

46.0 (13.0) 0.0 (34.1) 479.2 121.5 416.5 1016.1

Incorporação em reservas do 

resultado líquido de 2014 
    121.5 (121.5)   

Pagamento de dividendos pelo 

BFA 
      (64.2) (64.2) 

Aumento de capital do BCI  13.0      13.0 

RVA   (0.1)     (0.1) 

Rendimento integral no 

primeiro semestre de 2015 
   (36.8) 0.7 67.4 37.2 68.5 

Saldos em 30 de Junho de 
2015 

46.0 (0.1) (70.9) 601.4 67.4 389.5 1033.3
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Principais indicadores combinados consolidados Valores em M.€ 

  
31 Dez. 

12
31 Dez. 

13
31 Dez. 

14 
 

30 Jun. 
14 

30 Jun. 
15

Lucro líquido 82.9 91.4 121.5  47.5 67.4 

Custos de estrutura / produto bancário 42.5% 41.0% 35.8%  38.8% 34.5% 

Rentabilidade do activo total médio (ROA) 2.9% 2.9% 3.4%  2.9% 3.3% 

Rentabilidade dos capitais próprios (ROE) 23.8% 21.8% 23.6%  19.8% 21.7% 

Valores por acção (euros) 1            

 Lucro líquido por acção 0.057 0.063 0.084  0.033 0.046 

 Valor contabilístico 0.265 0.313 0.413  0.347 0.444 

N.º de acções (em milhões) 1 1450.8 1450.8 1450.8  1450.8 1450.8 

Activo total líquido 6 095.9 6 558.1 8 588.6  6 986.4 8 010.0 

Carteira de crédito líquida 1 082.3 1 071.6 1 833.0  1 111.1 1 389.3 

Carteira de títulos 2 013.5 2 426.3 2 877.9  2 859.6 3 460.0 

Depósitos de Clientes 5 270.2 5 644.6 7 396.3  5 983.6 6 711.1 

Rácio de transformação de depósitos em crédito 2 21% 19% 25%  19% 21% 

Crédito vencido há mais de 90 dias (balanço) / crédito a 

Clientes 
4.6% 4.4% 3.2%  4.5% 4.5% 

Cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias por 

imparidades 
149% 148% 142%  153% 154% 

Crédito em risco3 / crédito a Clientes 6.5% 6.5% 4.4%  6.4% 6.3% 

Cobertura do crédito em risco3 por imparidades 106% 101% 102%  107% 111% 

Perda líquida de crédito 4 1.07% 0.56% 1.30%  0.46% 0.91% 

Situação líquida e Interesses minoritários  677.6  769.1 1 016.1   824.3 1 033.3 

Situação líquida e Interesses minoritários em % do activo total 11.1% 11.7% 11.8%  11.8% 12.9% 

Rácio de solvabilidade individual do BFA (regras locais)5 24.2% 25.8% 24.0%  23.1% 22.9% 

Rácio de solvabilidade individual do BCI (regras locais) 6 10.9% 9.2% 8.6%  10.4% 14.1% 
 

1) No cálculo do resultado por acção considerou-se o número de acções representativo do capital social da SGA (1 450 827 827 acções ordinárias, 
sem valor nominal, nominativas e escriturais). 

2) Crédito em percentagem dos depósitos de Clientes. 
3) Calculado de acordo com definição do Banco de Portugal (Instrução 23/2011). 
4) Imparidades de crédito no período, deduzidas de recuperações de crédito vencido abatido ao activo (conta de resultados) / crédito a Clientes. 
5) Rácio de solvabilidade do BFA calculado de acordo com o Instrutivo n.º 3/11 do Banco Nacional de Angola. 
6) Rácio de solvabilidade do BCI a partir de Dezembro de 2013 calculado de acordo com o Aviso 15/GBM/2013 de 31 de Dezembro e Circular 

01/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique e em Dezembro 2012 de acordo com as anteriores regras. 
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V.3. ANÁLISE DA EXPLORAÇÃO, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA, DA LIQUIDEZ E DOS 

RECURSOS 

V.3.1 RESULTADOS COMBINADOS CONSOLIDADOS 

A SGA obteve um lucro líquido combinado consolidado de 121.5 M.€ em 2014 e de 91.4 M.€ em 2013. 

Os principais contributos para o lucro combinado consolidado da SGA corresponderam: 

 ao contributo de 116.9 M.€ em 2014 e de 88.0 M.€ em 2013 do BFA, relativo à apropriação de 50.1% do lucro 
individual deste; 

 ao contributo de 10.6 M.€ em 2014 e de 9.9 M.€ em 2013 do BCI, relativo à apropriação de 30% do seu lucro 
individual (reconhecido em resultados por equivalência patrimonial). 

 

A rentabilidade do capital médio consolidado da SGA, após ajustamentos de consolidação, ascendeu a 23.6% em 2014 

e a 21.8% em 2013. 

 

Conta de resultados combinados consolidados Valores em M.€ 

    2012 2013 2014  1º S.14 1º S.15

Margem financeira estrita 1  180.3  190.4  236.9   102.8  161.9 

Comissões associadas ao custo amortizado 2  1.1  0.4  0.1   0.1  0.0 

Margem Financeira         [= 1 + 2] 3  181.4  190.8  237.0   102.9  161.9

Comissões e outros proveitos (líquidos) 4  50.3  54.3  65.3   25.6  30.3 

Ganhos e perdas em operações financeiras 5  75.7  89.9  117.6   55.6  72.9 

Rendimentos e encargos operacionais 6  4.4 (2.1) (11.3)  (5.7) (8.8) 

Produto bancário                       [= 3 a 6] 7  311.7  333.0  408.6   178.3  256.3

Custos com pessoal 8  66.4  68.0  72.4   34.0  43.5 

Fornecimentos e serviços de terceiros 9  53.5  55.2  59.7   28.5  36.5 

Amortizações de imobilizado 10  12.6  13.2  14.1   6.8  8.3 

Custos de estrutura                [= 8 a 10] 11  132.5  136.4  146.1   69.2  88.3

Resultado operacional                 [= 7 - 11] 12  179.2  196.6  262.5   109.1  168.0

Recuperação de créditos vencidos 13  2.7  2.3  2.5   1.0  1.0 

Provisões e imparidades para crédito 14  14.9  8.4  20.7   6.0  18.2 

Outras imparidades e provisões 15  3.1  2.2  7.4   1.5  1.8 

Resultado antes de impostos  [= 12 + 13 - 14 - 15] 16  163.9  188.3  236.9   102.7  149.0

Impostos sobre lucros 17  6.4  15.4  4.4   9.8  16.1 

Resultados de empresas reconhecidas por equivalência 

patrimonial 
18  10.3  10.8  11.6   3.7  4.0 

Interesses minoritários 19  84.8  92.3  122.6   49.0  69.4 

Lucro líquido              [= 16 - 17 + 18 - 19] 20  82.9  91.4  121.5   47.5  67.4

Cash flow após impostos     [= 20 + 10 + 14 + 15] 21  113.6  115.2  163.7   61.8  95.7

Taxas de câmbio médias do Euro:              

AKZ / 1 EUR    123.3  128.5  130.2   133.6  122.1 

USD / 1 EUR    1.292  1.331  1.322   1.368  1.110 
Nota: As rubricas de custos e proveitos, assim como as rubricas de activo e passivo, dizem respeito quase em exclusivo ao BFA, dado que o 

contributo do BCI (Moçambique) é reconhecido nas demonstrações financeiras consolidadas da SGA por equivalência patrimonial e a BPI 
Moçambique, consolidada por integração global, tem reduzida expressão.   
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V.3.1.1. Em 2013 

Proveitos 

Em 2013, o produto bancário consolidado da SGA cresceu 6.8% para 333.0 M.€. 

Margem financeira 

O crescimento da margem financeira em 5.2% deveu-se principalmente ao efeito positivo da redução da taxa média de 

remuneração dos recursos de Clientes, conjugada com o crescimento em volume destes recursos, e a aplicação dessa 

liquidez em aplicações em instituições de crédito (com uma margem de juros em 2013 de 0.4 p.p. relativamente ao 

custo médio dos recursos). Estes efeitos foram contudo parcialmente anulados pelo efeito volume negativo da redução 

das carteiras médias de crédito e de títulos que beneficiam de margens mais elevadas (de 8.9 p.p. no crédito e 4.5 p.p. 

nos títulos em 2013, relativamente ao custo médio dos recursos). 

Análise dos factores determinantes da variação da margem financeira estrita Valores em M.€ 

  

2012 2013 

Saldo 
médio

Taxa 
média

Juros 
(proveitos / 

custos)

Saldo 
médio 

Taxa 
média 

Juros 
(proveitos / 

custos)

Activos remunerados            

Aplicações em instituições de crédito 1 1 373.3 2.1%  28.6 1 971.7 1.9%  37.5

Crédito a Clientes 2 1 124.8 9.9%  110.9 1 069.4 10.4%  111.2

Activos financeiros  3 2 094.6 6.0%  125.2 1 944.0 6.0%  116.9

Outros 4     4.4      6.7

Activos remunerados [= 1 a 4] 5 4 592.7 5.9%  269.0 4 985.1 5.5%  272.3

Passivos remunerados           

Depósitos de Clientes 6 4 951.7 1.8%  88.6 5 361.0 1.5%  81.7

Outros passivos remunerados 7  9.0 0.3%  0.0  19.1 0.3%  0.1

Outros 8    0.1      0.1

Passivos remunerados [=6 a 8] 9 4 960.7 1.8%  88.7 5 380.1 1.5%  81.9

Margem financeira estrita [ = 5 - 9] 10    180.3      190.4

Spread médio (entre activos e passivos remunerados) 11  4.1%    3.9%  
 

Comissões 

As comissões e outros proveitos equiparados ascenderam, em 2013, a 54.3 M.€, o que corresponde a um aumento de 

8.0% (+4.0 M.€) relativamente a 2012. 

Lucros em operações financeiras 

Em 2013, os lucros em operações financeiras aumentaram 18.9% para 89.9 M.€. Este montante corresponde 

maioritariamente a ganhos na compra e venda de moeda estrangeira decorrentes da actividade comercial com Clientes. 
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Custos de estrutura 

Os custos de estrutura aumentaram 3.0% em 2013. A continuação da expansão da rede de distribuição em Angola, que 

cresceu cerca de 4.8% em 2013, e o aumento do quadro de pessoal que lhe está associado, com um crescimento de 6.4% 

do número médio de Colaboradores, constituem os principais factores explicativos do crescimento dos custos.  

Os custos com pessoal, que incluem o efeito da depreciação do USD relativamente ao EUR (-3.0% em 2013) uma vez 

que em Angola os salários estão indexados ao dólar, aumentaram 2.4% em 2013. Os fornecimentos e serviços de 

terceiros e as amortizações registaram aumentos de 3.3% e 4.9%, respectivamente. 

O indicador “custos de estrutura em percentagem do produto bancário” situou-se nos 41.0% em 2013 (42.5% em 2012).  

Custos de estrutura  Valores em M.€ 

    2012 2013 %

Custos com pessoal 1 66.4 68.0 2.4% 

Fornecimentos e serviços de terceiros 2 53.5 55.2 3.3% 

Custos de funcionamento [= 1 + 2] 3 119.8 123.2 2.8%

Amortizações  4 12.6 13.2 4.9% 

Custos de estrutura   [= 3 + 4] 5 132.5 136.4 3.0%

Rácio de eficiência 1 6 42.5% 41.0%   
 
1) Custos de estrutura em percentagem do produto bancário. 

 

Imparidades e provisões de crédito 

As imparidades de crédito no exercício ascenderam a 8.4 M.€, diminuindo 6.6 M.€ em relação a 2012.  

As imparidades de crédito, deduzidas das recuperações (2.3 M.€), ascenderam a 6.1 M.€ e representaram 0.56% da 

carteira de crédito média (1.07% em 2012). 

No final de 2013, o rácio de crédito a Clientes vencido há mais de 90 dias era de 4.4% (4.6% em 2012). A cobertura do 

crédito vencido há mais de 90 dias pelas imparidades para crédito e garantias acumuladas no balanço situou-se em 

148% no final de 2013 (149% em 2012). 

Imparidades de crédito 

  
  2012 2013 

  M.€
% carteira 

crédito1 
M.€ 

% carteira 
crédito1

Imparidades de crédito 1 14.9 1.31% 8.4 0.77% 

(-) Recuperações de crédito vencido 2 2.7 0.24% 2.3 0.21% 

Imparidades de crédito deduzidas de recuperações [=1 - 2]  3 12.2 1.07% 6.1 0.56% 
 
1) Saldo médio da carteira de crédito produtivo. 
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Resultados de subsidiárias reconhecidas por equivalência patrimonial 

Os resultados reconhecidos por equivalência patrimonial – que correspondem à apropriação de resultados da 

participação de 30% no BCI em Moçambique – cresceram 5.2% para 10.8 M.€1.  

A evolução dos resultados do BCI reflecte o elevado crescimento do negócio bancário suportado pela expansão da rede 

de distribuição e o reforço do quadro de pessoal. O activo total do BCI cresceu 15%, os depósitos e o crédito registaram 

taxas de crescimento de 13% e 16%, respectivamente, e o número de Clientes aumentou 38% para 777 mil.  

Interesses minoritários 

Os interesses minoritários nos resultados consolidados da SGA correspondem à participação de 49.9% do capital do 

BFA detida pela Unitel. 

Foram reconhecidos 92.3 M.€ de interesses minoritários no lucro do BFA em 2013 (84.8 M.€ em 2012). 

V.3.1.2. Em 2014 

Proveitos 

Em 2014, o produto bancário consolidado da SGA cresceu 22.7% para 408.6 M.€. 

Margem financeira 

O crescimento da margem financeira em 24.2% deveu-se principalmente ao efeito volume positivo da expansão dos 

depósitos e da libertação de recursos com a redução das aplicações em instituições de crédito e a aplicação da liquidez 

assim obtida em crédito e em títulos de dívida pública Angolana. 

Análise dos factores determinantes da variação da margem financeira estrita Valores em M.€ 

2013 2014 

Saldo 
médio

Taxa 
média

Juros 
(proveitos / 

custos)

Saldo 
médio 

Taxa 
média 

Juros 
(proveitos / 

custos)

Activos remunerados       

Aplicações em instituições de crédito 1 1 971.7 1.9%  37.5 1 662.5 2.0%  32.7

Crédito a Clientes 2 1 069.4 10.4%  111.2 1 388.6 9.4%  130.7

Activos financeiros  3 1 944.0 6.0%  116.9 2 704.8 6.5%  175.9

Outros 4  6.7    3.1

Activos remunerados [= 1 a 4] 5 4 985.1 5.5%  272.3 5 755.9 6.0%  342.5

Passivos remunerados           

Depósitos de Clientes 6 5 361.0 1.5%  81.7 6 152.3 1.7%  102.9

Outros passivos remunerados 7  19.1 0.3%  0.1  36.5 0.5%  0.2

Outros 8   0.1     2.5

Passivos remunerados [=6 a 8] 9 5 380.1 1.5%  81.9 6 188.7 1.7%  105.6

Margem financeira estrita [ = 5 - 9] 10    190.4      236.9

Spread médio (entre activos e passivos remunerados) 11  3.9%    4.2%  
 

   

                                                            
1) O contributo do BCI para o resultado consolidado da SGA, além dos resultados reconhecidos por equivalência patrimonial inclui ainda impostos 

diferidos relativos aos resultados distribuíveis do BCI. Em 2013, o contributo do BCI ascendeu a 9.9 M.€, sendo superior em 5.2% ao ano anterior. 
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Comissões 

As comissões e outros proveitos equiparados ascenderam, em 2014, a 65.3 M.€, o que corresponde a um aumento de 

20.2% (+11.0 M.€) relativamente a 2013. 

Lucros em operações financeiras 

Em 2014, os lucros em operações financeiras aumentaram 30.8% para 117.6 M.€. Este montante corresponde 

maioritariamente a ganhos na compra e venda de moeda estrangeira decorrentes da actividade comercial com Clientes. 

Custos de estrutura 

Os custos de estrutura aumentaram 7.1% em 2014. A continuação da expansão da rede de distribuição em Angola, que 

cresceu cerca de 6.3% em 2014, e o aumento do quadro de pessoal que lhe está associado, com um crescimento de 4.4% 

do número médio de Colaboradores, constituem os principais factores explicativos do crescimento dos custos.  

Os custos com pessoal, os fornecimentos e serviços de terceiros e as amortizações registaram aumentos de 6.5%, 8.1% e 

6.1%, respectivamente. 

O indicador “custos de estrutura em percentagem do produto bancário” situou-se nos 35.8% em 2014 (41.0% em 2013).  

Custos de estrutura  Valores em M.€ 

    2013 2014 %

Custos com pessoal 1 68.0 72.4 6.5%

Fornecimentos e serviços de terceiros 2 55.2 59.7 8.1%

Custos de funcionamento [= 1 + 2] 3 123.2 132.0 7.2%

Amortizações  4 13.2 14.1 6.1%

Custos de estrutura   [= 3 + 4] 5 136.4 146.1 7.1%

Rácio de eficiência 1 6 41.0% 35.8%  
 
1) Custos de estrutura em percentagem do produto bancário. 
 

Imparidades e provisões de crédito 

As imparidades de crédito no exercício ascenderam a 20.7 M.€, aumentando 12.4 M.€ em relação a 2013.  

As imparidades de crédito, deduzidas das recuperações (2.5 M.€), ascenderam a 18.2 M.€ e representaram 1.30% da 

carteira de crédito média (0.56% em 2013). 

No final de 2014, o rácio de crédito a Clientes vencido há mais de 90 dias era de 3.2% (4.4% em 2013). A cobertura do 

crédito vencido há mais de 90 dias pelas imparidades para crédito e garantias acumuladas no balanço situou-se em 

142% no final de 2014 (148% em 2013). 
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Imparidades de crédito 

  
  2013 2014

  M.€
% carteira 

crédito1 M.€ 
% carteira 

crédito1

Imparidades de crédito 1 8.4 0.77% 20.7 1.48% 

(-) Recuperações de crédito vencido 2 2.3 0.21% 2.5 0.18% 

Imparidades de crédito deduzidas de recuperações [=1 - 2]  3 6.1 0.56% 18.2 1.30% 
 
1) Saldo médio de crédito produtivo. 
 

Resultados de subsidiárias reconhecidas por equivalência patrimonial 

Os resultados reconhecidos por equivalência patrimonial – que correspondem à apropriação de resultados da 

participação de 30% no BCI em Moçambique – cresceram 7.2% para 11.6 M.€1.  

A evolução dos resultados do BCI reflecte o elevado crescimento do negócio bancário suportado pela expansão da rede 

de distribuição e o reforço do quadro de pessoal. 

O activo total cresceu 18%2, os depósitos e o crédito registaram taxas de crescimento de 23% e 31%, respectivamente, e 

o número de Clientes aumentou 34% para 1 036 mil.  

Interesses minoritários 

Foram reconhecidos 122.6 M.€ de interesses minoritários no lucro do BFA3 em 2014 (92.3 M.€ em 2013). 

V.3.1.3. Em Junho de 2015 

Proveitos 

O produto bancário (actividade do BFA4) cresceu 43.7% (+78.0 M.€) no 1.º semestre de 2015 face ao 1.º semestre de 

2014. 

Produto bancário  Valores em M.€ 

    1º S.14 1º S.15  M.€  %

Margem Financeira 1  102.9  161.9 +59.1 57.4% 

Comissões e outros proveitos (líquidos) 2  25.6  30.3 +4.7 18.3% 

Ganhos e perdas em operações financeiras 3  55.6  72.9 +17.3 31.1% 

Rendimentos e encargos operacionais 4 (5.7) (8.8) (3.1) -53.6% 

Produto bancário 5  178.3  256.3 +78.0 43.7%
 

Margem financeira 

O crescimento da margem financeira em 57.4% (+59.1 M.€) deveu-se principalmente: 

 ao efeito volume positivo da expansão dos depósitos e da libertação de recursos com a redução das aplicações em 
instituições de crédito, e a aplicação da liquidez assim obtida em crédito e em títulos de dívida pública Angolana; 

 ao aumento da remuneração média da carteira de títulos de dívida pública angolana em cerca de 1.1 p.p. 

                                                            
1) O contributo do BCI para o resultado consolidado da SGA, além dos resultados reconhecidos por equivalência patrimonial inclui ainda impostos 

diferidos relativos aos resultados distribuíveis do BCI. Em 2014, o contributo do BCI ascendeu a 10.6 M.€, sendo superior em 7.2% ao ano anterior. 
2) Expressos em USD, o activo cresce 4%, os depósitos crescem 9% e o crédito cresce 15%. 
3) Os interesses minoritários nos resultados consolidados da SGA correspondem à participação de 49.9% do capital do BFA detida pela Unitel. 
4) Os resultados do BCI Fomento são reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial. 
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Considerando o spread médio relativamente ao custo médio dos depósitos, os principais contributos para a margem no 

1.º semestre de 2015 são provenientes: 

 da carteira de crédito, com um saldo médio de 1.9 m.M.€), e um spread médio de 7.6 p.p., contribuiu com 72 M.€ 
(44% do total da Margem Financeira); 

 da carteira de títulos, com um saldo médio de 3.1 m.M.€), e um spread médio de 5.8 p.p., contribuiu com 90 M.€ 
(56% da margem financeira). 

 

Comissões 

As comissões e outros proveitos equiparados (líquidos) ascenderam, no 1.º semestre de 2015, a 30.3 M.€, o que 

corresponde a um aumento de 18.3% (+4.7 M.€) relativamente ao período homólogo. 

Lucros em operações financeiras 

No 1.º semestre de 2015, os lucros em operações financeiras aumentaram 31.1% para 72.9 M.€. Este montante 

corresponde maioritariamente a ganhos na compra e venda de moeda estrangeira decorrentes da actividade comercial 

com Clientes. 

Custos de estrutura 

Os custos de estrutura reportados na moeda de consolidação (euro) aumentaram 19.1 M.€ (+27.6%) relativamente ao 

semestre homólogo de 2014.  

A evolução dos custos, expressa em Euro, foi especialmente penalizada pela depreciação do euro em relação ao dólar 

(19% comparando a taxa de câmbio média no 1.º semestre 2015 com o semestre homólogo de 2014), pelo facto de os 

custos com pessoal se encontrarem indexados à evolução do USD e de uma parte expressiva dos fornecimentos e 

serviços de terceiros serem em moeda estrangeira, e pela depreciação do euro em relação ao Kwanza (cerca de 9% 

comparando com a taxa de câmbio média no semestre homólogo de 2014). 

Quando expressos em USD, os custos de estrutura aumentaram 4.3% em Junho de 2015 face ao período homólogo. Os 

custos com pessoal aumentaram 5.5%, os fornecimentos e serviços de terceiros registaram um aumento de 4.2% e as 

amortizações reduziram-se em 1.3%. 

O BFA contava com uma rede de distribuição com 188 unidades, mais 9 balcões que um ano antes, sobretudo abertos 

no 2.º semestre de 2014, e com um quadro de pessoal com 2 559 colaboradores (+5.1% que em Junho de 2014).  

O indicador “custos de estrutura em percentagem do produto bancário” situou-se nos 34.5% no 1.º semestre de 2015 

(38.8% no 1.º semestre de 2014).  
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Custos de estrutura  Valores em M.€ 

    1ºS 14 1ºS 15 %

Custos com pessoal 1 34.0 43.5 28.1% 

Fornecimentos e serviços de terceiros 2 28.5 36.5 28.4% 

Custos de funcionamento [= 1 + 2] 3 62.4 80.0 28.2%

Amortizações  4 6.8 8.3 21.8% 

Custos de estrutura   [= 3 + 4] 5 69.2 88.3 27.6%

Rácio de eficiência 1 6 38.8% 34.5%   
 
1) Custos de estrutura em percentagem do produto bancário. 
 

Imparidades e provisões de crédito 

As imparidades de crédito no período ascenderam a 18.2 M.€, aumentando 12.2 M.€ em relação ao 1.º semestre de 

2014.  

As imparidades de crédito, deduzidas das recuperações (1.0 M.€), ascenderam a 17.2 M.€ e representaram 1.82% da 

carteira de crédito média, em termos anualizados (0.91% no 1.º semestre de 2014, em termos anualizados). 

No final de Junho de 2015, o rácio de crédito a Clientes vencido há mais de 90 dias era de 4.5% (estável face a Junho de 

2014). A cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias pelas imparidades para crédito e garantias acumuladas no 

balanço situou-se em 154% no final de Junho de 2015 (153% em Junho de 2014). 

Imparidades de crédito 

  
  1º S.14 1ºS. 15

  M.€
% carteira 

crédito1 M.€ 
% carteira 

crédito1

Imparidades de crédito 1 6.0 1.10% 18.2 1.92% 

(-) Recuperações de crédito vencido 2 1.0 0.19% 1.0 0.10% 

Imparidades de crédito deduzidas de recuperações [=1 - 2]  3 5.0 0.91% 17.2 1.82%
 
1) Saldo médio de crédito produtivo. Em termos anualizados. 
 

Resultados de subsidiárias reconhecidas por equivalência patrimonial 

Os resultados reconhecidos por equivalência patrimonial – que correspondem à apropriação de resultados da 

participação de 30% no BCI em Moçambique – cresceram 9.0% para 4.0 M.€1.  

A expansão do negócio bancário do BCI, em Moçambique, é ilustrada pelos crescimentos homólogos de 16.9%2 do seu 

activo total, de 17.5% dos depósitos, de 23.3% do crédito e de 30.4% do número de Clientes, para 1 164 mil.  

Interesses minoritários 

Foram reconhecidos 69.4 M.€ de Interesses minoritários no lucro do BFA3 no 1.º semestre de 2015 (49.0 M.€ no 1.º 

semestre de 2014). 

                                                            
1) O contributo do BCI para o resultado consolidado da SGA, além dos resultados reconhecidos por equivalência patrimonial inclui ainda impostos 

diferidos relativos aos resultados distribuíveis do BCI. No 1.º semestre de 2015, o contributo do BCI ascendeu a 3.7 M.€, sendo superior em 9% ao 
ano anterior. 

2) Expressos em USD, o activo diminui 4.0%, os depósitos diminuem 3.6% e o crédito cresce 1.2%. 
3) Os interesses minoritários nos resultados consolidados da SGA correspondem à participação de 49.9% do capital do BFA detida pela Unitel. 
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V.3.2. BALANÇO COMBINADO CONSOLIDADO 

O balanço consolidado da SGA reflecte essencialmente a actividade comercial desenvolvida pelo BFA em Angola, uma 

vez que a participação de 30% no BCI (Moçambique) é reconhecida por equivalência patrimonial. O BFA dispõe de um 

balanço muito líquido. 

No balanço consolidado da SGA, no final de 2014, os recursos de Clientes ascendiam a 7 396 M.€ e financiavam 86% 

do activo. Os recursos de Clientes em conjunto com os recursos próprios praticamente asseguram o financiamento 

integral do activo (98%). 

Em 31 de Dezembro de 2014, a carteira de crédito a Clientes representava 21% do activo e o rácio de transformação de 

depósitos em crédito situava-se em 25%. 

O excesso de liquidez no balanço do BFA, definido como o total de depósitos e capital próprio não afecto ao 

financiamento do crédito, reservas obrigatórias ou financiamento do imobilizado, ascendia a 5.0 m.M.€ no final de 

Dezembro de 2014. 

O excesso de liquidez em kwanzas é aplicado em títulos de curto prazo emitidos pelo Tesouro Angolano, em aplicações 

no BNA com reporte de títulos (reverse repos) e em Obrigações do Tesouro Angolano em kwanzas. O excesso de 

liquidez em dólares é, preponderantemente, aplicado no mercado interbancário internacional, em particular no europeu, 

e em Obrigações do Tesouro Angolano expressas em dólares 

A 31 de Dezembro de 2014, 63% do activo do BFA estava expresso em kwanzas, 35% estava expresso em dólares ou 

indexado a essa moeda, 2% em euros e as posições noutras moedas tinham níveis residuais. A exposição líquida do 

balanço da BFA ao Kwanza era de -67 M.€ (-140 M.€ em Junho de 2015) e ao dólar era de +64 M.€ (+134 M.€ em 

Junho de 2015). 

O rácio de solvabilidade em base individual no final de 2014, de acordo com os respectivos normativos prudenciais 

locais, era de 24.0% no BFA (25.8% em 2013) e 8.6% no BCI (9.2% em 2013). 
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Balanço consolidado Valores em M.€ 

 Dez.12 Dez.13 Dez.14  Jun. 14 Jun. 15

Activo       

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1 036.1 1 057.5 1 454.3  1 058.9 1 610.8 

Disponibilidades e aplicações em instituições de crédito 1 777.0 1 811.7 2 197.2  1 764.7 1 316.9 

Créditos a clientes 1 082.3 1 071.6 1 833.0  1 111.1 1 389.3 

Activos financeiros detidos para negociação  153.8  140.4  214.1   155.0  349.5 

Activos financeiros disponíveis para venda 1 859.7 2 285.9 2 663.7  2 704.6 3 110.5 

Activos financeiros detidos até à maturidade       

Investimentos em associadas e entidades sob controlo 

conjunto 
 38.9  45.0  54.8   44.8  67.0 

Outros  148.0  146.1  171.4   147.3  166.0 

Total do Activo   6 095.9 6 558.1 8 588.6  6 986.4 8 010.0

Passivo e capitais próprios       

Recursos de bancos centrais       

Recursos de outras instituições de crédito  1.0  15.7  29.4   3.2  0.6 

Recursos de Clientes e outros empréstimos 5 314.1 5 698.5 7 448.9  6 038.4 6 769.8 

Responsabilidades representadas por títulos       

Outros  103.1  74.9  94.1   120.4  206.3 

Capitais próprios atribuíveis aos accionistas  384.0  454.8  599.6   503.1  643.8 

Interesses minoritários  293.6  314.3  416.5   321.2  389.5 

Capitais próprios   677.6  769.1 1 016.1   824.3 1 033.3

Total do Passivo e Capitais Próprios 6 095.9 6 558.1 8 588.6  6 986.4 8 010.0

Nota: crédito por assinatura  317.7  227.6  487.9   349.0  503.6 

Taxas de câmbio do Euro no fim do período:            

AKZ / 1 EUR  126.4  134.4  125.2   133.3  135.3 

USD / 1 EUR  1.319  1.377  1.217   1.366  1.115 
 

V.3.2.1. Em 2013 

Crédito a Clientes 

A carteira de crédito reduziu-se em 1.0% (-10.7 M.€) em 2013. O crédito a empresas cresceu 2.6% (+17.4 M.€) e o 

crédito a particulares diminuiu em 6.8% (-27.8 M.€), com quedas no crédito ao consumo (-20.7 M.€) e no crédito à 

habitação (-7.1 M.€). 

A componente da carteira expressa em kwanzas diminuiu 1.2% (-8 M.€) e a componente expressa em USD caiu 0.8% 

(-3 M.€). O peso da componente da carteira expressa em kwanzas manteve-se assim praticamente inalterado nos 60.7% 

no final de 2013 (60.8% em 2012).  
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Carteira de crédito a Clientes  Valores em M.€ 

   2012 2013 %

Crédito a empresas 1  682.5  699.9 2.6%

Crédito a particulares        

Habitação 2  128.7  121.7 (5.5%) 

Consumo 3  215.5  194.8 (9.6%) 

Outro 4  65.1  65.1 (0.0%) 

  [ =  2 a 4] 5  409.4  381.6 (6.8%)

Crédito vencido 6  55.2  52.0 (5.9%) 

Imparidades de crédito 7 (72.9) (69.5) (4.6%) 

Juros e outros 8  8.0  7.7 (4.6%) 

Total [=1 +5 a 8] 9 1 082.3 1 071.6 (1.0%)

Crédito por assinatura 10  317.7  227.6 (28.3%) 
 

Qualidade da carteira de crédito 

No final de 2013, o crédito em risco (de acordo com definição do Banco de Portugal) ascendia a 73.8 M.€ o que 

correspondia a um rácio de crédito em risco de 6.5% (6.5% em 2012). As imparidades para crédito e garantias 

acumuladas no balanço cobriam o crédito em risco em 101% (106% em 2012). 

O rácio de crédito a Clientes vencido há mais de 90 dias era de 4.4% (4.6% em 2013). A cobertura do crédito vencido 

há mais de 90 dias pelas imparidades para crédito e garantias acumuladas no balanço situou-se em 148% no final de 

2013 (149% em 2012). 

Qualidade da carteira de crédito  Valores em M.€ 

    2012 2013

Carteira de crédito a Clientes (bruta) 1 1 155.2 1 141.1 

Crédito vencido, vincendo e imparidades       

Crédito em risco 1 2  74.9  73.8 

Imparidades de crédito e garantias (acumuladas no balanço) 3  79.1  74.7 

Crédito vencido há mais de 90 dias 4  53.0  50.4 

Crédito vencido há mais de 30 dias 5  55.2  52.0 

Rácios       

Crédito em risco em % do crédito total 1 6 6.5% 6.5% 

Imparidades de crédito e garantias (acumuladas no balanço) em % do crédito total [=3/1] 7 6.8% 6.5% 

Crédito vencido há mais de 90 dias em % do crédito total [=4/1] 8 4.6% 4.4% 

Crédito vencido há mais de 30 dias em % do crédito total [=5/1] 9 4.8% 4.6% 

Imparidade do crédito e garantias, em % do crédito em risco [= 3/2] 10 106% 101% 

Imparidade do crédito e garantias, em % do crédito vencido (+ 90 dias) [= 3/4] 11 149% 148% 
 
1) Calculado de acordo com definição do Banco de Portugal (Instrução 23 / 2011 do Banco de Portugal). 
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Carteira de títulos e participações financeiras 

A carteira de activos financeiros é constituída, em 2013, por títulos de curto prazo, com maturidades até um ano, 

expressos em kwanzas e emitidos pelo Estado (Bilhetes do Tesouro) e por Obrigações do Tesouro Angolano, com 

maturidades de 1 a 6 anos. 

A carteira de títulos ascendia no final de 2013 a 2426.3 M.€ (+20.5% em relação a 2012). 

 

Carteira de títulos e participações financeiras Valores em M.€ 
  2012 2013 %

Títulos de curto prazo      

Bilhetes Tesouro Angolano (BT) 1  245.5  506.7 106.4% 

Títulos Banco Central (TBC) 2  273.2  0.0 (100.0%) 

  [= 1 + 2] 3  518.7  506.7 (2.3%)

Obrigações Tesouro Angolano (OT) 4 1 492.0 1 915.7 28.4% 

Outros 5  2.8  3.9 39.4% 

  [=  3 a 5] 6 2 013.5 2 426.3 20.5%

Participações financeiras 1 7  38.9  45.0 15.6% 

Total   [= 6 + 7] 8 2 052.4 2 471.2 20.4%
 
1) Valor da participação de 30% no BCI reconhecida por equivalência patrimonial. 
 

Recursos de Clientes 

A carteira de recursos de Clientes registou uma expansão de 7.1% em 2013. Os depósitos à ordem representam mais de 

metade dos recursos captados de Clientes. 

Carteira de recursos Clientes Valores em M.€ 

    2012 2013 %

Depósitos à ordem 1 2 811.1 3 028.6 7.7% 

Depósitos a prazo 2 2 459.1 2 616.0 6.4% 

Total    [ = 1 + 2] 3 5 270.2 5 644.6 7.1%
 

 
A componente de depósitos em kwanzas aumentou em 620 M.€ (+29.4%), mais do que compensando a redução de 

180 M.€ (-6.1%) da componente em dólares e de 66 M.€ (-28%) da componente noutras moedas. 

Em Dezembro de 2013, cerca de 49% dos depósitos de Clientes estavam expressos em dólares (56% em 2012), 48% em 

kwanzas e 3% noutras moedas. 

 

V.3.2.2 Em 2014 

Crédito a Clientes 

A carteira de crédito a Clientes aumentou em 761 M.€ (+71%) em 2014, para 1 833 M.€, explicado essencialmente por 

um empréstimo concedido ao Estado Angolano no 3º trimestre do ano, constituído por uma tranche intercalar em AKZ 

no montante de 52.6 m.M AKZ (equivalente a cerca de 0.4 m.M.€) que tal como previsto nas condições iniciais, foi 

convertida, em Junho de 2015, em Obrigações do Tesouro com uma maturidade média de 4.5 anos, e por uma tranche 

em USD no montante de 250 M.USD (equivalente a cerca de 0.2 m.M.€).  
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O crédito a empresas cresceu 99.2% (+694 M.€) em consequência do empréstimo intercalar acima referido e o crédito a 

particulares aumentou em 15.8% (+60 M.€). 

No final de 2014, a componente da carteira expressa em kwanzas correspondia a 66% da carteira e a componente 

expressa em USD representava 33.5%. 

 

Carteira de crédito a Clientes  Valores em M.€ 
   2013 2014 %

Crédito a empresas 1  699.9 1 394.2 99.2%
Crédito a particulares      

Habitação 2  121.7  132.4 8.8% 

Consumo 3  194.8  224.2 15.1% 

Outro 4  65.1  85.2 30.8% 

  [ = 2 a 4] 5  381.6  441.8 15.8%

Crédito vencido 6  52.0  63.8 22.7% 

Imparidades de crédito 7 (69.5) (77.9) 12.0% 

Juros e outros 8  7.7  11.1 45.0% 

Total  [=1 +  5 a 8] 9 1 071.6 1 833.0 71.0%

Crédito por assinatura 10  227.6  487.9 114.3% 
 

Qualidade da carteira de crédito 

No final de 2014, o crédito em risco (de acordo com definição do Banco de Portugal) ascendia a 84.9 M.€ o que 

correspondia a um rácio de crédito em risco de 4.4% (6.5% em 2013). As imparidades para crédito e garantias 

acumuladas no balanço cobriam o crédito em risco em 102% (101% em 2013). 

O rácio de crédito a Clientes vencido há mais de 90 dias era de 3.2% (4.4% em 2013). A cobertura do crédito vencido 

há mais de 90 dias pelas imparidades para crédito e garantias acumuladas no balanço situou-se em 142% no final de 

2014 (148% em 2013). 

Indicadores de qualidade da carteira de crédito  Valores em M.€ 

  2013 2014

Carteira de crédito a Clientes (bruta) 1 1 141.1 1 910.8 
Crédito vencido, vincendo e imparidades      

Crédito em risco 1 2  73.8  84.9 

Imparidades de crédito e garantias (acumuladas no balanço) 3  74.7  86.7 

Crédito vencido há mais de 90 dias 4  50.4  61.2 

Crédito vencido há mais de 30 dias 5  52.0  63.8 

Rácios      

Crédito em risco em % do crédito total 1 6 6.5% 4.4% 

Imparidades de crédito e garantias (acumuladas no balanço) em % do crédito total [=3/1] 7 6.5% 4.5% 

Crédito vencido há mais de 90 dias em % do crédito total [=4/1] 8 4.4% 3.2% 

Crédito vencido há mais de 30 dias em % do crédito total [=5/1] 9 4.6% 3.3% 

Imparidade do crédito e garantias, em % do crédito em risco [= 3/2] 10 101% 102% 

Imparidade do crédito e garantias, em % do crédito vencido (+ 90 dias) [= 3/4] 11 148% 142% 
 
1) Calculado de acordo com definição do Banco de Portugal (Instrução 23 / 2011 do Banco de Portugal). 
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Carteira de títulos e participações financeiras 

A carteira de activos financeiros é constituída, em 2014, por títulos de curto prazo, com maturidades até um ano, 

expressos em kwanzas e emitidos pelo Estado (Bilhetes do Tesouro) e por Obrigações do Tesouro Angolano, com 

maturidades de 1 a 6 anos. 

A carteira de títulos ascendia no final de 2014 a 2 877.9 M.€ (+18.6% em relação a 2013). 

 

Carteira de títulos e participações financeiras Valores em M.€ 

  2013 2014 %
Títulos de curto prazo     

Bilhetes Tesouro Angolano (BT) 1  506.7  615.1 21.4% 

[= 1] 2  506.7  615.1 21.4%

Obrigações Tesouro Angolano (OT) 3 1 915.7 2 258.1 17.9% 

Outros 4  3.9  4.7 19.4% 

[=  2 a 4] 5 2 426.3 2 877.9 18.6%

Participações financeiras 1 6  45.0  54.8 21.8% 

Total  [= 5 + 6] 7 2 471.2 2 932.6 18.7%
 
1) Valor da participação de 30% no BCI reconhecida por equivalência patrimonial. 
 

Recursos de Clientes 

A carteira de recursos de Clientes registou uma expansão de 31.0% em 2014. Os depósitos à ordem representam mais 

de metade dos recursos captados de Clientes. 

 

Carteira de recursos Clientes Valores em M.€ 
   2013 2014 %

Depósitos à ordem 1 3 028.6 3 805.9 25.7% 

Depósitos a prazo 2 2 616.0 3 590.4 37.2% 

Total  [ = 1 + 2] 3 5 644.6 7 396.3 31.0%
 

Em Dezembro de 2014, cerca de 61% dos depósitos de Clientes estavam expressos em kwanzas (48% em 2013), 37% 

em dólares (49% em 2013) e 2% noutras moedas. 

 

V.3.2.3 Em Junho de 2015 

Crédito a Clientes 

A carteira de crédito a Clientes expressa na moeda de consolidação (Euro) aumentou em 25% em Junho de 2015 face ao 

período homólogo, para 1 389 M.€.  

A evolução da carteira de crédito é muito influenciada pela apreciação do dólar em relação ao euro em 23% e pela 

conversão em Obrigações do Tesouro em Junho de 2015 da tranche intercalar em AKZ (52.6 m.M AKZ equivalente a 

cerca de 0.4 m.M.€) do empréstimo concedido ao Estado Angolano no 3º trimestre de 2014. 

No final de Junho de 2015, a componente da carteira expressa em kwanzas correspondia a 52.6% da carteira e a 

componente expressa em USD representava 47.2%. 
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Quando medidos nas respectivas moedas de concessão, em termos homólogos, o crédito a Clientes em kwanzas cresceu 

4% e o crédito concedido em USD cresceu 38%. 

 

Carteira de crédito a Clientes  Valores em M.€ 

  Jun. 14 Dez.14 Jun. 15 % Jun.14/Jun.15
Crédito a empresas 1  736.3 1 394.2  956.9 30.0%
Crédito a particulares       

Habitação 2  119.6  132.4  140.9 17.8% 

Consumo 3  193.7  224.2  205.2 6.0% 

Outro 4  72.5  85.2  92.2 27.1% 

  [ = 2 a 4] 5  385.8  441.8  438.2 13.6%

Crédito vencido 6  56.2  63.8  70.9 26.2% 

Imparidades de crédito 7 (73.5) (77.9) (92.8) 26.3% 

Juros e outros 8  6.3  11.1  16.1 153.3% 

Total  [=1 +  5 a 8] 9 1 111.1 1 833.0 1 389.3 25.0%

Crédito por assinatura 10  349.0  487.9  503.6 44.3% 
 

Qualidade da carteira de crédito 

No final de Junho de 2015, o crédito em risco (de acordo com definição do Banco de Portugal) correspondia a 6.3% da 

carteira de crédito bruta e estava coberto por imparidades para crédito e garantias acumuladas no balanço em 111%. 

O rácio de crédito a Clientes vencido há mais de 90 dias era de 4.5%. A cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias 

pelas imparidades para crédito e garantias acumuladas no balanço era de 154%. 

 

Qualidade da carteira de crédito  Valores em M.€ 

  
30 Jun. 

14 
31 Dez. 

14
30 Jun. 

15

Carteira de crédito a Clientes (bruta) 1 1 184.6 1 910.8 1 482.1 

Crédito vencido, vincendo e imparidades         

Crédito em risco1 2  75.9  84.9  92.7 

Imparidades de crédito e garantias (acumuladas no balanço) 3  81.2  86.7  103.2 

Crédito vencido há mais de 90 dias 4  53.0  61.2  67.2 

Crédito vencido há mais de 30 dias 5  56.2  63.8  70.9 

Rácios         

Crédito em risco em % do crédito total 1 6 6.4% 4.4% 6.3% 

Imparidades de crédito e garantias (acumuladas no balanço) em % do crédito total [=3/1] 7 6.9% 4.5% 7.0% 

Crédito vencido há mais de 90 dias em % do crédito total [=4/1] 8 4.5% 3.2% 4.5% 

Crédito vencido há mais de 30 dias em % do crédito total [=5/1] 9 4.7% 3.3% 4.8% 

Imparidade do crédito e garantias, em % do crédito em risco [= 3/2] 10 107% 102% 111% 

Imparidade do crédito e garantias, em % do crédito vencido (+ 90 dias) [= 3/4] 11 153% 142% 154% 
 
1) Calculado de acordo com definição do Banco de Portugal (Instrução 23 / 2011 do Banco de Portugal). 
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Carteira de títulos e participações financeiras 

A carteira de activos financeiros é constituída, em Junho de 2015, por Bilhetes do Tesouro Angolano, títulos de curto 

prazo com maturidades até um ano e expressos em kwanzas, e por Obrigações do Tesouro Angolano, com maturidades 

de 1 a 6 anos. 

A carteira de títulos ascendia no final de Junho de 2015 a 3 460.0 M.€. A evolução da carteira de títulos em relação a 

Dezembro de 2014 é influenciada pela conversão em Obrigações do Tesouro em Junho de 2015 da tranche intercalar 

em AKZ (52.6 m.M AKZ equivalente a cerca de 0.4 m.M.€) do empréstimo concedido ao Estado Angolano no 3º 

trimestre de 2014. 

 

Carteira de títulos e participações financeiras Valores em M.€ 

   Jun. 14 Dez.14 Jun. 15 % Jun.14/
Jun.15

Títulos de curto prazo          

Bilhetes Tesouro Angolano (BT) 1  688.8  615.1 1 017.0 47.6% 

[= 1] 2  688.8  615.1 1 017.0 47.6% 

Obrigações Tesouro Angolano (OT) 3 2 167.8 2 258.1 2 421.6 11.7% 

Outros 4  3.0  4.7  21.3 611.9% 

[=  2 a 4] 5 2 859.6 2 877.9 3 460.0 21.0% 

Participações financeiras 1 6  44.8  54.8  67.0 49.6% 

Total [= 5 + 6] 7 2 904.4 2 932.6 3 527.0 21.4%
 
1) Valor da participação de 30% no BCI reconhecida por equivalência patrimonial. 

 

Recursos de Clientes 

A carteira de recursos registou uma expansão de 12.2% em Junho de 2015. Os depósitos à ordem representam mais de 

metade dos recursos captados de Clientes. 

Quando medidos nas respectivas moedas de captação, em termos homólogos, os recursos totais de Clientes em kwanzas 

(que representam cerca de 2/3 do total de recursos1) aumentaram 27% e os recursos captados em USD (cerca de 1/3 do 

total) diminuíram 21%. 

 
Carteira de recursos Clientes Valores em M.€ 

   Jun. 14 Dez.14 Jun. 15 % Jun.14/
Jun.15

Depósitos à ordem 1 3 070.2 3 805.9 3 586.3 16.8% 

Depósitos a prazo 2 2 913.4 3 590.4 3 124.8 7.3% 

Total [ = 1 + 2] 3 5 983.6 7 396.3 6 711.1 12.2%
 

A variação no 1º semestre de 2015 (em relação a Dezembro de 2014) da carteira de recursos de Clientes expressa na 

moeda de consolidação (Eur) foi negativa em 685 M.€ (-9.3%). Quando medidos nas respectivas moedas de captação, 

os recursos de Clientes em AKZ (2/3 do total) diminuíram 2.9% em relação a Dezembro de 2014 e os recursos de 

                                                            
1) Em Junho de 2015, cerca de 61% dos depósitos de Clientes estavam expressos em kwanzas (55% em Junho de 2014), 37% em dólares (43% em 

Junho de 2014) e 2% noutras moedas. 
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Clientes em USD (c. 1/3 do total), num quadro de escassez de dólares na economia causada pela diminuição da entrada 

de dólares no país na sequência da queda dos preços do petróleo, diminuíram 16.4% (em relação a Dezembro de 2014). 

V.3.3 DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS 

A captação de recursos de Clientes assegura o financiamento quase integral da expansão do activo consolidado, a que 

acresce o fluxo positivo proveniente dos proveitos e custos gerados no exercício: 

 O fluxo proveniente dos passivos operacionais foi positivo em 1 795 M.€ em 2014 (353 M.€ em 2013 e 527 M.€ em 
2012) e corresponde praticamente à captação de depósitos de Clientes.  

 O fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos gerados ascendeu a 170 M.€ em 2014, 102 M.€ em 2013 e 132 
M.€ em 2012; 

A liquidez em kwanzas assim obtida é aplicada em crédito expresso em AKZ e em títulos de curto prazo emitidos pelo 

Tesouro Angolano, em aplicações no BNA com reporte de títulos (reverse repos) e em Obrigações do Tesouro 

Angolano em kwanzas. A liquidez em dólares é, preponderantemente, aplicada no mercado interbancário internacional, 

em particular no europeu, e em Obrigações do Tesouro Angolano expressas em dólares. O fluxo negativo proveniente 

dos activos operacionais (-1421 M.€ em 2014, 389 M.€ em 2013, 366 M.€ em 2012) reflecte a expansão do balanço por 

via da aplicação dos recursos captados de Clientes.  

Deste modo, a actividade operacional tem gerado um fluxo líquido positivo: 532 M.€ em 2014, 58 M.€ em 2013 e 285 

M.€ em 2012. 

O fluxo de caixa relativo às actividades de financiamento corresponde no essencial à distribuição de dividendos a 

minoritários. 
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Demonstrações combinadas dos fluxos de caixa consolidados Valores em M.€ 

  31 Dez.12 31 Dez. 13 31 Dez. 14   30 Jun.14 30 Jun.15

Actividades operacionais       

Juros, comissões e outros proveitos recebidos 333.8 337.8 409.0  179.7 263.9 

Juros, comissões e outros custos pagos (95.0) (93.8) (116.4)  (52.6) (78.5) 

Recuperações de crédito e juros vencidos 2.7 2.3 2.5  1.0 1.0 

Pagamentos a empregados e fornecedores (109.6) (143.9) (124.8)  (56.8) (70.9) 

Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos 131.9 102.4 170.4  71.3 115.5 

Diminuições (aumentos) em:        

Activos financeiros detidos para negociação e 

disponíveis para venda 
447.5 (322.9) (334.0)  (377.8) (509.3) 

Aplicações em instituições de crédito (551.5) (69.0) (306.3)  107.4 946.7 

Créditos a clientes (266.1) (2.2) (764.1)  (40.0) 439.4 

Outros activos 4.2 5.5 (16.6)  (3.1) 7.3 

Fluxo líquido proveniente dos activos operacionais (365.9) (388.6) (1421.0)  (313.4) 884.2 

Aumentos (diminuições) em:        

Recursos de bancos centrais e outras instituições de 

crédito 
1.0 14.7 13.7  (12.5) (28.9) 

Recursos de clientes 515.7 384.8 1741.6  338.1 (673.7) 

Passivos financeiros de negociação 0.0 0.0 0.0  (0.9) 15.8 

Outros passivos 10.7 (47.0) 40.0  43.3 12.9 

Fluxo líquido proveniente dos passivos operacionais 527.3 352.5 1795.3  368.0 (673.9) 

Contribuições para Fundos de Pensões (1.5) (0.3) (1.4)  (0.8) (0.7) 

Pagamento de impostos sobre lucros (6.5) (8.2) (11.1)  (12.5) (7.7) 

  285.4 57.8 532.1  112.6 317.4

Actividades de investimento          

Subscrição do aumento de capital do Banco Comercial e 

de Investimentos, S.A.R.L. 
0.0 0.0 0.0  0.0 (13.0) 

Aquisições de outros activos tangíveis e activos 

intangíveis 
(26.7) (20.5) (19.9)  (8.6) (26.1) 

Vendas de outros activos tangíveis 0.0 0.0 0.0  0.0 2.0 

Dividendos recebidos e outros proveitos 2.0 2.4 1.9  1.9 0.0 

  (24.8) (18.1) (18.0)  (6.7) (37.2)

Actividades de financiamento          

Realização de capital social 0.0 1.2 1.4  0.9 13.0 

Distribuição de dividendos a interesses minoritários (64.2) (52.2) (44.2)  (44.2) (64.2) 

Remuneração variável em acções 0.0 (0.1) (0.2)  (0.2) (0.2) 

  (64.2) (51.1) (43.0)  (43.5) (51.4)

Aumento (diminuição) de caixa e seus equivalentes 196.4 (11.4) 471.1  62.4 228.8 

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 994.1 1190.5 1179.2  1179.2 1650.3 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 1190.5 1179.2 1650.3  1241.5 1879.1
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V.3.4 ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO E LIQUIDEZ 

A informação que a seguir se apresenta sobre estrutura de financiamento da SGA (consolidado) foi extraída da 

informação financeira combinada consolidada para o período coberto pelo historial financeiro. 

Funding e liquidez 

O balanço consolidado caracteriza-se por uma elevada liquidez e capitalização. 

Os recursos de Clientes (6.7 mil M.€, no final de Junho de 2015) financiavam 84% do activo consolidado. Os recursos 

de Clientes em conjunto com os recursos próprios asseguram o financiamento praticamente integral do activo (97%). 

Os capitais próprios e Interesses minoritários representavam 12.9% do activo consolidado no final de Junho de 2015. 

De acordo com os respectivos normativos prudenciais locais, o BFA tinha um rácio de solvabilidade de 22.9% e o BCI 

tinha um rácio de solvabilidade de 14.1% no final de Junho de 2015. 

Financiamento do balanço combinado consolidado Valores em M.€ 

  2012 2013 2014 Jun.15

Recursos de Clientes 5 270 5 645 7 396 6 711 

Capitais próprios e interesses minoritários  678  769 1 016 1 033 

Outros  148  144  176  266 

Total 6 096 6 558 8 589 8 010

Situação líquida e interesses minoritários em % do activo total 11.1% 11.7% 11.8% 12.9% 

Rácio de solvabilidade individual do BFA (regras locais)1 24.2% 25.8% 24.0% 22.9% 

Rácio de solvabilidade individual do BCI (regras locais) 2 10.9% 9.2% 8.6% 14.1% 
 
1) Rácio de solvabilidade do BFA calculado de acordo com o Instrutivo n.º 3/11 do Banco Nacional de Angola. 
2) Rácio de solvabilidade do BCI a partir de Dezembro de 2013 calculado de acordo com o Aviso 15/GBM/2013 de 31 de Dezembro e Circular 

01/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique e em Dezembro 2012 de acordo com as anteriores regras. 
 

A carteira de crédito a Clientes representava 17% do activo e o rácio de transformação de depósitos em crédito situava-

se em 21% no final de Junho de 2015. 

O excesso de liquidez no balanço do BFA, definido como o total de depósitos e capital próprio não afecto ao 

financiamento do crédito, reservas obrigatórias ou financiamento do imobilizado, ascendia a 4.7 m.M.€ no final de 

Junho de 2015. 

O excesso de liquidez em kwanzas é aplicado em títulos de curto prazo emitidos pelo Tesouro Angolano, em aplicações 

no BNA com reporte de títulos (reverse repos) e em Obrigações do Tesouro Angolano em kwanzas . O excesso de 

liquidez em dólares é, preponderantemente, aplicado no mercado interbancário internacional, em particular no europeu, 

e em Obrigações do Tesouro Angolano expressas em dólares. 

No final de Junho de 2015, a carteira de activos financeiros era constituída por: 

 Bilhetes do Tesouro Angolano com maturidades até um ano (1.0 m.M.€); 

 Obrigações do Tesouro Angolano, com maturidades de 1 a 6 anos (2.4 m.M.€). 
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Estrutura do activo combinado consolidado Valores em M.€ 

  2012 2013 2014 Jun.15

Crédito a Clientes 1 082 1 072 1 833 1 389 

Carteira de títulos1 2 013 2 426 2 878 3 460 

Dos quais:         

Títulos de curto prazo do Banco Central e Tesouro Angolano  519  507  615 1 017 

Obrigações Tesouro Angolano (OT) 1 492 1 916 2 258 2 422 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais e outras instituições de crédito 1 191 1 179 1 650 1 879 

Crédito a outras instituições de crédito 1 623 1 690 2 001 1 049 

Outros  187  191  226  233 

Total 6 096 6 558 8 589 8 010

Rácio de transformação de depósitos em crédito 21% 19% 25% 21% 
 
1) Carteira de títulos detidos para negociação e disponíveis para venda. 
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VI. Descrição da Acções e Admissão à Negociação   

VI.1. ACÇÕES A EMITIR; DIREITOS ATRIBUÍDOS ÀS ACÇÕES  

A informação relativa às Acções a admitir à negociação no Euronext Lisbon, bem como sobre os direitos atribuídos a 

essas Acções, consta do Ponto 13. do Projecto de Cisão que se anexa e que está igualmente disponível para consulta em 

www.ir.bpi.pt e www.cmvm.pt. 

VI.2. DATAS RELEVANTES PARA A ATRIBUIÇÃO DAS ACÇÕES E ADMISSÃO À 

NEGOCIAÇÃO 

No quadro seguinte são apresentadas as datas previstas consideradas mais relevantes para Cisão, a atribuição das 

Acções e a respectiva admissão à negociação das Acções no Euronext Lisbon.  

As datas apresentadas são meramente indicativas, podendo ser alteradas. Em particular, o registo comercial da Cisão e, 

consequentemente a constituição da SGA, dependem da verificação de todas as condições e autorizações a que a Cisão 

está sujeita e que estão descritas no Ponto 7 do Projecto de Cisão anexo ao presente Documento Equivalente. 

Em cada uma das fases identificadas será assegurada a publicidade imposta por lei.  

 

Prazo de oposição de credores 

Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI  

Assembleias Gerais de Obrigacionistas do Banco BPI e titulares de Título de Participação  

Registo comercial da Cisão  

Último dia de negociação em bolsa das acções do Banco BPI com direito a receber Acções  

Primeiro dia de negociação em bolsa das acções do Banco BPI sem direito a receber Acções  

Último dia de negociação fora de bolsa das acções do Banco BPI com direitos a receber Acções; 

destaque do direito a receber Acções no processamento nocturno  

Data de produção de efeitos da Cisão, constituição da SGA e crédito das Acções nas contas dos 

destinatários da Cisão 

Admissão à negociação das Acções no Euronext Lisbon  

 

28 de Janeiro de 2016 

5 de Fevereiro de 2016 

5 de Fevereiro de 2016 

10 de Fevereiro de 2016 

25 de Fevereiro de 2016* 

26 de Fevereiro de 2016* 

29 de Fevereiro de 2016*  

 

 

1 de Março de 2016*  

1 de Março de 2016* 

 

* As datas poderão ser antecipadas caso o Conselho de Administração venha a aprovar como data de produção de 

efeitos jurídicos da Cisão, uma data anterior ao primeiro dia útil do mês seguinte àquele em que ocorra a respectiva 

inscrição definitiva no registo comercial. 

O referido calendário indicativo será estabilizado na data em que a Cisão seja apresentada a registo comercial. O que, 

como se referiu, apenas ocorrerá uma vez verificadas todas as condições e autorizações a que a produção de efeitos da 

Cisão está sujeita.   
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VII. Documentação anexa 

VII.1. Comunicado divulgado ao mercado em 30 de Setembro de 2015  

VII.2. Comunicado divulgado ao mercado em 28 de Dezembro de 2015, que inclui o Projecto de Cisão (e estatutos da 

SGA) 

VII.3. Convocatória da Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI 

VII.4. Proposta a apresentar aos Accionistas na Assembleia Geral do Banco BPI de designação dos órgãos sociais da 

SGA 

VII.5. Demonstrações financeiras Combinadas Consolidadas 

VII.6. Relatório de Auditoria e Relatório de Revisão Limitada sobre as Demonstrações financeiras Combinadas 

Consolidadas 

 



VII. DOCUMENTAÇÃO ANEXA 
 

VII.1. Comunicado divulgado ao mercado em 30 de Setembro de 
2015 

  



 

BANCO BPI, S.A.  
Sociedade Aberta  

Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto  
Capital Social integralmente subscrito e realizado: € 1 293 063 324.98 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número  
único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534  

 
COMUNICADO 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários o Banco 
BPI, S.A. (adiante Banco BPI) informa que nesta data, e tendo em vista solucionar a ultrapassagem do 
limite dos grandes riscos de que o Banco deu nota no comunicado ao mercado de 16 de Dezembro de 
2014, foi aprovado pelo Conselho de Administração um Projecto de Cisão Simples do Banco BPI.  
 
O referido Projecto, após ser submetido a parecer do órgão de fiscalização da Sociedade e de um 
Revisor Oficial de Contas independente e ser registado na Conservatória do Registo Comercial, será 
submetido a aprovação em Assembleia Geral dos Accionistas, a convocar proximamente, sendo 
igualmente assegurado o direito de oposição de credores, nos termos da lei. 
 
O Projecto prevê que seja destacada do Banco BPI, a parcela do património correspondente à unidade 
de negócio de gestão de participações sociais em instituições de crédito africanas, incluindo todos os 
demais recursos afectos ao respectivo exercício, para com ela se constituir uma nova sociedade 
(adiante Nova Sociedade), cujo objecto social consistirá na gestão de participações sociais.  
 
Assim, através desta operação será destacado do Banco BPI o conjunto patrimonial que integra (i) as 
participações sociais correspondentes a 50,1% do capital social no Banco de Fomento Angola, S.A. 
(BFA), a 30% do capital social no Banco Comercial e de Investimentos, S.A. e 100% do capital social 
na BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A.; e (ii) outros activos e posições jurídicas 
necessários ao suporte do exercício da actividade da unidade económica a destacar. De referir que não 
haverá lugar à transmissão de qualquer passivo em favor da Nova Sociedade, sem prejuízo das 
responsabilidades decorrentes dos contratos de trabalho a transferir com a unidade económica a 
destacar. 
 
A Nova Sociedade terá um capital social de 46 milhões de euros, dividido em 1.450.827.827 acções 
ordinárias, escriturais, nominativas, sem valor nominal e com o valor de emissão unitário de € 
0,03170603647, o que significa que, na data de produção de efeitos da cisão, será atribuída aos 
accionistas do Banco BPI uma acção da Nova Sociedade por cada acção do Banco BPI detida.  
 
As acções da Nova Sociedade serão objecto de pedido de admissão à negociação no Euronext Lisbon, 
mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, S.A. 
 
  



 

A produção de efeitos da projectada cisão está sujeita a um conjunto de condições de natureza 
regulatória, sem cuja verificação essa produção de efeitos não ocorrerá, estando designadamente 
sujeita (i) à confirmação por parte das autoridades de supervisão de que a presente operação de cisão 
permite solucionar a ultrapassagem do limite de grandes riscos de que o Banco BPI deu nota no 
comunicado ao mercado publicado em 16 de Dezembro de 2014 (ii) à autorização prévia do Banco de 
Portugal, do Banco Nacional de Angola e do Banco de Moçambique e (iii) à confirmação, por parte da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, de que à operação é aplicável o regime da neutralidade fiscal 
previsto nos artigos 73º a 78º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas.  
 
Nos termos do acordo parassocial celebrado entre o Banco BPI e a Unitel, S.A., a concretização da 
operação de cisão depende também do acordo da Unitel, S.A. (i) à transmissão para a Nova Sociedade, 
por efeito dessa operação, da participação de 50,1% no BFA e (ii) ao ingresso da Nova Sociedade na 
posição ocupada pelo Banco BPI no acordo parassocial acima referido.  
 
Prevê-se, finalmente, no projecto de cisão um conjunto de condições de natureza contratual no âmbito 
de acordos celebrados pelo Banco BPI e accionistas do Banco Comercial e de Investimentos, S.A.   
 
O conteúdo integral do Projecto de Cisão Simples será oportunamente publicitado nos termos legais. 
 
Informa-se, ainda, que o Conselho de Administração tomou conhecimento de uma manifestação de 
interesse em adquirir uma participação minoritária no capital social do BFA. A esse propósito, e sem 
prejuízo do prosseguimento do processo da operação de cisão acima referida, o Conselho de 
Administração manifestou a sua disponibilidade para receber e analisar uma proposta que concretize a 
referida manifestação de interesse, bem como propostas de outras entidades que permitam alcançar 
uma solução para a situação referida no primeiro parágrafo.  
 
Porto, 30 de Setembro de 2015 
 
Banco BPI, S.A. 



VII. DOCUMENTAÇÃO ANEXA 
 

VII.2. Comunicado divulgado ao mercado em 28 de Dezembro de 
2015, que inclui o Projecto de Cisão (e estatutos da SGA) 

  



 

BANCO BPI, S.A.  
Sociedade Aberta  

Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto  
Capital Social integralmente subscrito e realizado: € 1 293 063 324.98 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número  
único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534  

 

 

COMUNICADO 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, e na 

sequência da informação prestada ao mercado em 30 de Setembro de 2015, o Banco BPI, S.A. (adiante 

Banco BPI) informa que foi nesta data apresentado a registo, na Conservatória do Registo Comercial, 

o projecto de cisão-simples do Banco BPI. 
 

O referido Projecto de Cisão foi submetido a parecer do órgão de fiscalização do Banco BPI e a exame 

de Revisor Oficial de Contas independente e será submetido a aprovação em Assembleia Geral dos 

Accionistas e Obrigacionistas, a convocar proximamente, sendo igualmente assegurado o direito de 

oposição de credores, nos termos da lei. Como documentação a disponibilizar aos accionistas, para 

efeitos da Assembleia Geral de Accionistas que será convocada para deliberar sobre a cisão, e para 

além do Projecto de Cisão referido no parágrafo anterior, será disponibilizado um documento 

equivalente a um prospecto relativo à admissão à negociação das acções da sociedade a constituir por 

efeito da cisão. 
 

Conforme foi anteriormente objecto de comunicação ao mercado, o Projecto de Cisão prevê que seja 

destacada do Banco BPI, a parcela do património correspondente à unidade de negócio de gestão de 

participações sociais em instituições de crédito africanas, incluindo todos os recursos afectos ao 

respectivo exercício, para com ela se constituir uma nova sociedade (adiante Nova Sociedade), cujo 

objecto social consistirá na gestão de participações sociais. Assim, através desta operação será 

destacado do Banco BPI o conjunto patrimonial que integra (i) as participações sociais 

correspondentes a 50,1% do capital social no Banco de Fomento Angola, S.A. (BFA), a 30% do 

capital social no Banco Comercial e de Investimentos, S.A. e 100% do capital social na BPI 

Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A.; e (ii) outros activos e posições jurídicas necessários 

ao suporte do exercício da actividade da unidade económica a destacar. De referir que não haverá 

lugar à transmissão de qualquer passivo em favor da Nova Sociedade, sem prejuízo de 

responsabilidades decorrentes dos contratos de trabalho celebrados com colaboradores do Banco BPI 

cuja posição jurídica esteja prevista ser transferida no quadro da presente cisão em virtude de os 

mesmos se encontrarem actualmente, no quadro do Banco BPI, afectos à unidade de negócio a cindir.  
 

De acordo com o que se encontra previsto no ponto 7.1. do Projecto de Cisão, a produção de efeitos da 

projectada cisão fica sujeita às seguintes condições (factos sem cuja verificação o registo da cisão não 

será efectuado e, portanto, a cisão não produzirá efeitos): 
 



 

a) Confirmação, por parte do BCE, de que a concretização da projectada cisão permite dar 
cumprimento ao determinado pela decisão desta entidade referida no Ponto 6 do Projecto de 
Cisão, relativa ao cumprimento do limite de grandes riscos;  

 
b) Nos termos do Artigo 35º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro, a cisão de instituições de crédito 
depende de autorização prévia do Banco de Portugal. Neste quadro, e considerando que o Banco 
BPI é qualificado como instituição de crédito, pelo Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras, a presente operação de cisão ficará sujeita à condição da prévia 
concessão de autorização pelo Banco de Portugal para a sua concretização; 

 
c) Por outro lado, e atenta a natureza da unidade económica a destacar do Banco BPI, a qual integra 

uma participação qualificada maioritária num instituição financeira bancária Angolana, o BFA, a 
presente operação de cisão depende da prévia autorização (não oposição) por parte do BNA, 
considerando o disposto nos Artigos 24º e 25º da Lei (Angolana) nº 12/2015 de 17 de Junho, que 
aprova a Lei de Bases das Instituições Financeiras;  

 
d) Em face do disposto no Art. 65º da Lei (Moçambicana) nº 15/99, de 1 de Novembro, que “regula 

o estabelecimento e o exercício da actividade das instituições de crédito e das sociedades 
financeiras”, a concretização da projectada cisão está dependente da prévia autorização por parte 
do Banco de Moçambique, tendo em conta a participação detida pelo Banco BPI no BCI, uma 
instituição financeira bancária Moçambicana;  

 
e) Ter sido aprovada, ou encontrar-se assegurado que tal aprovação ocorrerá com a produção de 

efeitos da presente cisão, pelas entidades competentes para o efeito (CMVM e Euronext Lisbon) a 
admissão à negociação no Euronext Lisbon, mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon 
– Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. das acções representativas do capital 
social da Nova Sociedade;  

 
f) Obtenção de confirmação, por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira, de que à presente 

operação de cisão é aplicável o regime da neutralidade fiscal previsto nos Art. 73º a 78º do 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas;  

 
g) Obtenção do prévio acordo da Unitel, S.A., ao abrigo do Acordo Parassocial celebrado entre esta 

sociedade e o Banco BPI, enquanto únicos accionistas do BFA;   
 
h) Obtenção do prévio acordo da Unitel, S.A. para cessão, em favor da Nova Sociedade, da posição 

contratual do Banco BPI emergente do Acordo Parassocial mencionado na alínea anterior;  
 
i) Confirmação, por parte do Grupo Caixa Geral de Depósitos (Caixa Geral de Depósitos, S.A. e 

Parbanca, SGPS, S.A.), de que a transmissão da participação social no BCI detida pelo Banco 
BPI por efeito da presente cisão, não constitui transmissão sujeita a preferência ao abrigo do 
Acordo Parassocial celebrado em Julho de 2006 entre estas entidades, ou, caso o Grupo Caixa 
Geral de Depósitos entenda que o constitui, não exercício pelo mesmo desse direito de 
preferência ou do direito de venda conjunta também previsto naquele Acordo Parassocial;  

 
j) Obtenção do prévio acordo do Grupo Caixa Geral de Depósitos para cessão, em favor da Nova 

Sociedade, da posição contratual do Banco BPI emergente do Acordo Parassocial mencionado na 
alínea anterior; 

 
k) Obtenção do prévio acordo das Partes (Caixa Geral de Depósitos, S.A., Parbanca, SGPS, S.A., 

Insitec Investimentos, S.A., Insitec Holding, S.A., SCI – Sociedade de Controlo e Gestão de 



 

Participações Sociais, SARL, 2KL – Gestão de Participações, S.A. e Celso Ismael Correia), para 
cessão, em favor da Nova Sociedade, da posição contratual do Banco BPI emergente do Acordo 
de Preferência celebrado em 22 de Novembro de 2007.  

 

Foram já apresentados todos os pedidos das autorizações e consentimentos acima identificados.  
 

A esse propósito informa-se que, por cartas de 14 e 26 de Outubro de 2015, a Unitel, S.A. indicou ao 

Banco BPI que a sua posição era a de não dar o seu consentimento à transmissão por cisão da 

participação do Banco BPI no BFA. Na última das cartas referidas a Unitel, S.A. deu nota de que 

considerava existirem diversas alternativas que poderiam optimizar os interesses de ambas as partes e 

que estava disponível para as analisar e discutir. Na sequência desta posição, a Comissão Executiva do 

Conselho de Administração do Banco BPI promoveu um conjunto de actuações que envolveram 

conversações com a Unitel, S.A. e com os dois maiores accionistas do Banco BPI (CaixaBank, S.A. e 

Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A.), com vista a definir ajustamentos aos termos da cisão 

que permitissem obter uma alteração desta posição da Unitel, S.A. Estas conversações decorreram de 

forma construtiva mas até ao momento não permitiram alcançar os ajustamentos aos termos da cisão 

que permitissem conciliar aquele objectivo com os aspectos de ordem regulatória que se torna 

necessário acautelar. Neste quadro, considerando que a operação de cisão em apreço tem em vista 

solucionar a ultrapassagem do limite dos grandes riscos de que o Banco deu nota no comunicado ao 

mercado de 16 de Dezembro de 2014, o Conselho de Administração do Banco BPI deliberou, sem 

abstenções e apenas com o voto contra do administrador Dr. Mário Silva, prosseguir com o processo 

de cisão iniciado em 30 de Setembro último, promovendo o registo do respectivo Projecto e 

solicitando ao presidente da mesa da Assembleia Geral a convocação de uma reunião deste órgão para 

se pronunciar sobre esse projecto. 
 

Informa-se ainda que por carta de 10 de Dezembro último, o Banco Nacional de Angola deu nota ao 

Banco BPI, entre outros aspectos, de que, considerando a existência de um acordo parassocial entre o 

Banco BPI e a Unitel, S.A. nos termos do qual é proibida a transmissão das participações por cada um 

detidas no BFA sem o acordo entre eles relativamente a essa transmissão, apenas poderá analisar o 

pedido apresentado para os efeitos da alínea c) supra após acordo entre o Banco BPI e a Unitel, S.A. 

 

O conteúdo integral do Projecto de Cisão Simples – que se anexa ao presente Comunicado – é 

publicitado nos termos legais e poderá igualmente ser consultado, bem como a demais documentação 

a que se refere o Artigo 101.º do Código das Sociedades Comerciais, aplicável por remissão do Artigo 

120º do mesmo Código, em www.bancobpi.pt ou na sede do Banco BPI. 

 

Lisboa, 28 de Dezembro de 2015 

 
Banco BPI, S.A. 
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VII.3. Convocatória da Assembleia Geral de Accionistas do  
Banco BPI 
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VII.4. Proposta a apresentar aos Accionistas na Assembleia Geral do 
Banco BPI de designação dos órgãos sociais da SGA 

  



PROPOSTA 

Ponto 2 da Ordem de Trabalhos 

da Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI, S.A. 

de 5 de Fevereiro de 2016 

 

Sujeito à condição de aprovação do Projecto de Cisão-Simples objecto do Ponto 1 da Ordem de 

Trabalhos o Conselho de Administração propõe que para o primeiro mandato que se iniciar após 

a constituição da Nova Sociedade o Conselho de Administração seja composto por 10 (dez) 

membros e o Conselho Fiscal seja composto por 5 (cinco) membros efectivos e 2 (dois) 

membros suplentes, sendo o conjunto dos órgãos sociais integrado pelas pessoas e entidades 

abaixo discriminadas: 

 

Mesa da Assembleia Geral 

 

Presidente  António Vitorino 

Vice-Presidente Frederico Bettencourt Ferreira 

Secretário Duarte Lino 

Secretário Andrea Marisa Ribeiro Violas Ferreira 

 

Conselho de Administração 

Presidente António Domingues 

Vogal Ignacio Alvarez-Rendueles 

Vogal Isabel dos Santos 

Vogal Ivan de la Sota 

Vogal Jordi Morera Conde 

Vogal José António Abrantes Soares de Almeida 

Vogal Justo Gómez López 

Vogal Mário Leite da Silva 

Vogal Tiago Ferreira Violas 

Vogal Tomás Jervell 

 

Conselho Fiscal 

 

Presidente Paulo Mota Pinto 

Vogal António da Silva Matos 

Vogal Carla Bambulo 

Vogal Luís Branco 

Vogal Manuel Correia de Pinho 

Vogal Suplente José António Borges Assunção 

Vogal Suplente José Manuel Toscano 

 

Revisor Oficial de Contas 

 

Efectivo Deloitte & Associados, SROC, S.A. 

Suplente Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro 

 

Comissão de Remunerações 

 

Presidente  Norsócia, SGPS S.A. representada por Tomás Jervell 

Vogal CaixaBank, S.A. representada por Ignacio Alvarez-

Rendueles 

Vogal Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A. 

representada por Mário Leite da Silva 

 

Porto, 23 de Dezembro de 2015 

O Conselho de Administração  
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VII.5. Demonstrações financeiras Combinadas Consolidadas 
  



SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. 
 

Demonstrações financeiras combinadas consolidadas 
em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 
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SGA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AFRICANOS, SGPS, S.A.
BALANÇOS COMBINADOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, 2013 E 2012

(Montantes expressos em milhares de euros)

31 Dez. 13 31 Dez. 12

Notas
Valor antes de 

imparidade e 
amortizações

Imparidade e 
amortizações

Valor                 
líquido

Valor              
líquido

Valor              
líquido Notas 31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

ACTIVO PASSIVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 4.1  1 454 342  1 454 342  1 057 451  1 036 146 Passivos financeiros detidos para negociação 4.13/4.4   2 270   1 233
Disponibilidades em outras instituições de crédito 4.2   195 959   195 959   121 723   154 379 Recursos de outras instituições de crédito 4.14   29 424   15 713   1 007

Recursos de clientes e outros empréstimos 4.15  7 448 938  5 698 461  5 314 150
4.3/4.4   214 149   214 149   140 356   153 814 Provisões 4.16   31 304   21 718   22 903

Activos financeiros disponíveis para venda 4.5  2 663 715  2 663 715  2 285 917  1 859 660 Passivos por impostos 4.17   17 144   18 437   8 095
Aplicações em instituições de crédito 4.6  2 001 287  2 001 287  1 689 985  1 622 651 Outros passivos 4.18   43 408   33 494   72 122
Crédito a clientes 4.7  1 910 835   77 866  1 832 969  1 071 637  1 082 309 Total do Passivo  7 572 488  5 789 056  5 418 277
Outros activos tangíveis 4.8   240 746   98 970   141 776   127 913   130 009 CAPITAIS PRÓPRIOS
Activos intangíveis 4.9   10 164   7 353   2 811   2 278   2 129 Capital 4.19   46 000   46 000   46 000

Capital subscrito não realizado 4.19 (  12 988) (  14 371) (  15 609)
4.10   54 776   54 776   44 967   38 891 Outros instrumentos de capital 4.20    3    93    59

Activos por impostos 4.11   8 631   8 631   3 146    24 Reservas de reavaliação 4.21 (  34 050) (  58 416) (  36 959)
Outros activos 4.12   18 181   18 181   12 767   15 884 Outras reservas e resultados transitados 4.22   479 196   390 093   307 587

Resultado consolidado do Grupo SGA 4.35   121 484   91 399   82 902
Capitais Próprios atribuíveis aos accionistas da Sociedade SGA   599 645   454 798   383 980
Interesses minoritários 4.23   416 463   314 286   293 639
Total dos Capitais Próprios  1 016 108   769 084   677 619

Total do Activo  8 772 785   184 189  8 588 596  6 558 140  6 095 896 Total do Passivo e dos Capitais Próprios  8 588 596  6 558 140  6 095 896

RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
 Garantias prestadas e outros passivos eventuais 4.24   487 870   227 628   317 692
   Dos quais:
     [Garantias e avales] [ 300 423] [ 139 671] [ 228 903]
     [Outros] [187 446] [87 957] [88 789]
Compromissos 4.24   341 795   219 465

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
através de resultados

31 Dez. 14

As notas anexas fazem parte integrante destes balanços.

Investimentos em associadas e entidades sob controlo 
conjunto
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(Montantes expressos em milhares de euros)

Juros e rendimentos similares  342 488  272 351  269 023
Juros e encargos similares ( 105 619) ( 81 931) ( 88 720)
Margem financeira estrita 4.25  236 869  190 420  180 303
Comissões líquidas associadas ao custo amortizado 4.26   82   393  1 051
Margem financeira  236 951  190 813  181 354

Comissões recebidas  53 222  37 669  31 072
Comissões pagas ( 8 175) ( 7 281) ( 6 893)
Outros proveitos líquidos  20 266  23 953  26 151
Comissões líquidas 4.27  65 313  54 341  50 330
Ganhos e perdas em operações ao justo valor  117 590  89 920  75 658
Ganhos e perdas em activos disponíveis para venda   0   10
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões   17   15 (  14)
Resultados em operações financeiras 4.28  117 607  89 935  75 654
Rendimentos e receitas operacionais  1 317  1 383  5 806
Encargos e gastos operacionais ( 1 190) (  814) (  444)
Outros impostos ( 11 403) ( 2 670) ( 1 010)
Rendimentos e encargos operacionais 4.29 ( 11 276) ( 2 101)  4 352
Produto bancário  408 595  332 988  311 690
Custos com pessoal 4.30 ( 72 368) ( 67 978) ( 66 380)
Gastos gerais administrativos 4.31 ( 59 663) ( 55 216) ( 53 455)
Depreciações e amortizações 4.8/4.9 ( 14 057) ( 13 243) ( 12 629)
Custos de estrutura ( 146 088) ( 136 437) ( 132 464)
Recuperação de créditos, juros e despesas  2 503  2 289  2 701
Imparidade e provisões líquidas para crédito e garantias 4.16 ( 20 739) ( 8 369) ( 14 936)
Imparidade e outras provisões líquidas 4.16 ( 7 397) ( 2 170) ( 3 099)
Resultado antes de impostos  236 874  188 301  163 892
Impostos sobre lucros 4.32 ( 4 361) ( 15 437) ( 6 412)
Resultados de empresas associadas (equivalência patrimonial) 4.33  11 571  10 797  10 262
Resultado consolidado global  244 084  183 661  167 742
Resultado atribuível a interesses minoritários 4.23 ( 122 600) ( 92 262) ( 84 840)
Resultado consolidado do Grupo SGA 4.35  121 484  91 399  82 902

Resultados por acção1 (euros) 0.084 0.063 0.057

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

1) No cálculo do resultado por acção considerou-se o número de acções representativo do capital social da Nova Sociedade (1 450 827 827 acções ordinárias, sem valor nominal, nominativas e escriturais).

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, 2013 E 2012

SGA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AFRICANOS, SGPS, S.A.

31 Dez. 13 31 Dez. 14Notas 31 Dez. 12
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(Montantes expressos em milhares de euros)

Resultado consolidado  121 484  122 600  244 084  91 399  92 262  183 661  82 902  84 840  167 742
Resultado não incluído na demonstração de resultados consolidada:

Rubricas que não serão reclassificadas para a demonstração de resultados:
Desvios actuariais ( 1 770) ( 1 770) (  326) (  326) (  714) (  714)

Rubricas que poderão ser reclassificadas para a demonstração de resultados:
Diferenças de conversão cambial  24 366  23 762  48 128 ( 21 457) ( 19 433) ( 40 890) ( 9 493) ( 5 537) ( 15 030)
Reavaliação de activos de empresas associadas (  526) (  526) (  70) (  70) (  262) (  262)

Resultado não incluído na demonstração de resultados consolidada  22 070  23 762  45 832 ( 21 853) ( 19 433) ( 41 286) ( 10 469) ( 5 537) ( 16 006)
Rendimento integral consolidado  143 554  146 362  289 916  69 546  72 829  142 375  72 433  79 303  151 736

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

31 Dez. 14

SGA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AFRICANOS, SGPS, S.A.

DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, 2013 E 2012

31 Dez. 12

Atribuível aos 
accionistas do 

Grupo SGA

Atribuível aos 
interesses 

minoritários
Total

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

31 Dez. 13

Atribuível aos 
accionistas do 

Grupo SGA

Atribuível aos 
interesses 

minoritários
Total

Atribuível aos 
accionistas do 

Grupo SGA

Atribuível aos 
interesses 

minoritários
Total



XPTO | Demonstrações financeiras combinadas consolidadas | 2014

(Montantes expressos em milhares de euros)

Capital Capital subscrito 
não realizado

Outros 
instrumentos de 

capital

Reservas de 
reavaliação

Outras reservas 
e resultados 
transitados

Resultado do 
exercício

Interesses 
minoritários Capitais próprios

Saldos em 1 de Janeiro de 2012  46 000 ( 15 609) ( 27 466)  308 563  278 517  590 005
Pagamento de dividendos a interesses minoritários ( 64 181) ( 64 181)
Remuneração variável em acções (RVA)   59   59
Rendimento integral no exercício de 2012 ( 9 493) (  976)  82 902  79 303  151 736
Saldos em 31 de Dezembro de 2012  46 000 ( 15 609)   59 ( 36 959)  307 587  82 902  293 639  677 619
Incorporação em reservas do resultado líquido de 2012  82 902 ( 82 902)
Pagamento de dividendos a interesses minoritários ( 52 222) ( 52 222)
Aumento de capital do BPI Moçambique  1 231  1 231
Aquisição de 7.35% do BPI Moçambique ao BCI   7   40   47
Remuneração variável em acções (RVA)   34   34
Rendimento integral no exercício de 2013 ( 21 457) (  396)  91 399  72 829  142 375
Saldos em 31 de Dezembro de 2013  46 000 ( 14 371)   93 ( 58 416)  390 093  91 399  314 286  769 084
Incorporação em reservas do resultado líquido de 2013  91 399 ( 91 399)
Pagamento de dividendos a interesses minoritários ( 44 185) ( 44 185)
Aumento de capital do BPI Moçambique  1 383  1 383
Remuneração variável em acções (RVA) (  90) (  90)
Rendimento integral no exercício de 2014  24 366 ( 2 296)  121 484  146 362  289 916
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  46 000 ( 12 988)   3 ( 34 050)  479 196  121 484  416 463 1 016 108

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

SGA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AFRICANOS, SGPS, S.A.
DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DE ALTERAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO CONSOLIDADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013



XPTO | Demonstrações financeiras combinadas consolidadas | 2014

(Montantes expressos em milhares de euros)

31 Dez 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

Actividades operacionais
Juros, comissões e outros proveitos recebidos   408 992   337 849   333 821
Juros, comissões e outros custos pagos (  116 377) (  93 833) (  94 974)
Recuperações de crédito e juros vencidos   2 503   2 289   2 701
Pagamentos a empregados e fornecedores (  124 755) (  143 913) (  109 611)

Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos   170 363   102 392   131 937
Diminuições (aumentos) em:

Activos financeiros detidos para negociação e disponíveis para venda (  334 001) (  322 880)   447 513
Aplicações em instituições de crédito (  306 284) (  68 998) (  551 490)
Créditos a clientes (  764 125) (  2 188) (  266 069)
Outros activos (  16 618)   5 472   4 180

Fluxo líquido proveniente dos activos operacionais ( 1 421 028) (  388 594) (  365 866)
Aumentos (diminuições) em:

Recursos de bancos centrais e outras instituições de crédito   13 711   14 706    968
Recursos de clientes  1 741 596   384 787   515 655
Outros passivos   39 976 (  46 979)   10 708

Fluxo líquido proveniente dos passivos operacionais  1 795 283   352 514   527 331
Contribuições para Fundos de Pensões (  1 382) (   330) (  1 454)
Pagamento de impostos sobre lucros (  11 147) (  8 193) (  6 549)

  532 089   57 789   285 399
Actividades de investimento

Aquisições de outros activos tangíveis e activos intangíveis (  19 865) (  20 481) (  26 748)
Dividendos recebidos e outros proveitos   1 879   2 404   1 966

(  17 986) (  18 077) (  24 782)
Actividades de financiamento

Realização de capital social   1 383   1 238
Distribuição de dividendos a interesses minoritários (  44 185) (  52 222) (  64 181)
Remuneração variável em acções (   183) (   79)

(  42 985) (  51 063) (  64 181)
Aumento (diminuição) de caixa e seus equivalentes   471 118 (  11 351)   196 436
Caixa e seus equivalentes no início do exercício  1 179 173  1 190 524   994 088
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício  1 650 291  1 179 173  1 190 524

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração
Presidente

Vice-Presidente
Vogais

DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, 2013 E 2012

SGA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AFRICANOS, SGPS, S.A.

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações



SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. 
 

Notas às demonstrações financeiras combinadas 
consolidadas em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 

 
(Montantes expressos em milhares de Euros - m. euros - excepto quando expressamente indicada outra unidade) 



 
 
 
 
1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
A Sociedade SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. (Sociedade SGA) resulta de uma operação de cisão simples do 
Banco BPI, S.A. (Banco BPI), cujo projecto foi aprovado pelo Conselho de Administração do Banco BPI em 30 de Setembro de 2015. 
A operação de cisão produzirá efeitos jurídicos no primeiro dia útil do mês seguinte àquele em que ocorra a respectiva inscrição 
definitiva no registo comercial, sendo portanto esta a data de constituição da SGA. 
 
Na operação de cisão é destacada uma parcela do património do Banco BPI para a Sociedade SGA correspondente à unidade de 
negócio de gestão de participações sociais em instituições de crédito africanas, incluindo todos os demais recursos, designadamente 
activos e os meios humanos que se encontravam afectos ao exercício desta actividade no Banco BPI.  

Através da referida operação de cisão é destacado para a Sociedade SGA um conjunto patrimonial que integra:  

a) As participações sociais detidas pelo Banco BPI nas seguintes entidades:  

(i) Banco de Fomento Angola, S.A. (BFA): participação accionista integrada por 654 086 acções correspondentes a 50,1% do 
capital social e inerentes direitos de voto no BFA (sociedade de direito angolano com sede na Rua Amílcar Cabral, 
Luanda, República de Angola, com o capital social de Kz 1 305 561 000, integralmente subscrito e realizado, representado 
por 1 305 561 acções ordinárias com o valor nominal unitário de 1.000 kwanzas); 

 
(ii) Banco Comercial e de Investimentos, S.A. (BCI): participação accionista integrada por 204 263 972 acções correspondentes 

a 30% do capital social e inerentes direitos de voto no BCI (sociedade de direito moçambicano, com sede na Av. 25 de 
Setembro, Prédio John Orr’s, nº 1465, Maputo, Moçambique, com o capital social de Mzn 6 808 799 060 integralmente 
subscrito e realizado, representado por 680 879 906 acções com o valor nominal unitário de 10 Mzn); 

 
(iii) BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. (BPI Moçambique): participação accionista integrada por 1 084 265 

acções correspondentes a 100% do capital social e inerentes direitos de voto na BPI Moçambique (sociedade de direito 
Moçambicano, com sede na Rua dos Desportistas, nº 833, Ed. JAT V – 1, 1º, Maputo, Moçambique, com o capital social 
de 3 000 000 Mzn integralmente subscrito e realizado, representado por 1 084 265 acções com o valor nominal unitário de 
100 Mzn. 

 
b) Outros Activos e Posições Jurídicas – outros activos e responsabilidades no valor global líquido de 5 milhões de euros correspondentes a um 

depósito à ordem e a activos e passivos afectos às posições jurídicas em contractos de trabalho celebrados com colaboradores, 
incluindo o activo imobilizado a eles afecto e as responsabilidades com pensões de reforma (e respectiva cobertura por fundos de pensões), que se 
justifica serem destacados para a Sociedade SGA, de modo a que esta, imediatamente após a produção de efeitos da cisão, 
possa iniciar actividade e possa fazê-lo de forma autónoma.  

 
As demonstrações financeiras combinadas da Sociedade SGA em base consolidada (ou Grupo SGA) incorporam:  

 a actividade desenvolvida pelo Banco de Fomento Angola, detido a 50.1% e consolidado por integração global; 

 a participação de 30% detida no BCI em Moçambique, a qual é reconhecida por equivalência patrimonial e a respectiva  
apropriação de resultados; 

 a actividade desenvolvida pela BPI Moçambique1, detida a 100% e consolidada por integração global; 

 a actividade de gestão de participações sociais desenvolvida pela sociedade SGA, a holding do Grupo. 

1) Anteriormente designada BPI Dealer – Sociedade Financeira de Corretagem (Moçambique). 
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Em 31 de Dezembro de 2014, as sociedades que integram o Grupo SGA são: 

SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A.1 Portugal  163 845  166 212  35 633
Banco de Fomento Angola, S.A. Angola  834 596 8 571 080  253 973 50.10% Integr. global
Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. Moçambique  182 587 2 388 917  38 858 30.00% Eq. patrimonial
BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. Moçambique  1 103  1 231 (  510) 100.00% Integr. global

Método de 
consolidação/ 

Registo 
Sede Capitais 

próprios Activo
Lucro 

(prejuízo) do 
exercício

Participação 
detida pelo 
Grupo SGA

1 Demonstrações financeiras combinadas em base individual. 
 

Em 31 de Dezembro de 2013 as sociedades que integram o Grupo SGA são: 

SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A.1 Portugal  128 689  130 149  43 833
Banco de Fomento Angola, S.A. Angola  629 831 6 459 246  177 836 50.10% Integr. global
Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. Moçambique  149 889 2 029 799  34 288 30.00% Eq. patrimonial
BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. Moçambique (  285)   590 (  932) 100.00% Integr. global

Método de 
consolidação/ 

Registo 
Sede Capitais 

próprios Activo
Lucro 

(prejuízo) do 
exercício

Participação 
detida pelo 
Grupo SGA

1 Demonstrações financeiras combinadas em base individual. 
 
No exercício de 2013, o Grupo SGA aumentou a sua participação para 100% do capital social do BPI Moçambique, através da 
aquisição da participação de 10.5% do capital social daquela empresa anteriormente detida pelo BCI, por 7 m.euros. Em 2013, a 
denominação social da BPI Dealer – Sociedade Financeira de Corretagem (Moçambique) foi alterada para BPI Moçambique – 
Sociedade de Investimento, S.A. 
 
Nos exercícios de 2013 e 2014, o Grupo SGA realizou aumentos de capital no BPI Moçambique no valor de 1 231 m.euros e 1 383 
m.euros, respectivamente. 
 
 
2. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS  
 

A) BASES DE APRESENTAÇÃO 
 
Dado que a Sociedade SGA será constituída por cisão simples da unidade de negócio de gestão de participações sociais em 
instituições de crédito africanas detidas pelo Banco BPI, não existem demonstrações financeiras históricas desta sociedade. 
 
Para efeitos de inclusão no documento equivalente a um prospecto relativo à admissão à negociação de acções representativas do 
capital social da Sociedade SGA e por forma a apresentar informação financeira consolidada histórica da Sociedade SGA foram 
elaboradas demonstrações financeiras combinadas consolidadas reportadas a 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (incluindo valores 
comparativos de 31 de Dezembro de 2012).  
 
As demonstrações financeiras combinadas consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro ou International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) adoptadas pela União 
Europeia, conforme estabelecido pelo Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho. Em 
2012, 2013 e 2014 não existiram alterações das IAS/IFRS que tivessem impactos significativos ao nível destas demonstrações 
financeiras combinadas consolidadas. 
 
Estas demonstrações financeiras combinadas consolidadas não estatutárias reflectem os activos, passivos, rendimentos, despesas e 
fluxos de caixa do Grupo SGA e constituem a agregação da informação financeira do Grupo SGA. As referidas demonstrações 
financeiras foram preparadas com base nas demonstrações financeiras e nos registos contabilísticos do Banco BPI, S.A., do Banco 
de Fomento Angola, S.A., do Banco Comercial e de Investimentos, S.A. e do BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A, 
tendo subjacente o princípio da continuidade das operações. 
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Tendo em conta que, na data de destaque dos direitos de cisão, os accionistas da Sociedade SGA são idênticos aos do Banco BPI, a 
operação de cisão simples foi considerada uma transacção entre entidades sob controlo comum, representando uma reorganização 
de negócios do Banco BPI. Neste contexto, não sendo aplicáveis o IFRS 3 e o IFRIC 17 e não estando o tratamento contabilístico 
desta operação especificamente previsto nos IFRS, foi adoptado o método da comunhão de interesses (“pooling of interests”) na 
preparação das demonstrações financeiras consolidadas e individuais da sociedade SGA. De acordo com este método, foram 
considerados os seguintes critérios nas demonstrações financeiras combinadas consolidadas: 

 Os activos e passivos cindidos foram registados pelo valor contabilístico que apresentavam nas demonstrações financeiras 
consolidadas do Banco BPI; 

 As transacções e fluxos de caixa foram apresentados pelos mesmos montantes que eram apresentados nas demonstrações 
financeiras consolidadas do Banco BPI; 

 Foram repostos os saldos e transacções intra-grupo das empresas incluídas nestas demonstrações financeiras consolidadas com 
as restantes empresas do Grupo BPI; 

Nas demonstrações financeiras combinadas da sociedade SGA foram assumidos os seguintes pressupostos:  

(i) As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas reportando a operação de cisão a 1 de Janeiro de 2012, início do 
período comparativo mais antigo apresentado. 

(ii) Os investimentos no Banco de Fomento Angola, BCI e BPI Moçambique foram registados pelo valor de balanço que existia no 
Banco BPI em cada um dos períodos. Uma vez que no período coberto pelas demonstrações financeiras se verificaram 
aumentos de capital nessas participadas foi assumido que o valor do capital social da Sociedade SGA se manteve em 46 000 
m.euros (capital social igual ao previsto no projecto de cisão) e a componente relativa aos aumentos de capital das participadas 
verificados após 1 de Janeiro de 2012 foi considerada a deduzir ao valor do capital social, na rubrica Capital subscrito não 
realizado. Considerou-se que este capital foi realizado pelos accionistas da Sociedade SGA, na data em que a Sociedade SGA 
subscreveu os aumentos de capital das suas participadas. 

(iii) Os resultados combinados dos exercícios de 2012 e 2013 foram incorporados em resultados transitados da sociedade SGA por 
contrapartida da rubrica de disponibilidades em instituições de crédito (aplicações no Banco BPI). Foi assumido que essas 
disponibilidades não são remuneradas. 

(iv) Não foi considerado o pagamento de dividendos a accionistas da sociedade SGA, tendo em conta que no período abrangido por 
estas demonstrações financeiras o Banco BPI não distribuiu dividendos aos seus accionistas. 

(v) Os dividendos pagos a partir de 1 de Janeiro de 2012 pelo Banco de Fomento Angola, BCI e BPI Moçambique foram 
considerados proveitos da Sociedade SGA. 

(vi) Foi considerada uma estimativa dos custos suportados pelo Banco BPI com Administradores e Colaboradores afectos à unidade 
económica a destacar para a sociedade SGA, tendo em conta a política de remunerações em vigor no Banco BPI durante este 
período. Foi também incluída uma estimativa do imobilizado alocado a esses Administradores e Colaboradores. Admitiu-se que 
os Administradores e Colaboradores cindidos do Banco BPI mantêm as condições que tinham, em termos de remuneração e 
benefícios de pensões de reforma e sobrevivência. 

(vii) Foi considerada uma estimativa das responsabilidades com pensões associadas a Administradores e Colaboradores2 cindidos 
do Banco BPI (de acordo com os pressupostos actuariais utilizados pelo BPI) e a parte proporcional dos fundos de pensões do 
Banco BPI. Foram apurados desvios actuariais a partir de 1 de Janeiro de 2012, tendo em conta a evolução das 
responsabilidades com pensões, as alterações de pressupostos actuariais e a rentabilidade efectiva dos fundos de pensões do 
Banco BPI. Admitiram-se contribuições anuais para os Fundos de Pensões da sociedade SGA de forma a assegurar a 
manutenção de uma percentagem de cobertura das responsabilidades no final de cada período pelo Fundo de Pensões idêntica 
à verificada no Banco BPI.  

(viii) Não foi incluída uma estimativa dos custos que a sociedade SGA poderia ter de suportar caso tivesse operado como entidade 
autónoma durante os períodos abrangidos por estas demonstrações financeiras. 

(ix) Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas combinadas assumiu-se que será aplicável o regime de neutralidade 
fiscal previsto nos artigos 73º a 78º do Código de IRC, uma vez que se trata de uma condição necessária para a concretização da 
operação de cisão, conforme previsto no projecto de cisão. 

(x) Não foram reconhecidos impostos diferidos activos associados aos prejuízos fiscais estimados para a sociedade SGA em base 
individual, tendo em conta que os proveitos desta sociedade resultam essencialmente de dividendos recebidos do Banco de 

2
 Não foi considerada as responsabilidades com pensões de reforma de um dos Administradores cindidos no montante de 3 348 m.euros, 2 609 m.euros e 

2 350 m.euros, em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 20112, respectivamente. 
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Fomento Angola, BCI e BPI Moçambique, os quais estão isentos de IRC ao abrigo do disposto no artigo 51.º do Código do IRC. 
Neste contexto, não está demonstrada a probabilidade de existência de lucros tributáveis futuros da sociedade, que permita a 
utilização dos referidos prejuízos fiscais 

(xi) Não foram registados impostos diferidos activos ou passivos para as diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis associadas 
a investimentos em empresas filiais e associadas, por não ser provável que a diferença se reverta no futuro previsível, excepto 
nos seguintes casos: 
- são reconhecidos os impostos diferidos passivos associados à estimativa dos dividendos a distribuir à Sociedade SGA, no ano 
seguinte, sobre o resultado líquido do exercício do Banco de Fomento Angola; 
- são reconhecidos os impostos diferidos passivos associados à totalidade dos lucros distribuíveis do BCI. 

(xii) Foi considerada a participação total detida pelo Grupo BPI no BFA, BCI e BPI Moçambique, embora uma parte não fosse ainda 
detida directamente pelo Banco BPI. Em 31 de Dezembro de 2014, as participações financeiras no BFA e na BPI Moçambique 
encontravam-se repartidas pelas seguintes sociedades do Grupo BPI, as quais são, de forma directa e indirecta, integralmente 
dominadas pelo Banco BPI: 

 
 BFA: 

Quantidade 
acções

% detida

Banco BPI, S.A.  653 910 50.0865%

BPI Madeira – SGPS, Unipessoal, S.A.   44 0.0034%

BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.   88 0.0067%

Banco BPI Cayman, Ltd.   44 0.0034%

 654 086 50.1000%  
  

 BPI Moçambique: 

Quantidade 
acções

% detida

Banco BPI, S.A. 1 066 965 98.4045%

Banco Português de Investimento, S.A.  17 200 1.5863%

BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.   100 0.0092%

1 084 265 100.0000%  
  

Está prevista a aquisição, pelo Banco BPI a cada uma das sociedades acima referidas, das acções respectivamente detidas quer 
no BFA quer na BPI Moçambique, aquisições essas que serão realizadas, em momento anterior à data de produção de efeitos da 
projectada cisão. 

 
As demonstrações financeiras combinadas consolidadas apresentadas reflectem a agregação e a consolidação da informação 
financeira das sociedades que integram o Grupo SGA. Estas demonstrações financeiras contemplam determinadas alocações de 
activos e passivos, rendimentos e despesas que não representam necessariamente a posição financeira consolidada e os resultados e 
rendimento integral consolidados das operações da Sociedade SGA que se teriam verificado caso o Grupo tivesse operado como uma 
entidade autónoma nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012. 
 
As demonstrações financeiras combinadas da Sociedade SGA são apresentadas em euros (milhares) que corresponde à moeda de 
apresentação do Grupo SGA. 
 
Adopção de normas (novas ou revistas) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (IASB) e interpretações 
emitidas pelo “International Financial Reporting Interpretation Commitee” (IFRIC), conforme adoptadas pela União Europeia 

 
As normas (novas ou revistas) e interpretações, aplicáveis à actividade do Grupo SGA e reflectidas nas demonstrações financeiras 
com referência a 31 de Dezembro de 2014, foram as seguintes: 
 
- IAS 27 – Demonstrações financeiras separadas (alteração): esta norma foi revista para restringir o âmbito de aplicação da IAS 27 

às demonstrações financeiras separadas. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro 
de 2014.  

 
- IAS 28 – Investimentos em Associadas e Entidades Conjuntamente Controladas (alteração): foram introduzidas alterações a esta 

norma para garantir a consistência com as novas normas adoptadas, em particular a IFRS 11 – Acordos Conjuntos. É de 
aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014.  
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- IAS 32 – Instrumentos Financeiros: Apresentação (alteração): a revisão desta norma clarifica determinados aspectos relativos à 

diversidade na aplicação dos requisitos de compensação. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou 
após 1 de Janeiro de 2014.  

 
- IAS 36 – Imparidade: esta norma foi alterada no sentido de eliminar os requisitos de divulgação da quantia recuperável de uma 

unidade geradora de caixa com goodwill ou intangíveis com vida útil indefinida alocados nos períodos em que não foi registada 
qualquer perda por imparidade ou reversão de imparidade. Vem introduzir requisitos adicionais de divulgação para os activos 
relativamente aos quais foi registada uma perda por imparidade ou reversão de imparidade e a quantia recuperável dos mesmos 
tenha sida determinada com base no justo valor deduzido dos custos de venda. É de aplicação obrigatória em exercícios 
económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014.  

 
- IAS 39 – Instrumentos financeiros: Reconhecimento e Mensuração: esta alteração vem permitir, em determinadas circunstâncias, 

a continuação da contabilidade de cobertura quando um derivado designado como instrumento de cobertura é reformulado. É de 
aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014.  

 
- IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas: esta norma vem estabelecer os requisitos relativos à apresentação de 

demonstrações financeiras consolidadas por parte da empresa-mãe, substituindo, nesta matéria, a IAS 27 – Demonstrações 
Financeiras Consolidadas e Separadas e a SIC 12 – Consolidação – Entidades com Finalidade Especial. Esta norma introduz 
ainda novas regras no que se refere à definição de controlo e à determinação do perímetro de consolidação. É de aplicação 
obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014.  

 
- IFRS 11 – Acordos conjuntos: esta norma substitui a IAS 31 – Empreendimentos Conjuntos e a SIC 13 - Entidades Controladas 

Conjuntamente – Contribuições Não Monetárias por Empreendedores e vem eliminar a possibilidade de utilização do método de 
consolidação proporcional na contabilização de interesses em empreendimentos conjuntos. É de aplicação obrigatória em 
exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014.  

 
- IFRS 12 – Divulgações sobre participações noutras entidades: esta norma vem estabelecer um novo conjunto de divulgações 

relativas a participações em subsidiárias, acordos conjuntos, associadas e entidades não consolidadas. É de aplicação obrigatória 
em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014.  

 
- IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas e IFRS 12 – Divulgações sobre participações noutras entidades: foram 

introduzidas alterações nestas normas no sentido de dispensar a consolidação de determinadas entidades que se enquadrem na 
definição de entidade de investimento. Estabelece ainda as regras de mensuração dos investimentos detidos por essas entidades 
de investimento. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014.  

 
-  Guia de transição - demonstrações financeiras consolidadas, acordos conjuntos e divulgações sobre participações noutras 

entidades: este guia altera o IFRS 10 - Demonstrações financeiras consolidadas, o IFRS 11 - Acordos conjunto e o IFRS 12 - 
Divulgações sobre participações noutras entidades, limitando a obrigação de fornecer informação comparativa apenas para o 
período comparativo anterior. Além disso, altera o IFRS 11 e o IFRS 12 eliminando a exigência de apresentação de informação 
comparativa para períodos anteriores ao período imediatamente anterior. É de aplicação opcional em exercícios económicos 
iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014.  

 
A aplicação das alterações das normas referidas acima não teve impactos significativos nas demonstrações financeiras apresentadas. 

 
Em 31 de Dezembro de 2014, encontravam-se disponíveis para adopção antecipada as seguintes normas (novas e revistas) e 
interpretações, já adoptadas pela União Europeia:  

 
- IFRIC 21 – Taxas do Governo: esta interpretação estabelece os critérios para reconhecimento de um passivo pelo pagamento de 

taxas impostas pelo Governo (que não impostos sobre o rendimento). Esta interpretação tipifica as taxas do Governo e os eventos 
que dão origem à obrigação de pagamento, clarificando o momento em que estas devem ser reconhecidas como um passivo. É 
de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 17 de Junho de 2014.  
 

-  Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro – Ciclo 2011-2013: este processo envolveu a revisão de 4 normas 
contabilísticas. A aplicação destas alterações é obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Julho de 2014. 
 

-  Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro – Ciclo 2010-2012: este processo envolveu a revisão de 7 normas 
contabilísticas. A aplicação destas alterações é obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Julho de 2014. 
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- IAS 19 – Benefícios a empregados: Planos de benefício definido – contribuições de colaboradores: foram introduzidas alterações a 
esta norma para clarificar a forma como as contribuições de colaboradores associadas aos serviços prestados devem ser 
atribuídas pelos períodos de serviço. Adicionalmente, vem permitir que se o montante da contribuição for independente do número 
de anos de serviço prestado, essas contribuições podem ser reconhecidas como uma dedução ao custo do serviço corrente no 
período em que o respectivo serviço for prestado.  É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de 
Julho de 2014.  

 
Estas normas não foram adoptadas pelo Grupo SGA em 31 de Dezembro de 2014, em virtude de a sua aplicação não ser ainda 
obrigatória. Não são estimados impactos significativos nas demonstrações financeiras decorrentes da adopção das mesmas. 
 
As normas (novas ou revistas) e interpretações, aplicáveis à actividade do Grupo SGA e reflectidas nas demonstrações financeiras 
com referência a 31 de Dezembro de 2013, foram as seguintes: 
 
- IAS 1 – Apresentação das demonstrações financeiras – Apresentação de rubricas na Demonstração de Rendimento Integral 

(alteração): esta norma foi revista para esclarecer a apresentação das várias rubricas incluídas na Demonstração de Rendimento 
Integral e possibilitar a distinção de entre os saldos dessas rubricas quais os que podem posteriormente ser reclassificados para 
resultados do exercício. Adicionalmente, a Demonstração do Rendimento Integral passa a denominar-se Demonstração dos 
Resultados e de Outro Rendimento Integral. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Julho 
de 2012.  

 
- IAS 12 – Impostos sobre lucros – Recuperação de activos por impostos diferidos (alteração): a revisão desta norma estabelece a 

presunção que a recuperação de propriedades de investimento mensuradas ao justo valor de acordo com a IAS 40 será realizada 
através da venda. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2013.  

 
- IAS 19 – Benefícios a empregados (alteração) – esta norma foi revista para incluir diversas alterações, nomeadamente quanto ao: 

(i) reconhecimento dos ganhos e perdas actuariais e financeiros decorrentes de diferenças entre os pressupostos utilizados na 
determinação das responsabilidades e do rendimento esperado dos activos e os valores efectivamente verificados, assim como os 
resultantes de alterações de pressupostos actuariais e financeiros ocorridos no exercício, por contrapartida de capital próprio; (ii) 
passa a ser aplicada uma única taxa de juro às responsabilidades e aos activos do plano; (iii) a diferença entre o retorno real dos 
activos do fundo e a taxa de juro única é registada como ganhos/perdas actuariais; e (iv) os gastos registados em resultados 
correspondem apenas ao custo do serviço corrente e aos gastos líquidos com juros. Foram também introduzidas novas exigências 
em termos de divulgação nas notas às demonstrações financeiras. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados 
em ou após 1 de Janeiro de 2013.  

 
- IFRS 7 – Instrumentos financeiros: Divulgações (alteração): a revisão desta norma vem exigir divulgações adicionais ao nível dos 

instrumentos financeiros, nomeadamente informações relativamente àqueles sujeitos a acordos de compensação e similares. É de 
aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2013. 

 
- IFRS 13 – Mensuração ao justo valor: esta norma vem substituir as orientações existentes nas diversas normas relativamente à 

mensuração de justo valor. Esta norma é aplicável quando outra norma requer ou permite mensurações ou divulgações de justo 
valor. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2013. 

 
- Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro – Ciclo 2009-2011: este processo envolveu a revisão de 5 normas 

contabilísticas, nomeadamente: (i) IFRS 1 (permissão da aplicação da IFRS 1 no que se refere aos custos de empréstimos em 
determinados activos qualificáveis), (ii) IAS 1 (clarificação dos requisitos no que se refere a informação comparativa), (iii) IAS 16 
(classificação dos equipamentos de manutenção); (iv) IAS 32 (esclarecimento que o efeito tributário de uma distribuição aos 
detentores de instrumentos de capital devem ser contabilizados de acordo com a IAS 12 - Impostos sobre o Rendimento), e (v) 
IAS 34 (esclarecimento quanto ao relato intercalar de informação por segmentos relativamente ao total de activos, com o objectivo 
de aumentar a coerência com os requisitos da IFRS 8 - Segmentos Operacionais). É de aplicação obrigatória em exercícios 
económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2013. 

 
As alterações às normas acima referidas não tiveram impactos significativos nas demonstrações financeiras apresentadas. 
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Em 31 de Dezembro de 2013, encontravam-se disponíveis para adopção antecipada as seguintes normas (novas e revistas) e 
interpretações, já adoptadas pela União Europeia:  
 
- IAS 27 – Demonstrações financeiras separadas (alteração): esta norma foi revista para restringir o âmbito de aplicação da IAS 27 

às demonstrações financeiras separadas. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro 
de 2014.  

 
- IAS 28 – Investimentos em Associadas e Entidades Conjuntamente Controladas (alteração): foram introduzidas alterações a esta 

norma para garantir a consistência com as novas normas adoptadas, em particular a IFRS 11 – Acordos Conjuntos. É de 
aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014.  

 
- IAS 32 – Instrumentos Financeiros: Apresentação (alteração): a revisão desta norma clarifica determinados aspectos relativos à 

diversidade na aplicação dos requisitos de compensação. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou 
após 1 de Janeiro de 2014.  

 
- IAS 36 – Imparidade: esta norma foi alterada no sentido de eliminar os requisitos de divulgação da quantia recuperável de uma 

unidade geradora de caixa com goodwill ou intangíveis com vida útil indefinida alocados nos períodos em que não foi registada 
qualquer perda por imparidade ou reversão de imparidade. Vem introduzir requisitos adicionais de divulgação para os activos 
relativamente aos quais foi registada uma perda por imparidade ou reversão de imparidade e a quantia recuperável dos mesmos 
tenha sida determinada com base no justo valor deduzido dos custos de venda. É de aplicação obrigatória em exercícios 
económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014. 

 
- IAS 39 – Instrumentos financeiros: Reconhecimento e Mensuração: esta alteração vem permitir, em determinadas circunstâncias, 

a continuação da contabilidade de cobertura quando um derivado designado como instrumento de cobertura é reformulado. É de 
aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014. 

 
- IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas: esta norma vem estabelecer os requisitos relativos à apresentação de 

demonstrações financeiras consolidadas por parte da empresa-mãe, substituindo, nesta matéria, a IAS 27 – Demonstrações 
Financeiras Consolidadas e Separadas e a SIC 12 – Consolidação – Entidades com Finalidade Especial. Esta norma introduz 
ainda novas regras no que se refere à definição de controlo e à determinação do perímetro de consolidação. É de aplicação 
obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014. 

  
- IFRS 11 – Acordos conjuntos: esta norma substitui a IAS 31 – Empreendimentos Conjuntos e a SIC 13 - Entidades Controladas 

Conjuntamente – Contribuições Não Monetárias por Empreendedores e vem eliminar a possibilidade de utilização do método de 
consolidação proporcional na contabilização de interesses em empreendimentos conjuntos. É de aplicação obrigatória em 
exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014. 

 
- IFRS 12 – Divulgações sobre participações noutras entidades: esta norma vem estabelecer um novo conjunto de divulgações 

relativas a participações em subsidiárias, acordos conjuntos, associadas e entidades não consolidadas. É de aplicação obrigatória 
em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014. 

 
- IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas e IFRS 12 – Divulgações sobre participações noutras entidades: foram 

introduzidas alterações nestas normas no sentido de dispensar a consolidação de determinadas entidades que se enquadrem na 
definição de entidade de investimento. Estabelece ainda as regras de mensuração dos investimentos detidos por essas entidades 
de investimento. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014. 

 
-  Guia de transição - demonstrações financeiras consolidadas, acordos conjuntos e divulgações sobre participações noutras 

entidades: este guia altera o IFRS 10 - Demonstrações financeiras consolidadas, o IFRS 11 - Acordos conjunto e o IFRS 12 - 
Divulgações sobre participações noutras entidades, limitando a obrigação de fornecer informação comparativa apenas para o 
período comparativo anterior. Além disso, altera o IFRS 11 e o IFRS 12 eliminando a exigência de apresentação de informação 
comparativa para períodos anteriores ao período imediatamente anterior. É de aplicação opcional em exercícios económicos 
iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2014. 

 
Estas normas apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, não foram adoptadas pelo Grupo SGA em 31 de Dezembro de 
2013, em virtude de a sua aplicação não ser ainda obrigatória. Não são estimados impactos significativos nas demonstrações 
financeiras decorrentes da sua adopção. 
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B) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 
As políticas contabilísticas que se seguem são aplicáveis às demonstrações financeiras consolidadas do Grupo SGA. 
 
2.1. Consolidação de empresas filiais e entidades sob controlo conjunto e registo de empresas associadas 
(IFRS 10, IFRS 11, IAS 28 e IFRS 3) 
A sociedade SGA detém, directa e indirectamente, participações financeiras em empresas filiais e associadas. 
 
São consideradas empresas filiais aquelas em que a Sociedade SGA detém o controlo, ou seja, quando se verifica cumulativamente 
as seguintes condições: 
- poder sobre a empresa;  
- exposição, ou direito, a retornos variáveis decorrentes do envolvimento com a empresa; e 
- capacidade de utilizar esse poder sobre a empresa para influenciar o montante dos retornos variáveis. 
 
Empresas associadas são aquelas em que a Sociedade SGA exerce, directa ou indirectamente, uma influência significativa sobre a 
sua gestão e a sua política financeira mas não detém o controlo da empresa. Como regra geral, presume-se que existe influência 
significativa quando a participação de capital é superior a 20%. 
 
As demonstrações financeiras das empresas filiais são consolidadas pelo método de integração global. As transacções e os saldos 
significativos entre as empresas cujas demonstrações financeiras são objecto de integração global são eliminados no processo de 
consolidação e o valor do capital, das reservas e dos resultados correspondente à participação de terceiros nestas empresas é 
apresentado na rubrica interesses minoritários. Quando necessário, são efectuados ajustamentos às demonstrações financeiras das 
empresas filiais de modo a assegurar a sua consistência com as políticas contabilísticas adoptadas pelo Grupo SGA. 
 
As diferenças de consolidação negativas - goodwill - correspondentes à diferença entre o custo de aquisição (incluindo despesas) e o 
justo valor líquido dos activos, passivos e passivos contingentes identificáveis das empresas filiais na data da primeira consolidação, 
são registadas como activo e sujeitas a testes de imparidade. No momento da venda de uma empresa filial, o saldo líquido do goodwill 
é incluído na determinação da mais ou menos-valia gerada na venda. 
 
As empresas associadas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Segundo este método, o valor do investimento 
inicialmente reconhecido pelo custo é ajustado pela alteração pós-aquisição do valor dos activos líquidos da empresa associada, na 
proporção detida pelo Grupo SGA. 
 
O goodwill das empresas associadas é incluído no valor de balanço da participação. O valor de balanço das empresas associadas 
(incluindo goodwill) é sujeito a teste de imparidade nos termos do IAS 36 e IAS 39. 
 
No caso de empresas associadas adquiridas por fases, o goodwill é calculado no momento em que a empresa adquirida se torna uma 
associada, sendo determinado com base na diferença entre o custo total de aquisição do investimento e a proporção detida no justo 
valor dos activos e passivos identificáveis da associada nessa data. Conforme previsto no IAS 28, o custo total de aquisição 
corresponde ao justo valor do investimento original determinado na data em que passa a existir influência significativa, acrescido do 
valor pago pela participação adicional. De acordo com a política definida pelo Grupo SGA, os ganhos ou perdas na reavaliação ao 
justo valor do investimento original são reconhecidos em resultados na data em que a empresa adquirida se torna uma associada. 
 
Na sequência de perda de influência significativa sobre uma empresa associada (presume-se uma participação de capital inferior a 
20%) e de acordo com o previsto na IAS 28, a participação detida é reclassificada da carteira de Investimentos em Associadas para a 
carteira de Activos Financeiros Disponíveis para Venda, sendo registada pelo seu justo valor na data da perda de influência 
significativa. A diferença entre o justo valor da participação detida e o custo do investimento nessa data é reconhecida em resultados. 
 
Conforme previsto no IFRS 1 e de acordo com as políticas contabilísticas em vigor no Banco BPI até à data da transição para as 
IAS/IFRS, o valor do goodwill gerado em investimentos efectuados até 1 de Janeiro de 2004 foi integralmente deduzido aos capitais 
próprios. 
 
As diferenças de consolidação positivas - badwill - correspondentes à diferença entre o custo de aquisição (incluindo despesas) e o 
justo valor líquido dos activos, passivos e passivos contingentes identificáveis das empresas filiais e associadas na data da primeira 
consolidação ou do registo pelo método da equivalência patrimonial são imediatamente reconhecidas em resultados. 
 
As demonstrações financeiras das empresas filiais ou associadas inactivas ou em liquidação são excluídas da consolidação e de 
reavaliação por equivalência patrimonial. Estas participações são classificadas em activos financeiros disponíveis para venda. 
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O lucro consolidado resulta da agregação dos resultados líquidos da Sociedade SGA e das empresas filiais, associadas e entidades 
de controlo conjunto, estes na proporção da participação efectiva e do período de detenção respectivos, após se efectuarem os 
ajustamentos de consolidação, designadamente a eliminação de proveitos e custos gerados em transacções realizadas entre as 
empresas incluídas no perímetro de consolidação. 
 
Empresas filiais e associadas em moeda estrangeira (IAS 21 e IAS 29) 
A consolidação das demonstrações financeiras de empresas filiais e associadas expressas em moeda estrangeira é precedida da sua 
conversão para euros com base no câmbio de divisas: 

− a conversão para euros dos activos e passivos expressos em moeda estrangeira é efectuada com base no câmbio à data do 
balanço; 

− os proveitos e custos apurados nas diferentes moedas são convertidos para euros ao câmbio do mês em que são 
reconhecidos; e, 

− as diferenças cambiais associadas à conversão para euros são reconhecidas directamente nos capitais próprios, na rubrica 
reservas de reavaliação – reservas associadas a diferenças cambiais. 

 
Sempre que uma entidade estrangeira é alienada, a diferença cambial acumulada é reconhecida na demonstração de resultados 
como um ganho ou perda na alienação. 
 
As taxas de câmbio utilizadas na conversão para euros das contas das empresas filiais e associadas estrangeiras foram as seguintes: 

Kwanza 125.195 130.183 134.386 128.471 126.375 123.272
Metical 40.84 41.626 41.43 40.064 39.23 36.927

Média do 
período

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

Final do 
período

Média do 
período

Final do 
período

Média do 
período

Final do 
período

 
 
O balanço combinado do Grupo SGA inclui uma parte relevante de activos e passivos denominados em kwanzas, conforme 
evidenciado na Nota 4.36 Riscos financeiros – Risco cambial. A informação financeira expressa nesta moeda divulgada nas 
demonstrações financeiras combinadas e nas notas anexas foi convertida em euros para efeitos de apresentação com base nos 
critérios acima descritos. Estes valores não devem ser interpretados como a representação que os montantes em kwanzas poderiam 
ter sido, ou poderão vir a ser, convertidos em euros. 
 
 
2.2. Activos e passivos financeiros (IAS 32, IAS 39, IFRS 7 e IFRS 13) 
Os activos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço do Grupo SGA na data de pagamento ou recebimento, salvo se 
decorrer de expressa estipulação contratual ou de regime legal ou regulamentar aplicável que os direitos e obrigações inerentes aos 
valores transaccionados se transferem em data diferente, casos em que será esta última a data relevante. 
 
No momento inicial, os activos e passivos financeiros são reconhecidos pelo justo valor acrescido de custos de transacção 
directamente atribuíveis, excepto para os activos e passivos ao justo valor através de resultados em que os custos de transacção são 
imediatamente reconhecidos em resultados. 
 
Nos termos do IFRS 13, entende-se por justo valor o montante que seria recebido pela venda de um activo ou pago para transferir um 
passivo numa transacção efectuada entre participantes no mercado à data da mensuração. Na data da contratação ou de início de 
uma operação o justo valor é geralmente o valor da transacção. 
 
O justo valor é determinado com base em: 

 preços de um mercado activo, ou  
 métodos e técnicas de avaliação (quando não há um mercado activo), que tenham subjacente: 

− cálculos matemáticos baseados em teorias financeiras reconhecidas; ou, 
− preços calculados com base em activos ou passivos semelhantes transaccionados em mercados activos ou com base em 

estimativas estatísticas ou outros métodos quantitativos. 
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No momento da aquisição ou originação, os activos financeiros são classificados numa das quatro categorias previstas no IAS 39: 

− activos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados; 
− activos financeiros detidos até à maturidade; 
− activos financeiros disponíveis para venda; 
− créditos e outros valores a receber 

 
Na sequência da alteração do IAS 39 em Outubro de 2008, sob a designação "Reclassificação de activos financeiros" passou a ser 
possível efectuar as seguintes reclassificações entre as categorias de activos financeiros: (i) em circunstâncias particulares, activos 
financeiros não derivados (que não os designados no reconhecimento inicial ao justo valor através de resultados no âmbito da "Fair 
Value Option") podem ser transferidos da categoria ao justo valor através de resultados, e (ii) activos financeiros que cumpram com a 
definição de crédito ou outros valores a receber podem ser transferidos da categoria de activos financeiros disponíveis para venda 
para a categoria de crédito e outros valores a receber, desde que a entidade tenha a intenção e capacidade de os deter no futuro 
próximo ou até à maturidade. As demonstrações financeiras da Sociedade SGA não incluem reclassificações de activos financeiros. 
 
Na nota 4.36 são apresentadas em detalhe as metodologias de valorização dos activos e passivos financeiros registados ao justo 
valor (Activos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados, Passivos financeiros de negociação e Activos 
financeiros disponíveis para venda). 
 
2.2.1. Activos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados e Passivos financeiros de 
negociação 
Estas rubricas incluem: 

 títulos de rendimento fixo e títulos de rendimento variável transaccionados em mercados activos e em que a 
Sociedade tenha optado, na data de escrituração, por registar e avaliar ao justo valor através de resultados, 
podendo estar classificadas em posições detidas para negociação ou ao justo valor através de resultados; e 

 derivados, excepto se forem designados como instrumentos de cobertura no âmbito da aplicação de contabilidade 
de cobertura. 

 
A avaliação destes activos e passivos é efectuada diariamente com base no justo valor, tendo em consideração o risco de crédito 
próprio e das contrapartes das operações. No caso das obrigações e outros títulos de rendimento fixo, o valor de balanço inclui o 
montante dos juros corridos e não cobrados. 
 
Os ganhos e perdas resultantes da alteração de justo valor são reconhecidos em resultados. 
 
As operações de derivados são sujeitas a análise de risco de crédito, sendo o respectivo valor ajustado por contrapartida de prejuízos 
em operações financeiras. 
 
2.2.2. Activos financeiros disponíveis para venda 
Esta rubrica inclui: 

 títulos de rendimento fixo que não tenham sido classificados como carteira de negociação, títulos detidos até à 
maturidade ou como carteira de crédito; 

 títulos de rendimento variável disponíveis para venda; e 
 suprimentos e prestações suplementares de capital em activos financeiros disponíveis para venda. 

 
Os activos classificados como disponíveis para venda são avaliados ao justo valor, excepto no caso de instrumentos de capital próprio 
não cotados num mercado activo e cujo justo valor não pode ser fiavelmente mensurado ou estimado, que permanecem registados ao 
custo. 
 
Os ganhos e perdas resultantes de alterações no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos 
directamente nos capitais próprios na rubrica reservas de reavaliação de justo valor, excepto no caso de perdas por imparidade e de 
ganhos e perdas cambiais de activos monetários, até que o activo seja vendido, momento em que o ganho ou perda anteriormente 
reconhecido no capital próprio é registado em resultados. 
 
Os juros corridos de obrigações e outros títulos de rendimento fixo e as diferenças entre o custo de aquisição e o valor nominal 
(prémio ou desconto) são registados em resultados, de acordo com o método da taxa de juro efectiva. 
 
Os rendimentos de títulos de rendimento variável (dividendos no caso das acções) são registados em resultados, na data em que são 
atribuídos ou recebidos. De acordo com este critério, os dividendos antecipados são registados como proveitos no exercício em que é 
deliberada a sua distribuição. 
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Com referência à data de preparação das demonstrações financeiras, a Sociedade avalia a existência de situações de evidência 
objectiva que os activos financeiros disponíveis para venda estão com imparidade, considerando a situação dos mercados e a 
informação disponível sobre os emitentes. 
 
Conforme previsto no IAS 39, um activo financeiro disponível para venda está com imparidade e são incorridas perdas por imparidade 
se, e apenas se: (i) existir evidência objectiva de imparidade como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o 
reconhecimento inicial do activo (um "evento de perda"); e (ii) esse(s) evento(s) de perda tiver(em) impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados do activo financeiro, que possa ser fiavelmente estimado. 
 
De acordo com o IAS 39, a evidência objectiva que um activo financeiro disponível para venda está com imparidade inclui dados 
observáveis acerca dos seguintes eventos de perda: 

 Dificuldades financeiras significativas do emitente; 
 Incumprimento contratual do emitente em termos de reembolso de capital ou pagamento de juros; 
 Probabilidade de falência do emitente; 
 Desaparecimento de um mercado activo para o activo financeiro devido a dificuldades financeiras do emitente. 

 
Para além dos eventos relativos a instrumentos de dívida acima referidos, a existência de evidência objectiva de imparidade em 
instrumentos de capital considera ainda a informação acerca dos seguintes eventos de perda: 

 Alterações significativas com impacto adverso na envolvente tecnológica, de mercado, económica ou legal em que o 
emitente opera que indiquem que o custo do investimento pode não ser recuperado na totalidade; 

 Um declínio significativo ou prolongado do valor de mercado do activo financeiro abaixo do custo de aquisição. 
 
Quando existe evidência objectiva que um activo financeiro disponível para venda está com imparidade, a perda acumulada na 
reserva de reavaliação de justo valor é removida do capital próprio e reconhecida nos resultados. 
 
As perdas por imparidade registadas em títulos de rendimento fixo são revertidas através de resultados, se houver uma alteração 
positiva no justo valor do título resultante de um evento ocorrido após a determinação da imparidade. As perdas por imparidades 
relativas a títulos de rendimento variável não podem ser revertidas. No caso de títulos para os quais tenha sido reconhecida 
imparidade, posteriores variações negativas de justo valor são sempre reconhecidas em resultados. 
 
As variações cambiais de activos não monetários (instrumentos de capital próprio) classificados na carteira de disponíveis para venda 
são registadas em reservas de reavaliação por diferenças cambiais. As variações cambiais dos restantes títulos são registadas em 
resultados. 
 
2.2.3. Créditos e outros valores a receber 
O crédito e valores a receber abrange os créditos concedidos pelo Grupo SGA a Clientes e a Instituições de Crédito, incluindo 
operações que não sejam transaccionados num mercado activo e para os quais não haja intenção de venda. 
 
Os empréstimos e créditos titulados transaccionados num mercado activo são classificados como activos financeiros disponíveis para 
venda. 
 
No momento inicial os créditos e valores a receber são registados ao justo valor. Em geral, o justo valor no momento inicial 
corresponde ao valor de transacção e inclui comissões, taxas ou outros custos e proveitos associados às operações de crédito. 
Posteriormente, os empréstimos e contas a receber são valorizados ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro 
efectiva e sujeitos a testes de imparidade. 
 
Os juros, comissões e outros custos e proveitos associados a operações de crédito são periodificados ao longo da vida das 
operações, independentemente do momento em que são cobrados ou pagos. As comissões recebidas por compromissos de crédito 
são reconhecidas de forma diferida e linear durante a vida do compromisso. 
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Nos termos do Aviso n.º 3/2012, do Banco Nacional de Angola, as operações de crédito do BFA são classificadas por ordem 
crescente de risco, de acordo com as seguintes classes: 
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 
 
A classificação das operações de crédito a um mesmo cliente é efectuada no nível que apresentar maior risco. 
 
O crédito vencido é classificado nos níveis de risco em função do tempo decorrido desde a data de entrada das operações em 
incumprimento, sendo os níveis mínimos de provisionamento calculados de acordo com a tabela seguinte: 

Níveis de risco A B C D E F G

de 3 a 5 
meses

de 5 a 6 
meses

mais de 6 
meses

Tempo decorrido desde a entrada 
em incumprimento até 15 dias

de 15 a 30 
dias

de 1 a 2 
meses

de 2 a 3 
meses

 
Para os créditos concedidos a clientes por prazo superior a dois anos, o tempo decorrido desde a entrada em incumprimento é 
considerado em dobro face ao período acima indicado. 
 
As operações de crédito sem incumprimento, que não foram registadas como crédito vencido, são classificadas com base nos 
seguintes critérios definidos pelo Banco: 
 
- Nível A: créditos com garantia de contas bancárias cativas junto do BFA e/ou títulos do Estado (Obrigações e Bilhetes do Tesouro, e 
Títulos do Banco Central), cujo total das garantias recebidas seja igual ou superior ao valor das responsabilidades. São também 
classificados inicialmente neste nível determinados créditos considerados pelo Banco como tendo risco nulo, atendendo às 
características dos respectivos mutuários e à natureza das operações; 
 
- Nível B: créditos com garantia de contas bancárias cativas junto do BFA e/ou títulos do Estado (Obrigações e Bilhetes do Tesouro, e 
Títulos do Banco Central), cujo total das garantias recebidas seja superior a 75% e inferior a 100% do valor das responsabilidades; e 
 
- Nível C: restantes créditos incluindo operações com outro tipo de garantias reais e operações apenas com garantia pessoal. 
 
No âmbito da revisão regular das operações de crédito, incluindo operações com crédito vencido, o BFA efectua reclassificações de 
operações de crédito vencido para vincendo, com base numa análise das perspectivas económicas de cobrabilidade, atendendo 
nomeadamente à existência de garantias, ao património dos mutuários ou avalistas e à existência de operações cujo risco o BFA 
equipara a risco Estado. 
 
Anualmente, o BFA abate ao activo os créditos classificados há mais de seis meses no Nível G, pela utilização da respectiva provisão. 
 
As operações que sejam objecto de renegociação são mantidas, pelo menos, no mesmo nível de risco em que estavam classificadas 
no mês imediatamente anterior à renegociação. A reclassificação para um nível de risco inferior ocorre apenas se houver uma 
amortização regular e significativa da operação, pagamento dos juros vencidos e de mora, ou em função da qualidade e valor de 
novas garantias apresentadas para a operação renegociada. Os ganhos ou proveitos resultantes da renegociação são registados 
quando do seu efectivo recebimento. 
 
Reportes 
Os títulos comprados com acordo de revenda não são registados na carteira de títulos. Os fundos entregues são registados, na data 
de liquidação, como um crédito, sendo periodificado o valor de juros. 
 
Os títulos vendidos com acordo de recompra são mantidos na carteira onde estavam originalmente registados. Os fundos recebidos 
são registados, na data de liquidação, em conta própria do passivo, sendo periodificado o valor de juros. 
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Garantias prestadas e compromissos irrevogáveis 
As responsabilidades por garantias prestadas e compromissos irrevogáveis são registadas em contas extrapatrimoniais pelo valor em 
risco, sendo os fluxos de juros, comissões ou outros proveitos registados em contas de resultados ao longo da vida das operações. 
Estas operações estão sujeitas a testes de imparidade. 
 
Imparidade 
Os créditos e valores a receber e garantias são sujeitos a testes de imparidade. As perdas por imparidade identificadas são registadas 
por contrapartida de resultados do exercício. No caso de, em períodos futuros, se verificar uma redução da perda estimada, a 
imparidade inicialmente registada é igualmente revertida por contrapartida de resultados. 
 
De acordo com o IAS 39, um activo financeiro encontra-se em situação de imparidade quando existe evidência de que tenham 
ocorrido um ou mais eventos de perda (loss event) após o reconhecimento inicial do activo, e esses eventos tenham impacto na 
estimativa do valor recuperável dos fluxos de caixa futuros do activo financeiro considerado. 
 
O IAS 39 define alguns eventos que podem ser indicadores de evidência objectiva de imparidade (incumprimento de contrato, tais 
como atraso no pagamento de capital ou juros; tornar-se provável que o mutuário vá entrar em falência, etc), mas, em algumas 
circunstâncias, a determinação do valor das perdas por imparidade implica a utilização do julgamento profissional. 
 
A existência de evidência objectiva de situações de imparidade é avaliada com referência à data de apresentação das demonstrações 
financeiras.  
 
A avaliação da imparidade é efectuada em base individual para créditos de montante significativo e em base individual ou colectiva 
para as operações que não sejam de montante significativo. 
 
Para efeitos de determinação de imparidade, a carteira de crédito encontra-se segmentada da seguinte forma: 
 Clientes particulares (inclui os segmentos de cartões de crédito, consumo geral, crédito automóvel, crédito à habitação e 

descobertos); 
 Clientes empresas (inclui os segmentos de empresas exposições menos significativas e empresas exposições significativas e 

descobertos); 
 Crédito por assinatura; e 
 Sector público 
 
O BFA calcula imparidade em base individual para os Clientes com os seguintes critérios: 
 Todos os Clientes que se encontram sobre a gestão da Direcção de Acompanhamento, Recuperação e Contencioso (“DARC”); 
 Todos os Clientes identificados com operações reestruturadas; 
 Todos os clientes reclassificados pelo Banco, nomeadamente, operações de crédito em incumprimento que são reclassificadas 

manualmente para um nível de risco que, de acordo com o BFA, reflecte melhor o risco associado ao cliente e clientes com 
operações reclassificadas contabilisticamente ao nível do respectivo incumprimento (reclassificadas para regulares); 

 Clientes empresas com exposição bruta (incluindo garantias e créditos documentários) superior a 250 milhares de dólares; 
 Clientes particulares com exposição bruta superior a 1 000 milhares de dólares; e 
 Clientes particulares com exposição bruta superior a ou 250 milhares de dólares e com montantes vencidos (mais de 30 dias de 

atraso) superiores a 10 milhares de dólares. 
 
As operações de crédito incluídas nestes critérios que não evidenciam indícios de imparidade, bem como as restantes operações de 
crédito, são sujeitas a análises colectivas para determinação da imparidade associada. 
 
Análise individual 
Para as operações analisadas em base individual a averiguação de indícios de imparidade é efectuada através de uma ficha de 
análise individual de imparidade que incorpora a aferição automática de variáveis numéricas e a apreciação subjectiva dos analistas 
de crédito. 
 
Nos casos em que existe evidência objectiva de imparidade numa base individual, o montante das perdas identificadas é calculado 
com base na diferença entre o valor de balanço e a estimativa do valor que se espera recuperar do crédito, após custos de 
recuperação, actualizado à taxa de juro efectiva durante um período correspondente à diferença entre a data de cálculo da imparidade 
e a data prevista para a recuperação. 
 
De salientar que o valor expectável de recuperação do crédito reflecte os fluxos de caixa que poderão resultar da execução das 
garantias ou colaterais associados ao crédito concedido, deduzido dos custos inerentes ao respectivo processo de recuperação. 
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Os activos avaliados individualmente e para os quais não tenham sido apuradas perdas por imparidade são incluídos num grupo de 
activos com características de risco de crédito semelhantes, e a existência de imparidade é avaliada colectivamente. 
 
A determinação da imparidade para estes grupos de activos é efectuada nos termos descritos no ponto seguinte – Análise colectiva.  
 
Os activos para os quais são apuradas perdas por imparidade na análise individual não são sujeitos ao registo de perdas por 
imparidade na análise colectiva. 
 
Análise colectiva 
Os cash-flows futuros de grupos de crédito sujeitos a análise colectiva de imparidade são estimados com base na experiência histórica 
de perdas para activos com características de risco de crédito semelhante.  
 
A análise colectiva envolve a estimativa dos seguintes factores de risco: 

− Possibilidade de uma operação ou cliente em situação regular vir a demonstrar indícios de imparidade manifestados através 
de atrasos ocorridos durante o período de emergência (período de tempo que medeia entre a ocorrência do evento da perda 
e a identificação desse mesmo evento). 
Conforme previsto no IAS 39, estas situações correspondem a perdas incorridas mas ainda não observadas (“incurred but 
not reported”), ou seja, casos em que, para parte da carteira de crédito, o evento de perda já ocorreu mas o Grupo SGA ainda 
não o identificou. 

− Possibilidade de uma operação ou cliente que já registou atrasos entrar em default (situação de contencioso) durante o prazo 
residual da operação. 

− Perda económica das operações no caso de entrarem em situação de default. 
 

Para a determinação da percentagem de perda estimada para as operações ou clientes em situação de default são considerados os 
pagamentos efectuados pelos clientes após o default e as recuperações por via da execução de garantias, deduzidos de custos 
directos do processo de recuperação. Os fluxos considerados são descontados à taxa de juro das operações e comparados com a 
exposição existente no momento do default. 
 
Os inputs para cálculo da imparidade colectiva são determinados com base em modelos estatísticos para grupos de crédito e revistos 
regularmente para aproximar os valores estimados aos valores reais.  
 
Para as exposições com evidência objectiva de imparidade, o montante da perda resulta da comparação entre o valor de balanço e o 
valor actual dos cash-flows futuros estimados. Para efeitos de actualização dos cash-flows futuros é considerada a taxa de juros das 
operações na data de cada análise. 
 
2.2.4. Depósitos e outros recursos 
Após o reconhecimento inicial, os depósitos e recursos financeiros de Clientes e Instituições de Crédito são valorizados ao custo 
amortizado, com base no método da taxa de juro efectiva. 
 
2.2.5. Activos e passivos financeiros em moeda estrangeira 
Os activos e passivos financeiros em moeda estrangeira são registados segundo o sistema multi-currency, isto é, nas respectivas 
moedas de denominação. 
 
A conversão para euros dos activos e passivos expressos em moeda estrangeira é efectuada com base no câmbio oficial de divisas. 
 
Os proveitos e custos apurados nas diferentes moedas são convertidos para euros ao câmbio do dia em que são reconhecidos. 
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2.3. Activos tangíveis (IAS 16) 
Os activos tangíveis utilizados pelo Grupo SGA para o desenvolvimento da sua actividade são contabilisticamente relevados pelo 
custo de aquisição (incluindo custos directamente atribuíveis) deduzido de amortizações acumuladas e perdas por imparidades. 
 
A depreciação dos activos tangíveis é registada numa base sistemática ao longo do período de vida útil estimado do bem, 
correspondente ao período em que se espera que o activo esteja disponível para uso: 

 Anos de vida útil 
Imóveis de serviço próprio 
Obras em imóveis arrendados 

50 
10  

Equipamento 3 a 10 
   Mobiliário e material 10 
   Máquinas e ferramentas 6 e 7 
   Equipamento informático 3 
   Instalações interiores 10 
   Material de transporte 3 
 
Activos tangíveis adquiridos em locação financeira 
Os activos tangíveis adquiridos através de operações de locação, em que o Grupo SGA detém todos os riscos e vantagens inerentes 
à propriedade do bem, são amortizados de acordo com o procedimento descrito no ponto anterior. 
 
As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital. Os passivos são reduzidos pelo montante 
correspondente à amortização do capital de cada uma das rendas e os encargos financeiros são imputados aos períodos durante o 
prazo de locação. 
 
2.4. Activos recebidos por recuperação de créditos (IFRS 5) 
Os activos (imóveis, equipamentos e outros bens) recebidos por recuperações de créditos são registados na rubrica outros activos, 
dado que nem sempre se encontram em condições de venda imediata e o prazo de detenção destes activos pode ser superior a um 
ano. Estes activos são registados pelo montante apurado na sua avaliação, no momento da recuperação.  
 
 Estes imóveis são objecto de avaliações periódicas que dão lugar a perdas por imparidade sempre que o valor decorrente dessas 
avaliações líquido de custos de venda seja inferior ao valor por que se encontram contabilizados. 
 
2.5. Activos intangíveis  (IAS 38) 
O Grupo SGA regista nesta rubrica as despesas da fase de desenvolvimento de projectos implementados e a implementar, bem como 
o custo de software adquirido, em qualquer dos casos quando o impacto esperado se repercuta para além do exercício em que são 
realizados. 
 
Os activos intangíveis são amortizados pelo método das quotas anuais constantes e por duodécimos, ao longo do período de vida útil 
estimado do bem o qual, em geral, corresponde a um período de três anos. 
 
O Grupo SGA não reconheceu quaisquer activos intangíveis gerados internamente.  
 
2.6. Pensões de reforma e de sobrevivência (IAS 19) 
 
2.6.1. Colaboradores da Sociedade SGA 
Os Colaboradores da sociedade SGA estão abrangidos pelo Acordo Colectivo de Trabalho do sector bancário português, assumindo a 
sociedade SGA o compromisso de atribuir aos seus Colaboradores ou às suas famílias prestações pecuniárias a título de reforma por 
velhice ou invalidez, de reforma antecipada ou de sobrevivência (plano de benefícios definidos). Estas prestações consistem numa 
percentagem crescente com o número de anos de serviço do Colaborador, aplicada aos seus salários. 
 
Face ao carácter de complementaridade previsto nas regras do Acordo Colectivo de Trabalho do sector bancário (ACT), a Sociedade 
SGA garante a diferença entre o valor dos benefícios que sejam pagos ao abrigo do Regime Geral da Segurança Social para as 
eventualidades integradas e os previstos nos termos do referido Acordo. 
 
Os métodos de valorização actuarial utilizados são o “Projected Unit Credit”, para o cálculo do custo normal e das responsabilidades 
com serviços passados por velhice, e Prémios Únicos Sucessivos, para o cálculo dos custos relativos aos benefícios de invalidez e 
sobrevivência. Os pressupostos actuariais (financeiros e demográficos) têm por base expectativas à data de balanço para o 
crescimento dos salários e das pensões e baseiam-se em tábuas de mortalidade adaptadas à população da Sociedade SGA. A taxa 
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de desconto é determinada com base em taxas de mercado de obrigações de baixo risco, de prazo semelhante ao da liquidação das 
responsabilidades. A conjuntura económica e a crise de dívida soberana do Sul da Europa que se têm verificado implicaram 
volatilidade e disrupção no mercado de dívida da Zona Euro, com a redução abrupta das yields de mercado relativas à dívida das 
empresas com melhores ratings e também uma redução do cabaz disponível dessas obrigações. De forma a manter a 
representatividade da taxa de desconto nestas circunstâncias, a Sociedade SGA incorporou, na sua determinação, informação sobre 
as taxas de juro que é possível obter em obrigações do universo da Zona Euro e que considera terem uma elevada qualidade em 
termos de risco de crédito. A análise dos pressupostos actuariais e, caso aplicável, a respectiva alteração, é efectuada pela sociedade 
com referência a 30 de Junho e 31 de Dezembro de cada ano. Em 31 de Dezembro de 2013, a sociedade SGA alterou a taxa de 
desconto e relativamente à tábua de mortalidade alterou a expectativa de esperança média de vida dos trabalhadores da Sociedade 
SGA. Em 31 de Dezembro de 2014, a sociedade SGA alterou novamente a taxa de desconto e alterou também a taxa de crescimento 
dos salários e das pensões. A actualização dos referidos pressupostos reflecte-se nos desvios actuariais do período e 
prospectivamente nos custos com pensões. 
 
O valor das responsabilidades inclui, para além dos benefícios com pensões de reforma e sobrevivência, os benefícios com cuidados 
médicos pós-emprego (SAMS) e com subsídio de morte na reforma. 
 
De acordo com os requisitos previstos no IAS 19, a sociedade reconhece o efeito da remensuração do passivo (activo) líquido dos 
benefícios definidos relativos a planos de pensões e outros benefícios pós-emprego, directamente em capitais próprios, na 
Demonstração de Rendimento Integral, no período em que ocorre, incluindo os ganhos e perdas actuariais e os desvios relacionados 
com o retorno dos activos dos fundos de pensões 
 
Os acréscimos de responsabilidades por serviços passados decorrentes de alterações das condições dos Planos de Pensões são 
integralmente reconhecidos nos resultados do exercício. 
  
A cobertura das responsabilidades com serviços passados (benefícios pós-emprego) é assegurada por fundos de pensões. O valor 
dos Fundos de Pensões corresponde ao justo valor dos seus activos à data do balanço. O valor das responsabilidades com serviços 
passados por pensões de reforma líquido do valor do fundo de pensões está registado na rubrica Outros Passivos (insuficiência de 
cobertura) ou Outros Activos (excesso de cobertura). 
 
Os resultados consolidados do Grupo SGA incluem os seguintes custos relativos a pensões de reforma e sobrevivência: 

 custo do serviço corrente (custo do ano); 
 custo líquido dos juros; 
 ganhos e perdas resultantes da alteração das condições do Plano de Pensões. 
 

Os componentes acima indicados são reconhecidos em custos com pessoal, excepto no que refere ao custo dos juros da totalidade 
das responsabilidades e rendimento esperado dos Fundos de Pensões que são registados em resultados em operações financeiras – 
juros, ganhos e perdas financeiras com pensões. 
 
2.6.2. Colaboradores do BFA 
Os Colaboradores do BFA estão abrangidos pela Lei n.º 7/04, de 15 de Outubro, que regulamenta o sistema de Segurança 
Social de Angola.  
 
Nos termos do Artigo n.º 262 da Lei Geral do Trabalho, o BFA constitui provisões para a cobertura de responsabilidades em matéria 
de “Compensação por reforma”, as quais são determinadas multiplicando 25% do salário mensal de base praticado na data em que o 
trabalhador atinge a idade legal de reforma, pelo número de anos de antiguidade na mesma data. O valor total das responsabilidades 
é determinado numa base anual por peritos, utilizando o método “Projected Unit Credit” para as responsabilidades com serviços 
passados. 
 
Adicionalmente, o BFA concedeu aos seus empregados contratados localmente ou às suas famílias o direito a prestações pecuniárias 
a título de reforma por velhice, invalidez e sobrevivência. Desta forma, a partir de 1 de Janeiro de 2005, foi criado o “Plano 
Complementar de Pensões”, que corresponde a um plano de contribuições definidas. Este plano foi constituído inicialmente com parte 
do saldo da “Provisão para Responsabilidades Prováveis com Fundos de Pensões de Reforma”, consistindo as contribuições do BFA 
numa percentagem fixa correspondente a 10% do salário passível de descontos para a Segurança Social de Angola, aplicada sobre 
catorze salários. Ao montante das contribuições era acrescida a rentabilidade das aplicações efectuadas, líquida de eventuais 
impostos. 
 
Até 31 de Dezembro de 2013, as responsabilidades do BFA com o “Plano Complementar de Pensões” encontravam-se registadas na 
rubrica de Outros passivos, Encargos a pagar – Gastos com pessoal. 
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Em 2013, com referência ao último dia do ano, o Banco constituiu o "Fundo de Pensões BFA" para cobertura destas 
responsabilidades, tendo utilizado as provisões anteriormente constituídas, a título de contribuição inicial para o Fundo de Pensões 
BFA. Os montantes correspondentes aos direitos adquiridos no Plano Complementar de Pensões foram transferidos para o actual 
plano de pensões e convertidos em contribuições do participante. As contribuições do BFA para o Fundo de Pensões BFA consistem 
numa percentagem fixa correspondente a 10% do salário passível de descontos para a Segurança Social de Angola, aplicada sobre 
catorze salários. Ao montante das contribuições é acrescida a rentabilidade das aplicações efectuadas, líquida de eventuais impostos. 
 
2.7. Prémios de antiguidade (IAS 19) – Colaboradores da Sociedade SGA 
Nos termos do Acordo Colectivo de Trabalho para o sector bancário português é devido o pagamento de um prémio de antiguidade no 
mês em que os Colaboradores completam 15, 25 e 30 anos de bom e efectivo serviço no sector bancário, de valor igual, 
respectivamente, a um, dois ou três meses da sua retribuição mensal efectiva (no ano da atribuição). 
 
Em Dezembro de 2012 a sociedade SGA efectuou o pagamento antecipado da parte proporcional do prémio de antiguidade para o 
aniversário em curso referente aos 15, 25 ou 30 anos de antiguidade bancária e correspondente ao tempo de bom e efectivo serviço 
em 31 de Dezembro de 2012. 
 
Nos anos subsequentes, a sociedade mantém o disposto no ACT do sector bancário relativamente ao prémio de antiguidade, ou seja, 
procede ao pagamento do prémio de antiguidade nos anos em que os Colaboradores completem 15, 25 e 30 anos de bom e efectivo 
serviço no sector bancário, deduzido dos montantes já pagos em 31 de Dezembro de 2012. 
 
A sociedade SGA determina anualmente o valor actual dos benefícios com prémios de antiguidade através de cálculos actuariais pelo 
método de “Project Unit Credit”. Os pressupostos actuariais (financeiros e demográficos) têm por base expectativas à data de balanço 
para o crescimento dos salários e baseiam-se em tábuas de mortalidade adaptadas à população. A taxa de desconto é determinada 
com base em taxas de mercado de obrigações de empresas de baixo risco, de prazo semelhante ao da liquidação das 
responsabilidades. Os pressupostos são mutuamente compatíveis. 
 
As responsabilidades por prémios de antiguidade são registadas na rubrica Outros Passivos. 
 
Os resultados consolidados do Grupo SGA incluem os seguintes custos, reconhecidos em custos com pessoal, relativos a 
responsabilidades por prémios de antiguidade: 

 custo do serviço corrente (custo do ano) 
 custo dos juros 
 ganhos e perdas resultantes da alteração das condições dos benefícios. 

 
O Grupo SGA não tem responsabilidades com prémios de antiguidade relativamente aos Colaboradores do BFA. 
 
2.8. Provisões para outros riscos e encargos (IAS 37) 
Esta rubrica inclui as provisões constituídas para fazer face a outros riscos específicos, nomeadamente contingências fiscais, 
processos judiciais e outras perdas decorrentes da actividade do Grupo SGA. 
 
2.9. Impostos sobre os lucros (IAS 12) 
Os impostos correntes são calculados com base nas taxas de imposto legalmente em vigor, nos países onde o Grupo SGA tem 
presença, para o período a que se reportam os resultados. 
 
Os impostos diferidos activos e passivos correspondem ao valor do imposto a recuperar e a pagar em períodos futuros resultante de 
diferenças temporárias entre o valor de um activo ou passivo no balanço e a sua base de tributação. Os prejuízos fiscais reportáveis e 
os créditos fiscais dão também origem ao registo de impostos diferidos activos. 
 
Os impostos diferidos activos são reconhecidos até ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que 
acomodem as diferenças temporárias dedutíveis.  
 
Os impostos diferidos activos e passivos foram calculados com base nas taxas fiscais decretadas para o período em que se prevê que 
seja realizado o respectivo activo ou passivo. 
 
Todas as empresas do Grupo são tributadas individualmente. 
 
A Sociedade SGA está sujeita ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e no 
Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
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O BFA está sujeito a imposto industrial e imposto sobre aplicação de capitais. 
 
Imposto Industrial 
O BFA encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente um contribuinte do Grupo A. 
Em 1 de Janeiro de 2015 entrou em vigor o novo Código do Imposto Industrial, aprovado pela Lei n.º 19/2014, de 22 de Outubro, que 
estipulou a taxa de Imposto Industrial em 30%. Foi igualmente estabelecido um regime transitório aplicável ao exercício de 2014 que 
estipulou a aplicação da mesma taxa de impostos (30%). A taxa de imposto Industrial em 2013 e 2012 era de 35%. 
 
O novo Código do Imposto Industrial determina que os proveitos sujeitos a Imposto sobre a Aplicação de Capitais (“IAC”) são 
deduzidos para efeitos de determinação do lucro tributável em sede de Imposto Industrial. 
 
Os proveitos dos títulos da dívida pública, resultantes de Obrigações do Tesouro e de Bilhetes do Tesouro emitidos pelo Estado 
Angolano, cuja emissão se encontra regulamentada pela Lei-Quadro da Dívida Pública Directa (Lei n.º 16/02, de 5 de Dezembro) e 
pelo Decreto Presidencial n.º 259/10, de 18 de Novembro, e pela Lei n.º 1/14, de 6 de Fevereiro, encontram-se excluídos de tributação 
em sede de Imposto Industrial, de acordo com o previsto na alínea c) do número 1 do artigo 23º do respectivo Código, onde é referido 
expressamente que não se consideram como proveitos os rendimentos que provierem de quaisquer títulos da dívida pública Angolana, 
para efeitos do apuramento do Imposto Industrial a pagar. 
 
Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC) 
O novo Código IAC foi aprovado pelo Decreto Legislativo Presidencial nº 2/2014, de 20 de Outubro, com entrada em vigor a partir de 
19 de Novembro de 2014. 
 
O IAC incide, genericamente, sobre os rendimentos provenientes das aplicações financeiras do BFA. A taxa varia entre 5% (no caso 
de juros pagos relativamente a títulos de dívida pública que apresentem uma maturidade igual ou superior a três anos) e 15%. Sem 
prejuízo do exposto, no que diz respeito aos rendimentos de títulos de dívida pública, segundo o último entendimento das Autoridades 
Fiscais e do Banco Nacional de Angola, apenas os que decorrerem de títulos emitidos em data igual ou posterior a 1 de Janeiro de 
2013 estão sujeitos a este imposto. Em 1 de Agosto de 2013, teve início o processo de automatização de retenção na fonte, pelo 
BNA, do Imposto sobre a Aplicação de Capitais em conformidade com o previsto no Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/11. 
Os rendimentos decorrentes de operações de tomada e cedência de liquidez com outras instituições financeiras (residentes ou 
não residentes em Angola) estão sujeitos a IAC. O IAC tem a natureza de pagamento por conta do Imposto Industrial, operando esta 
compensação por via da dedução à colecta que vier a ser apurada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do Código do 
Imposto Industrial 
 
Imposto sobre o património  
Incide IPU, à taxa de 0,5%, sobre o valor patrimonial dos imóveis próprios que se destinem ao desenvolvimento da actividade normal 
do BFA, quando o seu valor é superior a 5 000 milhares de kwanzas (cerca de 40 m.euros à taxa de câmbio de 31 de Dezembro de 
2014). 
 
Outros impostos 
O BFA está igualmente sujeito a impostos indirectos, designadamente, impostos aduaneiros, Imposto do Selo, Imposto de Consumo, 
bem como outras taxas. 
 
O Grupo SGA não reconhece impostos diferidos activos ou passivos para as diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis 
associadas a investimentos em empresas filiais e associadas, por não ser provável que a diferença se reverta no futuro previsível, 
excepto nos seguintes casos: 

 são reconhecidos os impostos diferidos passivos associados à estimativa dos dividendos a distribuir à Sociedade SGA, no 
ano seguinte, sobre o resultado líquido do exercício do Banco de Fomento Angola; 

 são reconhecidos os impostos diferidos passivos associados à totalidade dos lucros distribuíveis do Banco Comercial e de 
Investimentos. 
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2.10. Principais estimativas e incertezas associadas à aplicação das políticas contabilísticas 
Na elaboração das demonstrações financeiras do Grupo SGA são utilizadas estimativas e valores futuros esperados, nomeadamente 
nas seguintes áreas: 
 
Pensões de reforma e sobrevivência 
As responsabilidades por pensões de reforma e sobrevivência são estimadas com base em tábuas actuariais, pressupostos de 
crescimento das pensões e dos salários e taxas de desconto. Estes pressupostos são baseados nas expectativas do Grupo SGA para 
o período durante o qual irão ser liquidadas as responsabilidades. 
 
Imparidade do crédito 
O valor da imparidade do crédito é determinado com base em fluxos de caixa esperados e estimativas do valor a recuperar. Estas 
estimativas são efectuadas com base em pressupostos determinados a partir da informação histórica disponível e da avaliação da 
situação dos Clientes. Eventuais diferenças entre os pressupostos utilizados e o comportamento futuro dos créditos, ou alterações nos 
pressupostos adoptados pelo Grupo SGA, têm impacto nas estimativas efectuadas. 
 
Justo valor de derivados e activos financeiros não cotados 
O justo valor dos derivados e activos financeiros não cotados foi estimado com base em métodos de avaliação e teorias financeiras, 
cujos resultados dependem dos pressupostos utilizados. 
 
A situação conjuntural dos mercados financeiros, nomeadamente em termos de liquidez, pode influenciar o valor de realização destes 
instrumentos financeiros em algumas situações específicas, incluindo a alienação antes da respectiva maturidade. 
 
Impostos sobre lucros 
Os impostos correntes e diferidos foram determinados com base na legislação fiscal actualmente em vigor para as empresas do 
Grupo SGA ou em legislação já publicada para aplicação futura. Diferentes interpretações da legislação fiscal podem influenciar o 
valor dos impostos sobre lucros. O reconhecimento de impostos diferidos activos pressupõe a existência de resultados e matéria 
colectável futura. 
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3. RELATO POR SEGMENTOS 
 
Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012 foram identificados como segmentos as seguintes áreas geográficas: 

• Angola: inclui a actividade de banca comercial do BFA  
• Moçambique: inclui a participação no BCI e a actividade desenvolvida pela BPI Moçambique 
• Portugal: inclui a actividade da Sociedade SGA 
 

Os reportes utilizados pela gestão têm essencialmente uma base contabilística suportada nos IFRS. 
 

Em 31 de Dezembro de 2014, a segmentação do balanço do Grupo SGA e dos investimentos efectuados em activos tangíveis e 
intangíveis durante o exercício é a seguinte: 

Angola Moçambique Portugal Consolidado
ACTIVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  1 454 341    1  1 454 342
Disponibilidades em outras instituições de crédito   57 546   138 413   195 959
Activos financeiros detidos para negociação   214 125    24   214 149
Activos financeiros disponíveis para venda  2 663 715  2 663 715
Aplicações em instituições de crédito  2 001 287  2 001 287
Crédito a clientes  1 832 969  1 832 969
Outros activos tangíveis   141 440    299    37   141 776
Activos intangíveis   2 808    3   2 811
Investimentos em associadas e entidades sob controlo conjunto   54 776   54 776
Activos por impostos   7 863    768   8 631
Outros activos   18 019    162   18 181
TOTAL DO ACTIVO  8 394 113   56 033   138 450  8 588 596
PASSIVO
Passivos financeiros detidos para negociação   2 270   2 270
Recursos de outras instituições de crédito   29 344    80   29 424
Recursos de clientes e outros empréstimos  7 448 938  7 448 938
Provisões   31 304   31 304
Passivos por impostos   13 057   4 087   17 144
Outros passivos   40 966    75   2 367   43 408
TOTAL DO PASSIVO  7 565 879   4 242   2 367  7 572 488
CAPITAIS PRÓPRIOS
Capitais Próprios atribuíveis aos accionistas do Grupo SGA   411 771   51 791   136 083   599 645
Interesses minoritários   416 463   416 463
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS   828 234   51 791   136 083  1 016 108
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS  8 394 113   56 033   138 450  8 588 596

Investimentos efectuados em:
Imóveis   1 882   1 882
Equipamento e outros activos tangíveis   15 914    31   15 945
Activos intangíveis   2 034    4   2 038  
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Em 31 de Dezembro de 2014, a segmentação dos resultados do Grupo SGA é a seguinte: 

Angola Moçambique Portugal Consolidado
Margem financeira estrita   236 918 (   49)   236 869
Comissões líquidas associadas ao custo amortizado    82    82
Margem financeira   237 000 (   49)   236 951
Comissões recebidas   53 085    137   53 222
Comissões pagas (  8 174) (   1) (  8 175)
Outros proveitos líquidos   20 266   20 266
Comissões líquidas   65 177    136   65 313
Ganhos e perdas em operações ao justo valor   117 590   117 590
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões    17    17
Resultados em operações financeiras   117 590    17   117 607
Rendimentos e receitas operacionais   1 316    1   1 317
Encargos e gastos operacionais (  1 190) (  1 190)
Outros impostos (  11 402) (   1) (  11 403)
Rendimentos e encargos operacionais (  11 276) (  11 276)
Produto bancário   408 491    87    17   408 595
Custos com pessoal (  66 104) (   621) (  5 643) (  72 368)
Gastos gerais administrativos (  59 139) (   181) (   343) (  59 663)
Depreciações e amortizações (  13 980) (   62) (   15) (  14 057)
Custos de estrutura (  139 223) (   864) (  6 001) (  146 088)
Recuperação de créditos, juros e despesas   2 503   2 503
Imparidades e provisões líquidas para crédito e garantias (  20 739) (  20 739)
Imparidade e outras provisões líquidas (  7 397) (  7 397)
Resultado antes de impostos   243 635 (   777) (  5 984)   236 874
Impostos sobre lucros (  4 099) (   262) (  4 361)
Resultados de empresas associadas (equivalência patrimonial)   11 571   11 571
Resultado consolidado global   239 536   10 532 (  5 984)   244 084
Resultado atribuível a interesses minoritários (  122 600) (  122 600)
Resultado consolidado do Grupo SGA   116 936   10 532 (  5 984)   121 484

Cash flow após impostos   159 052   10 594 (  5 969)   163 677
 
 

 
Em 31 de Dezembro de 2013, a segmentação do balanço do Grupo SGA e dos investimentos efectuados em activos tangíveis e 
intangíveis durante o exercício é a seguinte: 

Angola Moçambique Portugal Consolidado
ACTIVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  1 057 451  1 057 451
Disponibilidades em outras instituições de crédito   18 289   103 434   121 723
Activos financeiros detidos para negociação e ao
   justo valor através de resultados   140 298    58   140 356
Activos financeiros disponíveis para venda  2 285 917  2 285 917
Aplicações em instituições de crédito  1 689 984    1  1 689 985
Crédito a clientes  1 071 637  1 071 637
Outros activos tangíveis   127 456    436    21   127 913
Activos intangíveis   2 278   2 278
Investimentos em associadas e entidades sob controlo conjunto   44 967   44 967
Activos por impostos   3 133    13   3 146
Outros activos   12 686    81   12 767
TOTAL DO ACTIVO  6 409 129   45 556   103 455  6 558 140
PASSIVO
Passivos financeiros detidos para negociação   1 233   1 233
Recursos de outras instituições de crédito   14 992    721   15 713
Recursos de clientes e outros empréstimos  5 698 461  5 698 461
Provisões   21 718   21 718
Passivos por impostos   15 153   3 284   18 437
Outros passivos   32 195    153   1 146   33 494
TOTAL DO PASSIVO  5 783 752   4 158   1 146  5 789 056
CAPITAIS PRÓPRIOS
Capitais Próprios atribuíveis aos accionistas do Grupo SGA   311 091   41 398   102 309   454 798
Interesses minoritários   314 286   314 286
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS   625 377   41 398   102 309   769 084
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS  6 409 129   45 556   103 455  6 558 140

Investimentos efectuados em:
Imóveis   1 052   1 052
Equipamento e outros activos tangíveis   17 472    212    3   17 687
Activos intangíveis   1 742   1 742  
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Em 31 de Dezembro de 2013, a segmentação dos resultados do Grupo SGA é a seguinte: 

Angola Moçambique Portugal Consolidado
Margem financeira estrita   190 536 (   116)   190 420
Comissões líquidas associadas ao custo amortizado    393    393
Margem financeira   190 929 (   116)   190 813
Comissões recebidas   37 669   37 669
Comissões pagas (  7 281) (  7 281)
Outros proveitos líquidos   23 953   23 953
Comissões líquidas   54 341   54 341
Ganhos e perdas em operações ao justo valor   89 920   89 920
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões    15    15
Resultados em operações financeiras   89 920    15   89 935
Rendimentos e receitas operacionais   1 383   1 383
Encargos e gastos operacionais (   813) (   1) (   814)
Outros impostos (  2 667) (   3) (  2 670)
Rendimentos e encargos operacionais (  2 097) (   4) (  2 101)
Produto bancário   333 093 (   120)    15   332 988
Custos com pessoal (  62 369) (   611) (  4 998) (  67 978)
Gastos gerais administrativos (  54 522) (   170) (   524) (  55 216)
Depreciações e amortizações (  13 170) (   61) (   12) (  13 243)
Custos de estrutura (  130 061) (   842) (  5 534) (  136 437)
Recuperação de créditos, juros e despesas   2 289   2 289
Imparidades e provisões líquidas para crédito e garantias (  8 369) (  8 369)
Imparidade e outras provisões líquidas (  2 170) (  2 170)
Resultado antes de impostos   194 782 (   962) (  5 519)   188 301
Impostos sobre lucros (  14 519) (   918) (  15 437)
Resultados de empresas associadas (equivalência patrimonial)   10 797   10 797
Resultado consolidado global   180 263   8 917 (  5 519)   183 661
Resultado atribuível a interesses minoritários (  92 262) (  92 262)
Resultado consolidado do Grupo SGA   88 001   8 917 (  5 519)   91 399

Cash flow após impostos   111 710   8 978 (  5 507)   115 181  
 
Em 31 de Dezembro de 2012, a segmentação do balanço do Grupo SGA e dos investimentos efectuados em activos tangíveis e 
intangíveis durante o exercício é a seguinte: 

Angola Moçambique Portugal Consolidado
ACTIVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  1 036 146  1 036 146
Disponibilidades em outras instituições de crédito   94 472   59 907   154 379
Activos financeiros detidos para negociação e ao
   justo valor através de resultados   153 753    61   153 814
Activos financeiros disponíveis para venda  1 859 660  1 859 660
Aplicações em instituições de crédito  1 622 650    1  1 622 651
Crédito a clientes  1 082 309  1 082 309
Outros activos tangíveis   129 676    303    30   130 009
Activos intangíveis   2 129   2 129
Investimentos em associadas e entidades sob controlo conjunto   38 891   38 891
Activos por impostos    11    13    24
Outros activos   15 835    49   15 884
TOTAL DO ACTIVO  5 996 641   39 318   59 937  6 095 896
PASSIVO
Recursos de outras instituições de crédito    96    911   1 007
Recursos de clientes e outros empréstimos  5 314 150  5 314 150
Provisões   22 903   22 903
Passivos por impostos   5 406   2 689   8 095
Outros passivos   70 956 (   4)   1 170   72 122
TOTAL DO PASSIVO  5 413 511   3 596   1 170  5 418 277
CAPITAIS PRÓPRIOS
Capitais Próprios atribuíveis aos accionistas do Grupo SGA   289 451   35 762   58 767   383 980
Interesses minoritários   293 679 (   40)   293 639
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS   583 130   35 722   58 767   677 619
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS  5 996 641   39 318   59 937  6 095 896

Investimentos efectuados em:
Imóveis   9 278    94   9 372
Equipamento e outros activos tangíveis   15 737    261   15 998
Activos intangíveis   1 378   1 378  
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Em 31 de Dezembro de 2012, a segmentação dos resultados do Grupo SGA é a seguinte: 

Angola Moçambique Portugal Consolidado
Margem financeira estrita   180 348 (   45)   180 303
Comissões líquidas associadas ao custo amortizado   1 051   1 051
Margem financeira   181 399 (   45)   181 354
Comissões recebidas   30 995    77   31 072
Comissões pagas (  6 886) (   7) (  6 893)
Outros proveitos líquidos   26 151   26 151
Comissões líquidas   50 260    70   50 330
Ganhos e perdas em operações ao justo valor   75 658   75 658
Ganhos e perdas em activos disponíveis para venda    10    10
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões (   14) (   14)
Resultados em operações financeiras   75 668 (   14)   75 654
Rendimentos e receitas operacionais   5 806   5 806
Encargos e gastos operacionais (   443) (   1) (   444)
Outros impostos (  1 010) (  1 010)
Rendimentos e encargos operacionais   4 353 (   1)   4 352
Produto bancário   311 680    24 (   14)   311 690
Custos com pessoal (  60 721) (   527) (  5 132) (  66 380)
Gastos gerais administrativos (  52 926) (   96) (   433) (  53 455)
Depreciações e amortizações (  12 587) (   30) (   12) (  12 629)
Custos de estrutura (  126 234) (   653) (  5 577) (  132 464)
Recuperação de créditos, juros e despesas   2 701   2 701
Imparidades e provisões líquidas para crédito e garantias (  14 936) (  14 936)
Imparidade e outras provisões líquidas (  3 099) (  3 099)
Resultado antes de impostos   170 112 (   629) (  5 591)   163 892
Impostos sobre lucros (  5 540) (   872) (  6 412)
Resultados de empresas associadas (equivalência patrimonial)   10 262   10 262
Resultado consolidado global   164 572   8 761 (  5 591)   167 742
Resultado atribuível a interesses minoritários (  84 886)    46 (  84 840)
Resultado consolidado do Grupo SGA   79 686   8 807 (  5 591)   82 902

Cash flow após impostos   110 308   8 837 (  5 579)   113 566  
 
 
4. NOTAS 
 
4.1. Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Caixa  223 210  168 990  162 050
Depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola 1 231 122  888 460  874 095
Juros a receber   10   1   1

1 454 342 1 057 451 1 036 146

31 Dez. 1331 Dez. 14 31 Dez. 12

 
 
A rubrica depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola (BNA) inclui os depósitos do Banco de Fomento Angola no BNA com vista 
a cumprir as disposições em vigor em Angola de manutenção de reservas obrigatórias e não são remunerados. As reservas 
obrigatórias são apuradas actualmente nos termos do disposto no Instrutivo N.º 07/2014 de 3 de Dezembro do BNA e são constituídas 
em kwanzas e em dólares, em função da respectiva denominação dos passivos que constituem a sua base de incidência, devendo ser 
mantidas durante todo o período a que se referem. Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a exigibilidade de manutenção de reservas 
obrigatórias é apurada através da aplicação de uma taxa de 15% sobre a média aritmética dos passivos elegíveis em kwanzas e 
noutras moedas (em 31 de Dezembro de 2012 foi apurada através da aplicação de uma taxa de 20% sobre a média aritmética dos 
passivos elegíveis em moeda nacional e de uma taxa de 15% sobre a média aritmética dos passivos elegíveis em moeda estrangeira). 
 
 
4.2. Disponibilidades em outras Instituições de Crédito 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Disponibilidades sobre Instituições de Crédito no País
   Depósitos à ordem  159 576  107 308  132 402
Disponibilidades sobre Instituições de Crédito no Estrangeiro
   Depósitos à ordem  34 169  11 629  19 509
   Cheques a cobrar  2 214  2 786  2 468

 195 959  121 723  154 379

31 Dez. 1331 Dez. 14 31 Dez. 12
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4.3. Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Activos financeiros detidos para negociação
Instrumentos de dívida
   Obrigações de emissores públicos estrangeiros

Bilhetes do Tesouro (Angola)  152 317  138 793  90 424
Obrigações do Tesouro (Angola)  59 920
Títulos do Banco Central (Angola)  62 930
Obrigações do Tesouro (Moçambique)   24   58   61

 212 261  138 851  153 415
Instrumentos de capital
   Acções de emissores estrangeiros

Visa Inc - Class C (Série I)   748   562   399
  748   562   399

 213 009  139 413  153 814
Instrumentos derivados com justo valor positivo (Nota 4.4)  1 140   943

 214 149  140 356  153 814

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
Os Bilhetes do Tesouro (Angola), Obrigações do Tesouro (Angola) e os Títulos do Banco Central (Angola) estão registados pelo 
respectivo valor de aquisição, por se entender que reflecte a melhor aproximação ao seu valor de mercado, uma vez que não existe 
uma cotação em mercado activo com transacções regulares. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, a carteira de instrumentos de capital detidos para negociação refere-se a 3 474 acções 
Class C (Série I) da Visa Inc. Estes títulos são valorizados de acordo com a respectiva cotação em mercado activo. 
 
 
4.4. Derivados 
A rubrica instrumentos derivados detidos para negociação (Nota 4.3 e 4.13) tem a seguinte composição: 

Activos Passivos Activos Passivos
   Contratos sobre taxa de câmbio
      Forwards  156 172  1 140  2 270  44 505   943  1 233

 156 172  1 140  2 270  44 505   943  1 233

31 Dez. 14 31 Dez. 13 

Valor 
nocional1

Valor de balanço Valor 
nocional1

Valor de balanço

1 Só foram considerados os valores activos. 
 
O Grupo SGA realiza operações derivadas no âmbito da sua actividade, gerindo posições próprias com base em expectativas de 
evolução dos mercados ou satisfazendo as necessidades dos seus Clientes. Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, os derivados são 
integralmente detidos pelo Banco de Fomento Angola. 
 
O Grupo SGA transacciona derivados financeiros sob a forma de contractos sobre taxas de câmbio.  
 
Os derivados financeiros são reconhecidos contabilisticamente pelo seu valor de mercado. 
 
Os derivados são também registados em contas extrapatrimoniais pelo seu valor teórico (valor nocional). O valor nocional é o valor de 
referência para efeitos de cálculo dos fluxos de pagamentos e recebimentos originados pela operação.  
 
O valor de mercado (fair value) corresponde ao valor que os derivados teriam se fossem transaccionados no mercado na data de 
referência. A evolução do valor de mercado dos derivados é reconhecida nas contas relevantes do balanço e tem impacto imediato em 
resultados. 
 
Na nota 4.36 são apresentadas em detalhe as metodologias de determinação do justo valor de instrumentos financeiros derivados. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, a repartição do valor nocional por maturidades residuais é: 

<= 3 meses > 3 meses 
<= 6 meses

> 6 meses 
<= 1 ano 

> 1 ano 
<= 5 anos

> 5 anos Total

Contratos negociados em mercado de balcão
Contratos sobre taxas de câmbio  156 172  156 172

Forwards  156 172  156 172
 156 172  156 172

 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, a repartição do valor nocional por maturidades residuais é: 

<= 3 meses > 3 meses 
<= 6 meses

> 6 meses 
<= 1 ano 

> 1 ano 
<= 5 anos

> 5 anos Total

Contratos negociados em mercado de balcão
Contratos sobre taxas de câmbio  40 807  3 698  44 505

Forwards  40 807  3 698  44 505
 40 807  3 698  44 505

 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a repartição das operações derivadas por rating externo de contrapartes é: 

Valor 
nocional  

Exposição 
Bruta 1

Exposição 
Líquida 2

Valor 
nocional  

Exposição 
Bruta 1

Exposição 
Líquida 2

Transaccionados em mercado de balcão (OTC)
N.R.  156 172  1 140  1 140  44 505   943   943

 156 172  1 140  1 140  44 505   943   943

31 Dez. 1331 Dez. 14

Nota: As contrapartes com operações vivas não dispõem de ratings atribuídos pelas agências Moodys, Standard & Poor e Fitch para a data de referência, pelo que os 
valores se encontram agregados no nível Sem Rating (N.R.)

1 Exposição bruta utilizada para efeitos de gestão de risco, sem considerar acordos de netting, prestação de colateral e correcção de valor devida a risco de crédito.
2 Exposição líquida é igual à exposição bruta uma vez que as contrapartes com operações vivas não têm acordos de netting nem prestação de colateral.

 
 
4.5. Activos financeiros disponíveis para venda 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Instrumentos de dívida
   Obrigações de emissores públicos estrangeiros 2 660 964 2 283 574 1 857 320

2 660 964 2 283 574 1 857 320
Instrumentos de capital
   Acções de emissores estrangeiros  2 654  2 258  2 327
   Imparidade (  46)

 2 654  2 258  2 281
Créditos e outros valores a receber   97   85   89
Imparidade (  30)

  97   85   59
2 663 715 2 285 917 1 859 660

31 Dez. 13 31 Dez. 1231 Dez. 14

 
 
A rubrica crédito e outros valores a receber corresponde a suprimentos e prestações suplementares em activos financeiros disponíveis 
para venda. 
 
De acordo com a análise efectuada pelo Grupo SGA não foram identificados títulos com imparidade, para além dos montantes já 
registados. 
 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões durante os exercícios de 2014, 2013 e 2012 é apresentado na Nota 4.16. 
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Em 31 de Dezembro de 2014 esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

Natureza e espécie dos títulos Valor nominal Valor 
aquisição 

Valor balanço 
/ justo valor1

Valias 
líquidas 

em títulos

Impari-
dade

Instrumentos de dívida
Emitidos por não residentes

De emissores públicos estrangeiros
Obrigações 

BILHETES DO TESOURO - Angola  475 318   453 342  462 800
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - AKZ indexadas à taxa de câmbio do USD  534 705   527 750  533 754
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - AKZ não indexadas 1 238 164  1 228 148 1 250 254
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - USD  412 980   406 818  414 156

 2 661 167  2 616 058  2 660 964
Instrumentos de capital

Emitidos por não residentes
Acções

BVDA    246    246
EMIS-EMPRESA INTERBANCÁRIA DE SERVIÇOS (CAPITAL)   2 402   2 402
IMC-INSTITUTO DO MERCADO DE CAPITAIS    3    3
INTERBANCOS
SOPHA(BFA E FESA)    3    3

  2 654   2 654
Créditos e outros valores a receber

Empréstimos  e suprimentos
EMIS - EMPRESA INTERBANCÁRIA DE SERVIÇOS (SUPRIMENTOS)    97

   97
 2 618 712  2 663 715

 
1 Valor líquido de imparidade. 

 
Em 31 de Dezembro de 2013 esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

Natureza e espécie dos títulos Valor 
nominal

Valor 
aquisição 

Valor 
balanço / 

justo valor1

Valias 
líquidas 

em títulos
Impari-dade

Instrumentos de dívida
Emitidos por não residentes

De emissores públicos estrangeiros
Obrigações 

BILHETES DO TESOURO - Angola  378 582   364 500  367 860
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - AKZ indexadas à taxa de câmbio do USD  596 816   588 516  602 915
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - AKZ não indexadas  930 979   928 114  947 189
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - USD  365 121   359 673  365 612

 2 271 499  2 240 803  2 283 574
Instrumentos de capital

Emitidos por não residentes
Acções

BVDA    218    218
EMIS-EMPRESA INTERBANCÁRIA DE SERVIÇOS (CAPITAL)   2 034   2 034
IMC-INSTITUTO DO MERCADO DE CAPITAIS    3    3
INTERBANCOS
SOPHA(BFA E FESA)    3    3

  2 258   2 258
Créditos e outros valores a receber

Empréstimos  e suprimentos
EMIS - EMPRESA INTERBANCÁRIA DE SERVIÇOS (SUPRIMENTOS    85

   85
 2 243 061  2 285 917

 
1 Valor líquido de imparidade. 

 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012 os Bilhetes do Tesouro (Angola) e Obrigações do Tesouro (Angola) estão registados pelo 
respectivo valor de aquisição, por se entender que reflecte a melhor aproximação ao seu valor de mercado, uma vez que não existe 
uma cotação em mercado activo com transacções regulares. 

2014 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, o BFA detém uma participação de 6,50% no capital da EMIS – Empresa Interbancária de 
Serviços, S.A.R.L. (EMIS), tendo igualmente prestado suprimentos a esta entidade durante os exercícios de 2004 e 2003, os quais 
não vencem juros nem têm prazo de reembolso definido. A EMIS foi constituída em Angola com a função de gestão dos meios 
electrónicos de pagamentos e serviços complementares. 
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4.6. Aplicações em Instituições de Crédito 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Aplicações em outras Instituições de Crédito no país
   Aplicações a muito curto prazo  8 541
   Depósitos  847 575 1 144 610 1 095 152
   Juros a receber   222  2 384   712

 847 797 1 146 994 1 104 405
Aplicações no Banco Nacional de Angola
   Depósitos  220 456  40 183  23 739
   Operações de compra com acordo de revenda  788 011  287 357  412 017
Aplicações em outras Instituições de Crédito no estrangeiro
   Aplicações a muito curto prazo  46 704  127 914  63 304
   Depósitos  89 983  86 382  14 694
Juros a receber  8 336  1 155  4 492

1 153 490  542 991  518 246
2 001 287 1 689 985 1 622 651
2 001 287 1 689 985 1 622 651

31 Dez. 13 31 Dez. 1231 Dez. 14

 
 
 
4.7. Créditos a Clientes 
Esta rubrica tem a seguinte composição:  

Crédito não titulado

Ao exterior
   Administração pública, defesa e segurança social obrigatória  768 556  144 506  66 073
   Empresas
      Empréstimos  161 382  162 747  161 993
      Financiamentos  416 525  392 684  454 459
   Particulares
      Empréstimos  252 597  213 126  231 908
      Financiamentos  236 900  168 461  177 492

Juros a receber  11 121  7 668  8 039
1 847 081 1 089 191 1 099 963

Crédito e juros vencidos  63 754  51 957  55 241
Imparidade em crédito ( 77 866) ( 69 511) ( 72 895)

1 832 969 1 071 637 1 082 309

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
O crédito a Clientes resulta integralmente de operações de crédito concedidas pelo BFA em Angola. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, o maior devedor do BFA está acima do limite de 25% dos Fundos Próprios Regulamentares, estipulado 
pelo Aviso nº8/2007, de 26 de Setembro, do BNA. Tratam-se de operações com o Estado Angolano, representadas pelo Ministério das 
Finanças, tendo o BFA obtido autorização do BNA para esta situação, a última das quais por um período de 6 meses até Janeiro de 
2016. 
 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões durante os exercícios de 2014, 2013 e 2012 é apresentado na Nota 4.16. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, o detalhe do valor das exposições e imparidades do crédito a Clientes é o seguinte: 

Empresas
Empresas - Exposições menos significativas  20 229  6 121  1 838  28 188  1 067 1405   979  3 451
Empresas - Exposições significativas  413 135  196 632  69 501  679 268  12 628 19853  27 572  60 053

Sector Público  759 469  28 195   2  787 666
Particulares

Cartões de crédito  10 351   545   514  11 410   193 418   514  1 125
Consumo geral  217 264  6 898  4 833  228 995  3 156 631  2 219  6 006
Crédito automóvel  16 586   224   10  16 820   115 29   7   151
Crédito à habitação  139 865  6 569  8 591  155 025   665 924  2 790  4 379
Descobertos   490   460  2 513  3 463   46 229  2 426  2 701

1 577 389  245 644  87 802 1 910 835  17 870  23 489  36 507  77 866

Imparidade 
total

Crédito
 em default

Exposição Imparidade

Crédito com 
indícios

Crédito sem 
indícios

Crédito 
com 

indícios
Exposição1 Crédito

 em default
Crédito sem 

indícios

1 Inclui juros a receber. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 o detalhe do valor da exposição bruta do crédito a Clientes e respectivas imparidades avaliadas 
individual e colectivamente, por segmento é o seguinte: 

Empresas
Empresas - Exposições menos significativas  26 409  1 779  28 188  4 508  23 679   602  2 849  3 451
Empresas - Exposições significativas  624 711  54 557  679 268  668 743  10 526  46 728  13 325  60 053

Sector Público  787 664   2  787 666  781 107  6 559
Particulares

Cartões de crédito  10 684   726  11 410   44  11 365  1 125  1 125
Consumo geral  226 248  2 747  228 995  32 703  196 292   870  5 136  6 006
Crédito automóvel  16 788   32  16 820  16 821   151   151
Crédito à habitação  153 913  1 112  155 025  6 813  148 212  1 300  3 079  4 379
Descobertos   664  2 799  3 463  3 463  2 701  2 701

1 847 081  63 754 1 910 835 1 493 918  416 917  49 500  28 366  77 866

Total de 
imparidade

Imparidade 
colectiva

Crédito 
regular

Crédito 
vencido Exposição1 Imparidade 

individual
Avaliada 
colectiva-

mente

Avaliada indivi-
dualmente

da qual:

1 Inclui juros a receber. 
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Em 31 de Dezembro de 2013 o detalhe do valor da exposição bruta do crédito a Clientes e respectivas imparidades avaliadas 
individual e colectivamente, por segmento é o seguinte: 

Empresas
Empresas - Exposições menos significativas  20 276  1 653  21 929  4 431  17 498   361  1 518  1 879
Empresas - Exposições significativas  487 871  43 781  531 652  526 680  4 702  38 714  15 629  54 343

Sector Público  211 896  211 896  211 896
Particulares

Cartões de crédito  10 711   719  11 430   107  11 324   2   728   730
Consumo geral  197 304  2 927  200 231  31 918  168 312   270  5 852  6 122
Crédito automóvel  15 101   56  15 157  15 156   202   202
Crédito à habitação  143 581   744  144 325  7 466  137 129  1 551  2 449  4 000
Descobertos  2 451  2 077  4 528   737  3 792  2 235  2 235

1 089 191  51 957 1 141 148  783 235  357 913  40 898  28 613  69 511

Imparidade 
colectiva

Total de 
imparidade

Imparidade 
individual

Crédito 
regular

Crédito 
vencido Exposição1

da qual:

Avaliada indivi-
dualmente

Avaliada 
colectiva-

mente

1 Inclui juros a receber. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012 o detalhe do valor de exposição bruta de crédito a Clientes regular, por sector de 
actividade é o seguinte: 

  

Agricultura, silvicultura e pesca  79 129  58 091  4 993
Indústrias extractivas  12 511  8 225  10 447
Industrias transformadoras  25 523  21 627  66 588
Produção e distribuição de electricidade, gás e água  25 683  55 462  118 522
Construção  208 904  147 499  133 884
Comércio por grosso e retalho  98 737  116 037  131 080
Alojamento e restauração  14 254  25 043  27 657
Transportes, armazenagem e comunicações  27 436  42 981  29 150
Bancos e seguros  13 855  2 993  3 161
Actividades imobiliárias, aluguer e serviços prestados por empresas  27 767  37 058  47 143
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória  768 556  144 506  66 073
Educação  29 062  7 641  11 466
Saúde e acção social  5 763  8 064  9 107
Actividades recreativas, culturais e desportivas  6 878  18 719  18 495
Outras empresas de serviços  2 405  5 990  4 757
Particulares  489 497  381 587  409 401

1 835 960 1 081 523 1 091 924

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
  Nota: Exclui juros a receber. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 e 2013 | Notas às demonstrações financeiras combinadas consolidadas | SGA | 31 
 



 
 

4.8. Outros activos tangíveis 
O movimento ocorrido nos outros activos tangíveis durante o exercício de 2014 foi o seguinte: 

Valor 
líquido

Valor 
líquido

Imóveis em uso
   Imóveis de serviço próprio  96 525  1 355 (  248)  3 202  7 347  108 181  10 384  1 950   300   857  13 491  94 690  86 141
   Obras em imóveis arrendados  40 254   527  2 658  3 066  46 505  28 006  2 190 (  214)  2 128  32 110  14 395  12 248

 136 779  1 882 (  248)  5 860  10 413  154 686  38 390  4 140   86  2 985  45 601  109 085  98 389
Equipamento
   Mobiliário e material  11 988   889 (  37)   907  13 747  6 006  1 122 (  26) (  3)   481  7 580  6 167  5 982
   Máquinas e ferramentas  3 928   616 (  31)   304  4 817  2 503   444 (  24) (  13)   199  3 109  1 708  1 425
   Equipamento informático  26 814  2 946 (  26)  2 062  31 796  20 817  3 540 (  18)   7  1 666  26 012  5 784  5 997
   Instalações interiores  8 032  1 343 (  44)   636  9 967  3 704   707 (  28) (  3)   298  4 678  5 289  4 328
   Material de transporte  10 412  1 529 ( 1 017)   764  11 688  7 360  1 898 ( 1 008)   138   573  8 961  2 727  3 052
   Equipamento de segurança  4 727   703   369  5 799  2 471   529 (  211)   188  2 977  2 822  2 256
   Outro equipamento   489   2 (  2)   36   525   45   5 (  1)   3   52   473   444

 66 390  8 028 ( 1 157)  5 078  78 339  42 906  8 245 ( 1 104) (  86)  3 408  53 369  24 970  23 484
Activos tangíveis em curso  6 040  7 896 ( 6 646)   410  7 700  7 700  6 040
Outros activos tangíveis   21   21   21

 6 040  7 917 ( 6 646)   410  7 721  7 721  6 040
 209 209  17 827 ( 1 405) (  786)  15 901  240 746  81 296  12 385 ( 1 104)  6 393  98 970  141 776  127 913

Saldo em 
31 Dez 14

Saldo em 
31 Dez 13 

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Aliena-
ções e 
abates

Amortizações

Aliena-
ções e 
abates

Saldo em 
31 Dez 14

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Transfe-
rências e 

outros

Saldo em 
31 Dez 13 

Saldo em 
31 Dez 14

Saldo em 
31 Dez 13 

Amorti-
zações do 
exercício

Transfe-
rências e 

outros

Aquisi-
ções

Valor bruto
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O movimento ocorrido nos outros activos tangíveis durante o exercício de 2013 foi o seguinte: 
Valor 

líquido
Valor 

líquido

Imóveis em uso
   Imóveis de serviço próprio  95 131   598 (  74)  6 846 ( 5 976)  96 525  9 147  1 864 (  627)  10 384  86 141  85 984
   Obras em imóveis arrendados  40 942   454  1 446 ( 2 588)  40 254  28 063  1 850 (  155) ( 1 752)  28 006  12 248  12 879

 136 073  1 052 (  74)  8 292 ( 8 564)  136 779  37 210  3 714 (  155) ( 2 379)  38 390  98 389  98 863
Equipamento
   Mobiliário e material  11 770   922 (  17)   58 (  745)  11 988  5 260  1 120 (  12) (  362)  6 006  5 982  6 510
   Máquinas e ferramentas  3 694   552 (  54) (  17) (  247)  3 928  2 321   386 (  52) (  152)  2 503  1 425  1 373
   Equipamento informático  23 262  5 062   29 ( 1 539)  26 814  18 511  3 566 ( 1 260)  20 817  5 997  4 751
   Instalações interiores  7 210  1 322 (  29)   23 (  494)  8 032  3 321   627 (  21) (  223)  3 704  4 328  3 889
   Material de transporte  9 282  1 765 (  201)   186 (  620)  10 412  6 106  1 885 (  201) (  430)  7 360  3 052  3 176
   Equipamento de segurança  5 634   504 ( 1 122) (  289)  4 727  2 138   482 (  149)  2 471  2 256  3 496
   Outro equipamento   526   2 (  8) (  31)   489   42   6 (  3)   45   444   484

 61 378  10 129 (  301) (  851) ( 3 965)  66 390  37 699  8 072 (  286) ( 2 579)  42 906  23 484  23 679
Activos tangíveis em curso  7 467  7 558 ( 8 644) (  341)  6 040  6 040  7 467
Outros activos tangíveis

 7 467  7 558 ( 8 644) (  341)  6 040  6 040  7 467
 204 918  18 739 (  375) ( 1 203) ( 12 870)  209 209  74 909  11 786 (  286) (  155) ( 4 958)  81 296  127 913  130 009

Saldo em 
31 Dez. 13

Aliena-
ções e 
abates

Transfe-
rências e 

outros

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Amortizações

Transfe-
rências e 

outros

Valor bruto

Saldo em 
31 Dez 12 

Saldo em 
31 Dez 12 

Amorti-
zações do 
exercício

Aliena-
ções e 
abates

Aquisi-
ções

Saldo em 
31 Dez. 13

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 
31 Dez. 13

Saldo em 
31 Dez 12 

 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, a rubrica de activos tangíveis em curso corresponde, essencialmente, à aquisição do espaço e a pagamentos a fornecedores pelas obras que estavam a ser 
realizadas em novas agências, e cuja inauguração se prevê para os anos seguintes 
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O movimento ocorrido nos outros activos tangíveis durante o exercício de 2012 foi o seguinte 
Valor 

líquido
Valor 

líquido

Imóveis em uso
   Imóveis de serviço próprio  88 413  8 260 ( 3 904)  4 829 ( 2 467)  95 131  7 716  1 603   43 (  215)  9 147  85 984  80 697
   Obras em imóveis arrendados  39 702  1 112  1 142 ( 1 014)  40 942  27 087  1 710 (  43) (  691)  28 063  12 879  12 615

 128 115  9 372 ( 3 904)  5 971 ( 3 481)  136 073  34 803  3 313 (  906)  37 210  98 863  93 312
Equipamento
   Mobiliário e material  10 440  1 677 (  10) (  30) (  307)  11 770  4 244  1 150 (  1) (  133)  5 260  6 510  6 196
   Máquinas e ferramentas  3 072   718 (  12)   14 (  98)  3 694  2 059   324 (  6)   3 (  59)  2 321  1 373  1 013
   Equipamento informático  21 673  2 248 (  181)   116 (  594)  23 262  15 339  3 801 (  181)   19 (  467)  18 511  4 751  6 334
   Instalações interiores  6 221  1 270 (  4) (  86) (  191)  7 210  2 840   590 (  1) (  21) (  87)  3 321  3 889  3 381
   Material de transporte  8 156  2 418 ( 1 042)   15 (  265)  9 282  5 368  1 920 ( 1 016) (  166)  6 106  3 176  2 788
   Equipamento de segurança  5 146   648 (  6) (  15) (  139)  5 634  1 605   592 (  4)   2 (  57)  2 138  3 496  3 541
   Outro equipamento   534   5 (  13)   526   35   11 (  3) (  1)   42   484   499

 55 242  8 984 ( 1 255)   14 ( 1 607)  61 378  31 490  8 388 ( 1 209) (  970)  37 699  23 679  23 752
Activos tangíveis em curso  10 373  7 014 ( 9 851) (  69)  7 467  7 467  10 373
Outros activos tangíveis

 10 373  7 014 ( 9 851) (  69)  7 467  7 467  10 373
 193 730  25 370 ( 5 159) ( 3 866) ( 5 157)  204 918  66 293  11 701 ( 1 209) ( 1 876)  74 909  130 009  127 437

AmortizaçõesValor bruto

Saldo em 
31 Dez 11

Aquisi-
ções

Aliena-
ções e 
abates

Transfe-
rências e 

outros

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 
31 Dez. 12

Saldo em 
31 Dez 11

Amorti-
zações do 
exercício

Aliena-
ções e 
abates

Transfe-
rências e 

outros

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 
31 Dez. 12

Saldo em 
31 Dez. 12

Saldo em 
31 Dez 11

 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, a rubrica de activos tangíveis em curso corresponde, essencialmente, à aquisição do espaço e a pagamentos a fornecedores pelas obras que estavam a ser 
realizadas em novas agências, e cuja inauguração se prevê para os anos seguintes. 
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4.9. Activos intangíveis 
O movimento ocorrido nos activos intangíveis durante o exercício de 2014 foi o seguinte: 

Valor 
líquido

Valor 
líquido

 6 054  2 038   510  8 602  3 776  1 672   343  5 791  2 811  2 278
Outros activos intangíveis  1 455   107  1 562  1 455   107  1 562

 7 509  2 038   617  10 164  5 231  1 672   450  7 353  2 811  2 278

Sistema de tratamento automático de 
dados

Saldo em 31 
Dez. 13 Aquisi-ções

Valor bruto

Saldo em 31 
Dez 14

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 31 
Dez. 13

Amortizações

  Saldo em   
31 Dez 14

Saldo em 31 
Dez 14

Amorti-
zações do 
exercício

Saldo em 31 
Dez. 13

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

 
 
O movimento ocorrido nos activos intangíveis durante o exercício de 2013 foi o seguinte:  

líquido
 

líquido

 4 661  1 742 (  349)  6 054  2 532  1 457 (  213)  3 776  2 278  2 129
Outros activos intangíveis  1 547 (  92)  1 455  1 547 (  92)  1 455

 6 208  1 742 (  441)  7 509  4 079  1 457 (  305)  5 231  2 278  2 129

Sistema de tratamento automático de 
dados

Saldo em 31 
Dez. 13

Saldo em 31 
Dez. 12

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Amorti-
zações do 
exercício

Saldo em 31 
Dez. 13

AmortizaçõesValor bruto

Saldo em 31 
Dez. 13

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 31 
Dez. 12 Aquisi-ções Saldo em 31 

Dez. 12

 
 
O movimento ocorrido nos activos intangíveis durante o exercício de 2012 foi o seguinte: 

Valor 
líquido

Valor 
líquido

 3 397  1 378 (  114)  4 661  1 688   907 (  63)  2 532  2 129  1 709
Outros activos intangíveis  1 585 (  38)  1 547  1 565   21 (  39)  1 547   20

 4 982  1 378 (  152)  6 208  3 253   928 (  102)  4 079  2 129  1 729

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 31 
Dez. 12

Sistema de tratamento automático de 
dados

Valor bruto

Saldo em 31 
Dez. 11 Aquisi-ções Saldo em 31 

Dez. 12
Saldo em 31 

Dez. 12
Saldo em 31 

Dez. 11

Amortizações

Saldo em 31 
Dez. 11

Amorti-
zações do 
exercício

Diferenças 
de 

conversão 
cambial
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4.10. Investimentos em associadas e entidades sob controlo conjunto 
Os investimentos em empresas associadas e entidades sob controlo conjunto, reavaliadas pelo método da equivalência patrimonial, 
correspondem exclusivamente à participação de 30% no Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. 
  
O restante capital social do BCI é detido pelo Grupo Caixa Geral de Depósito (51,26%), pelo Grupo Insitec (18,12%) e por um conjunto 
de accionistas individuais (0,88%). No contexto do BCI foram celebrados dois acordos entre accionistas, com finalidades distintas, nos 
termos que seguidamente se descrevem: 
 

• Acordo Parassocial – em Julho de 2006 o Grupo Caixa Geral de Depósitos e o Banco BPI celebraram um acordo 
parassocial relativo ao BCI destinado a regular as suas relações enquanto accionistas do BCI, assim como determinados 
aspectos relativos ao seu funcionamento. Este acordo tem um prazo de vigência indeterminado, mantendo-se em vigor até 
que ocorra alguma das circunstâncias previstas no mesmo. 
 

• Acordo de Preferência – em 22 de Novembro de 2007, foi celebrado entre o Grupo Caixa Geral de Depósitos, o Banco BPI e 
o Grupo Insitec, um Acordo de Preferência que regula o direito de preferência por este conferido ao Grupo CGD e ao Banco 
BPI em caso de alienação onerosa, directa ou indirecta, de acções representativas do capital social do BCI detidas pelo 
mencionado Grupo Insitec. Este Acordo tem uma duração inicial de 30 anos, automaticamente renovável por sucessivos 
períodos de 5 anos, salvo denúncia por qualquer uma das partes com 1 ano de antecedência face ao termo do prazo inicial 
de vigência ou do prazo de renovação em curso.  

 
Está previsto que a Sociedade SGA. venha a ingressar na posição contratual actualmente ocupada pelo Banco BPI em ambos os 
Acordos acima descritos. 
 
O Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. não é cotado em bolsa. 
 
Durante os exercícios de 2014, 2013 e 2012 o Grupo SGA recebeu os seguintes dividendos de empresas associadas: 

Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L.  1 879  2 404  1 966
 1 879  2 404  1 966

31 Dez. 1231 Dez. 14 31 Dez. 13

 
 
 
4.11. Activos por impostos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Activos por impostos correntes
IRC a recuperar  3 277   13   14
Outros   61   82   10

 3 338   95   24
Activos por impostos diferidos
Por diferenças temporárias  4 539  3 051
Por prejuízos fiscais   754

 5 293  3 051
 8 631  3 146   24

31 Dez 1331 Dez 14 31 Dez 12

 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, a rubrica Activos por impostos correntes – IRC a recuperar inclui 3 263 m.euros relativos ao valor ainda 
não deduzido pelo BFA, a título de crédito fiscal no âmbito do imposto industrial de Angola, após considerar: (i) as liquidações 
provisórias pagas em 2014 e referentes ao exercício de 2013; e (ii) o imposto liquidado em excesso relativo aos exercícios de 2005, 
2006, 2007 e 2008 no montante de 6 495 m.euros. 
 
O detalhe da rubrica Activos por impostos diferidos é apresentado na Nota 4.32. 
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4.12. Outros activos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Devedores, outras aplicações e outros activos
IVA a recuperar   45   53
Outros devedores  8 986  4 989  7 835

 9 031  5 042  7 835
Activos por recuperação de créditos  2 132  1 885  1 968

 2 132  1 885  1 968
Rendimentos a receber
Por serviços bancários prestados   45   109

  45   109
Despesas com encargo diferido
Seguros   20   13   3
Rendas  1 817  1 666  1 874
Outras despesas com encargo diferido   608  1 121   207

 2 445  2 800  2 084
Outras contas de regularização
Operacões cambiais a liquidar  1 573  1 234
Operações activas a regularizar  1 897  1 095  3 430
Outras operações a regularizar  1 103   666   458

 4 573  2 995  3 888
 18 181  12 767  15 884

31 Dez. 1331 Dez. 14 31 Dez. 12

 
 
O movimento ocorrido nos activos por recuperação de créditos durante o exercício de 2014 foi o seguinte: 

Imóveis  1 730  1 730   227  1 957  1 957
Equipamento   155   155   20   175   175

 1 885  1 885   247  2 132  2 132

Saldo em 31 Dez. 13

Activos recebidos por 
recuperação de créditos

Valor 
bruto

Impari-
dade

Valor 
líquido

Valor 
líquido

Impari-
dade

Valor 
bruto

Diferen-
ças de 
conver-

são 
cambial

Saldo em 31 Dez. 14

 
 
O movimento ocorrido nos activos por recuperação de créditos durante o exercício de 2013 foi o seguinte: 

Imóveis  1 806  1 806 (  76)  1 730  1 730
Equipamento   162   162 (  7)   155   155

 1 968  1 968 (  83)  1 885  1 885

Activos recebidos por 
recuperação de créditos

Saldo em 31 Dez. 12

Valor 
bruto

Impari-
dade

Valor 
líquido

Impari-
dade

Valor 
bruto

Diferen-
ças de 
conver-

são 
cambial

Saldo em 31 Dez. 13 

Valor 
líquido
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O movimento ocorrido nos activos por recuperação de créditos durante o exercício de 2012 foi o seguinte: 

Imóveis  1 806  1 806  1 806
Equipamento   162   162   162

 1 968  1 968  1 968

Activos recebidos por 
recuperação de créditos

Saldo em 31 Dez. 12 

Valor 
bruto

Impari-
dade

Valor 
líquido

Valor 
bruto

Impari-
dade

Valor 
líquido

Saldo em 31 Dez. 11 Aquisi-
ções e 
transfe-
rências

 
 
 
4.13. Passivos financeiros detidos para negociação 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Instrumentos derivados com justo valor negativo (Nota 4.4)  2 270  1 233
 2 270  1 233

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
 
4.14. Recursos de outras instituições de crédito 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Recursos de instituições de crédito no país
Depósitos  29 292  14 992   62
Empréstimos   52   34

 29 344  14 992   96
Recursos de instituições de crédito no estrangeiro
Recursos a muito curto prazo   80   721   911

  80   721   911
 29 424  15 713  1 007

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
 
4.15. Recursos de clientes e outros empréstimos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Depósitos à ordem 3 805 891 3 028 554 2 811 136
Depósitos a prazo 3 590 422 2 616 031 2 459 054
Cheques e ordens a pagar  22 865  27 976  18 924
Outros recursos de clientes  2 595  7 616  8 792
Juros a pagar  27 165  18 284  16 244

7 448 938 5 698 461 5 314 150

31 Dez. 1231 Dez. 14 31 Dez. 13

 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, os depósitos à ordem de clientes correspondem a depósitos no BFA que não são 
remunerados, com excepção de situações específicas de depósitos à ordem denominados em moeda estrangeira, definidas de acordo 
com as orientações do Conselho de Administração do Banco. 
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4.16. Provisões e imparidades 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões do Grupo SGA durante o exercício de 2014 foi o seguinte: 

Saldo em 31 
Dez. 13 Aumentos Reposições / 

Reversões Utilizações
Diferenças 
cambiais e 

outros

Saldo em 
31 Dez. 14

Imparidades em crédito a Clientes (Nota 4.7)  69 511  31 212 ( 13 169) ( 16 479)  6 791  77 866
Imparidades e provisões para garantias e 
compromissos assumidos  5 232  2 696   896  8 824

Outras provisões  16 486  7 397 (  465) (  938)  22 480
 91 229  41 305 ( 13 169) ( 16 944)  6 749  109 170

 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões do Grupo SGA durante o exercício de 2013 foi o seguinte: 

Saldo em 31 
Dez. 12 Aumentos Reposições / 

Reversões Utilizações
Diferenças 
cambiais e 

outros

Saldo em 
31 Dez. 13

Imparidades em crédito a Clientes (Nota 4.7)  72 895  14 703 ( 5 499) ( 8 595) ( 3 993)  69 511
Imparidades em activos financeiros disponíveis 
para venda (Nota 4.5)
      Instrumentos de capital   46 (  46)
      Créditos e outros valores a receber   30 (  30)
Imparidades e provisões para garantias e 
compromissos assumidos  6 173 (  835) (  106)  5 232

Outras provisões  16 730  2 170 ( 2 370) (  44)  16 486
 95 874  16 873 ( 6 334) ( 11 041) ( 4 143)  91 229

 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões do Grupo SGA durante o exercício de 2012 foi o seguinte: 

Saldo em 31 
Dez. 11 Aumentos Reposições / 

Reversões Utilizações
Diferenças 
cambiais e 

outros

Saldo em 
31 Dez. 12

Imparidades em crédito a Clientes (Nota 4.7)  77 145  30 478 ( 17 909) ( 15 862) (  957)  72 895
Imparidades em activos financeiros disponíveis 
para venda (Nota 4.5)
      Instrumentos de capital   47 (  1)   46
      Créditos e outros valores a receber   31 (  1)   30
Imparidades e provisões para garantias e 
compromissos assumidos  4 049  2 367 (  243)  6 173

Outras provisões  31 211  3 099 ( 17 335) (  245)  16 730
 112 483  35 944 ( 17 909) ( 33 197) ( 1 447)  95 874

 
As utilizações de imparidades em crédito a Clientes efectuadas durante os exercícios de 2014, 2013 e 2012 correspondem a write-offs 
de crédito. 
 
Em 31 de  Dezembro  de  2014, 2013 e 2012 a rubrica  outras provisões  inclui, respectivamente, 14 328 m.euros, 13 174 m.euros e 
14 228 m.euros para fazer face a riscos de natureza social ou estatutária referentes ao Fundo Social do BFA. Este Fundo, que tem por 
objectivo apoiar financeiramente iniciativas nos domínios da educação, saúde e solidariedade social, foi constituído entre o exercício 
de 2005 e até ao exercício de 2009, inclusivé, através da dotação de 5% do resultado líquido do BFA do exercício anterior apurado em 
dólares. Esta provisão foi constituída entre o exercício de 2005 e o exercício de 2009, inclusive. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012 a rubrica outras provisões inclui, respectivamente, 8 152 m.euros, 3 312 m.euros e 2 248 
m.euros para fazer face a riscos de natureza administrativa e de comercialização. Referem-se essencialmente a provisões para fazer 
face a fraudes, processos judiciais em curso, contingências fiscais e outras responsabilidades, correspondendo à melhor estimativa 
dos custos que o Grupo SGA irá suportar no futuro com estas responsabilidades. Os aumentos observados nas outras provisões 
referem-se integralmente a provisões para fazer face a riscos de natureza administrativa e de comercialização. 
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4.17. Passivos por impostos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Passivos por impostos correntes
Impostos sobre lucros a pagar  6 695  10 698   61

 6 695  10 698   61
Passivos por impostos diferidos
Por diferenças temporárias  10 449  7 739  8 034

 10 449  7 739  8 034
 17 144  18 437  8 095

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
O detalhe da rubrica Passivos por impostos diferidos é apresentado na Nota 4.32. 
 
 
4.18. Outros passivos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Credores e outros recursos
Recursos conta caução  1 473
Sector público administrativo
   IVA a pagar 544
   Retenção de impostos na fonte  2 242  1 576  1 980
   Contribuições para a Segurança Social   6   2
   Outros   298   279   95
Dividendos a pagar   3   202  17 334
Credores por fornecimentos de bens (  39)
Credores diversos   9   142

 4 031  2 200  19 914
Responsabilidades com pensões e outros beneficios
Valor patrimonial do fundo de pensões

Colaboradores ( 9 539) ( 8 095) ( 6 787)
Administradores (  603) (  480) (  396)

Responsabilidades por serviços passados
Colaboradores  10 133  7 726  6 445
Administradores   660   535   425
Outros  1 605  1 143  1 000

 2 255   828   687
Encargos a pagar
Gastos com pessoal  12 214  11 524  32 384
Gastos gerais administrativos  24 380  18 942  19 076
Outros   528   35

 37 122  30 466  51 495
Outras contas de regularização
Operações cambiais a liquidar   26

  0   0   26
 43 408  33 494  72 122

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
As responsabilidades por serviços passados de Colaboradores e Administradores da Sociedade SGA são calculadas em 
conformidade com o estabelecido no IAS 19. Os benefícios estabelecidos são do tipo benefício definido com base no último salário 
auferido e no tempo de serviço, contemplando o pagamento de benefícios em caso de reforma por velhice ou invalidez, por morte e 
prémios de antiguidade. As regras que se aplicam no cálculo dos benefícios resultam essencialmente da aplicação do disposto no 
Acordo Colectivo de Trabalho do sector bancário (ACT). 
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A Sociedade SGA, através do respectivo fundo de pensões, tem a responsabilidade pelo pagamento (i) dos benefícios de natureza 
complementar às pensões de reforma e sobrevivência assumidos pelo ACT; (ii) da contribuição sobre as pensões de reforma e 
sobrevivência para os Serviços de Apoio Médico-Social (SAMS); (ii) do subsídio por morte. 
  
A BPI Vida e Pensões é a entidade a quem compete a responsabilidade de elaborar as avaliações actuariais necessárias ao cálculo 
das responsabilidades por pensões de reforma e sobrevivência bem como a de gerir os fundos de pensões respectivos. 
 
Os compromissos assumidos nos regulamentos dos Planos de Pensões da Sociedade SGA estão financiados por Fundos de 
Pensões, pelo que a sociedade encontra-se exposta aos riscos que resultam da avaliação das responsabilidades bem como do valor 
dos fundos de pensões afectos. 
 
No que respeita ao apuramento das responsabilidades, a sociedade está exposta a mudanças adversas nas taxas de juro, spreads de 
crédito, já que a taxa de desconto utilizada para a determinação das responsabilidades deriva dos rendimentos de títulos corporativos 
com ratings AA e, consequentemente, inclui exposição aos rendimentos sem risco e spreads de crédito. Para além dos riscos 
inerentes ao desconto das responsabilidades futuras, existe exposição à taxa de inflação de longo prazo e das taxas de mortalidade. 
Qualquer alteração nestas taxas poderá afectar positivamente ou negativamente o valor das responsabilidades a cargo da Sociedade 
SGA. 
 
Relativamente aos activos financeiros que constituem o património dos Fundos de Pensões, existe exposição ao risco de mercado na 
componente de acções, risco de taxa de juro e risco de crédito na componente de obrigações, bem como risco de câmbio. Para os 
activos imobiliários, os principais riscos decorrem da natureza da composição da carteira, qualidade e diversificação dos activos e de 
factores inerentes à evolução económica e à política do Estado para o sector.  
 
A política de investimentos foi definida tendo em conta uma estratégia de longo prazo, com uma alocação de activos que inclui 
acções, obrigações, imobiliário e aplicações de curto prazo. Esta estratégia assegura uma adequação ao tipo de responsabilidades e 
contribui também para a devida diversificação dos investimentos, mediante a expectativa de longo prazo de diferentes retornos e 
volatilidades para as diferentes classes de activos. 
 
Os principais pressupostos actuariais utilizados no cálculo das responsabilidades por pensões são: 

Pressupostos demográficos:
TV 73/77-H - 2 anos TV 73/77-H - 2 anos TV 73/77-H - 1 anos
TV 88/90-M - 3 anos TV 88/90-M - 3 anos TV 88/90-M - 1 anos

Tábua de invalidez EKV 80 EKV 80 EKV 80
Taxa de rotação do pessoal 0% 0% 0%
Decrementos Por mortalidade Por mortalidade Por mortalidade
Pressupostos financeiros:
Taxa de desconto 
      Início do exercício 4.33% 4.83% 5.83%
      Fim do exercício 2.83% 4.33% 4.83%

Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 2 1.00%. 1.50% 1.50%
Taxa de crescimento das pensões 0.50% 1.00% 1.00%

31 Dez. 14 31 Dez. 1231 Dez. 13

Tábua de mortalidade 1

1 Em 2014 e 2013, considerou-se uma esperança média de vida superior em dois anos para a população masculina e três anos para a população feminina, face à tábua de 
mortalidade utilizada. Em 2012, considerou-se uma divergência de apenas 1 ano, para os dois segmentos.
2 As promoções obrigatórias por antiguidade e a projecção de diuturnidades são consideradas de forma autónoma, directamente na estimativa de evolução dos salários.

 
Os resultados realizados face aos principais pressupostos financeiros foram: 

Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 1 0.80% 0.20% 1.00%
Taxa de rendimento dos activos dos fundos de pensões 8.40% 16.21% 21.36%

31 Dez. 1231 Dez. 14 31 Dez. 13

1 Calculada com base na média da variação individual dos salários pensionáveis dos trabalhadores que se encontram no activo no início e no final de ano (inclui alterações 
de nível remuneratório, o efeito das promoções obrigatórias por antiguidade e das diuturnidades e não toma em consideração as novas entradas e saídas de 
Colaboradores).
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Para efeitos de apuramento do valor da pensão da segurança social que, nos termos do ACT, deverá abater à pensão prevista no 
referido ACT, foram utilizados os seguintes pressupostos: 

Taxa de crescimento dos salários para efeitos do cálculo da pensão da Segurança Social 1 2,00% 2,50% 2,50%
Taxa de revalorização dos salários para efeitos do cálculo da pensão da Segurança Social 1,00% 1,00% 1,00%
Taxa de crescimento das pensões da Segurança Social 0,50% 1,00% 1,00%

31 Dez. 13   31 Dez. 1231 Dez. 14

1 O salário pensionável para a Segurança Social inclui todas as rubricas salariais, enquanto que o salário pensionável ACT é composto apenas pela parcela do salário base do nível e 
diuturnidades, estimando-se uma evolução do salário pensionável para a Segurança Social total superior à do salário pensionável  ACT. 

 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012 os colaboradores beneficiários de planos de pensões financiados pelos fundos de pensões 
são em número de: 

Colaboradores em actividade   45   45   45

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, as responsabilidades por serviços passados de Colaboradores da Sociedade SGA e a 
respectiva cobertura no Fundo de Pensões é:  

Responsabilidades totais por serviços passados
Responsabilidades por serviços passados de Colaboradores

 no activo  10 133  7 726  6 445
Situação patrimonial do Fundo de Pensões  9 539  8 095  6 787
Excesso/(Insuficiência) de cobertura (  594)   369   342
Grau de cobertura das responsabilidades 94% 105% 105%

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
A duração média das responsabilidades com pensões dos colaboradores é de 21.4 anos. 
 
O movimento ocorrido durante os exercícios de 2014, 2013 e 2012 relativo ao valor actual das responsabilidades por serviços 
passados foi o seguinte: 

Responsabilidades no início do exercício  7 726  6 445  4 852
Custo do serviço corrente (  21) (  15)
Custo dos juros   327   311   282
(Ganhos) e perdas actuariais nas responsabilidades  2 101  1 038  1 408
Alteração das condições do plano de pensões - Subsídio por morte (  53) (  97)
Responsabilidades no fim do exercício  10 133  7 726  6 445

31 Dez. 1331 Dez. 14 31 Dez. 12

 
 
Em 2013 e 2012, o enquadramento legal do subsídio por morte devido pela Segurança Social foi alterado, o que determinou uma 
redução dos benefícios pós reforma a cargo da Sociedade SGA. O impacto desta alteração (53 m.euros em 2013 e 97 m.euros em 
2012) é reconhecido integralmente em resultados no exercício em que se verificou a alteração. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, a análise de sensibilidade a uma variação dos principais pressupostos financeiros para 
todo o período objecto da avaliação actuarial (e não apenas para uma variação num dado ano) conduziria aos seguintes impactos no 
valor actual das responsabilidades por serviços passados (1): 

em % em valor em % em valor em % em valor
Alteração na taxa de desconto
Acréscimo de 0.25% -5,4% (  552) -5,4% (  416) -5,4% (  349)
Redução de 0.25% 5,8%   591 5,8%   445 5,8%   373

Alteração da taxa de crescimento dos salários 2

Acréscimo de 0.25% 1,4%   143 1,6%   121 2,0%   128

Alteração da taxa de crescimento das pensões 3

Acréscimo de 0.25% 2,6%   267 2,5%   190 2,8%   182

Tábua de Mortalidade
+1 ano 3,5%   357 3,2%   249 3,3%   213

31 Dez.14 31 Dez.13 31 Dez.12
(redução)/acréscimo (redução)/acréscimo (redução)/acréscimo

1 Foram utilizados a mesma metodologia de cálculo e os mesmos pressupostos indicados para o apuramento das responsabilidades, variando apenas o pressuposto em análise.

2 A variação do crescimento salarial aplica-se apenas à componente dos salários pensionáveis do plano de pensões previsto no ACT, sem qualquer modificação da taxa de 
crescimento dos salários pensionáveis para efeitos de pensão da Segurança Social, uma vez que se trata do risco máximo na componente de evolução salarial.
3 A variação do crescimento das pensões aplica-se às pensões e complementos que estão a cargo da Sociedade SGA, bem como às pensões que foram transferidas para a 
Segurança Social, relativamente às quais a Sociedade continua responsável pelas futuras actualizações.

 
O movimento ocorrido durante o exercício de 2014, 2013 e 2012, no fundo de pensões foi o seguinte: 

Situação patrimonial dos Fundos de Pensões no início do exercício  8 095  6 787  4 631
       Contribuições efectuadas   764   208  1 167
       Rendimento dos Fundos de Pensões (líquido)

Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto   345   328   270
Desvio de rendimento dos activos   335   772   719

Situação patrimonial do Fundo de Pensões no final do exercício  9 539  8 095  6 787

31 Dez. 1231 Dez. 14 31 Dez. 13

 
 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, os elementos que compõem o valor do activo dos Fundos de Pensões da sociedade 
apresentam a seguinte composição:  

Liquidez 7.8% 4.1% 2.8%
Obrigações Taxa Fixa
           Cotadas 14.6% 15.4% 29.5%
Obrigações Taxa Variável
           Cotadas 15.2% 16.3%
           Não cotadas 6.5%
Acções Portuguesas
           Cotadas 27.0% 27.2% 20.4%
           Não cotadas 4.1% 3.3% 3.9%
Acções Estrangeiras
           Cotadas 3.1% 1.2% 1.2%
Imobiliário 27.2% 31.1% 34.5%
Outros
           Cotados 1.0% 1.4% 1.2%

100.0% 100.0% 100.0%

31 Dez. 1231 Dez. 13 31 Dez. 14

 
 
Conforme referido na Nota 2.6, e de acordo com os requisitos previstos no IAS 19, a sociedade SGA reconhece o efeito da 
remensuração do passivo (activo) líquido dos benefícios definidos relativos a planos de pensões e outros benefícios pós-emprego, 
directamente em capitais próprios, na Demonstração de Rendimento Integral, no período em que ocorre, incluindo os ganhos e perdas 
actuariais e os desvios relacionados com o retorno dos activos dos fundos de pensões. 
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O movimento ocorrido nos desvios actuariais1 durante os exercícios de 2012 a 2014 foi o seguinte: 
Valor em 1 de Janeiro de 2012
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos (  750)
Outros desvios (  657)

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   719
Valor em 31 de Dezembro de 2012 (  688)
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos ( 1 008)
Outros desvios (  29)

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   772
Valor em 31 de Dezembro de 2013 (  953)
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos ( 2 150)
Outros desvios   50

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   335
Valor em 31 de Dezembro de 2014 ( 2 718)
1 Ganhos e perdas actuariais resultantes de diferenças entre os pressupostos actuariais e os valores 
efectivamente realizados e de alterações nos pressupostos actuariais.  
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, as demonstrações financeiras consolidadas registam nas rubricas juros, ganhos e perdas 
financeiros com pensões (Nota 4.28) e em custos com o pessoal (Nota 4.30) os seguintes valores relacionados com a cobertura de 
responsabilidades por pensões: 

Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões
Custos com juros relativos às responsabilidades   327   311   282
Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto (  345) (  328) (  270)

(  18) (  17)   12
Custos com pessoal

Custo do serviço corrente (  20) (  15)
Alteração das condições do plano de pensões - Subsídio por morte (  53) (  97)

(  20) (  68) (  97)

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
Os Administradores beneficiam de um plano complementar de pensões de reforma e sobrevivência, cujas responsabilidades estão 
cobertas por um fundo de pensões. 
 
Os principais pressupostos actuariais utilizados no cálculo das responsabilidades por pensões são: 

Pressupostos demográficos:
TV 73/77-H - 2 anos TV 73/77-H - 2 anos TV 73/77-H - 1 anos
TV 88/90-M - 3 anos TV 88/90-M - 3 anos TV 88/90-M - 1 anos

Tábua de invalidez EKV 80 EKV 80 EKV 80
Taxa de rotação do pessoal 0% 0% 0%
Decrementos Por mortalidade Por mortalidade Por mortalidade
Pressupostos financeiros:
Taxa de desconto
      Início do exercício 4.00% 4.50% 5.50%
      Fim do exercício 2.50% 4.00% 4.50%
Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 0.50% 1.00% 1.00%

Taxa de crescimento das pensões 2 0.50% 1.00% 1.00%

Tábua de mortalidade 1

31 Dez. 1331 Dez. 14 31 Dez. 12

1 Em 2014 e 2013, considerou-se uma esperança média de vida superior em dois anos para a população masculina e três anos para a população 
feminina, face à tábua de mortalidade utilizada. Em 2012, considerou-se uma divergência de apenas 1 ano, para os dois segmentos.
2 Aumento igual à taxa de variação do IPC conforme regras do plano de pensões.  
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Os resultados realizados face aos principais pressupostos financeiros foram: 

Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 1 0.00% 0.00% 0.00%

31 Dez. 12

9.06%

1 Calculada com base na variação dos salários pensionáveis dos Administradores que se encontram no activo no início e no final de ano.

31 Dez. 14 31 Dez. 13

Taxa de rendimento dos activos dos fundos de 
pensões 6.88% 4.04%

 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, as responsabilidades por serviços passados dos Administradores e respectiva cobertura 
deste plano apresentam a seguinte composição: 

Valor actual das responsabilidades por serviços passados
       Responsabilidades por serviços passados de administradores

 no activo   660   535   425
  660   535   425

Situação patrimonial do Fundo de Pensões   603   480   396
Excesso/(Insuficiência) de cobertura (  57) (  55) (  29)
Grau de cobertura das responsabilidades 91% 90% 93%

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
A duração média das responsabilidades com pensões dos Administradores é de 19 anos. 
 
O movimento ocorrido durante os exercícios de 2014, 2013 e 2012, relativo ao valor actual das responsabilidades por serviços 
passados deste plano foi o seguinte: 

Responsabilidades no início do exercício   535   425   342
Custo do serviço corrente   38   31   27
Custo dos juros   22   21   20
(Ganhos) e perdas actuariais nas responsabilidades   65   58   36
Responsabilidades no fim do exercício   660   535   425

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, a análise de sensibilidade a uma variação dos principais pressupostos financeiros para 
todo o período objecto da avaliação actuarial (e não apenas para uma variação num dado ano) conduziria aos seguintes impactos no 
valor actual das responsabilidades por serviços passados1: 

em % em valor em % em valor em % em valor
Alteração na taxa de desconto
Acréscimo de 0.25% -4,9% (  32) -5,0% (  27) -5,1% (  21)
Redução de 0.25% 5,2%   34 5,3%   28 5,4%   23

Alteração da taxa de crescimento dos salários 2

Acréscimo de 0.25% 1,2%   8 1,2%   7 1,7%   7

Alteração da taxa de crescimento das pensões 3

Acréscimo de 0.25% 2,7%   18 2,6%   14 2,4%   10

Tábua de Mortalidade
+1 ano 4,0%   26 3,7%   20 3,8%   16

31 Dez.14 31 Dez.13 31 Dez.12

3 A variação do crescimento das pensões aplica-se às pensões e complementos que estão a cargo da Sociedade SGA, bem como às pensões que foram transferidas para a 
Segurança Social, relativamente às quais a Sociedade continua responsável pelas futuras actualizações.

(redução)/acréscimo (redução)/acréscimo (redução)/acréscimo

1 Foram utilizados a mesma metodologia de cálculo e os mesmos pressupostos indicados para o apuramento das responsabilidades, variando apenas o pressuposto em análise.

2 A variação do crescimento salarial aplica-se apenas à componente dos salários pensionáveis do plano de pensões previsto no ACT, sem qualquer modificação da taxa de 
crescimento dos salários pensionáveis para efeitos de pensão da Segurança Social, uma vez que se trata do risco máximo na componente de evolução salarial.
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O movimento ocorrido durante os exercícios de 2014, 2013 e 2012, no fundo de pensões foi o seguinte: 

Situação patrimonial do Fundo de Pensões no início do exercício   480   396 309
Contribuições efectuadas   90   68 59
Rendimento dos Fundos de Pensões (líquido)

Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto   21   19 18
Desvio de rendimento dos activos   12 (  3) 10

Situação patrimonial do Fundo de Pensões no final do exercício   603   480   396

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, os elementos que compõem o valor do activo dos Fundos de Pensões dos 
Administradores apresentam a seguinte composição: 

Liquidez 14.3% 11.2% 11.7%
Obrigações Taxa Fixa
           Cotadas 41.7% 42.2% 43.7%
           Não cotadas 0.9%
Obrigações Taxa Indexada
           Cotadas 5.4% 6.2% 7.6%
Acções 
           Cotadas 31.7% 36.1% 34.8%
           Não cotadas
Imobiliário 1.2% 1.4% 1.7%
Outros
           Cotadas 5.7% 2.0% 0.5%

100.0% 100.0% 100.0%

31 Dez. 1231 Dez. 14 31 Dez. 13

 
 
Conforme referido na Nota 2.6, e de acordo com os requisitos previstos no IAS 19, a sociedade reconhece o efeito da remensuração 
do passivo (activo) líquido dos benefícios definidos relativos a planos de pensões e outros benefícios pós-emprego, directamente em 
capitais próprios, na Demonstração de Rendimento Integral, no período em que ocorre, incluindo os ganhos e perdas actuariais e os 
desvios relacionados com o retorno dos activos dos fundos de pensões. 
 
O movimento ocorrido nos desvios actuariais durante os exercícios de 2012 a 2014 foi o seguinte:  
Valor em 1 de Janeiro de 2012
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos (  41)
Outros desvios   5

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   10
Valor em 31 de Dezembro de 2012 (  26)
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos (  69)
Outros desvios   11

Desvios de rendimento dos fundos de pensões (  3)
Valor em 31 de Dezembro de 2013 (  87)
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos (  130)
Outros desvios   65

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   12
Valor em 31 de Dezembro de 2014 (  140)  
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Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, as demonstrações financeiras registam nas rubricas juros, ganhos e perdas financeiras 
com pensões (Nota 4.28) e em custos com o pessoal (Nota 4.30) os seguintes valores relacionados com a cobertura de 
responsabilidades por pensões de Administradores: 

Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões
Custos com juros relativos às responsabilidades   22   21   20
Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto (  21) (  19) (  18)

  1   2   2
Custos com pessoal

Custo do serviço corrente   38   31   27
  38   31   27

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
A rubrica Responsabilidades por serviços passados – Outros corresponde às responsabilidades do Banco de Fomento Angola em 
matéria de “Compensação por reforma” conforme previsto no Artigo n.º 262 da Lei Geral do Trabalho. Nos termos da legislação em 
vigor estas responsabilidades são determinadas multiplicando 25% do salário mensal de base praticado na data em que o trabalhador 
atinge a idade legal de reforma, pelo número de anos de antiguidade na mesma data. O valor total das responsabilidades é 
determinado numa base anual por peritos, utilizando o método “Projected Unit Credit” para as responsabilidades com serviços 
passados. 
 
Os principais pressupostos demográficos e financeiros utilizados na avaliação das responsabilidades dos Colaboradores do BFA são: 

Pressupostos demográficos:
Tábua de mortalidade TV 73/77
Tábua de invalidez EKV 80
Taxa de rotação do pessoal 0%
Pressupostos financeiros:
Diferença entre a taxa de rendimento e a taxa 
de crescimento dos salários no longo prazo 2% anual

31 Dez. 2012/ 2013/ 2014

 
Em 31 de Dezembro de 2012, a rubrica Encargos a pagar – Gastos com pessoal inclui 20 888 m.euros relativos ao Plano de Pensões 
de Contribuição Definida atribuído pelo Banco de Fomento Angola aos seus Colaboradores. Em 2013, com referência ao último dia do 
ano, o Banco constituiu o "Fundo de Pensões BFA", tendo efectuado uma contribuição inicial para o fundo no valor de 23 054 m.euros 
e utilizado as provisões anteriormente constituídas. As contribuições do BFA para este plano correspondem a 10% do salário passível 
de descontos para a Segurança Social de Angola, aplicada sobre catorze salários.  
 
4.19. Capital 
 
A Sociedade SGA tem um capital social de 46 000 m.euros representado por 1 450 827 827 acções ordinárias, sem valor nominal, 
nominativas e escriturais. 
 
Os movimentos ocorridos no capital subscrito não realizado durante os exercícios de 2013 e 2014 reflectem a realização de capital 
para subscrição dos aumentos de capital da BPI Moçambique pela Nova Sociedade nos montantes de 1 238 m.euros e 1 383 
m.euros, respectivamente. 
 
4.20. Outros instrumentos de capital 
 
O Programa de Remuneração Variável em Acções (RVA) é um esquema remuneratório pelo qual uma parte da remuneração variável 
dos Administradores Executivos e dos Colaboradores do Grupo SGA cuja remuneração variável anual seja igual ou superior a 2.500 
euros é paga em acções representativas do capital social do Banco BPI (acções BPI) e em opções de compra de acções BPI. A 
parcela de remuneração variável individual que corresponde ao RVA oscila entre 10% e 50% sendo a percentagem tanto maior quanto 
maior for o nível de responsabilidade do Administrador ou do Colaborador. 
 
No que respeita aos Colaboradores as acções atribuídas no âmbito do RVA transmitem-se na sua totalidade, na data da atribuição, 
para a titularidade dos mesmos, mas essa transmissão fica, quanto a 75% das acções em causa, sujeita a condição resolutiva 
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(traduzida na cessação da relação laboral, salvo se feita com justa causa do Colaborador), sujeição essa que cessa de uma forma 
gradual ao longo dos três anos seguintes à data de atribuição (25% em cada ano). As opções de compra de acções podem ser 
exercidas entre o 90º dia e o quinto ano a contar da data de atribuição. A cessação da relação laboral do Colaborador com o Grupo 
SGA afecta, também, nos termos previstos no Regulamento do RVA, as opções atribuídas. 
 
Salvo no que respeita aos administradores que integrem a Comissão Executiva da Sociedade SGA cujo RVA está sujeito a regras 
especiais aprovadas na Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI, S.A. de 27 de Abril de 2011, as acções atribuídas no âmbito 
do RVA ficam disponíveis para o beneficiário de uma forma gradual: 25% no momento da atribuição e 25% em cada um dos três anos 
seguintes. 
 
No RVA 2012 os Administradores Executivos e os Colaboradores, cujo montante de remuneração variável atribuído foi superior ou 
igual a 2 500 euros, puderam optar por receber a remuneração variável totalmente em "cash”. 
 
A remuneração variável relativa ao exercício de 2014 foi integralmente paga em "cash”, devido ao facto de no início de 2015, o Banco 
BPI se encontrar sob uma oferta pública de aquisição. 
 
As acções e as opções sobre acções atribuídas aos Administradores Executivos no âmbito do RVA ficam sujeitas à seguinte condição 
suspensiva: a situação líquida do Banco BPI, apurada com base nas suas contas consolidadas relativas ao terceiro exercício posterior 
àquele a que respeita a remuneração variável ser de valor superior à situação líquida do Banco BPI, apurada com base nas suas 
contas consolidadas relativas ao exercício a que respeita a remuneração variável, observados, para o efeito, os pressupostos 
previstos no Regulamento do RVA. A atribuição de acções fica, ainda, sujeita, também como condição suspensiva, à não verificação 
da cessação da relação de administração ou laboral nos termos previstos pelo Regulamento do RVA. Para além das condições 
referidas, a atribuição de acções fica também sujeita a um termo suspensivo de 3 anos a contar da data de atribuição, o período de 
exercício para as opções sobre acções inicia-se após o decurso desse mesmo prazo. 

Durante o período do investimento público no Banco BPI, não foram pagas aos membros da Comissão Executiva da Sociedade SGA 
quaisquer remunerações variáveis, isto sem prejuízo de a Comissão de Remunerações poder continuar a realizar anualmente a 
avaliação de desempenho dos membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração e a determinação do valor da 
remuneração variável que lhes caberia por aplicação das regras da Política de Remuneração aprovadas pela Assembleia Geral do 
Banco BPI de Abril de 2011, valor esse cujo pagamento ficou dependente de uma decisão da Comissão de Remunerações então em 
funções, a tomar após o reembolso integral do investimento público. As limitações em matéria de remunerações cessaram a partir do 
dia 25 de Junho de 2014, data em que ficou integralmente reembolsado o investimento público no Banco BPI resultante da operação 
de recapitalização.  A Comissão de Remunerações tomou em 3 de Setembro de 2014 as seguintes deliberações: 

a) Tendo em atenção o desempenho no período em que existiu investimento público (segundo semestre de 2012, 2013 e 
primeiro semestre de 2014), aprovou o pagamento aos membros do Conselho de Administração do Banco BPI e aos 
membros do Conselho Fiscal que estiveram em funções ao longo desse período dos montantes correspondentes à redução 
da sua remuneração fixa, vigente naquele período e resultante das limitações emergentes da operação de recapitalização; e 

 
b) Tendo presente o parecer da Comissão de Nomeações, Admissão e Remunerações, aprovou o pagamento aos membros 

da Comissão Executiva do Banco BPI que estiveram em funções em 2012 do valor da remuneração variável que lhes teria 
cabido por referência ao exercício de 2012 se não estivesse em vigor a limitação emergente da operação de recapitalização, 
no valor global correspondente a 1% dos resultados líquidos consolidados apurados no exercício de 2012. 
 

O preço de atribuição das acções resulta da média ponderada pelas quantidades transaccionadas das cotações das acções BPI nas 
últimas dez sessões de bolsa anteriores à data de atribuição das referidas acções. O preço de atribuição das acções corresponde 
igualmente ao preço de exercício das opções. 
 
A disponibilização das acções (nos três anos subsequentes à atribuição) está condicionada à permanência dos Colaboradores no 
Grupo SGA. Os preços de atribuição, bem como o período de disponibilização das acções encontram-se resumidos no quadro 
seguinte: 

Programa
2ª 3ª 4ª

RVA 2012 2012-12-19 0.87 2013-12-19 2014-12-19 2015-12-19
RVA 2013 2014-05-14 1.81 2015-05-14 2016-05-14 2017-05-14

Acções
Data de 

atribuição
Valor de 

atribuição 1
Data de disponibilização das tranches

 
1 Valor de atribuição após o efeito dos aumentos de capital do BBPI, realizados em Maio de 2011, Agosto de 2012 e Junho de 2014. 
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As opções de compra de acções são exercíveis entre o 90º dia e o final do 5º ano a contar da data de atribuição. A disponibilização 
das opções encontra-se condicionada à permanência dos Colaboradores no Grupo SGA. 
 
Os preços de exercício das opções, bem como o respectivo período de exercício encontram-se resumidos no quadro seguinte: 

Programa
De A

RVA 2012 2012-12-19 0.87 2013-03-19 2017-12-19
RVA 2013 2014-05-14 1.81 2014-08-15 2019-05-14

Data de 
atribuição

Preço de 
exercício 1

Período de exercício
Opções

 
1 Preço de exercício após o efeito dos aumentos de capital do BBPI, realizados em Maio de 2011, Agosto de 2012 e Junho de 2014. 
 
Para a determinação do número de opções a atribuir aos Colaboradores e Administradores, o Banco BPI apura, à data de atribuição 
das opções, o valor económico da opção. 
 
O prémio das opções sobre acções do Banco BPI foi apurado de acordo com um modelo desenvolvido internamente, baseado na 
metodologia “Black-Scholes” para os Programas RVA 2012 e RVA 2013. 
 

Os factores críticos do modelo utilizado para efeitos de gestão do programa RVA são os seguintes: 

• Volatilidade das acções do Banco BPI, a qual é apurada da seguinte forma: 

 60% da volatilidade histórica das acções do Banco BPI nos últimos 3,33 anos; 

 10% da volatilidade do índice VIX; 

 10% da volatilidade do índice VDAX; 

 20% da volatilidade implícita nas opções cotadas transaccionadas em Espanha sobre acções de bancos espanhóis 
com características semelhantes ao Banco BPI. 

• Vida média esperada da opção, a qual depende, entre outros, dos seguintes factores: 

 Nível de responsabilidade dos beneficiários: Administradores e restantes Colaboradores; 

 Rácio entre o preço de mercado e o preço de exercício (strike); e 

 Volatilidade do preço das acções. 

O modelo permite igualmente determinar o número necessário de acções do Banco BPI para assegurar uma adequada cobertura do 
risco inerente à emissão de opções no âmbito do RVA.  
 
Os parâmetros utilizados para a determinação, na data de atribuição, do valor económico da opção de cada um dos Programas RVA 
encontram-se resumidos no quadro seguinte: 

Cotação BPI 0.87 1.81
Preço de exercício 0.87 1.81
Volatilidade implícita 39.78% 37.29%
Taxa de juro 3.18% 1.48%
Valor da opção 0.28 0.44

RVA 2012 RVA 2013

 
 
A rubrica outros instrumentos de capital inclui: 

• O valor dos custos do RVA já periodificados com acções a disponibilizar e opções ainda não exercidas, e; 
• O valor das liquidações entregues ao Banco BPI para gestão dos programas do RVA. 
 

Os custos com as remunerações variáveis em acções e opções são integralmente liquidados ao Banco BPI no ano da atribuição. A 
rubrica outros instrumentos de capital inclui também o valor das acções e opções já atribuídas aos Colaboradores mas ainda não 
disponibilizadas. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012 a rubrica outros instrumentos de capital tem a seguinte composição: 

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12
Outros instrumentos de capital

Custos com acções a disponibilizar a Colaboradores do Grupo
RVA 2012   15   13   8
RVA 2013   50   28

Custos com opções não exercidas (prémios)
RVA 2012   86   63   51
RVA 2013   114   68

Liquidação ao Banco BPI de ações e opções disponibilizadas
RVA 2012 (  79) (  79)
RVA 2013 (  183)

  3 93 59  
 
Nos exercícios de 2014, 2013 e 2012 o custo total reconhecido em custos com pessoal relativo aos programas RVA pode ser 
resumido da seguinte forma: 

Acções Opções Total Acções Opções Total Acções Opções Total
RVA 2012   2   23   26   4   13   17   8   50   59
RVA 2013   21   45   67   29   68   97

  24   69   92   33   81   114   8   50   59

31 Dez. 12Programa 31 Dez. 14 31 Dez. 13

 
 
 
4.21. Reservas de reavaliação 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Reservas de reavaliação
Reservas associadas a diferenças cambiais em 
investimentos em entidades estrangeiras
   Empresas filiais e associadas

Banco de Fomento Angola ( 28 231) ( 51 900) ( 32 728)
Banco Comercial e de Investimentos ( 5 843) ( 6 479) ( 4 209)
BPI Moçambique Sociedade de Investimentos   24 (  37) (  22)

( 34 050) ( 58 416) ( 36 959)

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
4.22. Outras reservas e resultados transitados 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Resultados transitados  98 007  54 174
Reservas de consolidação  383 999  336 959  308 301
Desvios actuariais ( 2 810) ( 1 040) (  714)

 479 196  390 093  307 587

31 Dez. 1231 Dez. 14 31 Dez. 13

 
 
A rubrica reservas de consolidação inclui as reservas resultantes da consolidação com o BFA, BCI e BPI Moçambique. 
 
4.23. Interesses minoritários 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Accionistas minoritários de:
   Banco de Fomento Angola, S.A.  416 463  314 286  293 679  122 600  92 262  84 886
   BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. (  40) (  46)

 416 463  314 286  293 639  122 600  92 262  84 840

31 Dez. 1331 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 1431 Dez. 12

Demonstração de resultadosBalanço

31 Dez. 12
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Em Dezembro de 2008, no âmbito da operação de venda de 49.9% do capital do BFA à Unitel, foi celebrado um acordo parassocial 
entre o Banco BPI e a Unitel relativo ao BFA, estando previsto que a SGA venha a ingressar na posição contratual actualmente 
ocupada pelo Banco BPI no acordo parassocial acima referido. O acordo é válido por um prazo de 20 anos a contar da data da sua 
assinatura (que ocorreu em 9.12.2008), prazo este renovável automaticamente, por períodos idênticos, salvo denúncia por qualquer 
das partes até ao termo do décimo quinto ano do prazo inicial ou do prazo resultante da sua renovação que esteja em curso. O acordo 
contém, entre outras disposições, regras sobre a composição dos órgãos sociais e sobre a transmissão de acções do BFA, regras 
essas que, neste último caso, compreendem um direito de preferência recíproco sobre a transmissão onerosa de acções do BFA. 
 
 
4.24. Contas extrapatrimoniais 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Garantias prestadas e outros passivos eventuais
Garantias e avales  300 423  139 671  228 903
Créditos documentários abertos  187 447  87 957  88 789

 487 870  227 628  317 692
Compromissos perante terceiros

Compromissos revogáveis  341 795  219 465
 341 795  219 465

Responsabilidades por prestação de serviços
Por depósito e guarda de valores  553 892  211 974  8 572
Por cobrança de valores  31 318  1 671  1 731

 585 210  213 645  10 303

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, a estrutura sectorial das garantias prestadas é a seguinte: 

Valor % Valor % Valor %
Actividade doméstica

Agricultura, silvicultura e pesca   551 0.1  1 047 0.5  4 213 1.3
Indústrias extractivas  5 728 1.2  2 253 0.7
Indústrias transformadoras  37 890 7.8  23 897 10.5  35 132 11.1
Produção e distribuição de electricidade, gás e água   822 0.2   581 0.3  1 507 0.5
Construção  255 815 52.4  68 399 30.0  190 417 59.9
Comércio por grosso e a retalho  92 897 19.0  29 355 12.9  31 641 10.0
Transportes, armazenagem e comunicações  58 929 12.1  2 891 1.3  10 166 3.2
Alojamento e restauração  1 950 0.6
Actividades auxiliares de serviços financeiros e dos seguros  21 510 4.4  16 132 7.1  29 312 9.2
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados por 
empresas  2 378 0.5   704 0.3  5 788 1.8
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória  3 539 0.7  2 654 1.2  1 147 0.4
Educação   2  1 220 0.5  1 260 0.4
Actividades de saúde humana e apoio social   120   144 0.1   53
Outras actividades e serviços  6 274 1.3   304 0.1  2 792 0.9
Particulares

Outros  1 415 0.3  80 300 35.2   61
 487 870 100.0  227 628 100.0  317 692 100.0

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12
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4.25. Margem financeira estrita 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Juros e rendimentos similares
Juros de disponibilidades   42   27   24
Juros de aplicações em Instituições de Crédito  32 667  37 436  28 582
Juros de crédito a Clientes  125 658  101 510  103 129
Juros de crédito vencido  5 088  9 675  7 745
Juros de títulos detidos para negociação e disponíveis para venda  175 916  116 901  125 199
Juros de derivados  3 117  6 802
Outros juros e rendimentos similares  4 344

 342 488  272 351  269 023
Juros e encargos similares
Juros de recursos
   De outras Instituições de Crédito   234   178   77
   Depósitos e outros recursos de Clientes  102 920  81 729  88 643
Juros de derivados  2 465   24

 105 619  81 931  88 720

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
 
4.26. Comissões líquidas associadas ao custo amortizado 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Comissões recebidas associadas ao custo amortizado
   De crédito a Clientes   82   393  1 051

  82   393  1 051

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
4.27. Comissões líquidas 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Comissões recebidas
Por garantias prestadas  6 443  5 520  5 669
Por outros serviços bancários prestados  42 404  29 151  23 019
Por operações realizadas por conta de terceiros  1 184  1 001   477
Outras  3 191  1 997  1 907

 53 222  37 669  31 072
Comissões pagas
Por garantias recebidas   6   16   6
Por serviços bancários prestados por terceiros  8 169  7 265  6 880
Por operações realizadas por terceiros   7

 8 175  7 281  6 893
Outros proveitos líquidos
Reembolso de despesas  6 395  5 189  5 687
Rendimentos de prestação de serviços diversos  13 925  18 764  20 464
Encargos equiparados a comissões (  54)

 20 266  23 953  26 151

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12
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4.28. Resultados em operações financeiras 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Ganhos e perdas em operações ao justo valor
Ganhos e perdas em diferenças cambiais  112 173  89 690  75 525
Ganhos e perdas em activos financeiros detidos para negociação
   Instrumentos de dívida  5 304   46
   Instrumentos de capital   113   184   133

 117 590  89 920  75 658
Ganhos e perdas em activos disponíveis para venda
   Outros títulos   10

  10
Juros, ganhos e perdas em custos com pensões
Custo com juros relativos às responsabilidades (  349) (  332) (  302)
Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto   366   347   288

  17   15 (  14)

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
 
4.29. Rendimentos e encargos operacionais 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Rendimentos e receitas operacionais
Ganhos em outros activos tangíveis   122
Outras receitas operacionais  1 195  1 383  5 806

 1 317  1 383  5 806
Encargos e gastos operacionais
Quotizações e donativos   258   150   109
Outros gastos operacionais   932   664   335

 1 190   814   444
Outros impostos
Impostos indirectos  11 403  2 670  1 010

 11 403  2 670  1 010

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
Nos exercícios de 2014 e 2013, a rubrica Impostos indirectos inclui o Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC) (Nota 2.9) no 
montante de 10 317 m.euros e 1 819 m.euros, respectivamente. 
 
4.30. Custos com o pessoal 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Remunerações  62 080  59 877  57 037
Custos com pensões  4 188  2 631  3 474
Outros encargos sociais obrigatórios  3 030  2 791  3 301
Outros custos com pessoal  3 070  2 679  2 568

 72 368  67 978  66 380

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
Nos exercícios de 2014, 2013 e 2012, a rubrica Custos com pensões inclui 4 172 m.euros, 2 668 m.euros e 3 544 m.euros, 
respectivamente, relativos a custos associados ao Plano de Pensões de Contribuição Definida para os Colaboradores do Banco de 
Fomento Angola. 
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4.31. Gastos gerais administrativos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Gastos gerais administrativos
Com fornecimentos
   Água, energia e combustíveis  2 868  3 041  2 930
   Material de consumo corrente  2 673  2 492  2 686
   Outros fornecimentos de terceiros   505   385   553
Com serviços
   Rendas e alugueres  5 964  5 781  5 981
   Comunicações e informática  5 581  5 114  5 173
   Deslocações, estadas e representações  2 462  2 693  2 891
   Publicidade e edição de publicações  7 435  5 694  6 915
   Conservação e reparação  6 750  5 138  4 901
   Seguros  1 591  1 282  1 596
   Avenças e honorários  1 917  2 118  1 851
   Serviços judiciais, contencioso e notariado   200   193   242
   Segurança, vigilância e limpeza  7 175  7 753  6 963
   Serviços de informações  1 496   762   691
   Mão de obra eventual   326   327   391
   Estudos, consultas e auditoria  2 067  1 943  1 086
   EMIS - Empresa Interbancária de Serviços  4 957  4 889  4 392
   Outros serviços de terceiros  5 696  5 611  4 213

 59 663  55 216  53 455

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
No exercício de 2014, as remunerações atribuídas à Deloitte e à sua rede1, no montante de 547 m.euros, tem a seguinte composição, 
segundo a natureza e a sociedade à qual os serviços foram prestados: 

Tipo de serviço BFA
BPI 

Moçambique Total % do total
Revisão legal de contas   129   4   133 24.4%
Outros serviços de garantia de fiabilidade   197   197 36.0%
Consultoria fiscal   95   95 17.4%
Outros serviços   122   122 22.2%

  543   4   547 100.0%  
1 A “rede” de auditores do Grupo SGA compreende a Deloitte e a Deloitte & Associados, SROC, S. A., e está de acordo com a definição de “rede” 

estabelecida pela Comissão Europeia na sua Recomendação n.º C (2002) 1873, de 16 de Maio de 2002. 

 
No exercício de 2013, as remunerações atribuídas à Deloitte e à sua rede1, no montante de 552 m.euros, tem a seguinte composição, 
segundo a natureza e a sociedade à qual os serviços foram prestados: 
Tipo de serviço BFA

 
Moçambique Total % do total

Revisão legal de contas   133   4   137 24.8%
Outros serviços de garantia de fiabilidade   133   133 24.1%
Consultoria fiscal   42   42 7.6%
Outros serviços   240   240 43.5%

  548   4   552 100.0%  
1 A “rede” de auditores do Grupo SGA compreende a Deloitte e a Deloitte & Associados, SROC, S. A., e está de acordo com a definição de “rede” 

estabelecida pela Comissão Europeia na sua Recomendação n.º C (2002) 1873, de 16 de Maio de 2002. 

 
A Deloitte e a sua rede não prestaram às sociedades do Grupo SGA nenhum serviço em áreas relacionadas com tecnologias da 
informação financeira, auditoria interna, avaliações, defesa em justiça, recrutamento, entre outras, susceptíveis de gerar situações de 
conflitos de interesses ou eventual prejuízo para a qualidade do trabalho de auditoria e de revisão legal das contas.  
 
Todos os serviços prestados pela Deloitte, incluindo as respectivas condições de remuneração são, independentemente da sua 
natureza, objecto de apreciação prévia e aprovação por parte do Conselho Fiscal, o que constitui um mecanismo adicional de 
salvaguarda da independência do Auditor Externo. 
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4.32. Impostos sobre os lucros 
Nos exercícios de 2014, 2013 e 2012, o custo com impostos sobre lucros reconhecidos em resultados, bem como a carga fiscal, 
medida pela relação entre a dotação para impostos e o lucro do exercício antes daquela dotação, podem ser resumidos como se 
segue: 

Impostos correntes sobre os lucros
   Do exercício  8 748  15 827  7 194
   Correcção de exercícios anteriores   626  2 376

 9 374  18 204  7 194
Impostos diferidos
   Registo e reversão de diferenças temporárias   625 ( 2 767) (  782)
   Por prejuízos fiscais reportáveis (  721)

(  97) ( 2 767) (  782)
Amnistia Fiscal - Lei nº 20/14 ( 4 917)
Total do imposto registado em resultados  4 361  15 437  6 412
Resultado antes de impostos1  236 874  188 301  163 892
Carga fiscal 1.8% 8.2% 3.9%

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
1 Considera o lucro da sociedade adicionado dos impostos sobre lucros e dos interesses minoritários e deduzido dos resultados de filiais excluídas da consolidação. 

 

A reconciliação entre a taxa nominal de imposto e a carga fiscal verificada em 2014, 2013 e 2012, bem como a reconciliação entre o 
custo / proveito de imposto e o produto do lucro contabilístico pela taxa nominal de imposto, pode ser analisada como se segue:  

Taxa de 
imposto Valor Taxa de 

imposto Valor Taxa de 
imposto Valor

Lucro antes de impostos  236 874  188 301  163 892
Imposto apurado com base na taxa nominal de imposto 30.2%  71 644 35.4%  66 649 35.4%  57 956

Rendimentos de títulos da dívida pública Angolana -30.5% ( 72 187) -26.8% ( 50 517) -25.5% ( 41 817)
Impostos sobre dividendos de empresas filiais e associadas 3.0%  7 138 2.9%  5 549 3.9%  6 412
Provisões para responsabilidades prováveis 0.3%   731 -2.4% ( 4 496) -2.5% ( 4 106)
Diferimento do requerimento sobre os exercício de 2005 a 2008 -1.6% ( 2 985)
Correcção de exercícios anteriores 0.2%   419
Utilização de liquidações provisórias de imposto -7.3% ( 12 000)
Utilização prejuízos fiscais reportáveis -1.0% ( 1 569)
Amnistia Fiscal - Lei nº 20/14 -1.4% ( 3 290)
Prejuízos fiscais da sociedade SGA 0.5%  1 257 0.7%  1 269 0.9%  1 398
Imposto sobre a aplicação de capitais -0.3% (  670) -0.5% (  872) 0.0% (  48)
Outros proveitos e custos não tributáveis -0.3% (  680) 0.4%   840 0.1%   186

1.8%  4 361 8.2%  15 437 3.9%  6 412

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
Os impostos correntes são calculados com base nas taxas de imposto legalmente em vigor, nos países onde as sociedades têm 
presença. 
 
Os impostos diferidos activos e passivos correspondem ao valor do imposto a recuperar e a pagar em períodos futuros resultante de 
diferenças temporárias entre o valor de um activo ou passivo no balanço e a sua base de tributação. No BFA, os prejuízos fiscais 
reportáveis e os créditos fiscais dão também origem ao registo de impostos diferidos activos. 
 
Os impostos diferidos activos e passivos foram calculados com base nas taxas fiscais decretadas para o período em que se prevê que 
seja realizado o respectivo activo ou passivo. 
 
Os impostos diferidos activos são reconhecidos até ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que 
acomodem as diferenças temporárias dedutíveis. 
  
Imposto Industrial no Banco Fomento Angola 
O Banco Fomento Angola (BFA) encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo a taxa de imposto aplicável de 
30% no exercício de 2014 (35% no exercício de 2013 e 2012). Os proveitos dos títulos da dívida pública, resultantes de Obrigações do 
Tesouro e de Bilhetes do Tesouro encontram-se excluídos de tributação ao abrigo da alínea c) do número 1 do Artigo 23º do 
respectivo código. 
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No exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, o Banco apurou inicialmente Imposto Industrial no valor de 19 244 m.euros 
(contravalor de 2 409 264 mAKZ1), considerando como isentos de Imposto Industrial apenas parte dos rendimentos dos títulos de 
dívida pública. 
 
Tendo em conta o entendimento que todos os rendimentos dos referidos títulos gozam de isenção de Imposto Industrial, o Banco 
apurou posteriormente prejuízo fiscal, reportado na Declaração de Rendimentos Modelo 1 referente ao exercício de 2009, no montante 
total de 111 711 m.euros (contravalor de 13 985 712 mAKZ1). Neste sentido, relativamente ao valor de Imposto Industrial apurado no 
exercício de 2009, o Banco efectuou pagamentos a título de liquidação provisória no montante de 11 819 m.euros (contravalor de 1 
479 653 mAKZ 1) (nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2010), não tendo liquidado o montante remanescente de 7 425 
m.euros (contravalor de 929 611 mAKZ 1), o qual foi registado como proveito no exercício de 2010. 
 
Neste âmbito, em Dezembro de 2010, o BFA solicitou ao Ministério das Finanças que o Imposto Industrial de 2009 liquidado em 
excesso no primeiro trimestre de 2010 11 819 m.euros (contravalor de 1 479 653 mAKZ 1) fosse considerado como crédito de imposto, 
a utilizar em futuras entregas de imposto devidas pelo Banco. 
 
Em Dezembro de 2010, o Banco solicitou ainda ao Ministério das Finanças que os impostos liquidados em excesso em anos 
anteriores, por não terem sido considerados isentos todos os rendimentos de títulos de dívida pública, e para os quais foram 
apresentadas Declarações de Rendimentos Modelo 1 de Substituição, fossem igualmente considerados como créditos de imposto, a 
utilizar em futuras entregas de imposto devidas pelo Banco. O imposto liquidado em excesso, relativo aos exercícios de 2005, 2006, 
2007 e 2008, ascendeu a 6 495 m.euros (contravalor de 813 093 mAKZ1). 
 
No decorrer do exercício de 2012, as autoridades fiscais procederam à revisão da situação fiscal do Banco para os exercícios de 2007 
e 2008. Em resultado destas inspecções, a Administração Fiscal notificou o Banco das correcções ao lucro tributável que entendeu 
adequadas, essencialmente relacionadas com custos com provisões constituídas para responsabilidades prováveis (compensação por 
reforma, Plano Complementar de Pensões, Fundo Social, fraudes e outros riscos diversos). 
 
Na sequência destas notificações, o BFA apresentou reclamações nas quais contestou algumas das correcções efectuadas pela 
Administração Fiscal. Por outro lado, o Banco concordou com as correcções relativas às provisões não aceites, referindo que, apesar 
de deverem ser acrescidas para efeitos de apuramento do lucro tributável em cada exercício, estes acréscimos têm uma natureza 
temporária, podendo o Banco recuperar o imposto no exercício em que vier a ocorrer a utilização das provisões. Nas contestações 
efectuadas, o BFA referiu ainda não existir imposto em falta, atendendo às solicitações feitas junto da Administração Fiscal em 
Dezembro de 2010 relativamente a benefícios fiscais de títulos de dívida pública não considerados nesses exercícios, cujo montante 
era superior ao das correcções associadas às provisões não aceites. 
 
Na sequência das correcções efectuadas pela inspecção fiscal aos exercícios de 2007 e 2008 referida anteriormente, o BFA decidiu, 
no âmbito da entrega da Declaração de rendimentos Modelo 1 de 2012, entregar igualmente Declarações de substituição referentes 
aos exercícios de 2009, 2010 e 2011. Na preparação destas Declarações, o Banco seguiu um entendimento semelhante ao adoptado 
pela Administração Fiscal no que se refere às provisões para pensões de reforma (incluindo o Fundo complementar de pensões), 
provisões para riscos diversos, provisões para o Fundo Social e provisões para participações financeiras.  
 
Neste sentido, estas provisões foram acrescidas no exercício da sua constituição/reforço e deduzidas quando da sua reposição ou 
utilização para fazer face a encargos fiscalmente dedutíveis. 
 
Adicionalmente, na determinação da estimativa de imposto industrial para os exercícios de 2012, 2013 e 2014, o BFA seguiu a 
interpretação que a Administração Fiscal utilizou nas inspecções aos exercícios de 2007 e 2008, tendo corrigido a matéria colectável 
pelas provisões constituídas no ano para responsabilidades prováveis não aceites como custo fiscal e considerado estas provisões 
como dedutíveis fiscalmente no ano da sua utilização. 
 
Após considerado o conjunto das deduções e acréscimos sobre provisões não aceites e rendimentos de dívida pública isentos, o 
reporte de prejuízo fiscal do exercício de 2009 foi totalmente utilizado pelo Banco em 2010, 2011 e 2012. 
Adicionalmente, o valor do imposto industrial de 2009 liquidado em excesso no primeiro trimestre de 2010 foi integralmente utilizado 
pelo Banco em 2012. Desta forma, não implicaram o pagamento adicional de Imposto Industrial. 
 
 
1 Ao câmbio de 31.12.2013: 1 euro =134.386 AKZ 
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Em de Janeiro de 2014, o Ministério das Finanças – Direcção Nacional de Impostos notificou o BFA do deferimento integral do 
requerimento apresentado em Dezembro de 2010 relacionado com o imposto liquidado em excesso relativo aos exercícios de 2005, 
2006, 2007 e 2008, autorizando o Banco a proceder à dedução de a 6 495 m.euros (contravalor de 813 093 mAKZ1), a título de crédito 
fiscal ao valor apurado como imposto industrial no exercício de 2013. Desta forma, o BFA reflectiu este deferimento na estimativa de 
imposto industrial do exercício de 2013 no montante total de 2 985 m.euros (contravalor de 401 147 mAKZ1), após considerar 
igualmente as correcções ao lucro tributável de 2007 e 2008 que decorreram da revisão efectuada pelas autoridades fiscais. 
 
Amnistia Fiscal – Lei n.º 20/14 
 
Nos termos da Lei Angolana n.º 20/14, em vigor desde 23 de Outubro de 2014, foi publicado um regime excepcional de regularização 
de dívidas fiscais denominado de “Amnistia Fiscal” e aplicável a factos tributários ocorridos até 31 de Dezembro de 2012, cujo âmbito 
de aplicação inclui os impostos objecto de apreciação em sede de contencioso fiscal até 2011 e de inspecção fiscal ao exercício de 
2012. 
 
Na sequência da publicação do regime de “Amnistia Fiscal” acima referido, e não tendo recebido, desde o envio da respectiva 
documentação, qualquer informação acerca do processo de análise/inspecção fiscal ao exercício de 2012, o BFA enviou, em 24 de 
Novembro de 2014, uma carta à Repartição Fiscal Grandes de Contribuintes (“RFGC”), no sentido de tomar conhecimento do 
respectivo ponto de situação e de modo a obter a confirmação do correspondente arquivamento, ao abrigo da Lei n.º 20/14. Em 
resposta à carta remetida pelo BFA, a RFGC respondeu que o Banco goza dos privilégios do perdão fiscal e salientou ainda que 
qualquer processo em análise/inspecção, acto ou facto, com data até 31 de Dezembro de 2012 (desde que os mesmos não tenham 
atingido a fase judicial de tramitação) ficam sem nenhum efeito com base no artigo 7º e seguintes da Lei n.º 20/14. Neste contexto, 
atendendo à inexistência de processos em fase judicial de tramitação, o BFA assumiu que não terá de suportar nenhum pagamento 
de imposto, juros ou multas relativos a factos tributários ocorridos até 31 de Dezembro de 2012. Desta forma, o Banco anulou o 
passivo registado, no montante 3 290 m.euros (contravalor de 411 946 mAKZ2), com reflexo na estimativa de Imposto Industrial do 
exercício de 2014, relativo a potenciais dívidas com imposto industrial dos exercícios de 2007 e 2008. 
 
Imposto sobre a aplicação de capitais 
 
O Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC) tem a natureza de pagamento por conta do Imposto Industrial, operando esta 
compensação por via da dedução à colecta apurada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do Código do Imposto Industrial. 
 

Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, o valor dos impostos diferidos activos e passivos é o seguinte: 

Impostos diferidos
Activos (Nota 4.11)  5 293  3 051
Passivos (Nota 4.17) ( 10 449) ( 7 739) ( 8 034)

( 5 156) ( 4 688) ( 8 034)
Registados por contrapartida de :

Resultados transitados ( 5 253) ( 7 455) ( 8 816)
Resultado líquido   97  2 767   782

( 5 156) ( 4 688) ( 8 034)

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ao câmbio de 31.12.2013: 1 euro =134.386 AKZ 
2 Ao câmbio de 31.12.2014: 1 euro =125.195 AKZ 
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Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, o Banco tem registados activos fiscais diferidos nos montantes de 4 539 m.euros e 3 051 
m.euros, respectivamente, resultantes de diferenças temporárias na tributação de provisões para responsabilidades prováveis. O 
Conselho de Administração entende estarem reunidas as condições para o seu registo, nomeadamente no que se refere à evolução 
do lucro tributável futuro do Banco que permita a sua dedução. Estes activos fiscais diferidos foram calculados com base nas taxas 
fiscais decretadas para o período em que se prevê que seja realizado o respectivo activo. 
 
O movimento ocorrido nos impostos diferidos registados durante o exercício de 2014 foi o seguinte: 

Impostos diferidos activos
Provisões para riscos bancários e compensações por reforma  3 051 1264   224  4 539
Prejuízos fiscais 721   33   754

 3 051  1 985   224  5 293
Impostos diferidos passivos
Dividendos a distribuir por empresas filiais e associadas ( 7 739) ( 7 138)  4 624 (  196) ( 10 449)

( 7 739) ( 7 739)  4 624 (  196) ( 10 449)
( 4 688) ( 7 739)  6 609   28 ( 5 156)

Saldo em         
31 Dez. 13

Por resultados Variações 
cambiais e 

outros

Saldo em       
31 Dez. 14Custos Proveitos

 
 
O movimento ocorrido nos impostos diferidos registados durante o exercício de 2013 foi o seguinte: 

Impostos diferidos activos
Provisões para riscos bancários e compensações por reforma (  319)  2 862   508  3 051

(  319)  2 862   508  3 051
Impostos diferidos passivos
Dividendos a distribuir por empresas filiais e associadas ( 8 034) ( 5 549)  5 484   361 ( 7 739)

( 8 034) ( 5 549)  5 484   361 ( 7 739)
( 8 034) ( 5 868)  8 345   869 ( 4 688)

Saldo em         
31 Dez. 12

Por resultados Variações 
cambiais e 

outros

Saldo em       
31 Dez. 13Custos Proveitos

 
 
O movimento ocorrido nos impostos diferidos registados durante o exercício de 2012 foi o seguinte: 

Impostos diferidos passivos

Dividendos a distribuir por empresas filiais e associadas ( 8 426) ( 6 412)  6 640   164 ( 8 034)

( 8 426) ( 6 412)  6 640   164 ( 8 034)

Variações 
cambiais e 

outros

Saldo em       
31 Dez. 12

Por resultados

Custos Proveitos

Saldo em         
31 Dez. 11

 
 
 

4.33. Resultados de empresas associadas (equivalência patrimonial) 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L.  11 571  10 797  10 262
 11 571  10 797  10 262

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
 
O contributo das empresas associadas para o rendimento integral consolidado tem a seguinte composição: 

Contributo para o resultado líquido consolidado  11 571  10 797  10 262
Resultado não incluído na demonstração de resultados consolidada: (  526) (  70) (  262)
Contributo para o rendimento integral consolidado  11 045  10 727  10 000

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12
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4.34. Efectivos 
Nos exercícios de 2014, 2013 e 2012, o número de efectivos1 do BFA e do BPI Moçambique, em média e no final do período, eram os 
seguintes: 

Média do Final do Média do Final do Média do Final do
período período período período período período

Banco de Fomento Angola, S.A.  2 466  2 526  2 362  2 428  2 220  2 267
BPI Moçambique - Sociedade de Investimento, S.A.   4   4   1   4

 2 470  2 530  2 363  2 432  2 220  2 267

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

1 

Não inclui os efectivos do BCI por não ser uma empresa consolidada pelo método de integração global. 
 
Adicionalmente, assumiu-se que o quadro de Colaboradores a destacar do Banco BPI para a Sociedade SGA na operação de cisão 
inclui 46 Colaboradores, dos quais: 

- 23 são Colaboradores destacados no BFA e no BPI Moçambique e incluídos no número de efectivos destas entidades; 
- 5 são Colaboradores destacados no BCI. 

 
4.35. Lucro consolidado 
Nos exercícios de 2014, 2013 e 2012, a contribuição da Sociedade SGA e das empresas suas filiais e associadas para o resultado 
consolidado é a seguinte: 

Sociedade SGA1 ( 5 984) ( 5 518) ( 5 590)
Banco de Fomento Angola, S.A.1  116 937  88 000  79 687
Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L.1  10 587  9 879  9 389
BPI Moçambique - Sociedade de Investimento, S.A.1 (  56) (  962) (  584)

 121 484  91 399  82 902

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

 
1 Lucro ajustado. 
 
 
4.36. Riscos financeiros 
 
Justo valor 
 

O justo valor dos instrumentos financeiros é estimado sempre que possível recorrendo a cotações em mercado activo. Um mercado é 
considerado activo e líquido, quando é acedido por contrapartes igualmente conhecedoras e onde se efectuam transacções de forma 
regular. Para instrumentos financeiros em que não exista mercado activo, por falta de liquidez e ausência de transacções regulares, 
são utilizados métodos e técnicas de avaliação para estimar o justo valor. 

Os instrumentos financeiros registados em balanço ao justo valor foram classificados por níveis de acordo com a hierarquia prevista 
na norma IFRS 13. 
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Instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor 

• Nível 1 – com cotações em mercado activo  
Esta categoria inclui os títulos cotados em Bolsas de Valores. 

• Nível 2 – técnicas de valorização baseadas em dados de mercado 
Neste nível são considerados os instrumentos que, não tendo mercado activo, são valorizados por recurso a técnicas de 
valorização baseadas em dados de mercado. Neste nível são incluídos os instrumentos financeiros derivados do BFA sob a forma 
de contractos sobre taxas de câmbio, os quais são valorizadas com base em métodos geralmente aceites, recorrendo a taxas de 
câmbio e a taxas de juro de mercado para calcular os factores de desconto a aplicar ao desconto dos respectivos cash flows. 

• Nível 3 – técnicas de valorização utilizando principalmente inputs não baseados em dados observáveis em mercado 
Os activos financeiros são classificados no nível 3 caso se entenda que uma proporção significativa do seu valor de balanço 
resulta de inputs não observáveis em mercado, não existindo no mercado um consenso geralmente aceite sobre os parâmetros a 
utilizar. 

No caso de acções não cotadas, o justo valor é estimado com base na análise da posição financeira e resultados do emitente, 
perfil de risco e de valorizações de mercado ou transacções para empresas com características idênticas. Sempre que não esteja 
disponível um valor de mercado e não seja possível determinar com fiabilidade o seu justo valor, os instrumentos de capital 
encontram-se reconhecidos ao custo histórico e são sujeitos a testes de imparidade.  

 
Instrumentos financeiros registados no balanço ao custo amortizado 

Para os instrumentos financeiros registados no balanço ao custo amortizado, o Grupo SGA apura o respectivo justo valor com recurso 
a técnicas de valorização.  

Refira-se que o justo valor apresentado pode não corresponder ao valor de realização destes instrumentos financeiros num cenário de 
venda ou de liquidação, não tendo sido determinado com esse objectivo. 

As técnicas de valorização utilizadas procuram ter por base as condições de mercado aplicáveis a operações similares na data de 
referência das demonstrações financeiras, nomeadamente o valor dos respectivos cash-flows descontados com base nas taxas de 
juro consideradas mais apropriadas, ou seja: 
 

• Nas aplicações e recursos de Instituições de Crédito e operações com Clientes (Crédito a clientes e Recursos de 
clientes e outros empréstimos), considera-se a média ponderada das taxas presentes nas operações similares 
realizadas pelo Grupo SGA nos dois meses anteriores à data de referência. Nas situações em que o número de 
operações contratadas durante estes dois meses é reduzido, foram consideradas as operações contratadas durante o 
período de doze meses anterior à data de referência. Nos casos em que não existem operações similares 
suficientemente representativas, considerou-se que a melhor aproximação ao justo valor dos instrumentos financeiros 
corresponde ao respectivo valor de balanço na data de referência. 

• Nas operações à vista bem como para rubricas sem taxa de juro (nomeadamente Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais, Disponibilidades em outras instituições de crédito e depósitos à ordem incluídos em Recursos de clientes e 
outros empréstimos), o justo valor corresponde ao respectivo valor de balanço. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, o justo valor dos instrumentos financeiros pode ser resumido conforme quadro seguinte: 

Tipo de instrumento financeiro
Valor

contabilístico 
(líquido)

Registados 
no balanço ao 

justo valor

Registados 
no balanço ao 

custo 
amortizado

Total Diferença

Activos
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 1 454 342 1 454 342 1 454 342 1 454 342
Disponibilidades em outras instituições de crédito  195 959  195 959  195 959  195 959
Activos financeiros detidos para negociação  213 008  213 008  213 008  213 008
Activos financeiros disponíveis para venda 2 663 463 2 663 463 2 663 463   252 2 663 715
Aplicações em instituições de crédito 2 001 287 1 992 834   3 1 992 834 ( 8 453) 2 001 287
Crédito a clientes 1 832 969 1 831 824   3 1 831 824 ( 1 145) 1 832 969
Derivados de negociação 2  1 141  1 141  1 141  1 141

8 362 169 2 877 612 5 474 959 8 352 571 ( 9 598)   252 8 362 421
Passivos

Recursos de outras instituições de crédito  29 424  29 424   3  29 424  29 424
Recursos de clientes e outros empréstimos 7 448 938 7 418 275   4 7 418 275  30 663 7 448 938
Derivados de negociação  2 270  2 270  2 270  2 270

7 480 632  2 270 7 447 699 7 449 969  30 663 7 480 632
 881 537  902 602  21 065   252  881 789

Total  21 065

Valor
contabilístico

total

Activos 
valorizados 

ao custo 
histórico 1

Justo valor de instrumentos financeiros

Diferenças de valorização de activos financeiros reconhecidas em reservas de reavaliação

 
1 Títulos não cotados para os quais não é possível determinar de forma fiável o justo valor. 
2 No balanço esta rubrica é apresentada na linha Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados. 
3 Instrumentos financeiros registados no balanço a custo amortizado classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13. 
4 Depósitos à ordem avaliados ao valor nominal. Depósitos a prazo e outros recursos não à vista classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13. 
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Em 31 de Dezembro de 2013, o justo valor dos instrumentos financeiros pode ser resumido conforme quadro seguinte: 

Tipo de instrumento financeiro
Valor

contabilístico 
(líquido)

Registados 
no balanço ao 

justo valor

Registados 
no balanço ao 

custo 
amortizado

Total Diferença

Activos
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 1 057 451 1 057 451 1 057 451 1 057 451
Disponibilidades em outras instituições de crédito  121 723  121 723  121 723  121 723
Activos financeiros detidos para negociação  139 413  139 413  139 413  139 413
Activos financeiros disponíveis para venda 2 285 694 2 285 694 2 285 694   223 2 285 917
Aplicações em instituições de crédito 1 689 985 1 687 819   3 1 687 819 ( 2 166) 1 689 985
Crédito a clientes 1 071 637 1 067 132   3 1 067 132 ( 4 505) 1 071 637
Derivados de negociação 2   943   943   943   943

6 366 846 2 426 050 3 934 125 6 360 175 ( 6 671)   223 6 367 069
Passivos

Recursos de outras instituições de crédito  15 713  15 713   3  15 713  15 713
Recursos de clientes e outros empréstimos 5 698 461 5 680 253   4 5 680 253  18 208 5 698 461
Derivados de negociação  1 233  1 233  1 233  1 233

5 715 407  1 233 5 695 966 5 697 199  18 208 5 715 407
 651 439  662 976  11 537   223  651 662

Total  11 537

Valor
contabilístico

total

Activos 
valorizados 

ao custo 
histórico 1

Justo valor de instrumentos financeiros

Diferenças de valorização de activos financeiros reconhecidas em reservas de reavaliação

 
1 Títulos não cotados para os quais não é possível determinar de forma fiável o justo valor. 
2 No balanço esta rubrica é apresentada na linha Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados. 
3 Instrumentos financeiros registados no balanço a custo amortizado classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13. 
4 Depósitos à ordem avaliados ao valor nominal. Depósitos a prazo e outros recursos não à vista classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13. 
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Em 31 de Dezembro de 2012, o justo valor dos instrumentos financeiros pode ser resumido conforme quadro seguinte: 

Tipo de instrumento financeiro
Valor

contabilístico 
(líquido)

Registados 
no balanço ao 

justo valor

Registados 
no balanço ao 

custo 
amortizado

Total Diferença

Activos
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 1 036 146 1 036 146 1 036 146 1 036 146
Disponibilidades em outras instituições de crédito  154 379  154 379  154 379  154 379
Activos financeiros detidos para negociação  153 814  153 814  153 814  153 814
Activos financeiros disponíveis para venda 1 859 007 1 859 007 1 859 007   653 1 859 660
Aplicações em instituições de crédito 1 622 651 1 616 458   2 1 616 458 ( 6 193) 1 622 651
Crédito a clientes 1 082 309 1 085 376   2 1 085 376  3 067 1 082 309

5 908 306 2 012 821 3 892 359 5 905 180 ( 3 126)   653 5 908 959
Passivos

Recursos de outras instituições de crédito  1 007   973   2   973   34  1 007
Recursos de clientes e outros empréstimos 5 314 150 5 295 725   3 5 295 725  18 425 5 314 150

5 315 157 5 296 698 5 296 698  18 459 5 315 157
 593 149  608 482  15 333   653  593 802

Total  15 333

Valor
contabilístico

total

Justo valor de instrumentos financeiros
Activos 

valorizados 
ao custo 

histórico 1

Diferenças de valorização de activos financeiros reconhecidas em reservas de reavaliação

 
1 Títulos não cotados para os quais não é possível determinar de forma fiável o justo valor. 
2 Instrumentos financeiros registados no balanço a custo amortizado classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13. 
3 Depósitos à ordem avaliados ao valor nominal. Depósitos a prazo e outros recursos não à vista classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13. 
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Os activos financeiros detidos para negociação classificados no Nível 1 correspondem a 3 474 acções Class C (Série I) da Visa Inc. 
Estes títulos são valorizados de acordo com a respectiva cotação em mercado activo. 
 
Os Bilhetes do Tesouro e Obrigações do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano estão valorizados ao custo amortizado (e 
classificados no Nível 3) por se entender que este corresponde à melhor aproximação ao se valor de mercado, uma vez que não 
existe uma cotação em mercado activo com transacções regulares. 
 
Os derivados de negociação correspondem a forwards cambiais contratados com sociedades não financeiras. A valorização destes 
derivados é efectuada com base nas taxas de câmbio observadas no mercado. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, o valor contabilístico dos instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor apresenta o 
seguinte detalhe por metodologia de valorização: 

Tipo de instrumento financeiro

Cotações em
mercado 

activo           
(Nível 1)

Dados de 
mercado               
(Nível 2)

Modelos 
(Nível 3)

Total
justo valor

Activos
Activos financeiros detidos para negociação   748  212 260  213 008
Activos financeiros disponíveis para venda 2 663 463 2 663 463
Derivados de negociação  1 141  1 141

  748  1 141 2 875 723 2 877 612
Passivos

Derivados de negociação  2 270  2 270
 2 270  2 270

Técnicas de valorização

 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, o valor contabilístico dos instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor apresenta o 
seguinte detalhe por metodologia de valorização: 

Tipo de instrumento financeiro

Cotações em
mercado 

activo           
(Nível 1)

Dados de 
mercado               
(Nível 2)

Modelos 
(Nível 3)

Total
justo valor

Activos
Activos financeiros detidos para negociação   562  138 851  139 413
Activos financeiros disponíveis para venda 2 285 694 2 285 694
Derivados de negociação   943   943

  562   943 2 424 545 2 426 050
Passivos

Derivados de negociação  1 233  1 233
 1 233  1 233

Técnicas de valorização
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Em 31 de Dezembro de 2012, o valor contabilístico dos instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor apresenta o 
seguinte detalhe por metodologia de valorização: 

Tipo de instrumento financeiro

Cotações em
mercado 

activo           
(Nível 1)

Dados de 
mercado               
(Nível 2)

Modelos 
(Nível 3)

Total
justo valor

Activos
Activos financeiros detidos para negociação   399  153 415  153 814
Activos financeiros disponíveis para venda 1 859 007 1 859 007

  399 2 012 422 2 012 821

Técnicas de valorização

 
 
Para os instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor, o movimento ocorrido entre 31 de Dezembro de 2013 e 31 de 
Dezembro de 2014 nos activos e passivos classificados no nível 3 apresenta o seguinte detalhe: 

Detidos para 
negociação 
e ao justo 

valor através 
de 

resultados

Disponíveis 
para venda Total

Activos e passivos financeiros

Valor de balanço líquido em 31 de Dezembro de 2013  138 851 2 285 694 2 424 545
( 2 707) ( 42 627) ( 45 334)

Resultados em operações financeiras  5 304  5 304
(  35)  147 785  147 750

Aquisições  207 347 1 033 746 1 241 093
Vendas, reembolsos ou amortizações ( 141 390) ( 814 029) ( 955 419)

 4 890  52 894  57 784

Valor de balanço líquido em 31 de Dezembro de 2014  212 260 2 663 463 2 875 723

Juros e prémios corridos (valor em 31 de Dezembro de 2013)

Variação cambial

Juros e prémios corridos (valor em 31 de Dezembro de 2014)

 
 
Para os instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor, o movimento ocorrido entre 31 de Dezembro de 2012 e 31 de 
Dezembro de 2013 nos activos e passivos classificados no nível 3 apresenta o seguinte detalhe: 

Detidos para 
negociação 
e ao justo 

valor através 
de 

resultados

Disponíveis 
para venda Total

Activos e passivos financeiros

Valor de balanço líquido em 31 de Dezembro de 2012  153 415 1 859 006 2 012 421
( 1 927) ( 35 444) ( 37 371)

( 24 790) ( 24 790)
  76   76

Aquisições  136 086 1 727 435 1 863 521
Vendas, reembolsos ou amortizações ( 151 430) (1 283 216) (1 434 646)

 2 707  42 627  45 334

Valor de balanço líquido em 31 de Dezembro de 2013  138 851 2 285 694 2 424 545

Juros e prémios corridos (valor em 31 de Dezembro de 2012)

Imparidades e outras provisões
Variação cambial

Juros e prémios corridos (valor em 31 de Dezembro de 2013)
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Risco de crédito 
 
De acordo com o Regulamento Geral de Crédito do BFA, a concessão de crédito no Banco assenta nos seguintes princípios basilares: 
 
Formulação de propostas 

As operações de crédito ou garantias sujeitas à decisão do BFA:  
- 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. 

 
Análise de risco de crédito 

Na análise de risco de crédito é considerada a exposição total do BFA ao cliente ou ao grupo em que o cliente se integra, nos 
termos da legislação aplicável em cada momento. Actualmente, tendo em consideração o disposto no Aviso n.º 8/2007 do Banco 
Nacional de Angola: 
- Para um só cliente, são consideradas todas as suas responsabilidades perante o Banco, em vigor ou potenciais, já contratadas ou 

comprometidas, por financiamentos e garantias (exposição total do Banco ao cliente); 
- Para um grupo de clientes, é considerada a soma das responsabilidades perante o Banco de cada cliente que constitui o grupo 

(exposição total do Banco ao grupo); e 
- A existência de garantias com risco Estado ou de liquidez imediata tem impacto no cálculo do valor da Exposição Global. 

 
Classificação de Risco 
De acordo com o definido pelo BNA, quando da concessão, as operações de crédito devem ser classificadas em níveis de risco. Estão 
actualmente definidos pelo BFA os seguintes critérios de classificação em níveis de risco: 

- Créditos são classificados no nível de Risco A sempre que garantidos por títulos do Banco Central e/ou aplicações financeiras 
cativas na instituição e iguais ou superiores ao valor da responsabilidade;  

- Créditos são classificados no nível de Risco B sempre que garantidos por colateral igual ou superior a 75% da responsabilidade; 
- Os restantes créditos são classificados no nível de Risco C; e  
- Excepcionalmente, atendendo às características dos mutuários e à natureza das operações podem ser classificados outros 

créditos nos níveis de risco A e B. Estas situações dependem de aprovação do Conselho de Administração ou da Comissão 
Executiva do Conselho de Administração do BFA. 

   
 O BFA não concede créditos com classificação de risco superior a C. 
 
 No crédito a particulares classificado nos níveis de risco C ou B, o BFA exige mais do que um interveniente com rendimentos. 

 
No âmbito da revisão regular das operações de crédito, incluindo operações com crédito vencido, o BFA efectua reclassificações de 
operações de crédito vencido para crédito vincendo, com base numa análise das perspectivas económicas de cobrabilidade, 
atendendo nomeadamente à existência de garantias, ao património dos mutuários ou avalistas e à existência de operações cujo 
risco o BFA equipara a risco Estado. 

 
Associação de Garantias 

 
Na concessão de crédito a particulares ou pequenas empresas com prazo superior a 36 meses, na ausência de aplicações 
financeiras, regra geral o BFA obriga à apresentação de garantia real de bem imóvel.  
   
As operações de crédito têm associadas garantias consideradas adequadas ao risco do mutuário, natureza e prazo da operação, as 
quais são devidamente fundamentadas em termos de suficiência e liquidez. 
 
As garantias reais são avaliadas previamente à decisão de crédito. Excepções a esta regra (com decisões condicionadas a uma 
avaliação posterior) implicam que o desembolso só ocorrerá depois do Banco obter a avaliação da garantia. 
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Exclusões por Incidentes 
 
O Banco não concede crédito a clientes que registem incidentes materiais nos últimos 12 meses que que sejam do conhecimento do 
BFA, nem a outras empresas que façam parte de um grupo com clientes que estejam nessa situação. São considerados incidentes 
materiais: 

− Atraso na realização de pagamentos de capital ou juros devidos a uma instituição financeira por período superior a 45 dias;  
− Utilização irregular de meios de pagamento da responsabilidade dessa pessoa ou entidade; e 
− Pendência de acções judiciais contra essa pessoa ou entidade que tenham potenciais efeitos adversos na respectiva 

situação económica ou financeira. 
 

Excepções a estas regras só podem ser aprovadas ao nível da Comissão Executiva do Conselho de Administração ou ao nível do 
Conselho de Administração do BFA. 
 
Reestruturações 
 
Por princípio, o BFA só formaliza operações de reestruturação de créditos em curso caso se observe um dos seguintes critérios: 

− São apresentadas novas garantias (mais líquidas e/ ou mais valiosas) para a nova operação; 
− É efectuada a prévia liquidação de Juros Remuneratórios e de Mora (no caso de operação em incumprimento); e 
− Ocorre liquidação parcial significativa do capital em dívida (regular e/ou irregular). 
 

Excepcionalmente e caso não se verifique nenhum dos pressupostos descritos, o BFA admite formalizar a reestruturação formal de 
dívidas de particulares, caso se verifique que nos últimos 6 meses ocorreram depósitos de valor mínimo igual ao montante da 
prestação prevista para a operação reestruturada. 

 
As operações de crédito reestruturadas por dificuldades financeiras do cliente estão tipificadas em regulamento geral de crédito e 
obedecem aos normativos específicos do regulador quanto a esta matéria. 

 
As operações de reestruturação são marcadas, para efeitos de agravamento de risco, e acompanhadas de forma periódica quanto ao 
cumprimento do plano estabelecido e apenas são desmarcadas quando cumpridas determinadas condições de regularidade no 
cumprimento do plano. 
  
Acompanhamento de crédito irregular 
 
O crédito considerado irregular é acompanhado por uma equipa especializada, que tem por missão colaborar nas acções de 
recuperação de crédito, podendo assumir as negociações e propostas de reestruturação, sendo responsável pelo acompanhamento 
de processos sob a sua gestão. 
 
As negociações para reestruturação obedecem aos princípios anteriormente referidos. 
 
Esta equipa é responsável pela gestão e relação com o cliente, com o objectivo de recuperação do crédito, recorrendo à execução 
por via judicial caso necessário. 
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Exposição máxima ao risco de crédito 
 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro pode ser resumida como 
segue: 

Valor Valor
contabilístico Imparidade contabilístico

bruto líquido
Patrimoniais

Disponibilidades em outras instituições de crédito  195 959  195 959

 213 009  213 009
Activos financeiros disponíveis para venda 2 663 715 2 663 715
Aplicações em instituições de crédito 2 001 287 2 001 287
Crédito a clientes 1 910 835 ( 77 866) 1 832 969
Derivados de negociação 1  1 140  1 140

6 985 945 ( 77 866) 6 908 079
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas  300 423 ( 8 824)  291 599
7 286 368 ( 86 690) 7 199 678

Tipo 
de instrumento

financeiro

Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados

 
1 No balanço esta rubrica é apresentada na linha Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados. 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro pode ser resumida como 
segue: 

Valor Valor
contabilístico Imparidade contabilístico

bruto líquido
Patrimoniais

Disponibilidades em outras instituições de crédito  121 723  121 723

 139 413  139 413
Activos financeiros disponíveis para venda 2 285 917 2 285 917
Aplicações em instituições de crédito 1 689 985 1 689 985
Crédito a clientes 1 141 148 ( 69 511) 1 071 637
Derivados de negociação 1   943   943

5 379 129 ( 69 511) 5 309 618
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas  139 671 ( 5 232)  134 439
5 518 800 ( 74 743) 5 444 057

Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados

Tipo 
de instrumento

financeiro

   
1 No balanço esta rubrica é apresentada na linha Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados. 
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Em 31 de Dezembro de 2012, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro pode ser resumida como 
segue: 

Valor Valor
contabilístico Imparidade contabilístico

bruto líquido
Patrimoniais

Disponibilidades em outras instituições de crédito  154 379  154 379

 153 814  153 814
Activos financeiros disponíveis para venda 1 859 660 1 859 660
Aplicações em instituições de crédito 1 622 651 1 622 651
Crédito a clientes 1 155 203 ( 72 894) 1 082 309

4 945 707 ( 72 894) 4 872 813
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas  228 903 ( 6 173)  222 730
5 174 610 ( 79 067) 5 095 543

Tipo 
de instrumento

financeiro

Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados

 
 
 
Composição do crédito vencido 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, o crédito e juros vencidos apresenta a seguinte composição por classes de incumprimento: 

de 1 mês 
até 3 meses

de 3 meses 
a 1 ano

de 1 ano a 5 
anos 

mais de 5 
anos Total

Crédito a Clientes
Para os quais foi efectuada análise individual
Crédito e juros vencidos  2 529  5 202  36 031  19 992  63 754
Imparidade (  504) ( 2 362) ( 20 617) ( 10 090) ( 33 573)

 2 025  2 840  15 414  9 902  30 181

Classe de incumprimento

 
Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2014, o Grupo tem reconhecida imparidade para créditos a Clientes em situação regular no 
valor de 44 293 m.euros. 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, o crédito e juros vencidos apresenta a seguinte composição por classes de incumprimento: 

de 1 mês 
até 3 meses

de 3 meses 
a 1 ano

de 1 ano a 5 
anos 

mais de 5 
anos Total

Crédito a Clientes
Para os quais foi efectuada análise individual
Crédito e juros vencidos  1 569  6 592  42 820   976  51 957
Imparidade (  130) ( 2 805) ( 22 051) (  613) ( 25 599)

 1 439  3 787  20 769   363  26 358

Classe de incumprimento

 
Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2013, o Grupo tem reconhecida imparidade para créditos a Clientes em situação regular no 
valor de 46 362 m.euros. 
 
Em 31 de Dezembro de 2012, o crédito e juros vencidos apresenta a seguinte composição por classes de incumprimento: 

de 1 mês 
até 3 meses

de 3 meses 
a 1 ano

de 1 ano a 5 
anos 

mais de 5 
anos Total

Crédito a Clientes
Para os quais foi efectuada análise individual
Crédito e juros vencidos  2 217  4 269  48 271   484  55 241
Imparidade (  615) ( 1 311) ( 24 122) (  484) ( 26 532)

 1 602  2 958  24 149  28 709

Classe de incumprimento

 
Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2014, o Grupo tem reconhecida imparidade para aplicações em instituições de crédito e para 
créditos a Clientes em situação regular no valor de 44 293 m.euros. 
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No âmbito da revisão regular das operações de crédito, incluindo operações com crédito vencido, o BFA efectua reclassificações de 
operações de crédito vencido para crédito vincendo, com base numa análise das perspectivas económicas de cobrabilidade, 
atendendo nomeadamente à existência de garantias, ao património dos mutuários ou avalistas e à existência de operações cujo risco 
o BFA equipara a risco Estado. 
 
Qualidade do risco de crédito (rating) 

Nesta secção é apresentada informação relativamente à qualidade do risco de crédito dos principais activos financeiros do Grupo 
SGA. Relativamente aos activos financeiros para os quais se encontra disponível o rating atribuído pelas agências internacionais de 
rating (Moody, Standard & Poor e Fitch) foi considerado o segundo melhor no caso de haver ratings externos diferenciados para o 
mesmo instrumento. No caso de não haver ratings externos específicos para o instrumento em causa são utilizados os ratings 
externos atribuídos ao emissor para instrumentos com o mesmo grau de subordinação. No caso dos órgãos de poder local, bancos e 
outras instituições equiparadas, o rating usado é baseado no rating externo atribuído ao Estado onde a referida entidade tenha a sua 
sede. 

  
Em 31 de Dezembro de 2014 a composição das disponibilidades e aplicações em instituições de crédito por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rating Grade Class Exposição Bruta Imparidade Exposição Líquida

AAA a AA-  13 085  13 085
A+ a A-  13 443  13 443
BBB+ a BBB-  123 853  123 853
BB+ a BB- 2 036 093 2 036 093

2 186 474 2 186 474

Disponibilidades e aplicações em 
instituições de crédito Rating Externo

Nota: A exposição bruta corresponde ao valor nominal. Não inclui cheques a cobrar. 
 
Em 31 de Dezembro de 2013 a composição das disponibilidades e aplicações em instituições de crédito por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rating Grade Class Exposição Bruta Imparidade Exposição Líquida

AAA a AA-  19 439  19 439
BBB+ a BBB-  73 553  73 553
BB+ a BB- 1 712 391 1 712 391

1 805 383 1 805 383

Disponibilidades e aplicações em 
instituições de crédito Rating Externo

Nota: A exposição bruta corresponde ao valor nominal. Não inclui cheques a cobrar. 
 
Em 31 de Dezembro de 2012 a composição das disponibilidades e aplicações em instituições de crédito por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rating Grade Class Exposição Bruta Imparidade Exposição Líquida

AAA a AA-  28 612  28 612
A+ a A-   246   246
BBB+ a BBB-   786   786
BB+ a BB- 1 739 714 1 739 714

1 769 358 1 769 358

Disponibilidades e aplicações em 
instituições de crédito Rating Externo

Nota: A exposição bruta corresponde ao valor nominal. Não inclui cheques a cobrar. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 a composição do crédito a Clientes por níveis de risco era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Níveis de risco Exposição Bruta 1 Imparidade 2 Exposição Líquida

Crédito a clientes Nível A  858 400  858 400
Nível B  7 050   70  6 979
Nível C  930 472  27 912  902 560
Nível D  18 914  1 891  17 023
Nível E  23 821  5 359  18 462
Nível F  47 941  29 358  18 583
Nível G  13 116  13 116

1 899 714  77 707 1 822 007

Aviso nº 3/2012 do 
Banco Nacional de 

Angola

1 A exposição bruta corresponde ao valor nominal. 
2 Não inclui imparidades para proveitos a receber (159 m.euros). 
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Em 31 de Dezembro de 2013 a composição do crédito a Clientes por níveis de risco era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Níveis de risco Exposição Bruta 1 Imparidade 2 Exposição Líquida

Crédito a clientes Nível A  218 625  218 625
Nível B  9 202   92  9 110
Nível C  809 691  24 290  785 401
Nível D  12 564  1 256  11 307
Nível E  25 989  5 890  20 099
Nível F  46 217  26 318  19 899
Nível G  11 193  11 193

1 133 480  69 040 1 064 440

Aviso nº 3/2012 do 
Banco Nacional de 

Angola

1 A exposição bruta corresponde ao valor nominal. 
2 Não inclui imparidades para proveitos a receber (471 m.euros). 
 
Em 31 de Dezembro de 2012 a composição do crédito a Clientes por níveis de risco era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Níveis de risco Exposição Bruta 1 Imparidade 2 Exposição Líquida

Crédito a clientes Nível A  194 840  194 840
Nível B  1 011   10  1 001
Nível C  840 940  25 228  815 712
Nível D  24 274  2 427  21 847
Nível E  25 245  5 049  20 196
Nível F  46 025  24 865  21 160
Nível G  14 830  14 830

1 147 165  72 410 1 074 755

Aviso nº 3/2012 do 
Banco Nacional de 

Angola

1 A exposição bruta corresponde ao valor nominal. 
2 Não inclui imparidades para proveitos a receber (485 m.euros). 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 a composição dos títulos em carteira por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rating Grade Class Exposição Bruta Imparidade Exposição Líquida

BB+ a BB- 2 873 200 2 873 200
N/D N/D  3 523  3 523

2 876 723 2 876 723

Títulos Rating Externo

 
Em 31 de Dezembro de 2013 a composição dos títulos em carteira por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rating Grade Class Exposição Bruta Imparidade Exposição Líquida

BB+ a BB- 2 422 425 2 422 425
N/D N/D  2 905  2 905

2 425 330 2 425 330

Títulos Rating Externo

 
Em 31 de Dezembro de 2012 a composição dos títulos em carteira por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rating Grade Class Exposição Bruta Imparidade Exposição Líquida

BB+ a BB- 2 010 734 2 010 734
N/D N/D  2 816   76  2 740

2 013 550   76 2 013 474

Títulos Rating Externo
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Crédito reestruturado  
 
Foram consideradas como operações de crédito reestruturado as operações cujas condições e garantias foram renegociadas em virtude da degradação do risco de crédito ou de incumprimento. 
 
No contínuo desenvolvimento dos sistemas de informação e da análise de risco de crédito têm vindo a ser identificadas as operações de crédito reestruturadas. Até ao momento foram 
identificados os seguintes clientes com operações renegociadas, com referência a 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012 (montantes referentes a Clientes com operações reestruturadas a partir 
do exercício de 2009, inclusive): 

Crédito Crédito Crédito
Vivo Vencido Total Vivo Vencido Total Vivo Vencido Total

Empresas  71 224  27 537  98 760  26 421  87 223  20 922  108 145  20 569  119 035  13 497  132 531  21 611
Particulares  1 515   465  1 980   655  2 281   117  2 399   186  2 926   131  3 057   194

 72 739  28 001  100 740  27 076  89 504  21 039  110 544  20 755  121 960  13 628  135 588  21 805

Impari-
dade

31 Dez. 12
Impari-
dade

Impari-
dade

31 Dez. 14 31 Dez. 13

 
 
Risco de liquidez  
 
De seguida apresentam-se os mapas preparados com base nos requisitos definidos no IFRS 7 relativamente a Risco de Liquidez, considerando a totalidade dos cash-flows contratuais não 
descontados que se prevêem vir a ser pagos ou recebidos nos períodos indicados relativos a operações em vida na data de referência. 
 
Os principais pressupostos utilizados na construção dos quadros abaixo apresentados são os seguintes:  
• no caso de juros dependentes de indexantes de mercado ou outros referenciais apenas determináveis em data futura (por exemplo os juros baseados na Euribor) foram feitas hipóteses quanto 
ao valor futuro desses referenciais, baseadas no último valor conhecido; 
• não são considerados incumprimentos ou reembolsos antecipados (salvo no caso de instrumentos de dívida perpétuos); 
• as acções e o crédito vencido são incluídos (pelo seu valor de balanço) na coluna “indeterminado”; 
• os depósitos à ordem (incluindo juros) e as notas e moedas em “caixa” são considerados na coluna “à vista”; 
• as operações da carteira de negociação e de todos os derivados, são consideradas nestes mapas pelos cash flows previsionais ou estimados, nas datas contratuais, e não pelo valor de 
mercado que seria obtido pela sua eventual alienação a curto prazo. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, os cash-flows contratuais não descontados dos activos e passivos financeiros apresentam a seguinte estrutura: 

à vista até 3 meses de 3 meses 
a 1 ano

de 1 ano 
a 5 anos mais de 5 anos indeterminado Total

   Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1 454 332 1 454 332
Disponibilidades em outras instituições de crédito  193 745  2 214  195 959
Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  32 458  129 357  50 446   748  213 009
Activos financeiros disponíveis para venda  152 287  716 674 1 792 004  2 750 2 663 715
Aplicações em instituições de crédito 1 895 725  97 004 1 992 729
Crédito a clientes  163 177  702 343  866 543  103 897  63 754 1 899 714

Cash-flow de juros contratuais de activos  10 006  268 046  449 291  30 676  758 018
1 648 077 2 255 867 1 913 424 3 158 284  134 573  67 252 9 177 477

Passivos
Recursos de outras instituições de crédito  29 424  29 424
Recursos de clientes e outros empréstimos 4 838 997 1 343 967 1 236 010  2 799 7 421 773

Cash-flow de juros contratuais de passivos  13 022  53 244  66 266
4 838 997 1 386 413 1 289 254  2 799 7 517 463
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Em 31 de Dezembro de 2013, os cash-flows contratuais não descontados dos activos e passivos financeiros apresentam a seguinte estrutura:  

à vista até 3 meses de 3 meses 
a 1 ano

de 1 ano 
a 5 anos mais de 5 anos indeterminado Total

   Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1 057 450 1 057 450
Disponibilidades em outras instituições de crédito  118 937  2 786  121 723
Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  18 959  119 892   562  139 413
Activos financeiros disponíveis para venda  107 913  627 554 1 509 194  38 913  2 343 2 285 917
Aplicações em instituições de crédito 1 470 967  215 479 1 686 446
Crédito a clientes  158 360  285 103  385 019  253 041  51 957 1 133 480

Cash-flow de juros contratuais de activos  6 662  165 865  397 871  108 031  678 429
1 176 387 1 765 647 1 413 893 2 292 084  399 985  54 862 7 102 858

Passivos
Recursos de outras instituições de crédito  15 713  15 713
Recursos de clientes e outros empréstimos 3 844 733  868 344  964 919  2 181 5 680 177

Cash-flow de juros contratuais de passivos  7 152  35 150  42 302
3 844 733  891 209 1 000 069  2 181 5 738 192  
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Em 31 de Dezembro de 2012, os cash-flows contratuais não descontados dos activos e passivos financeiros apresentam a seguinte estrutura:  

à vista até 3 meses de 3 meses 
a 1 ano

de 1 ano 
a 5 anos mais de 5 anos indeterminado Total

   Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1 036 145 1 036 145
Disponibilidades em outras instituições de crédito  151 911  2 468  154 379
Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  59 614  93 801   399  153 814
Activos financeiros disponíveis para venda  78 765  575 237  934 453  268 864  2 417 1 859 736
Aplicações em instituições de crédito 1 480 233  137 214 1 617 447
Crédito a clientes  488 084  144 634  453 964  5 242  55 241 1 147 165

Cash-flow de juros contratuais de activos  166 980  147 245  178 105  1 428  493 758
1 188 056 2 276 144 1 098 131 1 566 522  275 534  58 057 6 462 444

Passivos
Recursos de outras instituições de crédito  1 007  1 007
Recursos de clientes e outros empréstimos 3 526 894  976 264  793 171  1 577 5 297 906

Cash-flow de juros contratuais de passivos  44 822  9 179  54 001
3 526 894 1 022 093  802 350  1 577 5 352 914  

 
O BFA gere os riscos de liquidez do seu balanço de acordo com os princípios e limites estabelecidos no Manual de Limites e Procedimentos da Direcção Financeira e Internacional. O Banco 
conduz uma gestão particularmente prudente dos seus níveis de liquidez. A par das reservas obrigatórias definidas pelo Banco Nacional de Angola, o BFA estabeleceu um limite adicional de 
liquidez disponível para a moeda estrangeira que representa uma importante almofada no balanço para fazer face a potenciais riscos decorrentes de alterações de mercado. Para além disso, na 
moeda nacional, o Banco acompanha em permanência o total de colaterais elegíveis e disponíveis para suporte de operações de desconto no BNA. No decorrer da sua actividade, o BFA pretende 
garantir a estabilidade dos recursos de clientes, a par das restantes fontes de financiamento. Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, os depósitos de clientes representam, aproximadamente, 98% 
do total do passivo, possibilitando, assim, o financiamento de grande parte da sua actividade. O BFA não recorre a financiamento externo para a sua actividade, com excepção de tomadas 
pontuais em Kwanzas no MMI. Considerando os elevados níveis de liquidez, o BFA procura aplicar os seus excedentes não destinados à concessão de crédito, em diferentes classes de activos, 
com diferentes perfis de maturidade, procurando gerir a sua liquidez de forma rentável, através de uma adequada política de investimento. As maturidades do investimento são definidas tendo por 
base um princípio de diversificação e adequação, por forma a retirar benefícios quer no curto prazo, através da satisfação das necessidades de liquidez, como num horizonte temporal mais 
alargado, assegurando a eficiência da sua gestão. Assim, observa-se uma elevada diversificação das aplicações financeiras do BFA por perfil de maturidade, verificando-se contudo, uma elevada 
predominância das aplicações com maturidades inferiores a 1 ano, permitindo a sua mobilização e utilização num reduzido espaço temporal. 
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Risco de Taxa de Juro 
 
De seguida é apresentada a análise de sensibilidade da margem financeira do Grupo SGA a uma subida de 2% das taxas de juro de 
referência, considerando a totalidade dos instrumentos da carteira bancária sensíveis à taxa de juro (incluindo os títulos classificados 
contabilisticamente como de negociação): 

Banda temporal
Posição Factor de 

ponderação
Posição 

ponderada Posição Factor de 
ponderação

Posição 
ponderada Posição Factor de 

ponderação
Posição 

ponderada 

à vista 2.00% 2.00% 2.00%
à vista - 1 mês 1 317 932 1.92%  25 304  494 916 1.92%  9 502  496 239 1.92%  9 528

1 - 2 meses  107 195 1.75%  1 876  44 755 1.75%   783  89 002 1.75%  1 558
2 - 3 meses ( 379 993) 1.58% ( 6 004) ( 75 798) 1.58% ( 1 198) ( 100 072) 1.58% ( 1 581)
3 - 4 meses ( 17 071) 1.42% (  242) ( 80 899) 1.42% ( 1 149)  218 895 1.42%  3 108
4 - 5 meses ( 247 136) 1.25% ( 3 089) ( 77 602) 1.25% (  970) ( 88 000) 1.25% ( 1 100)
5 - 6 meses ( 96 791) 1.08% ( 1 045)  45 895 1.08%   496  150 163 1.08%  1 622
6 - 7 meses ( 9 611) 0.92% (  88)  170 542 0.92%  1 569  8 295 0.92%   76
7 - 8 meses  18 241 0.75%   137  53 996 0.75%   405 ( 11 095) 0.75% (  83)
8 - 9 meses  88 057 0.58%   511  117 283 0.58%   680  13 400 0.58%   78

9 - 10 meses  87 484 0.42%   367  46 874 0.42%   197 ( 10 704) 0.42% (  45)
10 - 11 meses  154 463 0.25%   386  38 989 0.25%   97 ( 4 000) 0.25% (  10)
11 - 12 meses  25 065 0.08%   20  63 828 0.08%   51 ( 2 666) 0.08% (  2)

Total  18 132  10 464  13 148

31 Dez. 13 31 Dez. 12
Margem financeira

31 Dez. 14

Nota: As posições foram distribuídas pelas colunas de activo, passivo e pelas respectivas classes de maturidade. 
 
Os valores das posições ponderadas indicam uma estimativa do impacto na margem financeira obtida no final dos 12 meses iniciados 
a 1 de Janeiro do respectivo ano provenientes em cada caso de uma variação única e instantânea de 2% no conjunto das taxas de 
juro de mercado que afectam as respectivas posições. Assim, o valor do impacto em cada data depende da existência e distribuição 
no tempo dos gaps de repricing. 
 
Risco cambial  
 
As participações no BFA, BCI e BPI Moçambique expõem o Grupo SGA a risco cambial que se reflecte principalmente na expressão 
em euros do balanço e dos resultados destas sociedades para efeitos da sua consolidação. Consequentemente a variação das taxas 
de câmbio das respectivas moedas funcionais relativamente ao euro: (i) moedas locais – kwanza e metical, em Angola e Moçambique, 
respectivamente – face ao euro e (ii) do dólar face ao euro, em virtude da elevada utilização do dólar Americano nessas economias, 
influência a evolução das rubricas de balanço e dos resultados do Grupo SGA. As diferenças cambiais associada à conversão para 
euros dos capitais próprios do BFA, BCI e BPI Moçambique são reconhecidas directamente nos capitais próprios na rubrica reservas 
de reavaliação. 
 
A Sociedade SGA não efectua a cobertura do risco cambial da sua carteira de participações. As participações financeiras em 
empresas filiais e associadas são registadas ao custo histórico nas demonstrações financeiras individuais da Sociedade SGA.  
 
Em Angola e em Moçambique verificam-se restrições decorrente de políticas de controlo cambial, quer no câmbio de moeda, quer na 
transferência de capitais para outras jurisdições. A transferência de moeda, incluindo a repatriação de lucros ou dividendos, está 
sujeita a autorização oficial destes países. 
 
O BFA realiza uma gestão particularmente rigorosa da sua exposição cambial, que surge em resultado de posições estruturais detidas 
na várias moedas ou de necessidades transaccionais dos seus Clientes, procurando de forma activa controlar o seu risco, mantendo 
para cada moeda as suas posições activa e passivas niveladas. 
 
Como critério base, a exposição ao risco cambial do BFA (a moedas que não o kwanza) deve ser tendencialmente nula, admitindo-se 
que possa ter oscilações temporárias em posições curtas ou longas. No âmbito da sua actividade, o BFA opera maioritariamente em 
kwanzas e dólares, mantendo as posições noutras moedas em níveis residuais, tornando o processo de gestão da sua posição 
cambial simplificado. De forma a garantir a satisfação atempada e tempestiva das necessidades de divisas dos seus Clientes, o BFA 
recorre à compra de divisas no mercado primário através do mecanismo dos leilões de divisas do BNA e a compras a Clientes. As 
regras de gestão financeira e os limites para riscos cambiais constam do Manual de Limites e Procedimentos da Direcção Financeira e 
Internacional. 
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O balanço combinado do Grupo SGA inclui uma parte relevante de activos e passivos denominados em kwanzas. A informação 
financeira expressa nesta moeda divulgada nas demonstrações financeiras combinadas e nas notas anexas foi convertida em euros 
para efeitos de apresentação com base nos critérios acima descritos. Estes valores não devem ser interpretados como a 
representação que os montantes em kwanzas poderiam ter sido, ou poderão vir a ser, convertidos em euros. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, a repartição dos activos e passivos financeiros por moeda apresenta a seguinte estrutura:  

Tipo de instrumento financeiro EUR USD AKZ Outras 
moedas Total 

Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais   7 168   669 647   776 763    764  1 454 342
Disponibilidades em outras instituições de crédito   153 505   36 826   2 215   3 413   195 959
Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
através de resultados   60 668   153 457    24   214 149
Activos financeiros disponíveis para venda   949 960  1 713 755  2 663 715
Aplicações em instituições de crédito   104 155   646 168  1 241 967   8 997  2 001 287
Crédito a clientes   3 223   613 280  1 216 461    5  1 832 969
Outros activos tangiveis e intangiveis    37   144 248    302   144 587
Investimentos em associadas e entidades de controlo 
conjunto   54 776   54 776
Activos por impostos e outros activos   1 160   5 588   17 590    903   25 241
Operações cambiais e instrumentos de derivados (  4 500) (  128 131)   133 826    376   1 571

  264 748  2 854 006  5 400 282   69 560  8 588 596
Passivos e Capital
Passivos financeiros detidos para negociação   2 270   2 270
Recursos de outras instituições de crédito   28 395    51    978   29 424
Recursos de clientes e outros empréstimos   121 803  2 731 491  4 585 511   10 133  7 448 938
Provisões   2 012   21 434   7 790    68   31 304
Passivos por impostos e outros passivos   3 642   8 922   43 848   4 140   60 552
Capital próprio   136 082   828 234   51 792  1 016 108

 263 539 2 790 242 5 467 704  67 111 8 588 596

Posição cambial   63 764 (  67 422)   2 449

Stress Test  12 753  20 227   490

Activos e passivos por moedas
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Em 31 de Dezembro de 2013, a repartição dos activos e passivos financeiros por moeda apresenta a seguinte estrutura: 

Tipo de instrumento financeiro EUR USD AKZ Outras 
moedas Total 

Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais   2 917   475 137   578 878    519  1 057 451
Disponibilidades em outras instituições de crédito   108 808   8 301   2 786   1 828   121 723
Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
através de resultados    562   139 736    58   140 356
Activos financeiros disponíveis para venda   970 354  1 315 563  2 285 917
Aplicações em instituições de crédito   124 738  1 019 891   514 469   30 887  1 689 985
Crédito a clientes   6 642   414 584   650 406    5  1 071 637
Outros activos tangiveis e intangiveis    21   129 734    436   130 191
Investimentos em associadas e entidades de controlo 
conjunto   44 967   44 967
Activos por impostos e outros activos   1 109   5 323   8 153    94   14 679
Operações cambiais e instrumentos de derivados   5 000 (  47 970)   43 745    459   1 234

  249 235  2 846 182  3 383 470   79 253  6 558 140
Passivos e Capital
Passivos financeiros detidos para negociação   1 233   1 233
Recursos de outras instituições de crédito   6 115   8 873    725   15 713
Recursos de clientes e outros empréstimos   139 666  2 765 855  2 759 513   33 427  5 698 461
Provisões    632   19 858   1 228   21 718
Passivos por impostos e outros passivos   1 954   5 716   40 823   3 438   51 931
Capital próprio   102 310   625 376   41 398   769 084

 250 677 2 800 302 3 428 173  78 988 6 558 140

Posição cambial   45 880 (  44 703)    265

Stress Test  9 176  13 411   53

Activos e passivos por moedas

 
Em 31 de Dezembro de 2012, a repartição dos activos e passivos financeiros por moeda apresenta a seguinte estrutura: 

Tipo de instrumento financeiro EUR USD AKZ Outras 
moedas Total 

Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais   5 694   523 868   506 161    423  1 036 146
Disponibilidades em outras instituições de crédito   128 552   20 268   3 661   1 898   154 379
Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
através de resultados    399   153 354    61   153 814
Activos financeiros disponíveis para venda  1 079 275   780 385  1 859 660
Aplicações em instituições de crédito   128 559   973 038   503 551   17 503  1 622 651
Crédito a clientes   6 555   417 733   658 021  1 082 309
Outros activos tangiveis e intangiveis    30   131 805    303   132 138
Investimentos em associadas e entidades de controlo 
conjunto   38 891   38 891
Activos por impostos e outros activos   1 534   6 025   8 286    63   15 908

  270 924  3 020 606  2 745 224   59 142  6 095 896
Passivos e Capital
Recursos de outras instituições de crédito    13    34    960   1 007
Recursos de clientes e outros empréstimos   216 237  2 944 948  2 130 793   22 172  5 314 150
Provisões   1 490   20 115   1 241    57   22 903
Passivos por impostos e outros passivos   2 197   26 572   45 942   5 479   80 190
Operações cambiais e instrumentos de derivados (  8 000)   5 393   5 718 (  3 084)    27
Capital próprio   58 766   585 905   32 948   677 619

 270 690 2 997 041 2 769 633  58 532 6 095 896

Posição cambial   23 565 (  24 409)    610

Stress Test  4 713  7 323   122

Activos e passivos por moedas
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O stress test realizado consiste em avaliar o impacto da variação de 20% no câmbio de cada moeda contra o euro, excepto no caso 
do kwanza (AKZ) em que foi avaliado o impacto da variação de 30% contra o euro. Os valores apresentados são valores absolutos e 
correspondem ao impacto potencial (antes de impostos) no total dos capitais próprios incluindo interesses minoritários. 
 
Os créditos a clientes denominados em dólares norte-americanos são apresentados nos quadros acima na coluna “USD”. No entanto, 
de acordo com o número 2 do artigo 4 do Aviso n.º 3 / 2012 do BNA, as instituições financeiras devem, na cobrança das prestações 
de crédito concedido, aceitar fundos disponíveis nas contas dos seus clientes expressos em quaisquer moedas, independentemente 
da moeda contratada. Esta obrigatoriedade apenas se aplica às operações de crédito contratadas após a data de entrada em vigor do 
referido normativo. Refira-se que os clientes do BFA têm em geral efectuado a liquidação das prestações de capital e juros dos 
créditos denominados em dólares norte-americanos pelo respectivo contravalor em kwanzas à data da liquidação, ao abrigo da 
faculdade prevista no Aviso n.º 3/2012 do BNA. 
 
Nos quadros acima os títulos em kwanzas indexados a Dólares Norte Americanos são apresentados na coluna de "USD". Os valores 
associados aos títulos em kwanzas indexados a Dólares Norte Americanos com referência a 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012 
ascendem a 533 754 m.euros, 602 915 m.euros e 696 384 m.euros, respectivamente. 
 
 
4.37. Gestão de capital 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, 2013 e 2012, o BFA apresentava os seguintes rácios de capital, calculados de acordo com o Instrutivo 
nº 3/11 do Banco Nacional de Angola: 

31 Dez. 14 31 Dez. 13 31 Dez. 12

Activos Ponderados  2 956  2 060  1 930
Fundos Próprios de Base   819   613   574
Fundos Próprios Complementares   5   5   5
Total Fundos Próprios   824   617   579
Rácio Solvabilidade Regulamentar 24.0% 25.8% 24.2%  
 
O Instrutivo nº 3/11 do Banco Nacional de Angola determina o requisito mínimo de rácio de capital em 10%. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, o BCI apresentava, respectivamente, um rácio de capital de 8.6% e 9.2%, calculados de acordo 
com o Aviso 15/GBM/2013 de 31 de Dezembro e Circular 01/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique. Em 31 de 
Dezembro de 2012, o BCI apresentava um rácio de capital de 10.9%, calculado de acordo com as anteriores regras do Banco de 
Moçambique. 
 
O Aviso 15/GBM/2013 de 31 de Dezembro e Circular 01/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique determina o 
requisito mínimo de rácio de capital em 8%. 
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4.38. Partes relacionadas 
 
De acordo com o IAS 24, são consideradas entidades relacionadas: 
- aquelas em que a sociedade SGA exerce, directa ou indirectamente, uma influência significativa sobre a sua gestão e política 
financeira – Empresas associadas e de controlo conjunto e Fundos de Pensões de Colaboradores e Administradores da Sociedade 
SGA; 
- as entidades que exercem, directa ou indirectamente, uma influência significativa sobre a gestão e política financeira da sociedade – 
Accionistas, presumindo-se que tal sucede quando a participação de capital é superior a 20%. 
- os membros do pessoal chave da gerência da sociedade SGA , considerando-se para este efeito os Membros do Conselho de 
Administração executivos e não executivos e pessoas (singulares e colectivas) com eles relacionadas. 
 
De acordo com estes critérios, foram consideradas entidades relacionadas com o Grupo SGA as seguintes:  

Nome da entidade relacionada
Empresas associadas e de controlo conjunto

Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L.
Fundos de Pensões
    Fundo de Pensões Banco BPI
    Fundo de Pensões Aberto BPI Acções
    Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização
    Fundo de Pensões Aberto Garantia
Accionistas do Banco BPI
   Grupo La Caixa
Membros do Conselho de Administração do Banco BPI
   Artur Santos Silva
   Fernando Ulrich
   Alfredo Rezende de Almeida
   Allianz Europe Ltd. 
   António Domingues
   António Lobo Xavier
   Armando Leite de Pinho
   Carla Bambulo
   Carlos Moreira da Silva
   Edgar Alves Ferreira
   Fernando Ulrich
   Isidro Fainé Casas
   Ignacio Alvarez-Rendueles
   João Pedro Oliveira e Costa
   José Pena do Amaral
   Lluis Vendrell Pí
   Manuel Ferreira da Silva
   Marcelino Armenter Vidal
   Maria Celeste Hagatong
   Mário Leite da Silva
   Pedro Barreto
   Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A.
   Tomaz Jervell
   Vicente Tardio Barutel  
 
Foram considerados como entidades relacionadas os membros do Conselho de Administração do Banco BPI pelo facto das 
actividades objecto de cisão terem sido geridas, no período abrangido por estas demonstrações financeiras, em última instância pelo 
referido Conselho de Administração.

80 | SGA | Notas às demonstrações financeiras combinadas consolidadas | 2014 e 2013 



 
 
 

Em 31 de Dezembro de 2014, o montante global dos activos, passivos, resultados e responsabilidades extrapatrimoniais relativos a 
operações realizadas com empresas associadas, fundos de pensões, accionistas e membros de Conselho de Administração e 
sociedades em que estes têm influência significativa têm a seguinte composição: 

Empresas 
associadas e de 

controlo conjunto 
e Fundo de 

Pensões

Accionistas e 
Membros do 
Conselho de 

Administração1 Total
Activos

Aplicações financeiras e disponibilidades  41 120  41 120
Crédito  81 226  81 226
Outros activos   54  53 618  53 672

  54  175 964  176 018
Passivos

Depósitos   80  784 225  784 305
  80  784 225  784 305

Resultados
Margem financeira estrita (  51)   448   397

(  51)   448   397
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas e outros passivos eventuais
Garantias e avales  116 876  116 876

Responsabilidades por prestação de serviços
De depósitos e guarda de valores  38 551  38 551

 155 427  155 427  
 1 Esta rubrica inclui: 

(i) O Grupo La Caixa grupo liderado pela Fundação Bancária La Caixa, compreendendo as sociedades por si controladas. 

(ii) Os Membros do Conselho de Administração, incluindo também (i) a Allianz Europe, Ltd, as sociedades que a controlam, compreendendo a Allianz SE, 

e as sociedades controladas por esta e (ii) a Santoro Financial Holdings, SGPS, por deter a totalidade do capital da Santoro Finance, a Senhora 

Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista da Santoro Financial Holdings, SGPS, a quem, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 

20 e artigo 21 do Cód.VM, a participação detida no Banco BPI pela Santoro Finance é imputável, e as sociedades controladas pela Senhora Engenheira 

Isabel José dos Santos. 

(iii) As sociedades onde os Membros do Conselho de Administração têm influência significativa. 
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Em 31 de Dezembro de 2013, o montante global dos activos, passivos, resultados e responsabilidades extrapatrimoniais relativos a 
operações realizadas com empresas associadas, fundos de pensões, accionistas e membros de Conselho de Administração e 
sociedades em que estes têm influência significativa têm a seguinte composição: 

Empresas 
associadas e de 

controlo conjunto 
e Fundo de 

Pensões

Accionistas e 
Membros do 
Conselho de 

Administração1 Total
Activos

Aplicações financeiras e disponibilidades  72 757  72 757
Crédito  65 803  65 803
Outros activos  72 619  72 619

 211 179  211 179
Passivos

Depósitos   720  301 297  302 017
  720  301 297  302 017

Resultados
Margem financeira estrita (  115)  2 582  2 467

(  115)  2 582  2 467
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas e outros passivos eventuais
Garantias e avales  73 077  73 077

 73 077  73 077  
1 Esta rubrica inclui: 

(i) O Grupo La Caixa grupo liderado pela Fundação Bancária La Caixa, compreendendo as sociedades por si controladas. 

(ii) Os Membros do Conselho de Administração, incluindo também (i) a Allianz Europe, Ltd, as sociedades que a controlam, compreendendo a Allianz SE, 

e as sociedades controladas por esta e (ii) a Santoro Financial Holdings, SGPS, por deter a totalidade do capital da Santoro Finance, a Senhora 

Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista da Santoro Financial Holdings, SGPS, a quem, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 

20 e artigo 21 do Cód.VM, a participação detida no Banco BPI pela Santoro Finance é imputável, e as sociedades controladas pela Senhora Engenheira 

Isabel José dos Santos. 

(iii) As sociedades onde os Membros do Conselho de Administração têm influência significativa. 
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Em 31 de Dezembro de 2012, o montante global dos activos, passivos, resultados e responsabilidades extrapatrimoniais relativos a 
operações realizadas com empresas associadas, fundos de pensões, accionistas e membros de Conselho de Administração e 
sociedades em que estes têm influência significativa têm a seguinte composição: 

Empresas 
associadas e de 

controlo conjunto 
e Fundo de 

Pensões

Accionistas e 
Membros do 
Conselho de 

Administração1 Total
Activos

Aplicações financeiras e disponibilidades
Crédito  36 207  36 207
Outros activos  102 526  102 526

 138 733  138 733
Passivos

Depósitos   911  235 500  236 411
Outros passivos   35   35

  946  235 500  236 446
Resultados

Margem financeira estrita (  51)  3 322  3 271
(  51)  3 322  3 271

Extrapatrimoniais
Garantias prestadas e outros passivos eventuais

Garantias e avales  30 230  30 230
 30 230  30 230  

1 Esta rubrica inclui: 

(i) O Grupo La Caixa grupo liderado pela Fundação Bancária La Caixa, compreendendo as sociedades por si controladas. 

(ii) Os Membros do Conselho de Administração, incluindo também (i) a Allianz Europe, Ltd, as sociedades que a controlam, compreendendo a Allianz SE, 

e as sociedades controladas por esta e (ii) a Santoro Financial Holdings, SGPS, por deter a totalidade do capital da Santoro Finance, a Senhora 

Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista da Santoro Financial Holdings, SGPS, a quem, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 

20 e artigo 21 do Cód.VM, a participação detida no Banco BPI pela Santoro Finance é imputável, e as sociedades controladas pela Senhora Engenheira 

Isabel José dos Santos. 

(iii) As sociedades onde os Membros do Conselho de Administração têm influência significativa. 
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SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. 
 

Demonstrações financeiras combinadas consolidadas  
em 30 de Junho de 2015 e 2014 
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SGA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AFRICANOS, SGPS, S.A.
BALANÇOS COMBINADOS CONSOLIDADOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Montantes expressos em milhares de euros)

31 Dez. 14

Notas
Valor antes de 

imparidade e 
amortizações

Imparidade e 
amortizações

Valor                 
líquido

Valor              
líquido Notas 30 Jun. 15 31 Dez. 14

ACTIVO PASSIVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 4.1  1 610 844  1 610 844  1 454 342 Passivos financeiros detidos para negociação 4.13/4.4   18 049   2 270
Disponibilidades em outras instituições de crédito 4.2   268 211   268 211   195 959 Recursos de outras instituições de crédito 4.14    570   29 424

Recursos de clientes e outros empréstimos 4.15  6 769 802  7 448 938
4.3/4.4   349 487   349 487   214 149 Provisões 4.16   31 670   31 304

Activos financeiros disponíveis para venda 4.5  3 110 509  3 110 509  2 663 715 Passivos por impostos 4.17   23 452   17 144
Aplicações em instituições de crédito 4.6  1 048 735  1 048 735  2 001 287 Outros passivos 4.18   133 168   43 408
Crédito a clientes 4.7  1 482 117   92 837  1 389 280  1 832 969 Total do Passivo  6 976 711  7 572 488
Outros activos tangíveis 4.8   239 498   97 802   141 696   141 776 CAPITAIS PRÓPRIOS
Activos intangíveis 4.9   10 327   7 712   2 615   2 811 Capital 4.19   46 000   46 000

Capital subscrito não realizado 4.19 (  12 988)
4.10   67 008   67 008   54 776 Outros instrumentos de capital 4.20 (   97)    3

Activos por impostos 4.11   6 503   6 503   8 631 Reservas de reavaliação 4.21 (  70 879) (  34 050)
Outros activos 4.12   15 139   15 139   18 181 Outras reservas e resultados transitados 4.22   601 391   479 196

Resultado consolidado do Grupo SGA 4.34   67 408   121 484
Capitais Próprios atribuíveis aos accionistas do Grupo SGA   643 823   599 645
Interesses minoritários 4.23   389 493   416 463
Total dos Capitais Próprios  1 033 316  1 016 108

Total do Activo  8 208 378   198 351  8 010 027  8 588 596 Total do Passivo e dos Capitais Próprios  8 010 027  8 588 596

RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
 Garantias prestadas e outros passivos eventuais 4.24   503 622   487 870    
   Dos quais:
     [Garantias e avales] [ 294 111] [ 300 423]
     [Outros] [209 511] [187 447]
Compromissos 4.24   315 943   341 795

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

30 Jun. 15

As notas anexas fazem parte integrante destes balanços.

Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
através de resultados

Investimentos em associadas e entidades sob controlo 
conjunto
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(Montantes expressos em milhares de euros)

Juros e rendimentos similares  227 220  148 141
Juros e encargos similares ( 65 285) ( 45 327)
Margem financeira estrita 4.25  161 935  102 814
Comissões líquidas associadas ao custo amortizado 4.26   4   56
Margem financeira  161 939  102 870

Comissões recebidas  23 436  19 865
Comissões pagas ( 4 744) ( 3 613)
Outros proveitos líquidos  11 598  9 361
Comissões líquidas 4.27  30 290  25 613
Ganhos e perdas em operações ao justo valor  72 871  55 569
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões (  1)   7
Resultados em operações financeiras 4.28  72 870  55 576
Rendimentos e receitas operacionais   678   351
Encargos e gastos operacionais ( 1 766) (  592)
Outros impostos ( 7 705) ( 5 483)
Rendimentos e encargos operacionais 4.29 ( 8 793) ( 5 724)
Produto bancário  256 306  178 335
Custos com pessoal 4.30 ( 43 499) ( 33 963)
Gastos gerais administrativos 4.31 ( 36 540) ( 28 467)
Depreciações e amortizações 4.8/4.9 ( 8 295) ( 6 811)
Custos de estrutura ( 88 334) ( 69 241)
Recuperação de créditos, juros e despesas   978  1 026
Imparidade e provisões líquidas para crédito e garantias 4.16 ( 18 180) ( 5 995)
Imparidade e outras provisões líquidas 4.16 ( 1 802) ( 1 462)
Resultado antes de impostos  148 968  102 663
Impostos sobre lucros 4.32 ( 16 135) ( 9 789)
Resultados de empresas associadas (equivalência patrimonial) 4.33  4 008  3 676
Resultado consolidado global  136 841  96 550
Resultado atribuível a interesses minoritários 4.23 ( 69 433) ( 49 021)
Resultado consolidado do Grupo SGA 4.34  67 408  47 529

Resultados por acção1 (euros) 0.046 0.033

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

1) No cálculo do resultado por acção considerou-se o número de acções representativo do capital social da Sociedade SGA (1 450 827 827 acções ordinárias, sem valor nominal, nominativas e escriturais).

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

SGA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AFRICANOS, SGPS, S.A.

30 Jun. 1430 Jun. 15Notas
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(Montantes expressos em milhares de euros)

Resultado consolidado  67 408  69 433  136 841  47 529  49 021  96 550
Resultado não incluído na demonstração de resultados consolidada:

Rubricas que não serão reclassificadas para a demonstração de resultados:
Desvios actuariais   805   805 (  82) (  82)

Rubricas que poderão ser reclassificadas para a demonstração de resultados:
Diferenças de conversão cambial ( 36 829) ( 32 196) ( 69 025)   723  2 091  2 814
Reavaliação de activos de empresas associadas (  94) (  94) (  553) (  553)

Resultado não incluído na demonstração de resultados consolidada ( 36 118) ( 32 196) ( 68 314)   88  2 091  2 179
Rendimento integral consolidado  31 290  37 237  68 527  47 617  51 112  98 729

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

30 Jun. 15 30 Jun. 14

Atribuível aos accionistas do 
Grupo SGA

Atribuível aos interesses 
minoritários Total Atribuível aos accionistas do 

Grupo SGA
Atribuível aos interesses 

minoritários Total

SGA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AFRICANOS, SGPS, S.A.
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(Montantes expressos em milhares de euros)

Capital Capital subscrito 
não realizado

Outros 
instrumentos de 

capital

Reservas de 
reavaliação

Outras reservas 
e resultados 
transitados

Resultado do 
período

Interesses 
minoritários

Capitais 
próprios

Saldos em 31 de Dezembro de 2013  46 000 ( 14 371)   93 ( 58 416)  390 093  91 399  314 286  769 084
Incorporação em reservas do resultado líquido de 2013  91 399 ( 91 399)
Pagamento de dividendos a interesses minoritários ( 44 185) ( 44 185)
Aumento de capital do BPI Moçambique   850   850
Remuneração variável em Acções (RVA) (  134) (  134)
Rendimento integral no primeiro semestre de 2014   723 (  635)  47 529  51 112  98 729
Saldos em 30 de Junho de 2014  46 000 ( 13 521) (  41) ( 57 693)  480 857  47 529  321 213  824 344
Impostos sobre dividendos atribuíveis à sociedade SGA
Aumento de capital do BPI Moçambique   533   533
Remuneração variável em Acções (RVA)   44   44
Rendimento integral no segundo semestre de 2014  23 643 ( 1 661)  73 955  95 250  191 187
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  46 000 ( 12 988)   3 ( 34 050)  479 196  121 484  416 463 1 016 108
Incorporação em reservas do resultado líquido de 2014  121 484 ( 121 484)
Pagamento de dividendos a interesses minoritários ( 64 207) ( 64 207)
Subscrição do aumento de capital do Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L.  12 988  12 988
Remuneração variável em Acções (RVA) (  100) (  100)
Rendimento integral no primeiro semestre de 2015 ( 36 829)   711  67 408  37 237  68 527
Saldos em 30 de Junho de 2015  46 000 (  97) ( 70 879)  601 391  67 408  389 493 1 033 316

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DE ALTERAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

SGA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AFRICANOS, SGPS, S.A.
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(Montantes expressos em milhares de euros)

30 Jun. 15 30 Jun. 14

Actividades operacionais
Juros, comissões e outros proveitos recebidos   263 891   179 679
Juros, comissões e outros custos pagos (  78 510) (  52 646)
Recuperações de crédito e juros vencidos    978   1 026
Pagamentos a empregados e fornecedores (  70 903) (  56 789)

Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos   115 456   71 270
Diminuições (aumentos) em:

Activos financeiros detidos para negociação, disponíveis para venda e detidos até à maturidade (  509 261) (  377 754)
Aplicações em instituições de crédito   946 707   107 419
Créditos a clientes   439 415 (  39 988)
Outros activos   7 317 (  3 080)

Fluxo líquido proveniente dos activos operacionais   884 178 (  313 403)
Aumentos (diminuições) em:

Recursos de bancos centrais e outras instituições de crédito (  28 854) (  12 481)
Recursos de clientes (  673 699)   338 148
Passivos financeiros de negociação   15 779 (   934)
Outros passivos   12 883   43 273

Fluxo líquido proveniente dos passivos operacionais (  673 891)   368 006
Contribuições para Fundos de Pensões (   716) (   763)
Pagamento de impostos sobre lucros (  7 667) (  12 530)

  317 360   112 580
Actividades de investimento

Subscrição do aumento de capital do Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. (  12 988)
Aquisições de outros activos tangíveis e activos intangíveis (  26 137) (  8 580)
Vendas de outros activos tangíveis   1 959
Dividendos recebidos e outros proveitos   1 879

(  37 166) (  6 701)
Actividades de financiamento

Realização de capital social   12 988    850
Distribuição de dividendos a interesses minoritários (  64 207) (  44 185)
Remuneração variável em acções (   210) (   183)

(  51 429) (  43 518)
Aumento (diminuição) de caixa e seus equivalentes   228 765   62 361
Caixa e seus equivalentes no início do período  1 650 290  1 179 173
Caixa e seus equivalentes no fim do período  1 879 055  1 241 534

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração
Presidente

Vice-Presidente
Vogais

DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações

SGA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AFRICANOS, SGPS, S.A.



SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. 
 

Notas às demonstrações financeiras combinadas 
consolidadas em 30 de Junho de 2015 e 2014 

 
(Montantes expressos em milhares de Euros - m. euros - excepto quando expressamente indicada outra unidade) 



 
 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
A Sociedade SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. (Sociedade SGA) resulta de uma operação de cisão 
simples do Banco BPI, S.A. (Banco BPI), cujo projecto foi aprovado pelo Conselho de Administração do Banco BPI em 30 de 
Setembro de 2015. A operação de cisão produzirá efeitos jurídicos no primeiro dia útil do mês seguinte àquele em que ocorra 
a respectiva inscrição definitiva no registo comercial, sendo portanto esta a data de constituição da SGA. 
 
Na operação de cisão é destacada uma parcela do património do Banco BPI para a Sociedade SGA correspondente à unidade 
de negócio de gestão de participações sociais em instituições de crédito africanas, incluindo todos os demais recursos, 
designadamente activos e os meios humanos que se encontravam afectos ao exercício desta actividade no Banco BPI.  

Através da referida operação de cisão é destacado para a Sociedade SGA um conjunto patrimonial que integra:  

a) As participações sociais detidas pelo Banco BPI nas seguintes entidades:  

(i) Banco de Fomento Angola, S.A. (BFA): participação accionista integrada por 654 086 acções correspondentes a 
50,1% do capital social e inerentes direitos de voto no BFA (sociedade de direito angolano com sede na Rua 
Amílcar Cabral, Luanda, República de Angola, com o capital social de Kz 1 305 561 000, integralmente subscrito e 
realizado, representado por 1 305 561 acções ordinárias com o valor nominal unitário de 1.000 kwanzas); 

 
(ii) Banco Comercial e de Investimentos, S.A. (BCI): participação accionista integrada por 204 263 972 acções 

correspondentes a 30% do capital social e inerentes direitos de voto no BCI (sociedade de direito moçambicano, 
com sede na Av. 25 de Setembro, Prédio John Orr’s, nº 1465, Maputo, Moçambique, com o capital social de Mzn 6 
808 799 060 integralmente subscrito e realizado, representado por 680 879 906 acções com o valor nominal 
unitário de 10 Mzn); 

 
(iii) BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. (BPI Moçambique): participação accionista integrada por 1 084 

265 acções correspondentes a 100% do capital social e inerentes direitos de voto na BPI Moçambique (sociedade 
de direito Moçambicano, com sede na Rua dos Desportistas, nº 833, Ed. JAT V – 1, 1º, Maputo, Moçambique, com 
o capital social de 3 000 000 Mzn integralmente subscrito e realizado, representado por 1 084 265 acções com o 
valor nominal unitário de 100 Mzn. 

 
b) Outros Activos e Posições Jurídicas – outros activos e responsabilidades no valor global líquido de 5 milhões de euros correspondentes 

a um depósito à ordem e a activos e passivos afectos às posições jurídicas em contractos de trabalho celebrados com 
colaboradores, incluindo o activo imobilizado a eles afecto e as responsabilidades com pensões de reforma (e respectiva cobertura por 

fundos de pensões), que se justifica serem destacados para a Sociedade SGA, de modo a que esta, imediatamente após a 
produção de efeitos da cisão, possa iniciar actividade e possa fazê-lo de forma autónoma.  

 
As demonstrações financeiras combinadas da Sociedade SGA em base consolidada (ou Grupo SGA) incorporam:  

 a actividade desenvolvida pelo Banco de Fomento Angola, detido a 50.1% e consolidado por integração global; 

 a participação de 30% detida no BCI em Moçambique, a qual é reconhecida por equivalência patrimonial e a respectiva  
apropriação de resultados; 

 a actividade desenvolvida pela BPI Moçambique1, detida a 100% e consolidada por integração global; 

 a actividade de gestão de participações sociais desenvolvida pela sociedade SGA, a holding do Grupo. 

1) Anteriormente designada BPI Dealer – Sociedade Financeira de Corretagem (Moçambique). 
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Em 30 de Junho de 2015, as sociedades que integram o Grupo SGA são: 

SGA – Sociedade de Gestão de Investimentos Africanos, SGPS, S.A. Portugal  232 697  234 344  55 159
Banco de Fomento Angola, S.A. Angola  780 546 8 041 871  125 930 50.10% Integr. global
Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. Moçambique  223 361 2 447 825  15 814 30.00% Eq. patrimonial
BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. Moçambique   735  1 291 (  296) 100.00% Integr. global

Método de 
consolidação/ 

Registo 
Sede Capitais 

próprios Activo
Lucro 

(prejuízo) do 
exercício

Participação 
detida pelo 
Grupo SGA

 1 Demonstrações financeiras combinadas em base individual. 
 

 
No exercício de 2014, o Grupo SGA realizou aumentos de capital do BPI Moçambique no valor de 1 383 m.euros. 
 
Durante o primeiro semestre de 2015, o Grupo SGA subscreveu o aumento de capital do BCI, no montante de 12 988 
m.euros, mantendo a percentagem de participação em 30% do capital social. 
 
 
2. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS  
 

A) BASES DE APRESENTAÇÃO 
Dado que a Sociedade SGA será constituída por cisão simples da unidade de negócio de gestão de participações sociais em 
instituições de crédito africanas detidas pelo Banco BPI, não existem demonstrações financeiras históricas desta sociedade. 
 
Para efeitos de inclusão no documento equivalente a um prospecto relativo à admissão à negociação de acções 
representativas do capital social da Sociedade SGA e por forma a apresentar informação financeira consolidada histórica da 
Sociedade SGA foram elaboradas demonstrações financeiras combinadas consolidadas reportadas a 30 de Junho de 2015 
(incluindo valores comparativos de 31 de Dezembro de 2014 e 30 de Junho de 2014). 
  
As demonstrações financeiras combinadas consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro ou International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) adoptadas 
pela União Europeia, conforme estabelecido pelo Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
19 de Julho e apresentadas de acordo com a IAS 34 - Reporte Financeiro Intercalar. Em 30 de Junho de 2014 e 30 de Junho 
de 2015 não existiram alterações das IAS/IFRS que tivessem impactos significativos ao nível destas demonstrações 
financeiras combinadas consolidadas. 
 
Estas demonstrações financeiras combinadas consolidadas não estatutárias reflectem os activos, passivos, rendimentos, 
despesas e fluxos de caixa do Grupo SGA e constituem a agregação da informação financeira do Grupo SGA. As referidas 
demonstrações financeiras foram preparadas com base nas demonstrações financeiras e nos registos contabilísticos do 
Banco BPI, S.A., do Banco de Fomento Angola, S.A., do Banco Comercial e de Investimentos, S.A. e do BPI Moçambique – 
Sociedade de Investimento, S.A, tendo subjacente o princípio da continuidade das operações. 

Tendo em conta que, na data de destaque dos direitos de cisão, os accionistas da Sociedade SGA são idênticos aos do 
Banco BPI, a operação de cisão simples foi considerada uma transacção entre entidades sob controlo comum, representando 
uma reorganização de negócios do Banco BPI. Neste contexto, não sendo aplicáveis o IFRS 3 e o IFRIC 17 e não estando o 
tratamento contabilístico desta operação especificamente previsto nos IFRS, foi adoptado o método da comunhão de 
interesses (“pooling of interests”) na preparação das demonstrações financeiras consolidadas e individuais da sociedade SGA. 
De acordo com este método, foram considerados os seguintes critérios nas demonstrações financeiras combinadas 
consolidadas: 

 Os activos e passivos cindidos foram registados pelo valor contabilístico que apresentavam nas demonstrações 
financeiras consolidadas do Banco BPI; 

 As transacções e fluxos de caixa foram apresentados pelos mesmos montantes que eram apresentados nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Banco BPI; 

 Foram repostos os saldos e transacções intra-grupo das empresas incluídas nestas demonstrações financeiras 
consolidadas com as restantes empresas do Grupo BPI; 
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Nas demonstrações financeiras combinadas da sociedade SGA foram assumidos os seguintes pressupostos:  

(i) As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas reportando a operação de cisão a 1 de Janeiro de 2012, 
início do período comparativo mais antigo apresentado. 

(ii) Os investimentos no Banco de Fomento Angola, BCI e BPI Moçambique foram registados pelo valor de balanço que 
existia no Banco BPI em cada um dos períodos. Uma vez que no período coberto pelas demonstrações financeiras se 
verificaram aumentos de capital nessas participadas foi assumido que o valor do capital social da Sociedade SGA se 
manteve em 46 000 m.euros (capital social igual ao previsto no projecto de cisão) e a componente relativa aos aumentos 
de capital das participadas verificados após 1 de Janeiro de 2012 foi considerada a deduzir ao valor do capital social, na 
rubrica Capital subscrito não realizado. Considerou-se que este capital foi realizado pelos accionistas da Sociedade SGA, 
na data em que a Sociedade SGA subscreveu os aumentos de capital das suas participadas. 

(iii) Os resultados combinados dos exercícios de 2012, 2013 e 2014 foram incorporados em resultados transitados da 
sociedade SGA por contrapartida da rubrica de disponibilidades em instituições de crédito (aplicações no Banco BPI). Foi 
assumido que essas disponibilidades não são remuneradas. 

(iv) Não foi considerado o pagamento de dividendos a accionistas da sociedade SGA, tendo em conta que no período 
abrangido por estas demonstrações financeiras o Banco BPI não distribuiu dividendos aos seus accionistas. 

(v) Os dividendos pagos a partir de 1 de Janeiro de 2012 pelo Banco de Fomento Angola, BCI e BPI Moçambique foram 
considerados proveitos da Sociedade SGA. 

(vi) Foi considerada uma estimativa dos custos suportados pelo Banco BPI com Administradores e Colaboradores afectos à 
unidade económica a destacar para a sociedade SGA, tendo em conta a política de remunerações em vigor no Banco 
BPI durante este período. Foi também incluída uma estimativa do imobilizado alocado a esses Administradores e 
Colaboradores. Admitiu-se que os Administradores e Colaboradores cindidos do Banco BPI mantêm as condições que 
tinham, em termos de remuneração e benefícios de pensões de reforma e sobrevivência. 

(vii) Foi considerada uma estimativa das responsabilidades com pensões associadas a Administradores e Colaboradores
2
 

cindidos do Banco BPI (de acordo com os pressupostos actuariais utilizados pelo BPI) e a parte proporcional dos fundos 
de pensões do Banco BPI. Foram apurados desvios actuariais a partir de 1 de Janeiro de 2012, tendo em conta a 
evolução das responsabilidades com pensões, as alterações de pressupostos actuariais e a rentabilidade efectiva dos 
fundos de pensões do Banco BPI. Admitiram-se contribuições anuais para os Fundos de Pensões da sociedade SGA de 
forma a assegurar a manutenção de uma percentagem de cobertura das responsabilidades no final de cada período pelo 
Fundo de Pensões idêntica à verificada no Banco BPI.  

(viii) Não foi incluída uma estimativa dos custos que a sociedade SGA poderia ter de suportar caso tivesse operado como 
entidade autónoma durante os períodos abrangidos por estas demonstrações financeiras. 

(ix) Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas combinadas assumiu-se que será aplicável o regime de 
neutralidade fiscal previsto nos artigos 73º a 78º do Código de IRC, uma vez que se trata de uma condição necessária 
para a concretização da operação de cisão, conforme previsto no projecto de cisão. 

(x) Não foram reconhecidos impostos diferidos activos associados aos prejuízos fiscais estimados para a sociedade SGA em 
base individual, tendo em conta que os proveitos desta sociedade resultam essencialmente de dividendos recebidos do 
Banco de Fomento Angola, BCI e BPI Moçambique, os quais estão isentos de IRC ao abrigo do disposto no artigo 51.º do 
Código do IRC. Neste contexto, não está demonstrada a probabilidade de existência de lucros tributáveis futuros da 
sociedade, que permita a utilização dos referidos prejuízos fiscais 

(xi) Não foram registados impostos diferidos activos ou passivos para as diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis 
associadas a investimentos em empresas filiais e associadas, por não ser provável que a diferença se reverta no futuro 
previsível, excepto nos seguintes casos: 
- são reconhecidos os impostos diferidos passivos associados à estimativa dos dividendos a distribuir à Sociedade SGA, 
no ano seguinte, sobre o resultado líquido do exercício do Banco de Fomento Angola; 
- são reconhecidos os impostos diferidos passivos associados à totalidade dos lucros distribuíveis do BCI.

2
 Não foram consideradas as responsabilidades com pensões de reforma de um dos Administradores cindidos no montante de 3 515 m.euros e 

3 348 m.euros, em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, respectivamente. 
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(xii) Foi considerada a participação total detida pelo Grupo BPI no BFA, BCI e BPI Moçambique, embora uma parte não fosse 
ainda detida directamente pelo Banco BPI. Em 30 de Junho de 2015, as participações financeiras no BFA e na BPI 
Moçambique encontravam-se repartidas pelas seguintes sociedades do Grupo BPI, as quais são, de forma directa e 
indirecta, integralmente dominadas pelo Banco BPI: 

 
 BFA: 

Quantidade 
acções

% detida

Banco BPI, S.A.  653 910 50.0865%

BPI Madeira – SGPS, Unipessoal, S.A.   44 0.0034%

BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.   88 0.0067%

Banco BPI Cayman, Ltd.   44 0.0034%

 654 086 50.1000%  
 
• BPI Moçambique: 

Quantidade 
acções

% detida

Banco BPI, S.A. 1 066 965 98.4045%

Banco Português de Investimento, S.A.  17 200 1.5863%

BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.   100 0.0092%

1 084 265 100.0000%  
  

Está prevista a aquisição, pelo Banco BPI a cada uma das sociedades acima referidas, das acções respectivamente 
detidas quer no BFA quer na BPI Moçambique, aquisições essas que serão realizadas, em momento anterior à data de 
produção de efeitos da projectada cisão. 

 
As demonstrações financeiras combinadas consolidadas apresentadas reflectem a agregação e a consolidação da informação 
financeira das sociedades que integram o Grupo SGA. Estas demonstrações financeiras contemplam determinadas alocações de 
activos e passivos, rendimentos e despesas que não representam necessariamente a posição financeira consolidada e os resultados e 
rendimento integral consolidados das operações da Sociedade SGA que se teriam verificado caso o Grupo tivesse operado como uma 
entidade autónoma no primeiro semestre de 2015, no primeiro semestre de 2014 e no exercício findo em 31 de Dezembro de 2014. 
 
As demonstrações financeiras combinadas da Sociedade SGA são apresentadas em euros (milhares) que corresponde à 
moeda de apresentação do Grupo SGA. 
 
Adopção de normas (novas ou revistas) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (IASB) e 
interpretações emitidas pelo “International Financial Reporting Interpretation Commitee” (IFRIC), conforme adoptadas 
pela União Europeia 

 
As normas (novas ou revistas) e interpretações, aplicáveis à actividade do Grupo SGA e reflectidas nas demonstrações 
financeiras com referência a 30 de Junho de 2015, foram as seguintes: 
 

- IFRIC 21 – Taxas do Governo: esta interpretação estabelece os critérios para reconhecimento de um 
passivo pelo pagamento de taxas impostas pelos Governo (que não impostos sobre o rendimento). Esta 
interpretação tipifica as taxas do Governo e os eventos que dão origem à obrigação de pagamento, 
clarificando o momento em que estas devem ser reconhecidas como um passivo. É de aplicação 
obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 17 de Junho de 2014.  

 
-  Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro – Ciclo 2011-2013: este processo envolveu a 

revisão de 4 normas contabilísticas. A aplicação destas alterações é obrigatória em exercícios económicos 
iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2015. 

 
-  Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro – Ciclo 2010-2012: este processo envolveu a 

revisão de 7 normas contabilísticas. A aplicação destas alterações é obrigatória em exercícios económicos 
iniciados em ou após 1 de Fevereiro de 2015. 
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- IAS 19 – Benefícios a empregados: Planos de benefício definido – contribuições de colaboradores: foram 
introduzidas alterações a esta norma para clarificar a forma como as contribuições de colaboradores 
associadas aos serviços prestados devem ser atribuídas pelos períodos de serviço. Adicionalmente, vem 
permitir que se o montante da contribuição for independente do número de anos de serviço prestado, essas 
contribuições podem ser reconhecidas como uma dedução ao custo do serviço corrente no período em que 
o respectivo serviço for prestado. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou 
após 1 de Fevereiro de 2015.  

  
A aplicação das alterações das normas referidas acima não teve impactos significativos nas demonstrações financeiras 
apresentadas. 
 
 

B) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
As políticas contabilísticas que se seguem são aplicáveis às demonstrações financeiras consolidadas do Grupo SGA. 
 
2.1. Consolidação de empresas filiais e entidades sob controlo conjunto e registo de empresas 
associadas (IFRS 10, IFRS 11, IAS 28 e IFRS 3) 
A sociedade SGA detém, directa e indirectamente, participações financeiras em empresas filiais e associadas. 
 
São consideradas empresas filiais aquelas em que a Sociedade SGA detém o controlo, ou seja, quando se verifica 
cumulativamente as seguintes condições: 
- poder sobre a empresa;  
- exposição, ou direito, a retornos variáveis decorrentes do envolvimento com a empresa; e 
- capacidade de utilizar esse poder sobre a empresa para influenciar o montante dos retornos variáveis. 
 
Empresas associadas são aquelas em que a Sociedade SGA exerce, directa ou indirectamente, uma influência significativa 
sobre a sua gestão e a sua política financeira mas não detém o controlo da empresa. Como regra geral, presume-se que 
existe influência significativa quando a participação de capital é superior a 20%. 
 
As demonstrações financeiras das empresas filiais são consolidadas pelo método de integração global. As transacções e os 
saldos significativos entre as empresas cujas demonstrações financeiras são objecto de integração global são eliminados no 
processo de consolidação e o valor do capital, das reservas e dos resultados correspondente à participação de terceiros 
nestas empresas é apresentado na rubrica interesses minoritários. Quando necessário, são efectuados ajustamentos às 
demonstrações financeiras das empresas filiais de modo a assegurar a sua consistência com as políticas contabilísticas 
adoptadas pelo Grupo SGA. 
 
As diferenças de consolidação negativas - goodwill - correspondentes à diferença entre o custo de aquisição (incluindo 
despesas) e o justo valor líquido dos activos, passivos e passivos contingentes identificáveis das empresas filiais na data da 
primeira consolidação, são registadas como activo e sujeitas a testes de imparidade. No momento da venda de uma empresa 
filial, o saldo líquido do goodwill é incluído na determinação da mais ou menos-valia gerada na venda. 
 
As empresas associadas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Segundo este método, o valor do 
investimento inicialmente reconhecido pelo custo é ajustado pela alteração pós-aquisição do valor dos activos líquidos da 
empresa associada, na proporção detida pelo Grupo SGA. 
 
O goodwill das empresas associadas é incluído no valor de balanço da participação. O valor de balanço das empresas 
associadas (incluindo goodwill) é sujeito a teste de imparidade nos termos do IAS 36 e IAS 39. 
 
No caso de empresas associadas adquiridas por fases, o goodwill é calculado no momento em que a empresa adquirida se 
torna uma associada, sendo determinado com base na diferença entre o custo total de aquisição do investimento e a 
proporção detida no justo valor dos activos e passivos identificáveis da associada nessa data. Conforme previsto no IAS 28, o 
custo total de aquisição corresponde ao justo valor do investimento original determinado na data em que passa a existir 
influência significativa, acrescido do valor pago pela participação adicional. De acordo com a política definida pelo Grupo SGA, 
os ganhos ou perdas na reavaliação ao justo valor do investimento original são reconhecidos em resultados na data em que a 
empresa adquirida se torna uma associada.
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Na sequência de perda de influência significativa sobre uma empresa associada (presume-se uma participação de capital 
inferior a 20%) e de acordo com o previsto na IAS 28, a participação detida é reclassificada da carteira de Investimentos em 
Associadas para a carteira de Activos Financeiros Disponíveis para Venda, sendo registada pelo seu justo valor na data da 
perda de influência significativa. A diferença entre o justo valor da participação detida e o custo do investimento nessa data é 
reconhecida em resultados. 
 
Conforme previsto no IFRS 1 e de acordo com as políticas contabilísticas em vigor no Banco BPI até à data da transição para 
as IAS/IFRS, o valor do goodwill gerado em investimentos efectuados até 1 de Janeiro de 2004 foi integralmente deduzido aos 
capitais próprios. 
 
As diferenças de consolidação positivas - badwill - correspondentes à diferença entre o custo de aquisição (incluindo 
despesas) e o justo valor líquido dos activos, passivos e passivos contingentes identificáveis das empresas filiais e associadas 
na data da primeira consolidação ou do registo pelo método da equivalência patrimonial são imediatamente reconhecidas em 
resultados. 
 
As demonstrações financeiras das empresas filiais ou associadas inactivas ou em liquidação são excluídas da consolidação e 
de reavaliação por equivalência patrimonial. Estas participações são classificadas em activos financeiros disponíveis para 
venda. 
 
O lucro consolidado resulta da agregação dos resultados líquidos da Sociedade SGA e das empresas filiais, associadas e 
entidades de controlo conjunto, estes na proporção da participação efectiva e do período de detenção respectivos, após se 
efectuarem os ajustamentos de consolidação, designadamente a eliminação de proveitos e custos gerados em transacções 
realizadas entre as empresas incluídas no perímetro de consolidação. 
 
Empresas filiais e associadas em moeda estrangeira (IAS 21 e IAS 29) 
A consolidação das demonstrações financeiras de empresas filiais e associadas expressas em moeda estrangeira é precedida 
da sua conversão para euros com base no câmbio de divisas: 

− a conversão para euros dos activos e passivos expressos em moeda estrangeira é efectuada com base no câmbio à 
data do balanço; 

− os proveitos e custos apurados nas diferentes moedas são convertidos para euros ao câmbio do mês em que são 
reconhecidos; e, 

− as diferenças cambiais associadas à conversão para euros são reconhecidas directamente nos capitais próprios, na 
rubrica reservas de reavaliação – reservas associadas a diferenças cambiais. 

 
Sempre que uma entidade estrangeira é alienada, a diferença cambial acumulada é reconhecida na demonstração de 
resultados como um ganho ou perda na alienação. 
 
As taxas de câmbio utilizadas na conversão para euros das contas das empresas filiais e associadas estrangeiras foram as 
seguintes: 

Kwanza 135.33 122.051 125.195 130.183 133.31 133.566
Metical 43.69 39.973 40.84 41.626 42.78 40.088

Final do 
período

Média do 
período

30 Jun. 14

Final do 
período

Média do 
período

30 Jun. 15 31 Dez. 14

Final do 
período

Média do 
período

 
 
O balanço combinado do Grupo SGA inclui uma parte relevante de activos e passivos denominados em kwanzas, conforme 
evidenciado na Nota 4.36 Riscos financeiros – Risco cambial. A informação financeira expressa nesta moeda divulgada nas 
demonstrações financeiras combinadas e nas notas anexas foi convertida em euros para efeitos de apresentação com base 
nos critérios acima descritos. Estes valores não devem ser interpretados como a representação que os montantes em 
kwanzas poderiam ter sido, ou poderão vir a ser, convertidos em euros. 
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2.2. Activos e passivos financeiros (IAS 32, IAS 39, IFRS 7 e IFRS 13) 
Os activos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço do Grupo SGA na data de pagamento ou recebimento, salvo 
se decorrer de expressa estipulação contratual ou de regime legal ou regulamentar aplicável que os direitos e obrigações 
inerentes aos valores transaccionados se transferem em data diferente, casos em que será esta última a data relevante. 
 
No momento inicial, os activos e passivos financeiros são reconhecidos pelo justo valor acrescido de custos de transacção 
directamente atribuíveis, excepto para os activos e passivos ao justo valor através de resultados em que os custos de 
transacção são imediatamente reconhecidos em resultados. 
 
Nos termos do IFRS 13, entende-se por justo valor o montante que seria recebido pela venda de um activo ou pago para 
transferir um passivo numa transacção efectuada entre participantes no mercado à data da mensuração. Na data da 
contratação ou de início de uma operação o justo valor é geralmente o valor da transacção. 
 
O justo valor é determinado com base em: 

 preços de um mercado activo, ou  
 métodos e técnicas de avaliação (quando não há um mercado activo), que tenham subjacente: 

− cálculos matemáticos baseados em teorias financeiras reconhecidas; ou, 
− preços calculados com base em activos ou passivos semelhantes transaccionados em mercados activos ou com 

base em estimativas estatísticas ou outros métodos quantitativos. 
 
No momento da aquisição ou originação, os activos financeiros são classificados numa das quatro categorias previstas no IAS 
39: 

− activos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados; 
− activos financeiros detidos até à maturidade; 
− activos financeiros disponíveis para venda; 
− créditos e outros valores a receber 

 
Na sequência da alteração do IAS 39 em Outubro de 2008, sob a designação "Reclassificação de activos financeiros" passou 
a ser possível efectuar as seguintes reclassificações entre as categorias de activos financeiros: (i) em circunstâncias 
particulares, activos financeiros não derivados (que não os designados no reconhecimento inicial ao justo valor através de 
resultados no âmbito da "Fair Value Option") podem ser transferidos da categoria ao justo valor através de resultados, e (ii) 
activos financeiros que cumpram com a definição de crédito ou outros valores a receber podem ser transferidos da categoria 
de activos financeiros disponíveis para venda para a categoria de crédito e outros valores a receber, desde que a entidade 
tenha a intenção e capacidade de os deter no futuro próximo ou até à maturidade. As demonstrações financeiras da 
Sociedade SGA não incluem reclassificações de activos financeiros. 
 
Na nota 4.36 são apresentadas em detalhe as metodologias de valorização dos activos e passivos financeiros registados ao 
justo valor (Activos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados, Passivos financeiros de negociação e 
Activos financeiros disponíveis para venda). 
 
2.2.1. Activos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados e Passivos financeiros de 
negociação 
Estas rubricas incluem: 

 títulos de rendimento fixo e títulos de rendimento variável transaccionados em mercados activos e em que a 
Sociedade tenha optado, na data de escrituração, por registar e avaliar ao justo valor através de resultados, 
podendo estar classificadas em posições detidas para negociação ou ao justo valor através de resultados; e 

 derivados, excepto se forem designados como instrumentos de cobertura no âmbito da aplicação de 
contabilidade de cobertura. 

 
A avaliação destes activos e passivos é efectuada diariamente com base no justo valor, tendo em consideração o risco de 
crédito próprio e das contrapartes das operações. No caso das obrigações e outros títulos de rendimento fixo, o valor de 
balanço inclui o montante dos juros corridos e não cobrados. 
 
Os ganhos e perdas resultantes da alteração de justo valor são reconhecidos em resultados.
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As operações de derivados são sujeitas a análise de risco de crédito, sendo o respectivo valor ajustado por contrapartida de 
prejuízos em operações financeiras. 
 
2.2.2. Activos financeiros disponíveis para venda 
Esta rubrica inclui: 

 títulos de rendimento fixo que não tenham sido classificados como carteira de negociação, títulos detidos até 
à maturidade ou como carteira de crédito; 

 títulos de rendimento variável disponíveis para venda; e 
 suprimentos e prestações suplementares de capital em activos financeiros disponíveis para venda. 

 
Os activos classificados como disponíveis para venda são avaliados ao justo valor, excepto no caso de instrumentos de capital 
próprio não cotados num mercado activo e cujo justo valor não pode ser fiavelmente mensurado ou estimado, que 
permanecem registados ao custo. 
 
Os ganhos e perdas resultantes de alterações no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos 
directamente nos capitais próprios na rubrica reservas de reavaliação de justo valor, excepto no caso de perdas por 
imparidade e de ganhos e perdas cambiais de activos monetários, até que o activo seja vendido, momento em que o ganho ou 
perda anteriormente reconhecido no capital próprio é registado em resultados. 
 
Os juros corridos de obrigações e outros títulos de rendimento fixo e as diferenças entre o custo de aquisição e o valor nominal 
(prémio ou desconto) são registados em resultados, de acordo com o método da taxa de juro efectiva. 
 
Os rendimentos de títulos de rendimento variável (dividendos no caso das acções) são registados em resultados, na data em 
que são atribuídos ou recebidos. De acordo com este critério, os dividendos antecipados são registados como proveitos no 
exercício em que é deliberada a sua distribuição. 
 
Com referência à data de preparação das demonstrações financeiras, a Sociedade avalia a existência de situações de 
evidência objectiva que os activos financeiros disponíveis para venda estão com imparidade, considerando a situação dos 
mercados e a informação disponível sobre os emitentes. 
 
Conforme previsto no IAS 39, um activo financeiro disponível para venda está com imparidade e são incorridas perdas por 
imparidade se, e apenas se: (i) existir evidência objectiva de imparidade como resultado de um ou mais eventos que 
ocorreram após o reconhecimento inicial do activo (um "evento de perda"); e (ii) esse(s) evento(s) de perda tiver(em) impacto 
nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro, que possa ser fiavelmente estimado. 
 
De acordo com o IAS 39, a evidência objectiva que um activo financeiro disponível para venda está com imparidade inclui 
dados observáveis acerca dos seguintes eventos de perda: 

 Dificuldades financeiras significativas do emitente; 
 Incumprimento contratual do emitente em termos de reembolso de capital ou pagamento de juros; 
 Probabilidade de falência do emitente; 
 Desaparecimento de um mercado activo para o activo financeiro devido a dificuldades financeiras do 

emitente. 
 
Para além dos eventos relativos a instrumentos de dívida acima referidos, a existência de evidência objectiva de imparidade 
em instrumentos de capital considera ainda a informação acerca dos seguintes eventos de perda: 

 Alterações significativas com impacto adverso na envolvente tecnológica, de mercado, económica ou legal 
em que o emitente opera que indiquem que o custo do investimento pode não ser recuperado na totalidade; 

 Um declínio significativo ou prolongado do valor de mercado do activo financeiro abaixo do custo de 
aquisição. 

 
Quando existe evidência objectiva que um activo financeiro disponível para venda está com imparidade, a perda acumulada na 
reserva de reavaliação de justo valor é removida do capital próprio e reconhecida nos resultados. 
 
As perdas por imparidade registadas em títulos de rendimento fixo são revertidas através de resultados, se houver uma 
alteração positiva no justo valor do título resultante de um evento ocorrido após a determinação da imparidade. As perdas por 
imparidades relativas a títulos de rendimento variável não podem ser revertidas. No caso de títulos para os quais tenha sido 
reconhecida imparidade, posteriores variações negativas de justo valor são sempre reconhecidas em resultados.
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As variações cambiais de activos não monetários (instrumentos de capital próprio) classificados na carteira de disponíveis 
para venda são registadas em reservas de reavaliação por diferenças cambiais. As variações cambiais dos restantes títulos 
são registadas em resultados. 
 
2.2.3. Créditos e outros valores a receber 
O crédito e valores a receber abrange os créditos concedidos pelo Grupo SGA a Clientes e a Instituições de Crédito, incluindo 
operações que não sejam transaccionados num mercado activo e para os quais não haja intenção de venda. 
 
Os empréstimos e créditos titulados transaccionados num mercado activo são classificados como activos financeiros 
disponíveis para venda. 
 
No momento inicial os créditos e valores a receber são registados ao justo valor. Em geral, o justo valor no momento inicial 
corresponde ao valor de transacção e inclui comissões, taxas ou outros custos e proveitos associados às operações de 
crédito. Posteriormente, os empréstimos e contas a receber são valorizados ao custo amortizado, com base no método da 
taxa de juro efectiva e sujeitos a testes de imparidade. 
 
Os juros, comissões e outros custos e proveitos associados a operações de crédito são periodificados ao longo da vida das 
operações, independentemente do momento em que são cobrados ou pagos. As comissões recebidas por compromissos de 
crédito são reconhecidas de forma diferida e linear durante a vida do compromisso. 
 
Nos termos do Aviso n.º 3/2012, do Banco Nacional de Angola, as operações de crédito do BFA são classificadas por ordem 
crescente de risco, de acordo com as seguintes classes: 
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 
 
A classificação das operações de crédito a um mesmo cliente é efectuada no nível que apresentar maior risco. 
 
O crédito vencido é classificado nos níveis de risco em função do tempo decorrido desde a data de entrada das operações em 
incumprimento, sendo os níveis mínimos de provisionamento calculados de acordo com a tabela seguinte: 

Níveis de risco A B C D E F G

de 3 a 5 
meses

de 5 a 6 
meses

mais de 6 
meses

Tempo decorrido desde a entrada 
em incumprimento até 15 dias

de 15 a 30 
dias

de 1 a 2 
meses

de 2 a 3 
meses

Para os créditos concedidos a clientes por prazo superior a dois anos, o tempo decorrido desde a entrada em incumprimento é 
considerado em dobro face ao período acima indicado. 
 
As operações de crédito sem incumprimento, que não foram registadas como crédito vencido, são classificadas com base nos 
seguintes critérios definidos pelo Banco: 
 
- Nível A: créditos com garantia de contas bancárias cativas junto do BFA e/ou títulos do Estado (Obrigações e Bilhetes do 
Tesouro, e Títulos do Banco Central), cujo total das garantias recebidas seja igual ou superior ao valor das responsabilidades. 
São também classificados inicialmente neste nível determinados créditos considerados pelo Banco como tendo risco nulo, 
atendendo às características dos respectivos mutuários e à natureza das operações;
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- Nível B: créditos com garantia de contas bancárias cativas junto do BFA e/ou títulos do Estado (Obrigações e Bilhetes do 
Tesouro, e Títulos do Banco Central), cujo total das garantias recebidas seja superior a 75% e inferior a 100% do valor das 
responsabilidades; e 
 
- Nível C: restantes créditos incluindo operações com outro tipo de garantias reais e operações apenas com garantia pessoal. 
 
No âmbito da revisão regular das operações de crédito, incluindo operações com crédito vencido, o BFA efectua 
reclassificações de operações de crédito vencido para crédito vincendo, com base numa análise das perspectivas económicas 
de cobrabilidade, atendendo nomeadamente à existência de garantias, ao património dos mutuários ou avalistas e à existência 
de operações cujo risco o BFA equipara a risco Estado. 
 
Anualmente, o BFA abate ao activo os créditos classificados há mais de seis meses no Nível G, pela utilização da respectiva 
provisão. 
 
As operações que sejam objecto de renegociação são mantidas, pelo menos, no mesmo nível de risco em que estavam 
classificadas no mês imediatamente anterior à renegociação. A reclassificação para um nível de risco inferior ocorre apenas 
se houver uma amortização regular e significativa da operação, pagamento dos juros vencidos e de mora, ou em função da 
qualidade e valor de novas garantias apresentadas para a operação renegociada. Os ganhos ou proveitos resultantes da 
renegociação são registados quando do seu efectivo recebimento. 
 
Reportes 
Os títulos comprados com acordo de revenda não são registados na carteira de títulos. Os fundos entregues são registados, 
na data de liquidação, como um crédito, sendo periodificado o valor de juros. 
 
Os títulos vendidos com acordo de recompra são mantidos na carteira onde estavam originalmente registados. Os fundos 
recebidos são registados, na data de liquidação, em conta própria do passivo, sendo periodificado o valor de juros. 
 
Garantias prestadas e compromissos irrevogáveis 
As responsabilidades por garantias prestadas e compromissos irrevogáveis são registadas em contas extrapatrimoniais pelo 
valor em risco, sendo os fluxos de juros, comissões ou outros proveitos registados em contas de resultados ao longo da vida 
das operações. Estas operações estão sujeitas a testes de imparidade. 
 
Imparidade 
Os créditos e valores a receber e garantias são sujeitos a testes de imparidade. As perdas por imparidade identificadas são 
registadas por contrapartida de resultados do exercício. No caso de, em períodos futuros, se verificar uma redução da perda 
estimada, a imparidade inicialmente registada é igualmente revertida por contrapartida de resultados. 
 
De acordo com o IAS 39, um activo financeiro encontra-se em situação de imparidade quando existe evidência de que tenham 
ocorrido um ou mais eventos de perda (loss event) após o reconhecimento inicial do activo, e esses eventos tenham impacto 
na estimativa do valor recuperável dos fluxos de caixa futuros do activo financeiro considerado. 
 
O IAS 39 define alguns eventos que podem ser indicadores de evidência objectiva de imparidade (incumprimento de contrato, 
tais como atraso no pagamento de capital ou juros; tornar-se provável que o mutuário vá entrar em falência, etc), mas, em 
algumas circunstâncias, a determinação do valor das perdas por imparidade implica a utilização do julgamento profissional. 
 
A existência de evidência objectiva de situações de imparidade é avaliada com referência à data de apresentação das 
demonstrações financeiras.  
 
A avaliação da imparidade é efectuada em base individual para créditos de montante significativo e em base individual ou 
colectiva para as operações que não sejam de montante significativo. 
 
Para efeitos de determinação de imparidade, a carteira de crédito encontra-se segmentada da seguinte forma: 
 Clientes particulares (inclui os segmentos de cartões de crédito, consumo geral, crédito automóvel, crédito à habitação e 

descobertos); 
 Clientes empresas (inclui os segmentos de empresas exposições menos significativas e empresas exposições 

significativas e descobertos); 
 Crédito por assinatura; e 
 Sector público 
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O BFA calcula imparidade em base individual para os Clientes com os seguintes critérios: 
 Todos os Clientes que se encontram sobre a gestão da Direcção de Acompanhamento, Recuperação e Contencioso 

(“DARC”); 
 Todos os Clientes identificados com operações reestruturadas; 
 Todos os clientes reclassificados pelo Banco, nomeadamente, operações de crédito em incumprimento que são 

reclassificadas manualmente para um nível de risco que, de acordo com o BFA, reflecte melhor o risco associado ao 
cliente e clientes com operações reclassificadas contabilisticamente ao nível do respectivo incumprimento (reclassificadas 
para regulares); 

 Clientes empresas com exposição bruta (incluindo garantias e créditos documentários) superior a 250 milhares de dólares; 
 Clientes particulares com exposição bruta superior a 1 000 milhares de dólares; e 
 Clientes particulares com exposição bruta superior a ou 250 milhares de dólares e com montantes vencidos (mais de 30 

dias de atraso) superiores a 10 milhares de dólares. 
 
As operações de crédito incluídas nestes critérios que não evidenciam indícios de imparidade, bem como as restantes 
operações de crédito, são sujeitas a análises colectivas para determinação da imparidade associada. 
 
Análise individual 
Para as operações analisadas em base individual a averiguação de indícios de imparidade é efectuada através de uma ficha 
de análise individual de imparidade que incorpora a aferição automática de variáveis numéricas e a apreciação subjectiva dos 
analistas de crédito. 
 
Nos casos em que existe evidência objectiva de imparidade numa base individual, o montante das perdas identificadas é 
calculado com base na diferença entre o valor de balanço e a estimativa do valor que se espera recuperar do crédito, após 
custos de recuperação, actualizado à taxa de juro efectiva durante um período correspondente à diferença entre a data de 
cálculo da imparidade e a data prevista para a recuperação. 
 
De salientar que o valor expectável de recuperação do crédito reflecte os fluxos de caixa que poderão resultar da execução 
das garantias ou colaterais associados ao crédito concedido, deduzido dos custos inerentes ao respectivo processo de 
recuperação. 
 
Os activos avaliados individualmente e para os quais não tenham sido apuradas perdas por imparidade são incluídos num 
grupo de activos com características de risco de crédito semelhantes, e a existência de imparidade é avaliada colectivamente. 
 
A determinação da imparidade para estes grupos de activos é efectuada nos termos descritos no ponto seguinte – Análise 
colectiva.  
 
Os activos para os quais são apuradas perdas por imparidade na análise individual não são sujeitos ao registo de perdas por 
imparidade na análise colectiva. 
 
Análise colectiva 
Os cash-flows futuros de grupos de crédito sujeitos a análise colectiva de imparidade são estimados com base na experiência 
histórica de perdas para activos com características de risco de crédito semelhante.  
 
A análise colectiva envolve a estimativa dos seguintes factores de risco: 

− Possibilidade de uma operação ou cliente em situação regular vir a demonstrar indícios de imparidade manifestados 
através de atrasos ocorridos durante o período de emergência (período de tempo que medeia entre a ocorrência do 
evento da perda e a identificação desse mesmo evento). 
Conforme previsto no IAS 39, estas situações correspondem a perdas incorridas mas ainda não observadas 
(“incurred but not reported”), ou seja, casos em que, para parte da carteira de crédito, o evento de perda já ocorreu 
mas o Grupo SGA ainda não o identificou. 

− Possibilidade de uma operação ou cliente que já registou atrasos entrar em default (situação de contencioso) durante 
o prazo residual da operação. 

− Perda económica das operações no caso de entrarem em situação de default. 
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Para a determinação da percentagem de perda estimada para as operações ou clientes em situação de default são 
considerados os pagamentos efectuados pelos clientes após o default e as recuperações por via da execução de garantias, 
deduzidos de custos directos do processo de recuperação. Os fluxos considerados são descontados à taxa de juro das 
operações e comparados com a exposição existente no momento do default. 
 
Os inputs para cálculo da imparidade colectiva são determinados com base em modelos estatísticos para grupos de crédito e 
revistos regularmente para aproximar os valores estimados aos valores reais.  
 
Para as exposições com evidência objectiva de imparidade, o montante da perda resulta da comparação entre o valor de 
balanço e o valor actual dos cash-flows futuros estimados. Para efeitos de actualização dos cash-flows futuros é considerada a 
taxa de juros das operações na data de cada análise. 
 
2.2.4. Depósitos e outros recursos 
Após o reconhecimento inicial, os depósitos e recursos financeiros de Clientes e Instituições de Crédito são valorizados ao 
custo amortizado, com base no método da taxa de juro efectiva. 
 
2.2.5. Activos e passivos financeiros em moeda estrangeira 
Os activos e passivos financeiros em moeda estrangeira são registados segundo o sistema multi-currency, isto é, nas 
respectivas moedas de denominação. 
 
A conversão para euros dos activos e passivos expressos em moeda estrangeira é efectuada com base no câmbio oficial de 
divisas. 
 
Os proveitos e custos apurados nas diferentes moedas são convertidos para euros ao câmbio do dia em que são 
reconhecidos. 
 
2.3. Activos tangíveis (IAS 16) 
Os activos tangíveis utilizados pelo Grupo SGA para o desenvolvimento da sua actividade são contabilisticamente relevados 
pelo custo de aquisição (incluindo custos directamente atribuíveis) deduzido de amortizações acumuladas e perdas por 
imparidades. 
 
A depreciação dos activos tangíveis é registada numa base sistemática ao longo do período de vida útil estimado do bem, 
correspondente ao período em que se espera que o activo esteja disponível para uso: 

 Anos de vida útil 
Imóveis de serviço próprio 
Obras em imóveis arrendados 

50 
10  

Equipamento 3 a 10 
   Mobiliário e material 10 
   Máquinas e ferramentas 6 e 7 
   Equipamento informático 3 
   Instalações interiores 10 
   Material de transporte 3 
 
Activos tangíveis adquiridos em locação financeira 
Os activos tangíveis adquiridos através de operações de locação, em que o Grupo SGA detém todos os riscos e vantagens 
inerentes à propriedade do bem, são amortizados de acordo com o procedimento descrito no ponto anterior. 
 
As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital. Os passivos são reduzidos pelo 
montante correspondente à amortização do capital de cada uma das rendas e os encargos financeiros são imputados aos 
períodos durante o prazo de locação. 
 
2.4. Activos recebidos por recuperação de créditos (IFRS 5) 
Os activos (imóveis, equipamentos e outros bens) recebidos por recuperações de créditos são registados na rubrica outros 
activos, dado que nem sempre se encontram em condições de venda imediata e o prazo de detenção destes activos pode ser 
superior a um ano. Estes activos são registados pelo montante apurado na sua avaliação, no momento da recuperação.  

1 º Semestre 2015 | Notas às demonstrações financeiras combinadas consolidadas | SGA | 13 
 



 
 

 
 
 Estes imóveis são objecto de avaliações periódicas que dão lugar a perdas por imparidade sempre que o valor decorrente 
dessas avaliações líquido de custos de venda seja inferior ao valor por que se encontram contabilizados. 
 
2.5. Activos intangíveis  (IAS 38) 
O Grupo SGA regista nesta rubrica as despesas da fase de desenvolvimento de projectos implementados e a implementar, 
bem como o custo de software adquirido, em qualquer dos casos quando o impacto esperado se repercuta para além do 
exercício em que são realizados. 
 
Os activos intangíveis são amortizados pelo método das quotas anuais constantes e por duodécimos, ao longo do período de 
vida útil estimado do bem o qual, em geral, corresponde a um período de três anos. 
 
O Grupo SGA não reconheceu quaisquer activos intangíveis gerados internamente.  
 
2.6. Pensões de reforma e de sobrevivência (IAS 19) 
 
2.6.1. Colaboradores da Sociedade SGA 
Os Colaboradores da sociedade SGA estão abrangidos pelo Acordo Colectivo de Trabalho do sector bancário português, 
assumindo a sociedade SGA o compromisso de atribuir aos seus Colaboradores ou às suas famílias prestações pecuniárias a 
título de reforma por velhice ou invalidez, de reforma antecipada ou de sobrevivência (plano de benefícios definidos). Estas 
prestações consistem numa percentagem crescente com o número de anos de serviço do Colaborador, aplicada aos seus 
salários. 
 
Face ao carácter de complementaridade previsto nas regras do Acordo Colectivo de Trabalho do sector bancário (ACT), a 
Sociedade SGA garante a diferença entre o valor dos benefícios que sejam pagos ao abrigo do Regime Geral da Segurança 
Social para as eventualidades integradas e os previstos nos termos do referido Acordo. 
 
Os métodos de valorização actuarial utilizados são o “Projected Unit Credit”, para o cálculo do custo normal e das 
responsabilidades com serviços passados por velhice, e Prémios Únicos Sucessivos, para o cálculo dos custos relativos aos 
benefícios de invalidez e sobrevivência. Os pressupostos actuariais (financeiros e demográficos) têm por base expectativas à 
data de balanço para o crescimento dos salários e das pensões e baseiam-se em tábuas de mortalidade adaptadas à 
população da Sociedade SGA. A taxa de desconto é determinada com base em taxas de mercado de obrigações de baixo 
risco, de prazo semelhante ao da liquidação das responsabilidades. A conjuntura económica e a crise de dívida soberana do 
Sul da Europa que se têm verificado implicaram volatilidade e disrupção no mercado de dívida da Zona Euro, com a redução 
abrupta das yields de mercado relativas à dívida das empresas com melhores ratings e também uma redução do cabaz 
disponível dessas obrigações. De forma a manter a representatividade da taxa de desconto nestas circunstâncias, a 
sociedade SGA incorporou, na sua determinação, informação sobre as taxas de juro que é possível obter em obrigações do 
universo da Zona Euro e que considera terem uma elevada qualidade em termos de risco de crédito. A análise dos 
pressupostos actuariais e, caso aplicável, a respectiva alteração, é efectuada pela sociedade com referência a 30 de Junho e 
31 de Dezembro de cada ano. Em 30 de Junho de 2015 o Grupo SGA não alterou os pressupostos actuariais por se 
considerar que os pressupostos com referência a 31 de Dezembro de 2014 continuam a ser aplicáveis face às actuais 
condições de mercado e expectativas à data de balanço. A actualização dos referidos pressupostos reflecte-se nos desvios 
actuariais do período e prospectivamente nos custos com pensões. 
 
O valor das responsabilidades inclui, para além dos benefícios com pensões de reforma e sobrevivência, os benefícios com 
cuidados médicos pós-emprego (SAMS) e com subsídio de morte na reforma. 
 
De acordo com os requisitos previstos no IAS 19, a sociedade reconhece o efeito da remensuração do passivo (activo) líquido 
dos benefícios definidos relativos a planos de pensões e outros benefícios pós-emprego, directamente em capitais próprios, na 
Demonstração de Rendimento Integral, no período em que ocorre, incluindo os ganhos e perdas actuariais e os desvios 
relacionados com o retorno dos activos dos fundos de pensões 
 
Os acréscimos de responsabilidades por serviços passados decorrentes de alterações das condições dos Planos de Pensões 
são integralmente reconhecidos nos resultados do exercício. 
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A cobertura das responsabilidades com serviços passados (benefícios pós-emprego) é assegurada por fundos de pensões. O 
valor dos Fundos de Pensões corresponde ao justo valor dos seus activos à data do balanço. O valor das responsabilidades 
com serviços passados por pensões de reforma líquido do valor do fundo de pensões está registado na rubrica Outros 
Passivos (insuficiência de cobertura) ou Outros Activos (excesso de cobertura). 
 
Os resultados consolidados do Grupo SGA incluem os seguintes custos relativos a pensões de reforma e sobrevivência: 

 custo do serviço corrente (custo do ano); 
 custo líquido dos juros; 
 ganhos e perdas resultantes da alteração das condições do Plano de Pensões. 
 

Os componentes acima indicados são reconhecidos em custos com pessoal, excepto no que refere ao custo dos juros da 
totalidade das responsabilidades e rendimento esperado dos Fundos de Pensões que são registados em resultados em 
operações financeiras – juros, ganhos e perdas financeiras com pensões. 
 
2.6.2. Colaboradores do BFA 
Os Colaboradores do BFA estão abrangidos pela Lei n.º 7/04, de 15 de Outubro, que regulamenta o sistema de Segurança 
Social de Angola.  
 
Nos termos do Artigo n.º 262 da Lei Geral do Trabalho, o BFA constitui provisões para a cobertura de responsabilidades em 
matéria de “Compensação por reforma”, as quais são determinadas multiplicando 25% do salário mensal de base praticado na 
data em que o trabalhador atinge a idade legal de reforma, pelo número de anos de antiguidade na mesma data. O valor total 
das responsabilidades é determinado numa base anual por peritos, utilizando o método “Projected Unit Credit” para as 
responsabilidades com serviços passados. 
 
Adicionalmente, o BFA concedeu aos seus empregados contratados localmente ou às suas famílias o direito a prestações 
pecuniárias a título de reforma por velhice, invalidez e sobrevivência. Desta forma, a partir de 1 de Janeiro de 2005, foi criado 
o “Plano Complementar de Pensões”, que corresponde a um plano de contribuições definidas. Este plano foi constituído 
inicialmente com parte do saldo da “Provisão para Responsabilidades Prováveis com Fundos de Pensões de Reforma”, 
consistindo as contribuições do BFA numa percentagem fixa correspondente a 10% do salário passível de descontos para a 
Segurança Social de Angola, aplicada sobre catorze salários. Ao montante das contribuições era acrescida a rentabilidade das 
aplicações efectuadas, líquida de eventuais impostos. 
 
Até 31 de Dezembro de 2013, as responsabilidades do BFA com o “Plano Complementar de Pensões” encontravam-se 
registadas na rubrica de Outros passivos, Encargos a pagar – Gastos com pessoal. 
 
Em 2013, com referência ao último dia do ano, o Banco constituiu o "Fundo de Pensões BFA" para cobertura destas 
responsabilidades, tendo utilizado as provisões anteriormente constituídas, a título de contribuição inicial para o Fundo de 
Pensões BFA. Os montantes correspondentes aos direitos adquiridos no Plano Complementar de Pensões foram transferidos 
para o actual plano de pensões e convertidos em contribuições do participante. As contribuições do BFA para o Fundo de 
Pensões BFA consistem numa percentagem fixa correspondente a 10% do salário passível de descontos para a Segurança 
Social de Angola, aplicada sobre catorze salários. Ao montante das contribuições é acrescida a rentabilidade das aplicações 
efectuadas, líquida de eventuais impostos. 
 
2.7. Prémios de antiguidade (IAS 19) – Colaboradores da Sociedade SGA 
Nos termos do Acordo Colectivo de Trabalho para o sector bancário português é devido o pagamento de um prémio de 
antiguidade no mês em que os Colaboradores completam 15, 25 e 30 anos de bom e efectivo serviço no sector bancário, de 
valor igual, respectivamente, a um, dois ou três meses da sua retribuição mensal efectiva (no ano da atribuição). 
 
Em Dezembro de 2012 a sociedade SGA efectuou o pagamento antecipado da parte proporcional do prémio de antiguidade 
para o aniversário em curso referente aos 15, 25 ou 30 anos de antiguidade bancária e correspondente ao tempo de bom e 
efectivo serviço em 31 de Dezembro de 2012. 
 
Nos anos subsequentes, a sociedade mantém o disposto no ACT do sector bancário relativamente ao prémio de antiguidade, 
ou seja, procede ao pagamento do prémio de antiguidade nos anos em que os Colaboradores completem 15, 25 e 30 anos de 
bom e efectivo serviço no sector bancário, deduzido dos montantes já pagos em 31 de Dezembro de 2012. 
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A sociedade SGA determina anualmente o valor actual dos benefícios com prémios de antiguidade através de cálculos 
actuariais pelo método de “Project Unit Credit”. Os pressupostos actuariais (financeiros e demográficos) têm por base 
expectativas à data de balanço para o crescimento dos salários e baseiam-se em tábuas de mortalidade adaptadas à 
população. A taxa de desconto é determinada com base em taxas de mercado de obrigações de empresas de baixo risco, de 
prazo semelhante ao da liquidação das responsabilidades. Os pressupostos são mutuamente compatíveis. 
 
As responsabilidades por prémios de antiguidade são registadas na rubrica Outros Passivos. 
 
Os resultados consolidados do Grupo SGA incluem os seguintes custos, reconhecidos em custos com pessoal, relativos a 
responsabilidades por prémios de antiguidade: 

 custo do serviço corrente (custo do ano) 
 custo dos juros 
 ganhos e perdas resultantes da alteração das condições dos benefícios. 

 
O Grupo SGA não tem responsabilidades com prémios de antiguidade relativamente aos Colaboradores do BFA. 
 
2.8. Provisões para outros riscos e encargos (IAS 37) 
Esta rubrica inclui as provisões constituídas para fazer face a outros riscos específicos, nomeadamente contingências fiscais, 
processos judiciais e outras perdas decorrentes da actividade do Grupo SGA. 
 
2.9. Impostos sobre os lucros (IAS 12) 
Os impostos correntes são calculados com base nas taxas de imposto legalmente em vigor, nos países onde o Grupo SGA 
tem presença, para o período a que se reportam os resultados. 
 
Os impostos diferidos activos e passivos correspondem ao valor do imposto a recuperar e a pagar em períodos futuros 
resultante de diferenças temporárias entre o valor de um activo ou passivo no balanço e a sua base de tributação. Os 
prejuízos fiscais reportáveis e os créditos fiscais dão também origem ao registo de impostos diferidos activos. 
 
Os impostos diferidos activos são reconhecidos até ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis 
futuros que acomodem as diferenças temporárias dedutíveis.  
 
Os impostos diferidos activos e passivos foram calculados com base nas taxas fiscais decretadas para o período em que se 
prevê que seja realizado o respectivo activo ou passivo. 
 
Todas as empresas do Grupo são tributadas individualmente. 
 
A Sociedade SGA está sujeita ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
e no Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
 
O BFA está sujeito a imposto industrial e imposto sobre aplicação de capitais. 
 
Imposto Industrial 
O BFA encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente um contribuinte do 
Grupo A. Em 1 de Janeiro de 2015 entrou em vigor o novo Código do Imposto Industrial, aprovado pela Lei n.º 19/2014, de 22 
de Outubro, que estipulou a taxa de Imposto Industrial em 30%. Foi igualmente estabelecido um regime transitório aplicável ao 
exercício de 2014 que estipulou a aplicação da mesma taxa de impostos (30%).  
 
O novo Código do Imposto Industrial determina que os proveitos sujeitos a Imposto sobre a Aplicação de Capitais (“IAC”) são 
deduzidos para efeitos de determinação do lucro tributável em sede de Imposto Industrial. 
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Os rendimentos de Obrigações do Tesouro e de Bilhetes do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano após 1 de Janeiro de 
2013 encontram-se sujeitos a Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC), à taxa de 10% (5% no caso de títulos de dívida 
admitidos à negociação em mercado regulamentado e que apresentem uma maturidade igual ou superior a três anos) ou a 
Imposto Industrial, no caso das mais ou menos-valias obtidas (incluindo eventuais reavaliações cambiais sobre a componente 
do capital). Os rendimentos sujeitos a IAC encontram-se excluídos de Imposto Industrial.  
 
Os rendimentos de Obrigações do Tesouro e de Bilhetes do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano até 31 de dezembro de 
2012 encontram-se isentos de Imposto Industrial e não são sujeitos a IAC. 
 
Imposto sobre a Aplicaçao de Capitais (IAC) 
O novo Código IAC foi aprovado pelo Decreto Legislativo Presidencial nº 2/2014, de 20 de Outubro, com entrada em vigor a 
partir de 19 de Novembro de 2014. 
 
O IAC incide, genericamente, sobre os rendimentos provenientes das aplicações financeiras do BFA. A taxa varia entre 5% 
(no caso de juros pagos relativamente a títulos de dívida pública que apresentem uma maturidade igual ou superior a três 
anos) e 15%. Sem prejuízo do exposto, no que diz respeito aos rendimentos de títulos de dívida pública,segundo o último 
entendimento das Autoridades Fiscais e do Banco Nacional de Angola, apenas os que decorrerem de títulos emitidos em data 
igual ou posterior a 1 de Janeiro de 2013 estão sujeitos a este imposto. Em 1 de Agosto de 2013, teve início o processo de 
automatização de retenção na fonte, pelo BNA, do Imposto sobre a Aplicação de Capitais em conformidade com o previsto no 
Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/11. 
Os rendimentos decorrentes de operações de tomada e cedência de liquidez com outras instituições financeiras (residentes ou 
não residentes em Angola) estão sujeitos a IAC. O IAC. Até 31 de Dezembro de 2014,  o IAC tinha a natureza de pagamento 
por conta do Imposto Industrial, operando esta compensação por via da dedução à colecta que viesse a ser apurada, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do Código do Imposto Industrial. 
 
Imposto sobre o património 
Incide IPU, à taxa de 0,5%, sobre o valor patrimonial dos imóveis próprios que se destinem ao desenvolvimento da actividade 
normal do Banco, quando o seu valor é superior a 5 000 milhares de kwanzas (37 m.euros). 
 
Outros impostos 
O Banco está igualmente sujeito a impostos indirectos, designadamente, impostos aduaneiros, Imposto do Selo, Imposto de 
Consumo, bem como outras taxas. 
 
O Grupo SGA não reconhece impostos diferidos activos ou passivos para as diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis 
associadas a investimentos em empresas filiais e associadas, por não ser provável que a diferença se reverta no futuro 
previsível, excepto nos seguintes casos: 

 são reconhecidos os impostos diferidos passivos associados à estimativa dos dividendos a distribuir à Sociedade 
SGA, no ano seguinte, sobre o resultado líquido do exercício do Banco de Fomento Angola; 

 são reconhecidos os impostos diferidos passivos associados à totalidade dos lucros distribuíveis do Banco 
Comercial e de Investimentos. 

 
2.10. Principais estimativas e incertezas associadas à aplicação das políticas contabilísticas 
Na elaboração das demonstrações financeiras do Grupo SGA são utilizadas estimativas e valores futuros esperados, 
nomeadamente nas seguintes áreas: 
 
Pensões de reforma e sobrevivência 
As responsabilidades por pensões de reforma e sobrevivência são estimadas com base em tábuas actuariais, pressupostos 
de crescimento das pensões e dos salários e taxas de desconto. Estes pressupostos são baseados nas expectativas do 
Grupo SGA para o período durante o qual irão ser liquidadas as responsabilidades. 
 
Imparidade do crédito 
O valor da imparidade do crédito é determinado com base em fluxos de caixa esperados e estimativas do valor a recuperar. 
Estas estimativas são efectuadas com base em pressupostos determinados a partir da informação histórica disponível e da 
avaliação da situação dos Clientes. Eventuais diferenças entre os pressupostos utilizados e o comportamento futuro dos 
créditos, ou alterações nos pressupostos adoptados pelo Grupo SGA, têm impacto nas estimativas efectuadas. 
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Justo valor de derivados e activos financeiros não cotados 
O justo valor dos derivados e activos financeiros não cotados foi estimado com base em métodos de avaliação e teorias 
financeiras, cujos resultados dependem dos pressupostos utilizados. 
 
A situação conjuntural dos mercados financeiros, nomeadamente em termos de liquidez, pode influenciar o valor de realização 
destes instrumentos financeiros em algumas situações específicas, incluindo a alienação antes da respectiva maturidade. 
 
Impostos sobre lucros 
Os impostos correntes e diferidos foram determinados com base na legislação fiscal actualmente em vigor para as empresas 
do Grupo SGA ou em legislação já publicada para aplicação futura. Diferentes interpretações da legislação fiscal podem 
influenciar o valor dos impostos sobre lucros. O reconhecimento de impostos diferidos activos pressupõe a existência de 
resultados e matéria colectável futura. 
 
 
3. RELATO POR SEGMENTOS 
 
Nos períodos findos em 30 de Junho de 2015 e 2014 foram identificados como segmentos as seguintes áreas geográficas: 

• Angola: inclui a actividade de banca comercial do BFA  
• Moçambique: inclui a participação no BCI e a actividade desenvolvida pela BPI Moçambique 
• Portugal: inclui a actividade da Sociedade SGA 

 
Os reportes utilizados pela gestão têm essencialmente uma base contabilística suportada nos IFRS. 

 
Em 30 de Junho de 2015, a segmentação do balanço do Grupo SGA e dos investimentos efectuados em activos tangíveis e 
intangíveis durante o exercício é a seguinte: 

Angola Moçambique Portugal

Operações 
entre 

segmentos Consolidado
ACTIVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  1 610 843    1  1 610 844
Disponibilidades em outras instituições de crédito   133 280   134 931   268 211
Activos financeiros detidos para negociação e ao
   justo valor através de resultados   349 464    23   349 487
Activos financeiros disponíveis para venda  3 110 509  3 110 509
Aplicações em instituições de crédito  1 048 735  1 048 735
Crédito a clientes  1 389 280  1 389 280
Outros activos tangíveis   141 419    247    30   141 696
Activos intangíveis   2 606    9   2 615
Investimentos em associadas e entidades sob controlo conjunto

  67 008   67 008
Activos por impostos   5 633    870   6 503
Outros activos   14 989    141   58 027 (  58 018)   15 139
TOTAL DO ACTIVO  7 806 758   68 299   192 988 (  58 018)  8 010 027
PASSIVO
Passivos financeiros detidos para negociação   18 049   18 049
Recursos de outras instituições de crédito    62    508    570
Recursos de clientes e outros empréstimos  6 769 802  6 769 802
Provisões   31 670   31 670
Passivos por impostos   19 056   4 396   23 452
Outros passivos   190 097    48   1 041 (  58 018)   133 168
TOTAL DO PASSIVO  7 028 736   4 952   1 041 (  58 018)  6 976 711
CAPITAIS PRÓPRIOS
Capitais Próprios atribuíveis aos accionistas do Grupo SGA   388 529   63 347   191 947   643 823
Interesses minoritários   389 493   389 493
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS   778 022   63 347   191 947  1 033 316
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS  7 806 758   68 299   192 988 (  58 018)  8 010 027

Investimentos efectuados em:
Imóveis   16 218   16 218
Equipamento e outros activos tangíveis   8 967   8 967
Activos intangíveis    952    952
 
 
Em 30 de Junho de 2015, a rubrica Outros activos - Operações entre segmentos refere-se aos dividendos a pagar pelo BFA à 
Sociedade SGA relativos ao exercício de 2014. Em Agosto de 2015, na sequência do pedido de autorização apresentado, o 
BFA recebeu uma carta do BNA informando que os dividendos serão transferidos de forma faseada, sendo 50% transferidos 
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em 2015 e 50% em 2016. Em 1 de Setembro de 2015 concretizou-se a transferência de 50% dos dividendos do BFA relativos 
ao exercício de 2014, em conformidade com a autorização dada pelo BNA. 

 
Em 30 de Junho de 2015, a segmentação dos resultados do Grupo SGA é a seguinte: 

Angola Moçambique Portugal Consolidado
Margem financeira estrita   161 955 (   20)   161 935
Comissões líquidas associadas ao custo amortizado    4    4
Margem financeira   161 959 (   20)   161 939
Comissões recebidas   23 389    47   23 436
Comissões pagas (  4 744) (  4 744)
Outros proveitos líquidos   11 598   11 598
Comissões líquidas   30 243    47   30 290
Ganhos e perdas em operações ao justo valor   72 871   72 871
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões (   1) (   1)
Resultados em operações financeiras   72 871 (   1)   72 870
Rendimentos e receitas operacionais    678    678
Encargos e gastos operacionais (  1 766) (  1 766)
Outros impostos (  7 705) (  7 705)
Rendimentos e encargos operacionais (  8 793) (  8 793)
Produto bancário   256 280    27 (   1)   256 306
Custos com pessoal (  40 419) (   377) (  2 703) (  43 499)
Gastos gerais administrativos (  36 294) (   98) (   148) (  36 540)
Depreciações e amortizações (  8 250) (   38) (   7) (  8 295)
Custos de estrutura (  84 963) (   513) (  2 858) (  88 334)
Recuperação de créditos, juros e despesas    978    978
Imparidades e provisões líquidas para crédito e garantias (  18 180) (  18 180)
Imparidade e outras provisões líquidas (  1 802) (  1 802)
Resultado antes de impostos   152 313 (   486) (  2 859)   148 968
Impostos sobre lucros (  15 958) (   177) (  16 135)
Resultados de empresas associadas (equivalência patrimonial)   4 008   4 008
Resultado consolidado global   136 355   3 345 (  2 859)   136 841
Resultado atribuível a interesses minoritários (  69 433) (  69 433)
Resultado consolidado do Grupo SGA   66 922   3 345 (  2 859)   67 408

Cash flow após impostos   95 154   3 383 (  2 852)   95 685  
 

 
Em 31 de Dezembro de 2014, a segmentação do balanço do Grupo SGA e dos investimentos efectuados em activos tangíveis 
e intangíveis durante o exercício é a seguinte: 

Angola Moçambique Portugal Consolidado
ACTIVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  1 454 341    1  1 454 342
Disponibilidades em outras instituições de crédito   57 546   138 413   195 959
Activos financeiros detidos para negociação   214 125    24   214 149
Activos financeiros disponíveis para venda  2 663 715  2 663 715
Aplicações em instituições de crédito  2 001 287  2 001 287
Crédito a clientes  1 832 969  1 832 969
Outros activos tangíveis   141 440    299    37   141 776
Activos intangíveis   2 808    3   2 811
Investimentos em associadas e entidades sob controlo conjunto   54 776   54 776
Activos por impostos   7 863    768   8 631
Outros activos   18 019    162   18 181
TOTAL DO ACTIVO  8 394 113   56 033   138 450  8 588 596
PASSIVO
Passivos financeiros detidos para negociação   2 270   2 270
Recursos de outras instituições de crédito   29 344    80   29 424
Recursos de clientes e outros empréstimos  7 448 938  7 448 938
Provisões   31 304   31 304
Passivos por impostos   13 057   4 087   17 144
Outros passivos   40 966    75   2 367   43 408
TOTAL DO PASSIVO  7 565 879   4 242   2 367  7 572 488
CAPITAIS PRÓPRIOS
Capitais Próprios atribuíveis aos accionistas do Grupo SGA   411 771   51 791   136 083   599 645
Interesses minoritários   416 463   416 463
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS   828 234   51 791   136 083  1 016 108
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS  8 394 113   56 033   138 450  8 588 596

Investimentos efectuados em:
Imóveis   1 882   1 882
Equipamento e outros activos tangíveis   15 914    31   15 945
Activos intangíveis   2 034    4   2 038  
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Em 30 de Junho de 2014, a segmentação dos resultados do Grupo SGA é a seguinte: 

Angola Moçambique Portugal Consolidado
Margem financeira estrita   102 833 (   19)   102 814
Comissões líquidas associadas ao custo amortizado    56    56
Margem financeira   102 889 (   19)   102 870
Comissões recebidas   19 865   19 865
Comissões pagas (  3 613) (  3 613)
Outros proveitos líquidos   9 361   9 361
Comissões líquidas   25 613   25 613
Ganhos e perdas em operações ao justo valor   55 569   55 569
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões    7    7
Resultados em operações financeiras   55 569    7   55 576
Rendimentos e receitas operacionais    351    351
Encargos e gastos operacionais (   592) (   592)
Outros impostos (  5 483) (  5 483)
Rendimentos e encargos operacionais (  5 724) (  5 724)
Produto bancário   178 347 (   19)    7   178 335
Custos com pessoal (  31 078) (   281) (  2 604) (  33 963)
Gastos gerais administrativos (  28 238) (   86) (   143) (  28 467)
Depreciações e amortizações (  6 775) (   30) (   6) (  6 811)
Custos de estrutura (  66 091) (   397) (  2 753) (  69 241)
Recuperação de créditos, juros e despesas   1 026   1 026
Imparidades e provisões líquidas para crédito e garantias (  5 995) (  5 995)
Imparidade e outras provisões líquidas (  1 462) (  1 462)
Resultado antes de impostos   105 825 (   416) (  2 746)   102 663
Impostos sobre lucros (  10 048)    259 (  9 789)
Resultados de empresas associadas (equivalência patrimonial)   3 676   3 676
Resultado consolidado global   95 777   3 519 (  2 746)   96 550
Resultado atribuível a interesses minoritários (  49 021) (  49 021)
Resultado consolidado do Grupo SGA   46 756   3 519 (  2 746)   47 529

Cash flow após impostos   60 988   3 549 (  2 740)   61 797  
 
 
4. NOTAS 
 
 
4.1. Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Caixa  150 473  223 210
Depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola 1 460 371 1 231 122
Juros a receber   10

1 610 844 1 454 342

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
A rubrica depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola (BNA) inclui os depósitos do Banco de Fomento Angola no BNA 
com vista a cumprir as disposições em vigor em Angola de manutenção de reservas obrigatórias e não são remunerados. As 
reservas obrigatórias são apuradas actualmente nos termos do disposto no Instrutivo N.º 03/2015 de 23 de Fevereiro do BNA 
e são constituídas em kwanzas e em dólares, em função da respectiva denominação dos passivos que constituem a sua base 
de incidência, devendo ser mantidas durante todo o período a que se referem. Em 30 de Junho de 2015, a exigibilidade de 
manutenção de reservas obrigatórias é apurada através da aplicação de uma taxa de 20% sobre a média aritmética dos 
passivos elegíveis em moeda nacional e de uma taxa de 15% sobre a média aritmética dos passivos elegíveis em moeda 
estrangeira (em 31 de Dezembro de 2014 foi apurada através da aplicação de uma taxa de 15% sobre a média aritmética dos 
passivos elegíveis em kwanzas e noutras moedas). Em 4 de Junho de 2015, foi publicado o Instrutivo n.º 8/2015 que alterou a 
exigibilidade de manutenção de reservas obrigatórias para uma taxa de 25% a aplicar sobre a média aritmética dos passivos 
elegíveis em moeda nacional e de uma taxa de 10% a aplicar sobre a média aritmética dos passivos elegíveis em moeda 
estrangeira. Este instrutivo entra em vigor na data da sua publicação, sendo que, para efeitos de cumprimento da exigibilidade, 
deve ser considerado o mês de Julho de 2015 
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4.2. Disponibilidades em outras Instituições de Crédito 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Disponibilidades sobre Instituições de Crédito no País
   Depósitos à ordem  170 612  159 576
Disponibilidades sobre Instituições de Crédito no Estrangeiro
   Depósitos à ordem  91 782  34 169
   Cheques a cobrar  5 817  2 214

 268 211  195 959

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
 
4.3. Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Activos financeiros detidos para negociação
Instrumentos de dívida
   Obrigações de emissores públicos estrangeiros

Bilhetes do Tesouro (Angola)  245 413  152 317
Obrigações do Tesouro (Angola)  85 585  59 920
Obrigações do Tesouro (Moçambique)   23   24

 331 021  212 261
Instrumentos de capital
   Acções de emissores estrangeiros

Visa Inc - Class C (Série I)   755   748
  755   748

 331 776  213 009
Instrumentos derivados com justo valor positivo (Nota 4.4)  17 711  1 140

 349 487  214 149

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
Os Bilhetes do Tesouro (Angola), Obrigações do Tesouro (Angola) e os Títulos do Banco Central (Angola) estão registados 
pelo respectivo valor de aquisição, por se entender que reflecte a melhor aproximação ao seu valor de mercado, uma vez que 
não existe uma cotação em mercado activo com transacções regulares. 
 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, a carteira de títulos de capital mantidos para negociação refere-se a 
13.896 e 3.474 acções Class C (Série I) da Visa Inc, respectivamente. O aumento verificado no número de acções é explicado 
pelo facto da Visa Inc. ter procedido ao fraccionamento das acções que constituem o seu capital social através da 
desmultiplicação do respetivo valor nominal (razão de 1 para 4). Estes títulos são valorizados de acordo com a respectiva 
cotação em mercado activo. 
 
 
4.4. Derivados 
A rubrica instrumentos derivados detidos para negociação (Nota 4.3 e 4.13) tem a seguinte composição: 

Activos Passivos Activos Passivos
   Contratos sobre taxa de câmbio
      Forwards  226 351  17 711  18 049  156 172  1 140  2 270

 226 351  17 711  18 049  156 172  1 140  2 270

30 Jun. 15 31 Dez. 14

Valor 
nocional1

Valor de balanço Valor 
nocional1

Valor de balanço

1 Só foram considerados os valores activos. 
 
O Grupo SGA realiza operações derivadas no âmbito da sua actividade, gerindo posições próprias com base em expectativas 
de evolução dos mercados ou satisfazendo as necessidades dos seus Clientes.Em 30 de Junho de 2015 e 31 Dezembro de 
2014, os derivados são integralmente detidos pelo Banco de Fomento Angola. 
 
O Grupo SGA transacciona derivados financeiros sob a forma de contractos sobre taxas de câmbio.  
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Os derivados financeiros são reconhecidos contabilisticamente pelo seu valor de mercado. 
 
Os derivados são também registados em contas extrapatrimoniais pelo seu valor teórico (valor nocional). O valor nocional é o 
valor de referência para efeitos de cálculo dos fluxos de pagamentos e recebimentos originados pela operação.  
 
O valor de mercado (fair value) corresponde ao valor que os derivados teriam se fossem transaccionados no mercado na data 
de referência. A evolução do valor de mercado dos derivados é reconhecida nas contas relevantes do balanço e tem impacto 
imediato em resultados. 
 
Na nota 4.36 são apresentadas em detalhe as metodologias de determinação do justo valor de instrumentos financeiros 
derivados. 
 
Em 30 de Junho de 2015, a repartição do valor nocional por maturidades residuais é: 

<= 3 meses > 3 meses 
<= 6 meses

> 6 meses 
<= 1 ano 

> 1 ano 
<= 5 anos

> 5 anos Total

Contratos negociados em mercado de balcão
Contratos sobre taxas de câmbio  226 351  226 351

Forwards  226 351  226 351
 226 351  226 351

 
Em 31 de Dezembro de 2014, a repartição do valor nocional por maturidades residuais é: 

<= 3 meses > 3 meses 
<= 6 meses

> 6 meses 
<= 1 ano 

> 1 ano 
<= 5 anos

> 5 anos Total

Contratos negociados em mercado de balcão
Contratos sobre taxas de câmbio  156 172  156 172

Forwards  156 172  156 172
 156 172  156 172

 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, a repartição das operações derivadas por rating externo de contrapartes 
é: 

Valor 
nocional  

Exposição 
Bruta 1

Exposição 
Líquida 2

Valor 
nocional  

Exposição 
Bruta 1

Exposição 
Líquida 2

Transaccionados em mercado de balcão (OTC)
N.R.  226 351  17 711  17 711  156 172  1 140  1 140

 226 351  17 711  17 711  156 172  1 140  1 140

30 Jun. 15 31 Dez. 14

Nota: As contrapartes com operações vivas não dispõem de ratings atribuídos pelas agências Moodys, Standard & Poor e Fitch para a data de referência, pelo que os 
valores se encontram agregados no nível Sem Rating (N.R.)

1 Exposição bruta utilizada para efeitos de gestão de risco, sem considerar acordos de netting, prestação de colateral e correcção de valor devida a risco de crédito.
2 Exposição líquida é igual à exposição bruta uma vez que as contrapartes com operações vivas não têm acordos de netting nem prestação de colateral.

 
 
4.5. Activos financeiros disponíveis para venda 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Instrumentos de dívida
   Obrigações de emissores públicos estrangeiros 3 107 656 2 660 964

3 107 656 2 660 964
Instrumentos de capital
   Acções de emissores estrangeiros  2 747  2 654

 2 747  2 654
Créditos e outros valores a receber   106   97

3 110 509 2 663 715

30 Jun. 15 31 Dez. 14
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A rubrica crédito e outros valores a receber corresponde a suprimentos e prestações suplementares em activos financeiros 
disponíveis para venda. 
 
De acordo com a análise efectuada pelo Grupo SGA não foram identificados títulos com imparidade. 
 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões durante os primeiros semestres de 2015 e 2014 é apresentado na Nota 
4.16. 
 
Em 30 de Junho de 2015 esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

Natureza e espécie dos títulos Valor 
Nominal

Valor 
aquisição 

Valor balanço 
/ justo valor1

Valias 
líquidas 

em 
títulos2

Impari-
dade

Instrumentos de dívida
Emitidos por não residentes

De emissores públicos estrangeiros
Obrigações 

BILHETES DO TESOURO - Angola  800 344   754 581  771 629
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - AKZ indexadas à taxa de câmbio do USD  492 051   479 824  492 928
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - AKZ não indexadas 1 535 594  1 507 352 1 530 756
OBRIGAÇÕES DO TESOURO - USD - Angola  311 487   305 541  312 343

 3 139 476  3 047 298  3 107 656
Instrumentos de capital

Emitidos por não residentes
Acções

BVDA    269    269

EMIS-EMPRESA INTERBANCÁRIA DE SERVIÇOS (CAPITAL)   2 472   2 473
IMC-INSTITUTO DO MERCADO DE CAPITAIS    2    2
INTERBANCOS
SOPHA(BFA E FESA)    3    3

  2 746   2 747
Créditos e outros valores a receber

Empréstimos  e suprimentos

EMIS - EMPRESA INTERBANCÁRIA DE SERVIÇOS (SUPRIMENTOS)    106
   106

 3 050 044  3 110 509
1 Valor líquido de imparidade 

 
Em 31 de Dezembro de 2014 esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

Natureza e espécie dos títulos Valor nominal Valor 
aquisição 

Valor balanço 
/ justo valor1

Valias 
líquidas 

em títulos

Impari-
dade

Instrumentos de dívida
Emitidos por não residentes

De emissores públicos estrangeiros
Obrigações 

BILHETES DO TESOURO - Angola  475 318   453 342  462 800
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - AKZ indexadas à taxa de câmbio do USD  534 705   527 750  533 754
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - AKZ não indexadas 1 238 164  1 228 148 1 250 254
OBRIGAÇÕES DO TESOURO Angola - USD  412 980   406 818  414 156

 2 661 167  2 616 058  2 660 964
Instrumentos de capital

Emitidos por não residentes
Acções

BVDA    246    246
EMIS-EMPRESA INTERBANCÁRIA DE SERVIÇOS (CAPITAL)   2 402   2 402
IMC-INSTITUTO DO MERCADO DE CAPITAIS    3    3
INTERBANCOS
SOPHA(BFA E FESA)    3    3

  2 654   2 654
Créditos e outros valores a receber

Empréstimos  e suprimentos
EMIS - EMPRESA INTERBANCÁRIA DE SERVIÇOS (SUPRIMENTOS)    97

   97
 2 618 712  2 663 715

1 Valor líquido de imparidade 
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Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014 os Bilhetes do Tesouro (Angola) e Obrigações do Tesouro (Angola) 
estão registados pelo respectivo valor de aquisição, por se entender que reflecte a melhor aproximação ao seu valor de 
mercado, uma vez que não existe uma cotação em mercado activo com transacções regulares. 

 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, o BFA detém uma participação de 6,50% no capital da EMIS – Empresa 
Interbancária de Serviços, S.A.R.L. (EMIS), tendo igualmente prestado suprimentos a esta entidade durante os exercícios de 
2004 e 2003, os quais não vencem juros nem têm prazo de reembolso definido. A EMIS foi constituída em Angola com a 
função de gestão dos meios electrónicos de pagamentos e serviços complementares. 
 
4.6. Aplicações em Instituições de Crédito 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Aplicações em outras Instituições de Crédito no país
   Aplicações a muito curto prazo  5 643
   Depósitos  562 912  847 575
   Juros a receber   64   222

 568 619  847 797
Aplicações no Banco Nacional de Angola
   Depósitos  220 456
   Operações de compra com acordo de revenda  788 011
Aplicações em outras Instituições de Crédito no estrangeiro
   Aplicações a muito curto prazo  51 480  46 704
   Depósitos  425 987  89 983
   Juros a receber  2 649  8 336

 480 116 1 153 490
1 048 735 2 001 287
1 048 735 2 001 287

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
 
4.7. Créditos a Clientes 
Esta rubrica tem a seguinte composição:  

Crédito não titulado

Ao exterior
   Administração pública, defesa e segurança social obrigatória  366 339  768 556
   Empresas
      Empréstimos  173 930  161 382
      Financiamentos  416 976  416 525
   Particulares
      Empréstimos  219 391  252 597
      Financiamentos  218 511  236 900

Juros a receber  16 083  11 121
1 411 230 1 847 081

Crédito e juros vencidos  70 887  63 754
Imparidade em crédito ( 92 837) ( 77 866)

1 389 280 1 832 969

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
O crédito a Clientes resulta integralmente de operações de crédito concedidas pelo BFA em Angola. 
 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, o maior devedor do BFA está acima do limite de 25% dos Fundos 
Próprios Regulamentares, estipulado pelo Aviso nº8/2007, de 26 de Setembro, do BNA. Tratam-se de operações com o 
Estado Angolano, representadas pelo Ministério das Finanças, tendo o BFA obtido autorização do BNA para esta situação, a 
última das quais por um período de 6 meses até Janeiro de 2016. 
 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões durante os primeiros semestres de 2015 e 2014 é apresentado na Nota 
4.16. 
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Em 30 de Junho de 2015, o detalhe do valor das exposições e imparidades do crédito a Clientes é o seguinte: 

Empresas
Empresas - Exposições menos significativas  20 453  4 645  2 605  27 703  2 418 1455  1 720  5 593
Empresas - Exposições significativas  401 220  191 578  76 705  669 503  17 137 6771  39 647  63 555

Sector Público  371 536  13 522   3  385 061
Particulares

Cartões de crédito  10 712   389   506  11 607   241 274   500  1 015
Consumo geral  197 983  2 516  6 095  206 594  2 669 368  2 805  5 842
Crédito automóvel  14 863   114   66  15 043   103 18   34   155
Crédito à habitação  146 393  4 072  12 130  162 595   535 357  3 040  3 932
Descobertos   843   595  2 573  4 011   146 213  2 553  2 912

Imparidade não alocada  9 833
1 164 003  217 431  100 683 1 482 117  23 249  9 456  50 299  92 837

Crédito sem 
indícios

Crédito com 
indícios

Exposição Imparidade

Crédito
 em default

Imparidade 
total

Crédito sem 
indícios

Crédito 
com 

indícios

Crédito
 em default Exposição1

1 Inclui juros a receber. 
 

Em 31 de Dezembro de 2014, o detalhe do valor das exposições e imparidades do crédito a Clientes é o seguinte: 

Empresas
Empresas - Exposições menos significativas  20 229  6 121  1 838  28 188  1 067 1405   979  3 451
Empresas - Exposições significativas  413 135  196 632  69 501  679 268  12 628 19853  27 572  60 053

Sector Público  759 469  28 195   2  787 666
Particulares

Cartões de crédito  10 351   545   514  11 410   193 418   514  1 125
Consumo geral  217 264  6 898  4 833  228 995  3 156 631  2 219  6 006
Crédito automóvel  16 586   224   10  16 820   115 29   7   151
Crédito à habitação  139 865  6 569  8 591  155 025   665 924  2 790  4 379
Descobertos   490   460  2 513  3 463   46 229  2 426  2 701

1 577 389  245 644  87 802 1 910 835  17 870  23 489  36 507  77 866

Imparidade 
total

Crédito
 em default

Exposição Imparidade

Crédito com 
indícios

Crédito sem 
indícios

Crédito 
com 

indícios
Exposição1 Crédito

 em default
Crédito sem 

indícios

1 Inclui juros a receber. 
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Em 30 de Junho de 2015 o detalhe do valor da exposição bruta do crédito a Clientes e respectivas imparidades avaliadas 
individual e colectivamente, por segmento é o seguinte: 

Empresas
Empresas - Exposições menos significativas  25 771  1 932  27 703  4 788  22 915   551  5 042  5 593
Empresas - Exposições significativas  608 854  60 649  669 503  631 737  37 766  52 431  11 124  63 555

Sector Público  385 058   3  385 061  379 260  5 801
Particulares

Cartões de crédito  11 034   573  11 607   76  11 531   1  1 014  1 015
Consumo geral  203 024  3 570  206 594  17 622  188 972   764  5 078  5 842
Crédito automóvel  15 006   37  15 043  15 043   155   155
Crédito à habitação  161 149  1 446  162 595  4 785  157 810  1 141  2 791  3 932
Descobertos  1 334  2 677  4 011   8  4 003  2 912  2 912

Imparidade não alocada  9 833
1 411 230  70 887 1 482 117 1 038 276  443 841  54 888  28 116  92 837

Imparidade 
colectiva

Total de 
imparidade

Crédito 
regular

Crédito 
vencido Exposição1 Imparidade 

individual

da qual:

Avaliada indivi-
dualmente

Avaliada 
colectiva-

mente

1 Inclui juros a receber. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 o detalhe do valor da exposição bruta do crédito a Clientes e respectivas imparidades avaliadas 
individual e colectivamente, por segmento é o seguinte: 

Empresas
Empresas - Exposições menos significativas  26 409  1 779  28 188  4 508  23 679   602  2 849  3 451
Empresas - Exposições significativas  624 711  54 557  679 268  668 743  10 526  46 728  13 325  60 053

Sector Público  787 664   2  787 666  781 107  6 559
Particulares

Cartões de crédito  10 684   726  11 410   44  11 365  1 125  1 125
Consumo geral  226 248  2 747  228 995  32 703  196 292   870  5 136  6 006
Crédito automóvel  16 788   32  16 820  16 821   151   151
Crédito à habitação  153 913  1 112  155 025  6 813  148 212  1 300  3 079  4 379
Descobertos   664  2 799  3 463  3 463  2 701  2 701

1 847 081  63 754 1 910 835 1 493 918  416 917  49 500  28 366  77 866

Total de 
imparidade

Imparidade 
colectiva

Crédito 
regular

Crédito 
vencido Exposição1 Imparidade 

individual
Avaliada 
colectiva-

mente

Avaliada indivi-
dualmente

da qual:

1 Inclui juros a receber. 
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Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014 o detalhe do valor de exposição bruta de crédito a Clientes regular, por 
sector de actividade é o seguinte: 

  

Agricultura, silvicultura e pesca  71 148  79 129
Indústrias extractivas  18 878  12 511
Industrias transformadoras  25 720  25 523
Produção e distribuição de electricidade, gás e água  17 931  25 683
Construção  204 884  208 904
Comércio por grosso e retalho  84 608  98 737
Alojamento e restauração  24 205  14 254
Transportes, armazenagem e comunicações  65 769  27 436
Bancos e seguros  1 911  13 855
Actividades imobiliárias, aluguer e serviços prestados por empresas  63 021  27 767
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória  366 339  768 556
Educação  4 207  29 062
Saúde e acção social  5 012  5 763
Actividades recreativas, culturais e desportivas   688  6 878
Outras empresas de serviços  2 924  2 405
Particulares  437 902  489 497

1 395 147 1 835 960

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
  Nota: Exclui juros a receber. 
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4.8. Outros activos tangíveis 
O movimento ocorrido nos outros activos tangíveis durante o primeiro semestre de 2015 foi o seguinte: 

Valor 
líquido

Valor 
líquido

Imóveis em uso
   Imóveis de serviço próprio  108 181  16 041 ( 7 231)  3 275 ( 8 324)  111 942  13 491  1 247 (  69) ( 1 117)  13 552  98 390  94 690
   Obras em imóveis arrendados  46 505   177   756 ( 3 594)  43 844  32 110  1 271 ( 2 532)  30 849  12 995  14 395

 154 686  16 218 ( 7 231)  4 031 ( 11 918)  155 786  45 601  2 518 (  69) ( 3 649)  44 401  111 385  109 085
Equipamento
   Mobiliário e material  13 747   683 (  7) ( 1 098)  13 325  7 580   630 (  5) (  628)  7 577  5 748  6 167
   Máquinas e ferramentas  4 817   218 (  1) (  383)  4 651  3 109   247 (  257)  3 099  1 552  1 708
   Equipamento informático  31 796  4 388 (  240) ( 2 857)  33 087  26 012  2 188 (  240) ( 2 139)  25 821  7 266  5 784
   Instalações interiores  9 967   731 (  814)  9 884  4 678   434 (  394)  4 718  5 166  5 289
   Material de transporte  11 688   807 (  62) (  903)  11 530  8 961   961 (  62) (  752)  9 108  2 422  2 727
   Equipamento de segurança  5 799   58 (  439)  5 418  2 977   304 (  254)  3 027  2 391  2 822
   Outro equipamento   525   1 (  39)   487   52   3 (  4)   51   436   473

 78 339  6 886 (  310) ( 6 533)  78 382  53 369  4 767 (  307) ( 4 428)  53 401  24 981  24 970
Activos tangíveis em curso  7 700  2 081 ( 4 031) (  441)  5 309  5 309  7 700
Outros activos tangíveis   21   21   21   21

 7 721  2 081 ( 4 031) (  441)  5 330  5 330  7 721
 240 746  25 185 ( 7 541) ( 18 892)  239 498  98 970  7 285 (  376) ( 8 077)  97 802  141 696  141 776

Saldo em 
30 Jun. 15

Saldo em 
31 Dez 14

Valor bruto Amortizações

Saldo em 
31 Dez 14

Aquisi-
ções

Aliena-
ções e 
abates

Transfe-
rências e 

outros

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 
30 Jun. 15

Saldo em 
31 Dez 14

Amorti-
zações do 

período

Aliena-
ções e 
abates

Transfe-
rências e 

outros

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 
30 Jun. 15
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O movimento ocorrido nos outros activos tangíveis durante o primeiro semestre de 2014 foi o seguinte: 
Valor 

líquido
Valor 

líquido

Imóveis em uso
   Imóveis de serviço próprio  96 525   921 (  248)  3 039   794  101 031  10 384   949   300   85  11 718  89 313  86 141
   Obras em imóveis arrendados  40 254   119  1 448   324  42 145  28 006  1 063 (  214)   228  29 083  13 062  12 248

 136 779  1 040 (  248)  4 487  1 118  143 176  38 390  2 012   86   313  40 801  102 375  98 389
Equipamento
   Mobiliário e material  11 988   353 (  16)   98  12 423  6 006   538 (  12) (  3)   49  6 578  5 845  5 982
   Máquinas e ferramentas  3 928   215 (  4)   32  4 171  2 503   212 (  1) (  13)   21  2 722  1 449  1 425
   Equipamento informático  26 814  1 213 (  19)   214  28 222  20 817  1 719 (  10)   7   171  22 704  5 518  5 997
   Instalações interiores  8 032   577 (  1)   67  8 675  3 704   333 (  1) (  3)   31  4 064  4 611  4 328
   Material de transporte  10 412   590 (  491)   77  10 588  7 360   918 (  490)   138   57  7 983  2 605  3 052
   Equipamento de segurança  4 727   265   38  5 030  2 471   246 (  211)   21  2 527  2 503  2 256
   Outro equipamento   489   1 (  2)   4   492   45   3 (  1)   47   445   444

 66 390  3 214 (  533)   530  69 601  42 906  3 969 (  514) (  86)   350  46 625  22 976  23 484
Activos tangíveis em curso  6 040  3 514 ( 4 720)   38  4 872  4 872  6 040
Outros activos tangíveis   21   21   21

 6 040  3 535 ( 4 720)   38  4 893  4 893  6 040
 209 209  7 789 (  781) (  233)  1 686  217 670  81 296  5 981 (  514)   663  87 426  130 244  127 913

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 
30 Jun. 14

Saldo em 
30 Jun. 14

Saldo em 
31 Dez 13

Saldo em 
30 Jun. 14

Saldo em 
31 Dez 13

Amorti-
zações do 

período

Aliena-
ções e 
abates

Transfe-
rências e 

outros

Saldo em 
31 Dez 13

Aquisi-
ções

Aliena-
ções e 
abates

Transfe-
rências e 

outros

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Valor bruto Amortizações

 
Em 30 de Junho de 2015 e 2014, a rubrica de imobilizações em curso corresponde, essencialmente, à aquisição do espaço e a pagamentos a fornecedores pelas obras que estavam a ser realizadas em 
novas agências, e cuja inauguração se prevê para os anos seguintes 
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4.9. Activos intangíveis 
O movimento ocorrido nos activos intangíveis durante o primeiro semestre de 2015 foi o seguinte: 

Valor 
líquido

Valor 
líquido

 8 602   952 (  681)  8 882  5 791  1 010 (  534)  6 267  2 615  2 811
Outros activos intangíveis  1 562 (  117)  1 445  1 562 (  117)  1 445

 10 164   952 (  798)  10 327  7 353  1 010 (  651)  7 712  2 615  2 811

Saldo em 30 
Jun 15

Saldo em 31 
Dez. 14

Sistema de tratamento automático de 
dados

Valor bruto Amortizações

Saldo em 31 
Dez. 14 Aquisi-ções

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 30 
Jun 15

Saldo em 31 
Dez. 14

Amorti-
zações do 

período

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 30 
Jun 15

 
 
O movimento ocorrido nos activos intangíveis durante o primeiro semestre de 2014 foi o seguinte: 

Valor 
líquido

Valor 
líquido

 6 053   791   51  6 895  3 775   830   32  4 637  2 258  2 278
Outros activos intangíveis  1 455   12  1 467  1 455   12  1 467

 7 508   791   63  8 362  5 230   830   44  6 104  2 258  2 278

Saldo em 30 
Jun 14

Saldo em 30 
Jun 14

Saldo em 31 
Dez. 13

Sistema de tratamento automático de 
dados

Saldo em 30 
Jun 14

Saldo em 31 
Dez. 13

Amorti-
zações do 

período

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 31 
Dez. 13 Aquisi-ções

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Valor bruto Amortizações
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4.10. Investimentos em associadas e entidades sob controlo conjunto 
Os investimentos em empresas associadas e entidades sob controlo conjunto, reavaliadas pelo método da equivalência patrimonial, 
correspondem exclusivamente à participação de 30% no Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. 
  
O restante capital social do BCI é detido pelo Grupo Caixa Geral de Depósito (51,26%), pelo Grupo Insitec (18,12%) e por um conjunto 
de accionistas individuais (0,88%). No contexto do BCI foram celebrados dois acordos entre accionistas, com finalidades distintas, nos 
termos que seguidamente se descrevem: 
 

• Acordo Parassocial – em Julho de 2006 o Grupo Caixa Geral de Depósitos e o Banco BPI celebraram um acordo 
parassocial relativo ao BCI destinado a regular as suas relações enquanto accionistas do BCI, assim como determinados 
aspectos relativos ao seu funcionamento. Este acordo tem um prazo de vigência indeterminado, mantendo-se em vigor até 
que ocorra alguma das circunstâncias previstas no mesmo. 
 

• Acordo de Preferência – em 22 de Novembro de 2007, foi celebrado entre o Grupo Caixa Geral de Depósitos, o Banco BPI e 
o Grupo Insitec, um Acordo de Preferência que regula o direito de preferência por este conferido ao Grupo CGD e ao Banco 
BPI em caso de alienação onerosa, directa ou indirecta, de acções representativas do capital social do BCI detidas pelo 
mencionado Grupo Insitec. Este Acordo tem uma duração inicial de 30 anos, automaticamente renovável por sucessivos 
períodos de 5 anos, salvo denúncia por qualquer uma das partes com 1 ano de antecedência face ao termo do prazo inicial 
de vigência ou do prazo de renovação em curso.  

 
Está previsto que a Sociedade SGA. venha a ingressar na posição contratual actualmente ocupada pelo Banco BPI em ambos os 
Acordos acima descritos. 
 
O Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. não é cotado em bolsa. 
 
Durante o primeiro semestre de 2015 e o exercício de 2014 o Grupo SGA recebeu os seguintes dividendos de empresas associadas: 

Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L.  1 879
 1 879

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
 
4.11. Activos por impostos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Activos por impostos correntes
IRC a recuperar   13  3 277
Outros   5   61

  18  3 338
Activos por impostos diferidos
Por diferenças temporárias  5 628  4 539
Por prejuízos fiscais   857   754

 6 485  5 293
 6 503  8 631

30 Jun 15 31 Dez 14

 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, a rubrica Activos por impostos correntes – IRC a recuperar incluia 3 263 m.euros relativos ao valor 
ainda não deduzido pelo BFA, a título de crédito fiscal no âmbito do imposto industrial de Angola, após considerar: (i) as liquidações 
provisórias pagas em 2014 e referentes ao exercício de 2013; e (ii) o imposto liquidado em excesso relativo aos exercícios de 2005, 
2006, 2007 e 2008 no montante de 6 495 m.euros. O referido montante foi deduzido na liquidação do imposto industrial referente ao 
exercício de 2014 que ocorreu em Maio de 2015. 
 
O detalhe da rubrica Activos por impostos diferidos é apresentado na Nota 4.32. 
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4.12. Outros activos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Devedores, outras aplicações e outros activos
IVA a recuperar   48   45
Outros devedores  9 314  8 986

 9 362  9 031
Activos por recuperação de créditos   396  2 132

  396  2 132
Despesas com encargo diferido
Seguros   172   20
Rendas  1 696  1 817
Outras despesas com encargo diferido  1 288   608

 3 156  2 445
Outras contas de regularização
Operacões cambiais a liquidar  1 573
Operações activas a regularizar  1 377  1 897
Outras operações a regularizar   848  1 103

 2 225  4 573
 15 139  18 181

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
O movimento ocorrido nos activos por recuperação de créditos durante o primeiro semestre de 2015 foi o seguinte: 

Imóveis  1 957  1 957 ( 1 767)   206   396   396
Equipamento   175   175 (  192)   17

 2 132  2 132 ( 1 959)   223   396   396

Activos recebidos por 
recuperação de créditos

Saldo em 30 Jun. 15

Valor bruto Impari-dade
Valor 

líquido Valor bruto Valor bruto
Impari-dade Valor 

líquido

Saldo em 31 Dez. 14 Vendas e 
abates Diferen-ças 

de conver-
são cambial

 
 
O movimento ocorrido nos activos por recuperação de créditos durante o exercício de 2014 foi o seguinte: 

Imóveis  1 730  1 730   227  1 957  1 957
Equipamento   155   155   20   175   175

 1 885  1 885   247  2 132  2 132

Saldo em 31 Dez. 13

Activos recebidos por 
recuperação de créditos

Valor 
bruto

Impari-
dade

Valor 
líquido

Valor 
líquido

Impari-
dade

Valor 
bruto

Diferen-
ças de 
conver-

são 
cambial

Saldo em 31 Dez. 14

 
 
 
4.13. Passivos financeiros detidos para negociação 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Instrumentos derivados com justo valor negativo (Nota 4.4)  18 049  2 270
 18 049  2 270

30 Jun. 15 31 Dez. 14
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4.14. Recursos de outras instituições de crédito 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Recursos de instituições de crédito no país
Depósitos   6  29 292
Empréstimos   56   52

  62  29 344
Recursos de instituições de crédito no estrangeiro
Recursos a muito curto prazo   508   80

  508   80
  570  29 424

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
 
4.15. Recursos de clientes e outros empréstimos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Depósitos à ordem 3 586 313 3 805 891
Depósitos a prazo 3 124 812 3 590 422
Cheques e ordens a pagar  22 256  22 865
Outros recursos de clientes  14 692  2 595
Juros a pagar  21 729  27 165

6 769 802 7 448 938

31 Dez. 1430 Jun. 15

 
 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, os depósitos à ordem de clientes correspondem a depósitos no BFA que não 
são remunerados, com excepção de situações específicas de depósitos à ordem denominados em moeda estrangeira, definidas de 
acordo com as orientações do Conselho de Administração do Banco. 
 
 
4.16. Provisões e imparidades 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões do Grupo SGA durante o primeiro semestre de 2015 foi o seguinte: 

Saldo em 31 
Dez. 14 Aumentos Reposições / 

Reversões Utilizações
Diferenças 
cambiais e 

outros

Saldo em 
30 Jun. 15

Imparidades em crédito a Clientes (Nota 4.7)  77 866  21 419 ( 5 050) ( 1 398)  92 837
Imparidades e provisões para garantias e 
compromissos assumidos  8 824  1 811 (  223)  10 412

Outras provisões  22 480  1 802 (  209) ( 2 815)  21 258
 109 170  25 032 ( 5 050) (  209) ( 4 436)  124 507

 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões do Grupo SGA durante o primeiro semestre de 2014 foi o seguinte: 

Saldo em 31 
Dez. 13 Aumentos Reposições / 

Reversões Utilizações
Diferenças 
cambiais e 

outros

Saldo em 
30 Jun. 14

Imparidades em crédito a Clientes (Nota 4.7)  69 511  8 245 ( 4 844)   575  73 487
Imparidades e provisões para garantias e 
compromissos assumidos  5 232  2 594 (  128)  7 698

Outras provisões  16 486  1 462 (  311) (  55)  17 582
 91 229  12 301 ( 4 844) (  311)   392  98 767

 
Em 30 de Junho de 2015 e 2014 a rubrica outras provisões inclui, respectivamente, 15 343 m.euros e 13 098 m.euros para fazer face 
a riscos de natureza social ou estatutária referentes ao Fundo Social do BFA. Este Fundo, que tem por objectivo apoiar 
financeiramente iniciativas nos domínios da educação, saúde e solidariedade social, foi constituído entre o exercício de 2005 e até ao 
exercício de 2009, inclusivé, através da dotação de 5% do resultado líquido do BFA do exercício anterior apurado em Dólares. Esta 
provisão foi constituída entre o exercício de 2005 e o exercício de 2009, inclusivé. 
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Em 30 de Junho de 2015 e 2014 a rubrica outras provisões inclui, respectivamente, 5 915 m.euros e 4 484 m.euros para fazer face a 
riscos de natureza administrativa e de comercialização. Referem-se essencialmente a provisões para fazer face a fraudes, processos 
judiciais em curso, contingências fiscais e outras responsabilidades, correspondendo à melhor estimativa dos custos que o Grupo 
SGA irá suportar no futuro com estas responsabilidades. Os aumentos observados nas outras provisões referem-se integralmente a 
provisões para fazer face a riscos de natureza administrativa e de comercialização. 
 
 
4.17. Passivos por impostos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Passivos por impostos correntes
Impostos sobre lucros a pagar  16 532  6 695

 16 532  6 695
Passivos por impostos diferidos
Por diferenças temporárias  6 920  10 449

 6 920  10 449
 23 452  17 144

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
O detalhe da rubrica Passivos por impostos diferidos é apresentado na Nota 4.32. 
 
 
4.18. Outros passivos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Credores e outros recursos
Recursos conta caução  2 130  1 473
Sector público administrativo
   IVA a pagar   1
   Retenção de impostos na fonte  1 300  2 242
   Contribuições para a Segurança Social   5   6
   Outros   307   298
Dividendos a pagar  58 621   3
Credores por fornecimentos de bens  8 014
Credores diversos   9   9

 70 387  4 031
Responsabilidades com pensões e outros beneficios
Valor patrimonial do fundo de pensões

Colaboradores ( 10 846) ( 9 539)
Administradores (  675) (  603)

Responsabilidades por serviços passados
Colaboradores  10 225  10 133
Administradores   691   660
Outros  1 553  1 605

  948  2 255
Encargos a pagar
Gastos com pessoal  14 777  12 214
Gastos gerais administrativos  30 630  24 380
Outros   563   528

 45 970  37 122
Outras contas de regularização
Operações cambiais a liquidar  15 690
Operações passivas a regularizar   173

 15 863   0
 133 168  43 408

30 Jun. 15 31 Dez. 14
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Em 30 de Junho de 2015, a rubrica Dividendos a pagar corresponde a dividendos a pagar pelo Banco Fomento de Angola a 
accionistas minoritários. 
 
As responsabilidades por serviços passados de Colaboradores e Administradores da sociedade SGA são calculadas em conformidade 
com o estabelecido no IAS 19. Os benefícios estabelecidos são do tipo benefício definido com base no último salário auferido e no 
tempo de serviço, contemplando o pagamento de benefícios em caso de reforma por velhice ou invalidez, por morte e prémios de 
antiguidade. As regras que se aplicam no cálculo dos benefícios resultam essencialmente da aplicação do disposto no Acordo 
Colectivo de Trabalho do sector bancário (ACT). 
 
A sociedade SGA, através do respectivo fundo de pensões, tem a responsabilidade pelo pagamento (i) dos benefícios de natureza 
complementar às pensões de reforma e sobrevivência assumidos pelo ACT; (ii) da contribuição sobre as pensões de reforma e 
sobrevivência para os Serviços de Apoio Médico-Social (SAMS); (ii) do subsídio por morte. 
  
A BPI Vida e Pensões é a entidade a quem compete a responsabilidade de elaborar as avaliações actuariais necessárias ao cálculo 
das responsabilidades por pensões de reforma e sobrevivência bem como a de gerir os fundos de pensões respectivos. 
 
Os compromissos assumidos nos regulamentos dos Planos de Pensões da sociedade SGA estão financiados por Fundos de 
Pensões, pelo que a sociedade encontra-se exposta aos riscos que resultam da avaliação das responsabilidades bem como do valor 
dos fundos de pensões afectos. 
 
No que respeita ao apuramento das responsabilidades, a sociedade está exposta a mudanças adversas nas taxas de juro, spreads de 
crédito, já que a taxa de desconto utilizada para a determinação das responsabilidades deriva dos rendimentos de títulos corporativos 
com ratings AA e, consequentemente, inclui exposição aos rendimentos sem risco e spreads de crédito. Para além dos riscos 
inerentes ao desconto das responsabilidades futuras, existe exposição à taxa de inflação de longo prazo e das taxas de mortalidade. 
Qualquer alteração nestas taxas poderá afectar positivamente ou negativamente o valor das responsabilidades a cargo da sociedade 
SGA.. 
 
Relativamente aos activos financeiros que constituem o património dos Fundos de Pensões, existe exposição ao risco de mercado na 
componente de acções, risco de taxa de juro e risco de crédito na componente de obrigações, bem como risco de câmbio. Para os 
activos imobiliários, os principais riscos decorrem da natureza da composição da carteira, qualidade e diversificação dos activos e de 
factores inerentes à evolução económica e à política do Estado para o sector.  
 
A política de investimentos foi definida tendo em conta uma estratégia de longo prazo, com uma alocação de activos que inclui 
acções, obrigações, imobiliário e aplicações de curto prazo. Esta estratégia assegura uma adequação ao tipo de responsabilidades e 
contribui também para a devida diversificação dos investimentos, mediante a expectativa de longo prazo de diferentes retornos e 
volatilidades para as diferentes classes de activos. 
 
Os principais pressupostos actuariais utilizados no cálculo das responsabilidades por pensões são: 

Pressupostos demográficos:

Tábua de invalidez EKV 80 EKV 80
Taxa de rotação do pessoal 0% 0%
Decrementos Por mortalidade Por mortalidade
Pressupostos financeiros:
Taxa de desconto 
      Início do período 2.83% 4.33%
      Fim do período 2.83% 2.83%

Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 2 1.00% 1.00%
Taxa de crescimento das pensões 0.50% 0.50%

30 Jun. 15 31 Dez. 14

1 Considerou-se uma esperança média de vida superior em dois anos para a população masculina e três anos para a população feminina, 
face à tábua de mortalidade utilizada.

Tábua de mortalidade 1
TV 73/77-H - 2 anos
TV 88/90-M - 3 anos

2 As promoções obrigatórias por antiguidade e a projecção de diuturnidades são consideradas de forma autónoma, directamente na 
estimativa de evolução dos salários.  
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Os resultados realizados face aos principais pressupostos financeiros foram: 

Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 000% 1 0.80%

Taxa de rendimento dos activos dos fundos de pensões 2 9.78% 8.40%

1 Taxa apenas apurada anualmente.
2 Taxa relativa ao 1º semestre de 2015, não anualizada.

30 Jun. 15 31 Dez. 14 

 
 
Para efeitos de apuramento do valor da pensão da segurança social que, nos termos do ACT, deverá abater à pensão prevista no 
referido ACT, foram utilizados os seguintes pressupostos: 

Taxa de crescimento dos salários para efeitos do cálculo da pensão da Segurança Social 1 2.00% 2.00%
Taxa de revalorização dos salários para efeitos do cálculo da pensão da Segurança Social 1.00% 1.00%
Taxa de crescimento das pensões da Segurança Social 0.50% 0.50%

30 Jun. 15

1 O salário pensionável para a Segurança Social inclui todas as rubricas salariais, enquanto que o salário pensionável ACT é composto apenas pela parcela do salário 
base do nível e diuturnidades, estimando-se uma evolução do salário pensionável para a Segurança Social total superior à do salário pensionável  ACT. 

31 Dez. 14

 
 
O apuramento das responsabilidades com pensões de reforma da Sociedade SGA com referência a 30 de Junho de 2015 foi 
efectuado com base em projecções dos valores de avaliação actuarial de 31 de Dezembro de 2014. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 os colaboradores beneficiários de planos de pensões financiados pelos fundos de pensões são em 
número de: 

Colaboradores em actividade   45

31 Dez. 14 

 
 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014 as responsabilidades por serviços passados de Colaboradores da sociedade 
SGA e a respectiva cobertura no Fundo de Pensões é:  

Responsabilidades totais por serviços passados
       Responsabilidades por serviços passados de Colaboradores
        no activo  10 225  10 133
Situação patrimonial do Fundo de Pensões  10 846  9 539
Excesso/(Insuficiência) de cobertura   621 (  594)
Grau de cobertura das responsabilidades 106% 94%

31 Dez. 14 30 Jun. 15

 
 
A duração média das responsabilidades com pensões dos colaboradores é de 21.4 anos. 
 
O movimento ocorrido durante o primeiro semestre de 2015 e o exercício de 2014 relativo ao valor actual das responsabilidades por 
serviços passados foi o seguinte: 

Responsabilidades no início do período  10 133  7 726
Custo do serviço corrente (  50) (  21)
Custo dos juros   140   327
(Ganhos) e perdas actuariais nas responsabilidades   2  2 101
Responsabilidades no fim do período  10 225  10 133

31 Dez. 14 30 Jun. 15
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Em 30 de Junho de 2015 a análise de sensibilidade a uma variação dos principais pressupostos financeiros para todo o período 
objecto de avaliação actuarial (e não apenas para uma variação num dado ano) conduziria aos seguintes impactos no valor actual das 
responsabilidades por serviços passados1: 

em % em valor
Alteração na taxa de desconto
Acréscimo de 0.25% -5.4% (  557)
Redução de 0.25% 5.8%   596

Alteração da taxa de crescimento dos salários 2

Acréscimo de 0.25% 1.4%   144

Alteração da taxa de crescimento das pensões 3

Acréscimo de 0.25% 2.6%   269

Tábua de Mortalidade
+1 ano 3.5%   361

2 A variação do crescimento salarial aplica-se apenas à componente dos salários pensionáveis do plano de 
pensões previsto no ACT, sem qualquer modificação da taxa de crescimento dos salários pensionáveis para 
efeitos de pensão da Segurança Social, uma vez que se trata do risco máximo na componente de evolução 

(redução)/acréscimo

1 Foram utilizados a mesma metodologia de cálculo e os mesmos pressupostos indicados para o apuramento 
das responsabilidades, variando apenas o pressuposto em análise.

3 A variação do crescimento das pensões aplica-se às pensões e complementos que estão a cargo da 
Sociedade SGA, bem como às pensões que foram transferidas para a Segurança Social, relativamente às 
quais a Sociedade continua responsável pelas futuras actualizações.  
 
O movimento ocorrido durante o primeiro semestre de 2015 e o exercício de 2014 no fundo de pensões foi o seguinte: 

Situação patrimonial dos Fundos de Pensões no início do período  9 539  8 095
       Contribuições efectuadas   374   764
       Rendimento dos Fundos de Pensões (líquido)

Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto   140   345
Desvio de rendimento dos activos   793   335

Situação patrimonial dos Fundos de Pensões no final do período  10 846  9 539

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, os elementos que compõem o valor do activo dos Fundos de Pensões da 
sociedade apresentam a seguinte composição:  

Liquidez 8.9% 7.8%
Obrigações Taxa Fixa
           Cotadas 15.4% 14.6%
Obrigações Taxa Variável
           Cotadas 13.7% 15.2%
Acções Portuguesas
           Cotadas 30.9% 27.0%
           Não cotadas 3.5% 4.1%
Acções Estrangeiras
           Cotadas 3.3% 3.1%
Imobiliário 23.4% 27.2%
Outros
           Cotados 0.9% 1.0%

100.0% 100.0%

31 Dez. 14 30 Jun. 15

 
 
Conforme referido na Nota 2.6, e de acordo com os requisitos previstos no IAS 19, a sociedade SGA reconhece o efeito da 
remensuração do passivo (activo) líquido dos benefícios definidos relativos a planos de pensões e outros benefícios pós-emprego, 
directamente em capitais próprios, na Demonstração de Rendimento Integral, no período em que ocorre, incluindo os ganhos e perdas 
actuariais e os desvios relacionados com o retorno dos activos dos fundos de pensões. 
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O movimento ocorrido nos desvios actuariais1 durante os exercícios de 2012 a 2014 e o primeiro semestre de 2015 foi o seguinte: 
Valor em 1 de Janeiro de 2012 -
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos (  750)
Outros desvios (  657)

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   719
Valor em 31 de Dezembro de 2012 (  688)
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos ( 1 008)
Outros desvios (  29)

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   772
Valor em 31 de Dezembro de 2013 (  953)
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos ( 2 150)
Outros desvios   50

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   335
Valor em 31 de Dezembro de 2014 ( 2 718)
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos
Outros desvios (  2)

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   793
Valor em 30 de Junho de 2015 ( 1 927)
1 Ganhos e perdas actuariais resultantes de diferenças entre os pressupostos actuariais e os valores 
efectivamente realizados e de alterações nos pressupostos actuariais.  
 
Em 30 de Junho de 2015 e 2014 as demonstrações financeiras consolidadas registam nas rubricas juros, ganhos e perdas financeiros 
com pensões (Nota 4.28) e em custos com o pessoal (Nota 4.30) os seguintes valores relacionados com a cobertura de 
responsabilidades por pensões: 

Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões
Custos com juros relativos às responsabilidades   140   167
Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto (  140) (  175)

(  8)
Custos com pessoal

Custo do serviço corrente (  50) (  10)
(  50) (  10)

30 Jun. 14 30 Jun. 15

 
 
Os Administradores beneficiam de um plano complementar de pensões de reforma e sobrevivência, cujas responsabilidades estão 
cobertas por um fundo de pensões. 
 
Os principais pressupostos actuariais utilizados no cálculo das responsabilidades por pensões são: 

Pressupostos demográficos:

Tábua de invalidez EKV 80 EKV 80
Taxa de rotação do pessoal 0% 0%
Decrementos Por mortalidade Por mortalidade
Pressupostos financeiros:
Taxa de desconto
      Início do período 2.50% 4.00%
      Fim do período 2.50% 2.50%
Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 0.50% 0.50%
Taxa de crescimento das pensões 2 0.50% 0.50%

31 Dez. 14 30 Jun. 15

1 Considerou-se uma esperança média de vida superior em dois anos para a população masculina e três anos para a 
população feminina, face à tábua de mortalidade utilizada.

Tábua de mortalidade 1

2 Aumento igual à taxa de variação do IPC conforme regras do plano de pensões.

TV 73/77-H - 2 anos
TV 88/90-M - 3 anos
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Os resultados realizados face aos principais pressupostos financeiros foram: 

Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 000% 1 0.00%

1 Taxa apenas apurada anualmente.
2 Taxa relativa ao 1º semestre de 2015, não anualizada.

30 Jun. 15 31 Dez. 14 

Taxa de rendimento dos activos dos fundos de 
pensões 3.63% 2 6.88%

 
 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, as responsabilidades por serviços passados dos Administradores e respectiva 
cobertura deste plano apresentam a seguinte composição: 

Valor actual das responsabilidades por serviços passados

Responsabilidades por serviços passados de administradores no activo   691   660
  691   660

Situação patrimonial do Fundo de Pensões   675   603
Excesso/(Insuficiência) de cobertura (  16) (  57)
Grau de cobertura das responsabilidades 98% 91%

31 Dez. 14 30 Jun. 15

 
 
A duração média das responsabilidades com pensões dos Administradores é de 19 anos. 
 
O movimento ocorrido durante o primeiro semestre de 2015 e o exercício de 2014 relativo ao valor actual das responsabilidades por 
serviços passados deste plano foi o seguinte: 

Responsabilidades no início do período   660   535
Custo do serviço corrente   23   38
Custo dos juros   8   22
(Ganhos) e perdas actuariais nas responsabilidades   65
Responsabilidades no fim do período   691   660

31 Dez. 1430 Jun. 15

 
 
Em 30 de Junho de 2015 a análise de sensibilidade a uma variação dos principais pressupostos financeiros para todo o período 
objecto de avaliação actuarial (e não apenas para uma variação num dado ano) conduziria aos seguintes impactos no valor actual das 
responsabilidades por serviços passados1: 

em % em valor
Alteração na taxa de desconto
Acréscimo de 0.25% -4.9% (  34)
Redução de 0.25% 5.2%   36

Alteração da taxa de crescimento dos salários 2

Acréscimo de 0.25% 1.2%   9

Alteração da taxa de crescimento das pensões 3

Acréscimo de 0.25% 2.7%   19

Tábua de Mortalidade
+1 ano 4.0%   28

3 A variação do crescimento das pensões aplica-se às pensões e complementos que estão a cargo da 
Sociedade SGA, bem como às pensões que foram transferidas para a Segurança Social, relativamente às 
quais a Sociedade continua responsável pelas futuras actualizações.

(redução)/acréscimo

1 Foram utilizados a mesma metodologia de cálculo e os mesmos pressupostos indicados para o apuramento 
das responsabilidades, variando apenas o pressuposto em análise.
2 A variação do crescimento salarial aplica-se apenas à componente dos salários pensionáveis do plano de 
pensões previsto no ACT, sem qualquer modificação da taxa de crescimento dos salários pensionáveis para 
efeitos de pensão da Segurança Social, uma vez que se trata do risco máximo na componente de evolução 
salarial.
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O movimento ocorrido durante o primeiro semestre de 2015 e o exercício de 2014, no fundo de pensões foi o seguinte: 

Situação patrimonial do Fundo de Pensões no início do período   603   480
Contribuições efectuadas   51   90
Rendimento dos Fundos de Pensões (líquido)

Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto   7   21
Desvio de rendimento dos activos   14   12

Situação patrimonial do Fundo de Pensões no final do período   675   603

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, os elementos que compõem o valor do activo dos Fundos de Pensões dos 
Administradores apresentam a seguinte composição: 

Liquidez 11.6% 14.3%
Obrigações Taxa Fixa
           Cotadas 45.4% 41.7%
Obrigações Taxa Indexada
           Cotadas 5.6% 5.4%
Acções 
           Cotadas 30.7% 31.7%
Imobiliário 1.2% 1.2%
Outros
           Cotadas 5.5% 5.7%

100.0% 100.0%

30 Jun. 15 31 Dez. 14 

 
 
Conforme referido na Nota 2.6, e de acordo com os requisitos previstos no IAS 19, a sociedade reconhece o efeito da remensuração 
do passivo (activo) líquido dos benefícios definidos relativos a planos de pensões e outros benefícios pós-emprego, directamente em 
capitais próprios, na Demonstração de Rendimento Integral, no período em que ocorre, incluindo os ganhos e perdas actuariais e os 
desvios relacionados com o retorno dos activos dos fundos de pensões. 
 
O movimento ocorrido nos desvios actuariais durante os exercícios de 2012 a 2014 e o primeiro semestre de 2015 foi o seguinte:  
Valor em 1 de Janeiro de 2012 -
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos (  41)
Outros desvios   5

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   10
Valor em 31 de Dezembro de 2012 (  26)
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos (  69)
Outros desvios   11

Desvios de rendimento dos fundos de pensões (  3)
Valor em 31 de Dezembro de 2013 (  87)
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos (  130)
Outros desvios   65

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   12
Valor em 31 de Dezembro de 2014 (  140)
Desvios actuariais

Alteração de pressupostos financeiros e demográficos
Outros desvios 

Desvios de rendimento dos fundos de pensões   14
Valor em 30 de Junho de 2015 (  126)  
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Em 30 de Junho de 2015 e 2014, as demonstrações financeiras registam nas rubricas juros, ganhos e perdas financeiras com 
pensões (Nota 4.27) e em custos com o pessoal (Nota 4.29) os seguintes valores relacionados com a cobertura de responsabilidades 
por pensões de Administradores: 

Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões
Custos com juros relativos às responsabilidades   8   11
Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto (  7) (  10)

  1   1
Custos com pessoal

Custo do serviço corrente   23   19
  23   19

30 Jun. 15 30 Jun. 14  

 
 
A rubrica Responsabilidades por serviços passados – Outros corresponde às responsabilidades do Banco de Fomento Angola em 
matéria de “Compensação por reforma” conforme previsto no Artigo n.º 262 da Lei Geral do Trabalho. Nos termos da legislação em 
vigor estas responsabilidades são determinadas multiplicando 25% do salário mensal de base praticado na data em que o trabalhador 
atinge a idade legal de reforma, pelo número de anos de antiguidade na mesma data. O valor total das responsabilidades é 
determinado numa base anual por peritos, utilizando o método “Projected Unit Credit” para as responsabilidades com serviços 
passados. 
 
Os principais pressupostos demográficos e financeiros utilizados na avaliação destas responsabilidades dos Colaboradores do BFA 
são: 

Pressupostos demográficos:
Tábua de mortalidade TV 73/77 TV 73/77
Tábua de invalidez EKV 80 EKV 80
Taxa de rotação do pessoal 0% 0%
Pressupostos financeiros:
Diferença entre a taxa de rendimento e a taxa de 
crescimento dos salários no longo prazo 2% anual 2% anual

30 Jun. 2015 31 Dez. 2014

 
 
 
4.19. Capital 
 
A sociedade SGA tem um capital social de 46 000 m.euros representado por 1 450 827 827 acções ordinárias, sem valor nominal, 
nominativas e escriturais. 
 
Os movimentos ocorridos no capital subscrito não realizado durante o primeiro semestre de 2015 reflectem a subscrição do aumento 
de capital no Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L.no montante de 12 988 m.euros e durante o exercício de 2014 reflectem a 
realização de capital para subscrição do aumento de capital do BPI Moçambique pela Nova Sociedade no montante de 1 383 m.euros. 
 
 
4.20. Outros instrumentos de capital 
O Programa de Remuneração Variável em Acções (RVA) é um esquema remuneratório pelo qual uma parte da remuneração variável 
dos Administradores Executivos e dos Colaboradores do Grupo SGA cuja remuneração variável anual seja igual ou superior a 2.500 
euros é paga em acções representativas do capital social do Banco BPI (acções BPI) e em opções de compra de acções BPI. A 
parcela de remuneração variável individual que corresponde ao RVA oscila entre 10% e 50% sendo a percentagem tanto maior quanto 
maior for o nível de responsabilidade do Administrador ou do Colaborador. 
 
No que respeita aos Colaboradores as acções atribuídas no âmbito do RVA transmitem-se na sua totalidade, na data da atribuição, 
para a titularidade dos mesmos, mas essa transmissão fica, quanto a 75% das acções em causa, sujeita a condição resolutiva 
(traduzida na cessação da relação laboral, salvo se feita com justa causa do Colaborador), sujeição essa que cessa de uma forma 
gradual ao longo dos três anos seguintes à data de atribuição (25% em cada ano). As opções de compra de acções podem ser 
exercidas entre o 90º dia e o quinto ano a contar da data de atribuição. A cessação da relação laboral do Colaborador com o Grupo 
SGA afecta, também, nos termos previstos no Regulamento do RVA, as opções atribuídas. 
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Salvo no que respeita aos administradores que integrem a Comissão Executiva da Sociedade SGA cujo RVA está sujeito a regras 
especiais aprovadas na Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI, S.A. de 27 de Abril de 2011, as acções atribuídas no âmbito 
do RVA ficam disponíveis para o beneficiário de uma forma gradual: 25% no momento da atribuição e 25% em cada um dos três anos 
seguintes. 
 
No RVA 2012 os Administradores Executivos e os Colaboradores, cujo montante de remuneração variável atribuído foi superior ou 
igual a 2 500 euros, puderam optar por receber a remuneração variável totalmente em "cash”. 
 
A remuneração variável relativa ao exercício de 2014 foi integralmente paga em "cash”, devido ao facto de no início de 2015, o Banco 
BPI se encontrar sob uma oferta pública de aquisição. 
 
As acções e as opções sobre acções atribuídas aos Administradores Executivos no âmbito do RVA ficam sujeitas à seguinte condição 
suspensiva: a situação líquida do Banco BPI, apurada com base nas suas contas consolidadas relativas ao terceiro exercício posterior 
àquele a que respeita a remuneração variável ser de valor superior à situação líquida do Banco BPI, apurada com base nas suas 
contas consolidadas relativas ao exercício a que respeita a remuneração variável, observados, para o efeito, os pressupostos 
previstos no Regulamento do RVA. A atribuição de acções fica, ainda, sujeita, também como condição suspensiva, à não verificação 
da cessação da relação de administração ou laboral nos termos previstos pelo Regulamento do RVA. Para além das condições 
referidas, a atribuição de acções fica também sujeita a um termo suspensivo de 3 anos a contar da data de atribuição, o período de 
exercício para as opções sobre acções inicia-se após o decurso desse mesmo prazo. 

Durante o período do investimento público no Banco BPI, não foram pagas aos membros da Comissão Executiva da Sociedade SGA 
quaisquer remunerações variáveis, isto sem prejuízo de a Comissão de Remunerações poder continuar a realizar anualmente a 
avaliação de desempenho dos membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração e a determinação do valor da 
remuneração variável que lhes caberia por aplicação das regras da Política de Remuneração aprovadas pela Assembleia Geral do 
Banco BPI de Abril de 2011, valor esse cujo pagamento ficou dependente de uma decisão da Comissão de Remunerações então em 
funções, a tomar após o reembolso integral do investimento público. As limitações em matéria de remunerações cessaram a partir do 
dia 25 de Junho de 2014, data em que ficou integralmente reembolsado o investimento público no Banco BPI resultante da operação 
de recapitalização.  A Comissão de Remunerações tomou em 3 de Setembro de 2014 as seguintes deliberações: 

a) Tendo em atenção o desempenho no período em que existiu investimento público (segundo semestre de 2012, 2013 e 
primeiro semestre de 2014), aprovou o pagamento aos membros do Conselho de Administração do Banco BPI e aos 
membros do Conselho Fiscal que estiveram em funções ao longo desse período dos montantes correspondentes à redução 
da sua remuneração fixa, vigente naquele período e resultante das limitações emergentes da operação de recapitalização; e 

 
b) Tendo presente o parecer da Comissão de Nomeações, Admissão e Remunerações, aprovou o pagamento aos membros 

da Comissão Executiva do Banco BPI que estiveram em funções em 2012 do valor da remuneração variável que lhes teria 
cabido por referência ao exercício de 2012 se não estivesse em vigor a limitação emergente da operação de recapitalização, 
no valor global correspondente a 1% dos resultados líquidos consolidados apurados no exercício de 2012. 
 

O preço de atribuição das acções resulta da média ponderada pelas quantidades transaccionadas das cotações das acções BPI nas 
últimas dez sessões de bolsa anteriores à data de atribuição das referidas acções. O preço de atribuição das acções corresponde 
igualmente ao preço de exercício das opções. 
 
A disponibilização das acções (nos três anos subsequentes à atribuição) está condicionada à permanência dos Colaboradores no 
Grupo SGA. Os preços de atribuição, bem como o período de disponibilização das acções encontram-se resumidos no quadro 
seguinte: 

Programa
2ª 3ª 4ª

RVA 2012 2012-12-19 0.87 2013-12-19 2014-12-19 2015-12-19
RVA 2013 2014-05-14 1.81 2015-05-14 2016-05-14 2017-05-14

Acções
Data de 

atribuição
Valor de 

atribuição 1
Data de disponibilização das tranches

 
1 Valor de atribuição após o efeito dos aumentos de capital do BBPI, realizados em Maio de 2011, Agosto de 2012 e Junho de 2014. 
 
As opções de compra de acções são exercíveis entre o 90º dia e o final do 5º ano a contar da data de atribuição. A disponibilização 
das opções encontra-se condicionada à permanência dos Colaboradores no Grupo SGA. 
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Os preços de exercício das opções, bem como o respectivo período de exercício encontram-se resumidos no quadro seguinte: 

Programa
2ª 3ª 4ª

RVA 2012 2012-12-19 0.87 2013-12-19 2014-12-19 2015-12-19
RVA 2013 2014-05-14 1.81 2015-05-14 2016-05-14 2017-05-14

Acções
Data de 

atribuição
Valor de 

atribuição 1
Data de disponibilização das tranches

 
1 Preço de exercício após o efeito dos aumentos de capital do BBPI, realizados em Maio de 2011, Agosto de 2012 e Junho de 2014. 
 
Para a determinação do número de opções a atribuir aos Colaboradores e Administradores, o Banco BPI apura, à data de atribuição 
das opções, o valor económico da opção. 
 
O prémio das opções sobre acções do Banco BPI foi apurado de acordo com um modelo desenvolvido internamente, baseado na 
metodologia “Black-Scholes” para os Programas RVA 2012 e RVA 2013. 
 

Os factores críticos do modelo utilizado para efeitos de gestão do programa RVA são os seguintes: 

• Volatilidade das acções do Banco BPI, a qual é apurada da seguinte forma: 

 60% da volatilidade histórica das acções do Banco BPI nos últimos 3,33 anos; 

 10% da volatilidade do índice VIX; 

 10% da volatilidade do índice VDAX; 

 20% da volatilidade implícita nas opções cotadas transaccionadas em Espanha sobre acções de bancos espanhóis 
com características semelhantes ao Banco BPI. 

• Vida média esperada da opção, a qual depende, entre outros, dos seguintes factores: 

 Nível de responsabilidade dos beneficiários: Administradores e restantes Colaboradores; 

 Rácio entre o preço de mercado e o preço de exercício (strike); e 

 Volatilidade do preço das acções. 

O modelo permite igualmente determinar o número necessário de acções do Banco BPI para assegurar uma adequada cobertura do 
risco inerente à emissão de opções no âmbito do RVA.  
 
Os parâmetros utilizados para a determinação, na data de atribuição, do valor económico da opção de cada um dos Programas RVA 
encontram-se resumidos no quadro seguinte: 

Cotação BPI 0.87 1.81
Preço de exercício 0.87 1.81
Volatilidade implícita 39.78% 37.29%
Taxa de juro 3.18% 1.48%
Valor da opção 0.28 0.44

RVA 2012 RVA 2013

 
 
A rubrica outros instrumentos de capital inclui: 

• O valor dos custos do RVA já periodificados com acções a disponibilizar e opções ainda não exercidas, e; 
• O valor das liquidações entregues ao Banco BPI para gestão dos programas do RVA. 
 

Os custos com as remunerações variáveis em acções e opções são integralmente liquidados ao Banco BPI no ano da atribuição. A 
rubrica outros instrumentos de capital inclui também o valor das acções e opções já atribuídas aos Colaboradores mas ainda não 
disponibilizadas. 
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Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014 a rubrica outros instrumentos de capital tem a seguinte composição: 

30 Jun.15 31 Dez.14
Outros instrumentos de capital

Custos com acções a disponibilizar a Colaboradores do Grupo
RVA 2012   15   15
RVA 2013   62   50
RVA 2015   34

Custos com opções não exercidas (prémios)
RVA 2012   121   86
RVA 2013   114   114
RVA 2015   28

Liquidação ao Banco BPI de ações e opções disponibilizadas
RVA 2012 (  79) (  79)
RVA 2013 (  183) (  183)
RVA 2015 (  209)

(  97)   3  
 
Nos primeiros semestres de 2015 e 2014 o custo total reconhecido em custos com pessoal relativo aos programas RVA pode ser 
resumido da seguinte forma: 

Acções Opções Total Acções Opções Total
RVA 2012   0   35   35   1   1
RVA 2013   8   8   13   34   47
RVA 2015   13   28   41

  21   63   84   14   34   48

Programa 30 Jun.15 30 Jun.14

 
 
 
4.21. Reservas de reavaliação 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Reservas de reavaliação
Reservas associadas a diferenças cambiais em 
investimentos em entidades estrangeiras
   Empresas filiais e associadas

Banco de Fomento Angola ( 60 375) ( 28 231)
Banco Comercial e de Investimentos ( 10 482) ( 5 843)
BPI Moçambique Sociedade de Investimentos (  22)   24

( 70 879) ( 34 050)

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
 
4.22. Outras reservas e resultados transitados 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Resultados transitados  133 640  98 007
Reservas de consolidação  469 756  383 999
Desvios actuariais ( 2 005) ( 2 810)

 601 391  479 196

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
A rubrica reservas de consolidação inclui as reservas resultantes da consolidação com o BFA, BCI e BPI Moçambique. 
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4.23. Interesses minoritários 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Accionistas minoritários de:
   Banco de Fomento Angola, S.A.  389 493  416 463  69 433  49 021

 389 493  416 463  69 433  49 021

Demonstração de resultadosBalanço

30 Jun. 15 30 Jun. 1430 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
Em Dezembro de 2008, no âmbito da operação de venda de 49.9% do capital do BFA à Unitel, foi celebrado um acordo parassocial 
entre o Banco BPI e a Unitel relativo ao BFA, estando previsto que a SGA venha a ingressar na posição contratual actualmente 
ocupada pelo Banco BPI no acordo parassocial acima referido. O acordo é válido por um prazo de 20 anos a contar da data da sua 
assinatura (que ocorreu em 9.12.2008), prazo este renovável automaticamente, por períodos idênticos, salvo denúncia por qualquer 
das partes até ao termo do décimo quinto ano do prazo inicial ou do prazo resultante da sua renovação que esteja em curso. O acordo 
contém, entre outras disposições, regras sobre a composição dos órgãos sociais e sobre a transmissão de acções do BFA, regras 
essas que, neste último caso, compreendem um direito de preferência recíproco sobre a transmissão onerosa de acções do BFA. 
 
 
4.24. Contas extrapatrimoniais 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Garantias prestadas e outros passivos eventuais
Garantias e avales  294 111  300 423
Créditos documentários abertos  209 511  187 447

 503 622  487 870
Compromissos perante terceiros

Compromissos revogáveis  315 943  341 795
 315 943  341 795

Responsabilidades por prestação de serviços
Por depósito e guarda de valores 2 321 517  553 892
Por cobrança de valores  53 726  31 318

2 375 243  585 210

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, a estrutura sectorial das garantias prestadas é a seguinte: 

Valor % Valor %
Actividade doméstica

Agricultura, silvicultura e pesca   551 0.1
Indústrias extractivas  3 923 0.8  5 728 1.2
Indústrias transformadoras  85 624 17.0  37 890 7.8
Produção e distribuição de electricidade, gás e água   828 0.2   822 0.2
Construção  256 573 50.8  255 815 52.4
Comércio por grosso e a retalho  66 989 13.3  92 897 19.0
Transportes, armazenagem e comunicações  59 480 11.8  58 929 12.1
Alojamento e restauração 
Actividades auxiliares de serviços financeiros e dos seguros  23 462 4.7  21 510 4.4
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados por 
empresas  2 386 0.5  2 378 0.5
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória   184  3 539 0.7
Educação   3   2
Actividades de saúde humana e apoio social   353 0.1   120
Outras actividades e serviços  2 413 0.5  6 274 1.3
Particulares

Outros  1 404 0.3  1 415 0.3
 503 622 100.0  487 870 100.0

30 Jun. 15 31 Dez. 14
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4.25. Margem financeira estrita 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Juros e rendimentos similares
Juros de disponibilidades   31   18
Juros de aplicações em Instituições de Crédito  22 446  13 754
Juros de crédito a Clientes  80 395  49 089
Juros de crédito vencido  6 141  1 691
Juros de títulos detidos para negociação e disponíveis para venda  114 704  83 183
Juros de derivados  3 503   406

 227 220  148 141
Juros e encargos similares
Juros de recursos
   De outras Instituições de Crédito   25   20
   Depósitos e outros recursos de Clientes  57 939  45 307
Juros de derivados  7 321

 65 285  45 327

30 Jun. 15 30 Jun. 14

 
 
 
4.26. Comissões líquidas associadas ao custo amortizado 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Comissões recebidas associadas ao custo amortizado
   De crédito a Clientes   4   56

  4   56

30 Jun. 15 30 Jun. 14

 
 
 
4.27. Comissões líquidas 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Comissões recebidas
Por garantias prestadas  4 242  2 633
Por outros serviços bancários prestados  13 376  15 647
Por operações realizadas por conta de terceiros  1 516   617
Outras  4 302   968

 23 436  19 865
Comissões pagas
Por garantias recebidas   6   6
Por serviços bancários prestados por terceiros  4 738  3 607
Por operações realizadas por terceiros

 4 744  3 613
Outros proveitos líquidos
Reembolso de despesas  5 251  2 435
Rendimentos de prestação de serviços diversos  6 409  6 965
Encargos equiparados a comissões (  62) (  39)

 11 598  9 361

30 Jun. 15 30 Jun. 14
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4.28. Resultados em operações financeiras 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Ganhos e perdas em operações ao justo valor
Ganhos e perdas em diferenças cambiais  56 680  51 840
Ganhos e perdas em activos financeiros detidos para negociação
   Instrumentos de dívida  16 254  3 759
   Instrumentos de capital (  63) (  30)

 72 871  55 569
Juros, ganhos e perdas em custos com pensões
Custo com juros relativos às responsabilidades (  148) (  178)
Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto   147   185

(  1)   7

30 Jun. 15 30 Jun. 14

 
 
 
4.29. Rendimentos e encargos operacionais 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Rendimentos e receitas operacionais
Ganhos em outros activos tangíveis   166
Outras receitas operacionais   512   351

  678   351
Encargos e gastos operacionais
Quotizações e donativos   161   153
Outros gastos operacionais  1 605   439

 1 766   592
Outros impostos
Impostos indirectos  7 705  5 483

 7 705  5 483

30 Jun. 15 30 Jun. 14

 
 
Nos primeiros semestres de 2015 e 2014, a rubrica Impostos indirectos inclui o Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC) no 
montante de, respectivamente, 7 354 m.euros e 5 262 m.euros. 
 
 
4.30. Custos com o pessoal 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Remunerações  38 459  28 703
Custos com pensões  1 820  2 033
Outros encargos sociais obrigatórios  1 756  1 449
Outros custos com pessoal  1 464  1 778

 43 499  33 963

30 Jun. 15 30 Jun. 14

 
 
Nos primeiros semestres de 2015 e 2014, a rubrica Custos com pensões inclui 1 847 m.euros e 2 023 m.euros respectivamente, 
relativos a custos associados ao Plano de Pensões de Contribuição Definida para os Colaboradores do Banco de Fomento Angola e 
(27) m.euros e 9 m.euros de custos com pensões de Colaboradores e Administradores da Sociedade SGA (Nota 4.18). 
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4.31. Gastos gerais administrativos 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Gastos gerais administrativos
Com fornecimentos
   Água, energia e combustíveis  2 224  1 514
   Material de consumo corrente  1 076  1 212
   Outros fornecimentos de terceiros   541   173
Com serviços
   Rendas e alugueres  3 716  2 995
   Comunicações e informática  3 699  2 644
   Deslocações, estadas e representações  1 341  1 187
   Publicidade e edição de publicações  5 000  3 655
   Conservação e reparação  3 509  3 039
   Seguros   849   840
   Avenças e honorários  1 024   890
   Serviços judiciais, contencioso e notariado   37   57
   Segurança, vigilância e limpeza  4 249  3 507
   Serviços de informações  1 749   668
   Mão de obra eventual   157   144
   Estudos, consultas e auditoria   504   679
   EMIS - Empresa Interbancária de Serviços  3 337  2 260
   Outros serviços de terceiros  3 528  3 003

 36 540  28 467

30 Jun. 15 30 Jun. 14

 
 
 
4.32. Impostos sobre os lucros 
No primeiro semestre de 2015 e 2014, o custo com impostos sobre lucros reconhecidos em resultados, bem como a carga fiscal, 
medida pela relação entre a dotação para impostos e o lucro do exercício antes daquela dotação, podem ser resumidos como se 
segue: 

Impostos correntes sobre os lucros
   Do exercício  19 609  11 956
   Correcção de exercícios anteriores  1 572   256

 21 182  12 212
Impostos diferidos
   Registo e reversão de diferenças temporárias ( 4 883) ( 1 851)
   Por prejuízos fiscais reportáveis (  164) (  572)

( 5 047) ( 2 423)
Total do imposto registado em resultados  16 135  9 789
Resultado antes de impostos1  148 968  102 663
Carga fiscal 10.8% 9.5%

30 Jun.15 30 Jun.14

 
1 Considera o lucro da sociedade adicionado dos impostos sobre lucros e dos interesses minoritários e deduzido dos resultados de filiais excluídas da consolidação. 
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A reconciliação entre a taxa nominal de imposto e a carga fiscal verificada em Junho 2015 e 2014, bem como a reconciliação entre o 
custo / proveito de imposto e o produto do lucro contabilístico pela taxa nominal de imposto, pode ser analisada como se segue:  
 

Taxa de 
imposto Valor Taxa de 

imposto Valor

Lucro antes de impostos  148 968  102 663
Imposto apurado com base na taxa nominal de imposto 30.2%  44 992 35.4%  36 305

Rendimentos de títulos da dívida pública Angolana -24.0% ( 35 821) -30.8% ( 31 581)
Impostos sobre dividendos de empresas filiais e associadas 2.1%  3 129 2.7%  2 773
Provisões para responsabilidades prováveis 0.0%   24 0.5%   560
Correcção de exercícios anteriores 1.1%  1 572 0.2%   256
Prejuízos fiscais da sociedade SGA 0.4%   600 0.6%   631
Imposto sobre a aplicação de capitais 1.4%  2 066 1.2%  1 279
Outros proveitos e custos não tributáveis -0.3% (  428) -0.4% (  434)

10.8%  16 135 9.5%  9 789

30 Jun. 15 30 Jun. 14

 
 

Os impostos correntes são calculados com base nas taxas de imposto legalmente em vigor, nos países onde as sociedades têm 
presença. 
 
Os impostos diferidos activos e passivos correspondem ao valor do imposto a recuperar e a pagar em períodos futuros resultante de 
diferenças temporárias entre o valor de um activo ou passivo no balanço e a sua base de tributação. No BFA, os prejuízos fiscais 
reportáveis e os créditos fiscais dão também origem ao registo de impostos diferidos activos. 
 
Os impostos diferidos activos e passivos foram calculados com base nas taxas fiscais decretadas para o período em que se prevê que 
seja realizado o respectivo activo ou passivo. 
 
Os impostos diferidos activos são reconhecidos até ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que 
acomodem as diferenças temporárias dedutíveis. 
 
Imposto Industrial no Banco Fomento Angola 
O Banco Fomento Angola (BFA) encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo a taxa de imposto aplicável de 
30% no exercício de 2014 (35% no exercício de 2013 e 2012). Os proveitos dos títulos da dívida pública, resultantes de Obrigações do 
Tesouro e de Bilhetes do Tesouro encontram-se excluídos de tributação ao abrigo da alínea c) do número 1 do Artigo 23º do 
respectivo código. 
 
Imposto sobre a aplicação de capitais 
O Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC) tem a natureza de pagamento por conta do Imposto Industrial, operando esta 
compensação por via da dedução à colecta apurada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do Código do Imposto Industrial. 
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Em 30 de Junho de 2015 e de 2014, o valor dos impostos diferidos activos e passivos é o seguinte: 

Impostos diferidos
Activos (Nota 4.11)  6 485  5 293
Passivos (Nota 4.17) ( 6 920) ( 10 449)

(  435) ( 5 156)
Registados por contrapartida de :

Resultados transitados ( 5 482) ( 5 253)
Resultado líquido  5 047   97

(  435) ( 5 156)

31 Dez. 1430 Jun.15 

 
 
Em 30 de Junho de 2015 e de 2014, o Banco de Fomento Angola tem registados activos fiscais diferidos nos montantes de 5 628 
m.euros e 3 075 m.euros respectivamente, resultantes de diferenças temporárias na tributação de provisões para responsabilidades 
prováveis. O Conselho de Administração entende estarem reunidas as condições para o seu registo, nomeadamente no que se refere 
à evolução do lucro tributável futuro do Banco que permita a sua dedução. Estes activos fiscais diferidos foram calculados com base 
nas taxas fiscais decretadas para o período em que se prevê que seja realizado o respectivo activo. 
 
O movimento ocorrido nos impostos diferidos registados durante o primeiro semestre de 2015 foi o seguinte: 

Por resultados

Impostos diferidos activos
Provisões para riscos bancários e compensações por reforma  4 539  1 565 (  476)  5 628
Prejuízos fiscais   754   164 (  62)   857

 5 293  1 565   164 (  538)  6 485
Impostos diferidos passivos
Dividendos a distribuir por empresas filiais e associadas ( 10 449) ( 3 129)  6 446   213 ( 6 920)

( 10 449) ( 3 129)  6 446   213 ( 6 920)
( 5 156) ( 1 564)  6 610 (  325) (  435)

Saldo em    
31 Dez. 14

Saldo em    30 
Jun. 15

Custos Proveitos

Variações 
cambiais e 

outros

 
 

O movimento ocorrido nos impostos diferidos registados durante o primeiro semestre de 2014 foi o seguinte: 

Impostos diferidos activos
Prejuízos fiscais   572 (  572)
Provisões para riscos bancários e compensações por reforma  3 051   24  3 075

 3 051   572 (  548)  3 075
Impostos diferidos passivos
Dividendos a distribuir por empresas filiais e associadas ( 7 739) ( 2 773)  4 624   12 ( 5 877)

( 7 739) ( 2 773)  4 624   12 ( 5 877)
( 4 688) ( 2 773)  5 196 (  536) ( 2 802)

Saldo em         
31 Dez. 13

Custos Proveitos

Por resultados Variações 
cambiais e 

outros

Saldo em       
30 Jun. 14

 
 
 
4.33. Resultados de empresas associadas (equivalência patrimonial) 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L.  4 008  3 676
 4 008  3 676

30 Jun. 15 30 Jun. 14

 
 
O contributo das empresas associadas do Grupo SGA para o rendimento integral consolidado tem a seguinte composição: 

Contributo para o resultado líquido consolidado  4 008  3 676
Resultado não incluído na demonstração de resultados consolidada: (  94) (  553)
Contributo para o rendimento integral consolidado  3 914  3 123

30 Jun. 15 30 Jun. 14

 
 

50 | SGA | Notas às demonstrações financeiras combinadas consolidadas | 1º Semestre 2015 
 



 
 
 
 
4.34. Lucro consolidado 
Nos primeiros semestres de 2015 e 2014 a contribuição da Sociedade SGA e das empresas suas filiais e associadas para o resultado 
consolidado é a seguinte: 

Sociedade SGA1 ( 2 859) ( 2 746)
Banco de Fomento Angola, S.A.1  66 922  46 756
Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L.1  3 667  3 364
BPI Moçambique - Sociedade de Investimento, S.A.1 (  322)   155

 67 408  47 529

30 Jun. 15 30 Jun. 14

 
1 Lucro ajustado. 
 
 
4.35. Efectivos 
No primeiro semestre de 205 e no exercício de 2014 o número de efectivos1 do BFA e do BPI Moçambique, em média e no final do 
período, eram os seguintes: 

Média do Final do Média do Final do
período período período período

Banco de Fomento Angola, S.A.  2 534  2 559  2 464  2 526
BPI Moçambique - Sociedade de Investimento, S   4   4   4   4

 2 538  2 563  2 468  2 530

30 Jun. 15 31 Dez. 14

 
Não inclui os efectivos do BCI por não ser uma empresa consolidada pelo método de integração global. 
 
Adicionalmente, assumiu-se que o quadro de Colaboradores a destacar do Banco BPI para a sociedade SGA na operação de cisão 
inclui 46 Colaboradores, dos quais: 

- 23 são Colaboradores destacados no BFA e no BPI Moçambique e incluídos no número de efectivos destas entidades; 
- 5 são Colaboradores destacados no BCI. 

 
 
4.36. Riscos financeiros 
 
Justo valor 
 

O justo valor dos instrumentos financeiros é estimado sempre que possível recorrendo a cotações em mercado activo. Um mercado é 
considerado activo e líquido, quando é acedido por contrapartes igualmente conhecedoras e onde se efectuam transacções de forma 
regular. Para instrumentos financeiros em que não exista mercado activo, por falta de liquidez e ausência de transacções regulares, 
são utilizados métodos e técnicas de avaliação para estimar o justo valor. 

Os instrumentos financeiros registados em balanço ao justo valor foram classificados por níveis de acordo com a hierarquia prevista 
na norma IFRS 13. 
 
Instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor 

• Nível 1 – com cotações em mercado activo  
Esta categoria inclui os títulos cotados em Bolsas de Valores. 

• Nível 2 – técnicas de valorização baseadas em dados de mercado 
Neste nível são considerados os instrumentos que, não tendo mercado activo, são valorizados por recurso a técnicas de 
valorização baseadas em dados de mercado. Neste nível são incluídos os instrumentos financeiros derivados do BFA sob a forma 
de contractos sobre taxas de câmbio, os quais são valorizadas com base em métodos geralmente aceites, recorrendo a taxas de 
câmbio e a taxas de juro de mercado para calcular os factores de desconto a aplicar ao desconto dos respectivos cash flows. 

• Nível 3 – técnicas de valorização utilizando principalmente inputs não baseados em dados observáveis em mercado 
Os activos financeiros são classificados no nível 3 caso se entenda que uma proporção significativa do seu valor de balanço 
resulta de inputs não observáveis em mercado, não existindo no mercado um consenso geralmente aceite sobre os parâmetros a 
utilizar. 
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No caso de acções não cotadas, o justo valor é estimado com base na análise da posição financeira e resultados do emitente, 
perfil de risco e de valorizações de mercado ou transacções para empresas com características idênticas. Sempre que não esteja 
disponível um valor de mercado e não seja possível determinar com fiabilidade o seu justo valor, os instrumentos de capital 
encontram-se reconhecidos ao custo histórico e são sujeitos a testes de imparidade.  

 
Instrumentos financeiros registados no balanço ao custo amortizado 

Para os instrumentos financeiros registados no balanço ao custo amortizado, o Grupo SGA apura o respectivo justo valor com recurso 
a técnicas de valorização.  

Refira-se que o justo valor apresentado pode não corresponder ao valor de realização destes instrumentos financeiros num cenário de 
venda ou de liquidação, não tendo sido determinado com esse objectivo. 

As técnicas de valorização utilizadas procuram ter por base as condições de mercado aplicáveis a operações similares na data de 
referência das demonstrações financeiras, nomeadamente o valor dos respectivos cash-flows descontados com base nas taxas de 
juro consideradas mais apropriadas, ou seja: 
 

• Nas aplicações e recursos de Instituições de Crédito e operações com Clientes (Crédito a clientes e Recursos de 
clientes e outros empréstimos), considera-se a média ponderada das taxas presentes nas operações similares 
realizadas pelo Grupo SGA nos dois meses anteriores à data de referência. Nas situações em que o número de 
operações contratadas durante estes dois meses é reduzido, foram consideradas as operações contratadas durante o 
período de doze meses anterior à data de referência. Nos casos em que não existem operações similares 
suficientemente representativas, considerou-se que a melhor aproximação ao justo valor dos instrumentos financeiros 
corresponde ao respectivo valor de balanço na data de referência.  

• Nas operações à vista bem como para rubricas sem taxa de juro (nomeadamente Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais, Disponibilidades em outras instituições de crédito e depósitos à ordem incluídos em Recursos de clientes e 
outros empréstimos), o justo valor corresponde ao respectivo valor de balanço. 
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Em 30 de Junho de 2015, o justo valor dos instrumentos financeiros pode ser resumido conforme quadro seguinte: 

Tipo de instrumento financeiro
Valor

contabilístico 
(líquido)

Registados 
no balanço ao 

justo valor

Registados 
no balanço ao 

custo 
amortizado

Total Diferença

Activos
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 1 610 844 1 610 844 1 610 844 1 610 844
Disponibilidades em outras instituições de crédito  268 211  268 211  268 211  268 211
Activos financeiros detidos para negociação  331 776  331 776  331 776  331 776
Activos financeiros disponíveis para venda 3 110 235 3 110 235 3 110 235   274 3 110 509
Aplicações em instituições de crédito 1 048 735 1 045 919   3 1 045 919 ( 2 816) 1 048 735
Crédito a clientes 1 389 280 1 389 052   3 1 389 052 (  228) 1 389 280
Derivados de negociação 2  17 711  17 711  17 711  17 711

7 776 792 3 459 722 4 314 026 7 773 748 ( 3 044)   274 7 777 066
Passivos

Recursos de outras instituições de crédito   570   570   3   570   570
Recursos de clientes e outros empréstimos 6 769 802 6 737 286   4 6 737 286  32 516 6 769 802
Derivados de negociação  18 049  18 049  18 049  18 049

6 788 421  18 049 6 737 856 6 755 905  32 516 6 788 421
 988 371 1 017 843  29 472   274  988 645

Total  29 472

Valor
contabilístico

total

Justo valor de instrumentos financeiros

Activos 
valorizados 

ao custo 
histórico 1

Diferenças de valorização de activos financeiros reconhecidas em reservas de reavaliação

 
1 Títulos não cotados para os quais não é possível determinar de forma fiável o justo valor. 
2 No balanço esta rubrica é apresentada na linha Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados. 
3 Instrumentos financeiros registados no balanço a custo amortizado classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13. 
4 Depósitos à ordem avaliados ao valor nominal. Depósitos a prazo e outros recursos não à vista classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, o justo valor dos instrumentos financeiros pode ser resumido conforme quadro seguinte: 

Tipo de instrumento financeiro
Valor

contabilístico 
(líquido)

Registados 
no balanço ao 

justo valor

Registados 
no balanço ao 

custo 
amortizado

Total Diferença

Activos
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 1 454 342 1 454 342 1 454 342 1 454 342
Disponibilidades em outras instituições de crédito  195 959  195 959  195 959  195 959
Activos financeiros detidos para negociação  213 008  213 008  213 008  213 008
Activos financeiros disponíveis para venda 2 663 463 2 663 463 2 663 463   252 2 663 715
Aplicações em instituições de crédito 2 001 287 1 992 834   3 1 992 834 ( 8 453) 2 001 287
Crédito a clientes 1 832 969 1 831 824   3 1 831 824 ( 1 145) 1 832 969
Derivados de negociação 2  1 141  1 141  1 141  1 141

8 362 169 2 877 612 5 474 959 8 352 571 ( 9 598)   252 8 362 421
Passivos

Recursos de outras instituições de crédito  29 424  29 424   3  29 424  29 424
Recursos de clientes e outros empréstimos 7 448 938 7 418 275   4 7 418 275  30 663 7 448 938
Derivados de negociação  2 270  2 270  2 270  2 270

7 480 632  2 270 7 447 699 7 449 969  30 663 7 480 632
 881 537  902 602  21 065   252  881 789

Total  21 065

Valor
contabilístico

total

Activos 
valorizados 

ao custo 
histórico 1

Justo valor de instrumentos financeiros

Diferenças de valorização de activos financeiros reconhecidas em reservas de reavaliação

 
1 Títulos não cotados para os quais não é possível determinar de forma fiável o justo valor. 
2 No balanço esta rubrica é apresentada na linha Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados. 
3 Instrumentos financeiros registados no balanço a custo amortizado classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13. 
4 Depósitos à ordem avaliados ao valor nominal. Depósitos a prazo e outros recursos não à vista classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13. 
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Os activos financeiros detidos para negociação classificados no Nível 1 correspondem em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 
2014 a 13 896 e a 3 474 acções Class C (Série I) da Visa Inc respectivamente. Estes títulos são valorizados de acordo com a 
respectiva cotação em mercado activo. 
 
Os Bilhetes do Tesouro e Obrigações do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano estão valorizados ao custo amortizado (e 
classificados no Nível 3) por se entender que este corresponde à melhor aproximação ao se valor de mercado, uma vez que não 
existe uma cotação em mercado activo com transacções regulares. 
 
Os derivados de negociação correspondem a forwards cambiais contratados com sociedades não financeiras. A valorização destes 
derivados é efectuada com base nas taxas de câmbio observadas no mercado. 
 
Em 30 de Junho de 2015, o valor contabilístico dos instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor apresenta o seguinte 
detalhe por metodologia de valorização: 

Tipo de instrumento financeiro

Cotações em
mercado 

activo           
(Nível 1)

Dados de 
mercado               
(Nível 2)

Modelos 
(Nível 3)

Total
justo valor

Activos
Activos financeiros detidos para negociação   755  331 021  331 776
Activos financeiros disponíveis para venda 3 110 235 3 110 235
Derivados de negociação  17 711  17 711

  755  17 711 3 441 256 3 459 722
Passivos

Derivados de negociação  18 049  18 049
 18 049  18 049

Técnicas de valorização

 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, o valor contabilístico dos instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor apresenta o 
seguinte detalhe por metodologia de valorização: 

Tipo de instrumento financeiro

Cotações em
mercado 

activo           
(Nível 1)

Dados de 
mercado               
(Nível 2)

Modelos 
(Nível 3)

Total
justo valor

Activos
Activos financeiros detidos para negociação   748  212 260  213 008
Activos financeiros disponíveis para venda 2 663 463 2 663 463
Derivados de negociação  1 141  1 141

  748  1 141 2 875 723 2 877 612
Passivos

Derivados de negociação  2 270  2 270
 2 270  2 270

Técnicas de valorização
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Para os instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor, o movimento ocorrido entre 31 de Dezembro de 2014 e 30 de 
Junho de 2015 nos activos e passivos classificados no nível 3 apresenta o seguinte detalhe: 

Detidos para 
negociação 
e ao justo 

valor através 
de 

resultados

Disponíveis 
para venda Total

Activos e passivos financeiros

Valor de balanço líquido em 31 de Dezembro de 2014  212 260 2 663 463 2 875 723
( 4 890) ( 52 894) ( 57 784)

Resultados em operações financeiras  16 251  16 251
  26 ( 51 044) ( 51 018)

Aquisições  323 408 1 125 679 1 449 087
Vendas, reembolsos ou amortizações ( 223 313) ( 635 412) ( 858 725)

 7 279  60 443  67 722

Valor de balanço líquido em 30 de Junho de 2015  331 021 3 110 235 3 441 256

Juros e prémios corridos (valor em 31 de Dezembro de 2014)

Variação cambial

Juros e prémios corridos (valor em 30 de Junho de 2015)

 
 
Para os instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor, o movimento ocorrido entre 31 de Dezembro de 2013 e 31 de 
Dezembro de 2014 nos activos e passivos classificados no nível 3 apresenta o seguinte detalhe: 

Detidos para 
negociação 
e ao justo 

valor através 
de 

resultados

Disponíveis 
para venda Total

Activos e passivos financeiros

Valor de balanço líquido em 31 de Dezembro de 2013  138 851 2 285 694 2 424 545
( 2 707) ( 42 627) ( 45 334)

Resultados em operações financeiras  5 304  5 304
(  35)  147 785  147 750

Aquisições  207 347 1 033 746 1 241 093
Vendas, reembolsos ou amortizações ( 141 390) ( 814 029) ( 955 419)

 4 890  52 894  57 784

Valor de balanço líquido em 31 de Dezembro de 2014  212 260 2 663 463 2 875 723

Juros e prémios corridos (valor em 31 de Dezembro de 2013)

Variação cambial

Juros e prémios corridos (valor em 31 de Dezembro de 2014)

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

As operações de crédito ou garantias sujeitas à decisão do BFA:  
- 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. 
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Análise de risco de crédito 

Na análise de risco de crédito é considerada a exposição total do BFA ao cliente ou ao grupo em que o cliente se integra, nos 
termos da legislação aplicável em cada momento. Actualmente, tendo em consideração o disposto no Aviso n.º 8/2007 do Banco 
Nacional de Angola: 
- Para um só cliente, são consideradas todas as suas responsabilidades perante o Banco, em vigor ou potenciais, já contratadas ou 

comprometidas, por financiamentos e garantias (exposição total do Banco ao cliente); 
- Para um grupo de clientes, é considerada a soma das responsabilidades perante o Banco de cada cliente que constitui o grupo 

(exposição total do Banco ao grupo); e 
- A existência de garantias com risco Estado ou de liquidez imediata tem impacto no cálculo do valor da Exposição Global. 

 
Classificação de Risco 
De acordo com o definido pelo BNA, quando da concessão, as operações de crédito devem ser classificadas em níveis de risco. Estão 
actualmente definidos pelo BFA os seguintes critérios de classificação em níveis de risco: 

- Créditos são classificados no nível de Risco A sempre que garantidos por títulos do Banco Central e/ou aplicações financeiras 
cativas na instituição e iguais ou superiores ao valor da responsabilidade;  

- Créditos são classificados no nível de Risco B sempre que garantidos por colateral igual ou superior a 75% da responsabilidade; 
- Os restantes créditos são classificados no nível de Risco C; e  
- Excepcionalmente, atendendo às características dos mutuários e à natureza das operações podem ser classificados outros 

créditos nos níveis de risco A e B. Estas situações dependem de aprovação do Conselho de Administração ou da Comissão 
Executiva do Conselho de Administração do BFA. 

   
 O BFA não concede créditos com classificação de risco superior a C. 
 
 No crédito a particulares classificado nos níveis de risco C ou B, o BFA exige mais do que um interveniente com rendimentos. 

 
No âmbito da revisão regular das operações de crédito, incluindo operações com crédito vencido, o BFA efectua reclassificações de 
operações de crédito vencido para crédito vincendo, com base numa análise das perspectivas económicas de cobrabilidade, 
atendendo nomeadamente à existência de garantias, ao património dos mutuários ou avalistas e à existência de operações cujo 
risco o BFA equipara a risco Estado. 

 
Associação de Garantias 

 
Na concessão de crédito a particulares ou pequenas empresas com prazo superior a 36 meses, na ausência de aplicações 
financeiras, regra geral o BFA obriga à apresentação de garantia real de bem imóvel.  
   
As operações de crédito têm associadas garantias consideradas adequadas ao risco do mutuário, natureza e prazo da operação, as 
quais são devidamente fundamentadas em termos de suficiência e liquidez. 
 
As garantias reais são avaliadas previamente à decisão de crédito. Excepções a esta regra (com decisões condicionadas a uma 
avaliação posterior) implicam que o desembolso só ocorrerá depois do Banco obter a avaliação da garantia. 
 
Exclusões por Incidentes 
 
O Banco não concede crédito a clientes que registem incidentes materiais nos últimos 12 meses que que sejam do conhecimento do 
BFA, nem a outras empresas que façam parte de um grupo com clientes que estejam nessa situação. São considerados incidentes 
materiais: 

− Atraso na realização de pagamentos de capital ou juros devidos a uma instituição financeira por período superior a 45 dias;  
− Utilização irregular de meios de pagamento da responsabilidade dessa pessoa ou entidade; e 
− Pendência de acções judiciais contra essa pessoa ou entidade que tenham potenciais efeitos adversos na respectiva 

situação económica ou financeira. 
 

Excepções a estas regras só podem ser aprovadas ao nível da Comissão Executiva do Conselho de Administração ou ao nível do 
Conselho de Administração do BFA. 
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Reestruturações 
 
Por princípio, o BFA só formaliza operações de reestruturação de créditos em curso caso se observe um dos seguintes critérios: 

− São apresentadas novas garantias (mais líquidas e/ ou mais valiosas) para a nova operação; 
− É efectuada a prévia liquidação de Juros Remuneratórios e de Mora (no caso de operação em incumprimento); e 
− Ocorre liquidação parcial significativa do capital em dívida (regular e/ou irregular). 
 

Excepcionalmente e caso não se verifique nenhum dos pressupostos descritos, o BFA admite formalizar a reestruturação formal de 
dívidas de particulares, caso se verifique que nos últimos 6 meses ocorreram depósitos de valor mínimo igual ao montante da 
prestação prevista para a operação reestruturada. 

 
As operações de crédito reestruturadas por dificuldades financeiras do cliente estão tipificadas em regulamento geral de crédito e 
obedecem aos normativos específicos do regulador quanto a esta matéria. 

 
As operações de reestruturação são marcadas, para efeitos de agravamento de risco, e acompanhadas de forma periódica quanto ao 
cumprimento do plano estabelecido e apenas são desmarcadas quando cumpridas determinadas condições de regularidade no 
cumprimento do plano. 
  
Acompanhamento de crédito irregular 
 
O crédito considerado irregular é acompanhado por uma equipa especializada, que tem por missão colaborar nas acções de 
recuperação de crédito, podendo assumir as negociações e propostas de reestruturação, sendo responsável pelo acompanhamento 
de processos sob a sua gestão. 
 
As negociações para reestruturação obedecem aos princípios anteriormente referidos. 
 
Esta equipa é responsável pela gestão e relação com o cliente, com o objectivo de recuperação do crédito, recorrendo à execução 
por via judicial caso necessário. 

 
Exposição máxima ao risco de crédito 
 
Em 30 de Junho de 2015, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro pode ser resumida como segue: 

Valor Valor
contabilístico Imparidade contabilístico

bruto líquido
Patrimoniais

Disponibilidades em outras instituições de crédito  268 211  268 211

 331 776  331 776
Activos financeiros disponíveis para venda 3 110 509 3 110 509
Aplicações em instituições de crédito 1 048 735 1 048 735
Crédito a clientes 1 482 117 ( 92 837) 1 389 280
Derivados de negociação 1  17 711  17 711

6 259 059 ( 92 837) 6 166 222
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas  294 111 ( 10 412)  283 699
6 553 170 ( 103 249) 6 449 921

Tipo 
de instrumento

financeiro

Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados

 
1 No balanço esta rubrica é apresentada na linha Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro pode ser resumida como 
segue: 

Valor Valor
contabilístico Imparidade contabilístico

bruto líquido
Patrimoniais

Disponibilidades em outras instituições de crédito  195 959  195 959

 213 009  213 009
Activos financeiros disponíveis para venda 2 663 715 2 663 715
Aplicações em instituições de crédito 2 001 287 2 001 287
Crédito a clientes 1 910 835 ( 77 866) 1 832 969
Derivados de negociação 1  1 140  1 140

6 985 945 ( 77 866) 6 908 079
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas  300 423 ( 8 824)  291 599
7 286 368 ( 86 690) 7 199 678

Tipo 
de instrumento

financeiro

Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados

 
1 No balanço esta rubrica é apresentada na linha Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados. 
 
 
Composição do crédito vencido 
 
Em 30 de Junho de 2015, o crédito e juros vencidos apresenta a seguinte composição por classes de incumprimento: 

de 1 mês 
até 3 meses

de 3 meses 
a 1 ano

de 1 ano a 5 
anos 

mais de 5 
anos Total

Crédito a Clientes
Para os quais foi efectuada análise individual
Crédito e juros vencidos  3 707  5 555  37 422  24 203  70 887
Imparidade ( 1 157) ( 2 679) ( 24 098) ( 13 246) ( 41 180)

 2 550  2 876  13 324  10 957  29 707

Classe de incumprimento

 
Adicionalmente, em 30 de Junho de 2015, o Grupo tem reconhecida imparidade para créditos a Clientes em situação regular no valor 
de 51 657 m.euros. 
 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, o crédito e juros vencidos apresenta a seguinte composição por classes de incumprimento: 

de 1 mês 
até 3 meses

de 3 meses 
a 1 ano

de 1 ano a 5 
anos 

mais de 5 
anos Total

Crédito a Clientes
Para os quais foi efectuada análise individual
Crédito e juros vencidos  2 529  5 202  36 031  19 992  63 754
Imparidade (  504) ( 2 362) ( 20 617) ( 10 090) ( 33 573)

 2 025  2 840  15 414  9 902  30 181

Classe de incumprimento

 
Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2014, o Grupo tem reconhecida imparidade para créditos a Clientes em situação regular no 
valor de 44 293 m.euros. 
 
No âmbito da revisão regular das operações de crédito, incluindo operações com crédito vencido, o BFA efectua reclassificações de 
operações de crédito vencido para crédito vincendo, com base numa análise das perspectivas económicas de cobrabilidade, 
atendendo nomeadamente à existência de garantias, ao património dos mutuários ou avalistas e à existência de operações cujo risco 
o BFA equipara a risco Estado. 
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Qualidade do risco de crédito (rating) 

Nesta secção é apresentada informação relativamente à qualidade do risco de crédito dos principais activos financeiros do Grupo 
SGA. Relativamente aos activos financeiros para os quais se encontra disponível o rating atribuído pelas agências internacionais de 
rating (Moody, Standard & Poor e Fitch) foi considerado o segundo melhor no caso de haver ratings externos diferenciados para o 
mesmo instrumento. No caso de não haver ratings externos específicos para o instrumento em causa são utilizados os ratings 
externos atribuídos ao emissor para instrumentos com o mesmo grau de subordinação. No caso dos órgãos de poder local, bancos e 
outras instituições equiparadas, o rating usado é baseado no rating externo atribuído ao Estado onde a referida entidade tenha a sua 
sede. 

  
Em 30 de Junho de 2015 a composição das disponibilidades e aplicações em instituições de crédito por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rating Grade Class Exposição Bruta Imparidade Exposição Líquida

AAA a AA-  111 814  111 814
A+ a A-  14 673  14 673
BBB+ a BBB-  225 393  225 393
BB+ a BB-  956 536  956 536

1 308 416 1 308 416

Disponibilidades e aplicações em 
instituições de crédito Rating Externo

Nota: A exposição bruta corresponde ao valor nominal. Não inclui cheques a cobrar. 
 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 a composição das disponibilidades e aplicações em instituições de crédito por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rating Grade Class Exposição Bruta Imparidade Exposição Líquida

AAA a AA-  13 085  13 085
A+ a A-  13 443  13 443
BBB+ a BBB-  123 853  123 853
BB+ a BB- 2 036 093 2 036 093

2 186 474 2 186 474

Disponibilidades e aplicações em 
instituições de crédito Rating Externo

Nota: A exposição bruta corresponde ao valor nominal. Não inclui cheques a cobrar. 
 
Em 30 de Junho de 2015 a composição do crédito a Clientes por níveis de risco era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Níveis de risco Exposição Bruta 1 Imparidade 2 Exposição Líquida

Crédito a clientes Nível A  454 911  454 911
Nível B  7 164   71  7 093
Nível C  891 968  26 761  865 206
Nível D  17 233  1 723  15 510
Nível E  29 866  6 522  23 345
Nível F  48 306  30 942  17 365
Nível G  16 586  16 586

1 466 034  82 605 1 383 430

Aviso nº 3/2012 do 
Banco Nacional de 

Angola

1 A exposição bruta corresponde ao valor nominal. 
2 Não inclui imparidades para proveitos a receber (399 m.euros) nem imparidades não alocadas (9 833 m.euros) 
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Em 31 de Dezembro de 2014 a composição do crédito a Clientes por níveis de risco era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Níveis de risco Exposição Bruta 1 Imparidade 2 Exposição Líquida

Crédito a clientes Nível A  858 400  858 400
Nível B  7 050   70  6 979
Nível C  930 472  27 912  902 560
Nível D  18 914  1 891  17 023
Nível E  23 821  5 359  18 462
Nível F  47 941  29 358  18 583
Nível G  13 116  13 116

1 899 714  77 707 1 822 007

Aviso nº 3/2012 do 
Banco Nacional de 

Angola

1 A exposição bruta corresponde ao valor nominal. 
2 Não inclui imparidades para proveitos a receber (159 m.euros). 
 
Em 30 de Junho de 2015 a composição dos títulos em carteira por níveis de risco era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rating Grade Class Exposição Bruta Imparidade Exposição Líquida

BB+ a BB- 3 438 655 3 438 655
N/D N/D  3 630  3 630

3 442 285 3 442 285

Títulos Rating Externo

 
Em 31 de Dezembro de 2014 a composição dos títulos em carteira por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rating Grade Class Exposição Bruta Imparidade Exposição Líquida

BB+ a BB- 2 873 200 2 873 200
N/D N/D  3 523  3 523

2 876 723 2 876 723

Títulos Rating Externo
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Crédito reestruturado  
 
Foram consideradas como operações de crédito reestruturado as operações cujas condições e garantias foram renegociadas em virtude da degradação do risco de crédito ou de incumprimento. 
 
No contínuo desenvolvimento dos sistemas de informação e da análise de risco de crédito têm vindo a ser identificadas as operações de crédito reestruturadas. Até ao momento foram 
identificados os seguintes clientes com operações renegociadas, com referência a 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014 (montantes referentes a Clientes com operações 
reestruturadas a partir do exercício de 2009, inclusive): 

Crédito Crédito
Vivo Vencido Total Vivo Vencido Total

Empresas  60 819  29 956  90 775  27 087  71 224  27 537  98 760  26 421
Particulares  1 128   604  1 732   687  1 515   465  1 980   655

 61 947  30 560  92 507  27 774  72 739  28 001  100 740  27 076

30 Jun. 15 31 Dez. 14

Impari-dade Impari-dade

 
 
 
Risco de liquidez  
 
De seguida apresentam-se os mapas preparados com base nos requisitos definidos no IFRS 7 relativamente a Risco de Liquidez, considerando a totalidade dos cash-flows contratuais não 
descontados que se prevêem vir a ser pagos ou recebidos nos períodos indicados relativos a operações em vida na data de referência. 
 
Os principais pressupostos utilizados na construção dos quadros abaixo apresentados são os seguintes:  
• no caso de juros dependentes de indexantes de mercado ou outros referenciais apenas determináveis em data futura (por exemplo os juros baseados na Euribor) foram feitas hipóteses quanto 
ao valor futuro desses referenciais, baseadas no último valor conhecido; 
• não são considerados incumprimentos ou reembolsos antecipados (salvo no caso de instrumentos de dívida perpétuos); 
• as acções e o crédito vencido são incluídos (pelo seu valor de balanço) na coluna “indeterminado”; 
• os depósitos à ordem (incluindo juros) e as notas e moedas em “caixa” são considerados na coluna “à vista”; 
• as operações da carteira de negociação e de todos os derivados, são consideradas nestes mapas pelos cash flows previsionais ou estimados, nas datas contratuais, e não pelo valor de 
mercado que seria obtido pela sua eventual alienação a curto prazo. 
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Em 30 de Junho de 2015, os cash-flows contratuais não descontados dos activos e passivos financeiros apresentam a seguinte estrutura: 

à vista até 3 meses de 3 meses 
a 1 ano

de 1 ano 
a 5 anos mais de 5 anos indeterminado Total

   Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1 610 844 1 610 844
Disponibilidades em outras instituições de crédito  268 211  268 211
Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  74 799  170 955  85 267   755  331 776
Activos financeiros disponíveis para venda  171 973 1 111 785 1 703 905  119 994  2 852 3 110 509
Aplicações em instituições de crédito  967 658  78 364 1 046 022
Crédito a clientes  142 278  298 204  848 222  106 443  70 887 1 466 034

Cash-flow de juros contratuais de activos  5 480  283 148  499 084  111 345  899 057
1 879 055 1 362 188 1 942 456 3 136 478  337 782  74 494 8 732 453

Passivos
Recursos de outras instituições de crédito   570   570
Recursos de clientes e outros empréstimos 4 450 853 1 172 651 1 122 989  1 580 6 748 073

Cash-flow de juros contratuais de passivos  10 855  42 048  52 904
4 450 853 1 184 076 1 165 037  1 580 6 801 547  
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Em 31 de Dezembro de 2014, os cash-flows contratuais não descontados dos activos e passivos financeiros apresentam a seguinte estrutura: 

à vista até 3 meses de 3 meses 
a 1 ano

de 1 ano 
a 5 anos mais de 5 anos indeterminado Total

   Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1 454 332 1 454 332
Disponibilidades em outras instituições de crédito  193 745  2 214  195 959
Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  32 458  129 357  50 446   748  213 009
Activos financeiros disponíveis para venda  152 287  716 674 1 792 004  2 750 2 663 715
Aplicações em instituições de crédito 1 895 725  97 004 1 992 729
Crédito a clientes  163 177  702 343  866 543  103 897  63 754 1 899 714

Cash-flow de juros contratuais de activos  10 006  268 046  449 291  30 676  758 018
1 648 077 2 255 867 1 913 424 3 158 284  134 573  67 252 9 177 477

Passivos
Recursos de outras instituições de crédito  29 424  29 424
Recursos de clientes e outros empréstimos 4 838 997 1 343 967 1 236 010  2 799 7 421 773

Cash-flow de juros contratuais de passivos  13 022  53 244  66 266
4 838 997 1 386 413 1 289 254  2 799 7 517 463

 
 
O BFA gere os riscos de liquidez do seu balanço de acordo com os princípios e limites estabelecidos no Manual de Limites e Procedimentos da Direcção Financeira e Internacional. O Banco 
conduz uma gestão particularmente prudente dos seus níveis de liquidez. A par das reservas obrigatórias definidas pelo Banco Nacional de Angola, o BFA estabeleceu um limite adicional de 
liquidez disponível para a moeda estrangeira que representa uma importante almofada no balanço para fazer face a potenciais riscos decorrentes de alterações de mercado. Para além disso, na 
moeda nacional, o Banco acompanha em permanência o total de colaterais elegíveis e disponíveis para suporte de operações de desconto no BNA. No decorrer da sua actividade, o BFA pretende 
garantir a estabilidade dos recursos de clientes, a par das restantes fontes de financiamento. Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, os depósitos de clientes representam, 
aproximadamente, 95% e 98% do total do passivo, possibilitando, assim, o financiamento de grande parte da sua actividade. O BFA não recorre a financiamento externo para a sua actividade, 
com excepção de tomadas pontuais em Kwanzas no MMI. Considerando os elevados níveis de liquidez, o BFA procura aplicar os seus excedentes não destinados à concessão de crédito, em 
diferentes classes de activos, com diferentes perfis de maturidade, procurando gerir a sua liquidez de forma rentável, através de uma adequada política de investimento. As maturidades do 
investimento são definidas tendo por base um princípio de diversificação e adequação, por forma a retirar benefícios quer no curto prazo, através da satisfação das necessidades de liquidez, como 
num horizonte temporal mais alargado, assegurando a eficiência da sua gestão. Assim, observa-se uma elevada diversificação das aplicações financeiras do BFA por perfil de maturidade, 
verificando-se contudo, uma elevada predominância das aplicações com maturidades inferiores a 1 ano, permitindo a sua mobilização e utilização num reduzido espaço temporal
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Risco de Taxa de Juro 
 
De seguida é apresentada a análise de sensibilidade da margem financeira do Grupo SGA a uma subida de 2% das taxas de juro de 
referência, considerando a totalidade dos instrumentos da carteira bancária sensíveis à taxa de juro (incluindo os títulos classificados 
contabilisticamente como de negociação): 

Banda temporal
Posição Factor de 

ponderação
Posição 

ponderada Posição Factor de 
ponderação

Posição 
ponderada 

à vista 2.00% 2.00%
à vista - 1 mês  561 285 1.92%  10 777  446 532 1.92%  8 573

1 - 2 meses ( 209 299) 1.75% ( 3 663) ( 122 667) 1.75% ( 2 147)
2 - 3 meses ( 197 836) 1.58% ( 3 126)  118 128 1.58%  1 866
3 - 4 meses ( 34 234) 1.42% (  486)   149 1.42%   2
4 - 5 meses ( 89 982) 1.25% ( 1 125) ( 52 054) 1.25% (  651)
5 - 6 meses ( 136 242) 1.08% ( 1 471) ( 25 306) 1.08% (  273)
6 - 7 meses  138 410 0.92%  1 273  13 103 0.92%   121
7 - 8 meses  157 154 0.75%  1 179  8 539 0.75%   64
8 - 9 meses  120 840 0.58%   701 ( 8 813) 0.58% (  51)

9 - 10 meses ( 25 323) 0.42% (  106)  39 818 0.42%   167
10 - 11 meses  387 990 0.25%   970  20 017 0.25%   50
11 - 12 meses  1 433 0.08%   1  53 904 0.08%   43

Total  4 923  7 765

30 Jun. 15 30 Jun. 14
Margem financeira

 
Nota: As posições foram distribuídas pelas colunas de activo, passivo e pelas respectivas classes de maturidade. 

 
Os valores das posições ponderadas indicam uma estimativa do impacto na margem financeira obtida no final dos 12 meses iniciados 
a 1 de Julho do respectivo ano provenientes em cada caso de uma variação única e instantânea de 2% no conjunto das taxas de juro 
de mercado que afectam as respectivas posições. Assim, o valor do impacto em cada data depende da existência e distribuição no 
tempo dos gaps de repricing. 
 
Risco cambial  
 
As participações no BFA, BCI e BPI Moçambique expõem o Grupo SGA a risco cambial que se reflecte principalmente na expressão 
em euros do balanço e dos resultados destas sociedades para efeitos da sua consolidação. Consequentemente a variação das taxas 
de câmbio das respectivas moedas funcionais relativamente ao euro: (i) moedas locais – kwanza e metical, em Angola e Moçambique, 
respectivamente – face ao euro e (ii) do dólar face ao euro, em virtude da elevada utilização do dólar Americano nessas economias, 
influência a evolução das rubricas de balanço e dos resultados do Grupo SGA. As diferenças cambiais associada à conversão para 
euros dos capitais próprios do BFA, BCI e BPI Moçambique são reconhecidas directamente nos capitais próprios na rubrica reservas 
de reavaliação. 
 
A Sociedade SGA não efectua a cobertura do risco cambial da sua carteira de participações. As participações financeiras em 
empresas filiais e associadas são registadas ao custo histórico nas demonstrações financeiras individuais da Sociedade SGA.  
 
Em Angola e em Moçambique verificam-se restrições decorrente de políticas de controlo cambial, quer no câmbio de moeda, quer na 
transferência de capitais para outras jurisdições. A transferência de moeda, incluindo a repatriação de lucros ou dividendos, está 
sujeita a autorização oficial destes países. 
 
O BFA realiza uma gestão particularmente rigorosa da sua exposição cambial, que surge em resultado de posições estruturais detidas 
na várias moedas ou de necessidades transaccionais dos seus Clientes, procurando de forma activa controlar o seu risco, mantendo 
para cada moeda as suas posições activa e passivas niveladas. 
 
Como critério base, a exposição ao risco cambial do BFA (a moedas que não o kwanza) deve ser tendencialmente nula, admitindo-se 
que possa ter oscilações temporárias em posições curtas ou longas. No âmbito da sua actividade, o BFA opera maioritariamente em 
kwanzas e dólares, mantendo as posições noutras moedas em níveis residuais, tornando o processo de gestão da sua posição 
cambial simplificado. De forma a garantir a satisfação atempada e tempestiva das necessidades de divisas dos seus Clientes, o BFA 
recorre à compra de divisas no mercado primário através do mecanismo dos leilões de divisas do BNA e a compras a Clientes. As 
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regras de gestão financeira e os limites para riscos cambiais constam do Manual de Limites e Procedimentos da Direcção Financeira e 
Internacional. 
 
O balanço combinado do Grupo SGA inclui uma parte relevante de activos e passivos denominados em kwanzas. A informação 
financeira expressa nesta moeda divulgada nas demonstrações financeiras combinadas e nas notas anexas foi convertida em euros 
para efeitos de apresentação com base nos critérios acima descritos. Estes valores não devem ser interpretados como a 
representação que os montantes em kwanzas poderiam ter sido, ou poderão vir a ser, convertidos em euros. 
 
Em 30 de Junho de 2015, a repartição dos activos e passivos financeiros por moeda apresenta a seguinte estrutura:  

Tipo de instrumento financeiro EUR USD AKZ Outras 
moedas Total 

Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais   8 846   492 077  1 109 236    685  1 610 844
Disponibilidades em outras instituições de crédito   165 686   84 914   5 817   11 794   268 211
Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
através de resultados   86 340   263 124    23   349 487
Activos financeiros disponíveis para venda   807 350  2 303 159  3 110 509
Aplicações em instituições de crédito   93 001   831 848   118 242   5 644  1 048 735
Crédito a clientes   2 870   655 571   730 839  1 389 280
Outros activos tangiveis e intangiveis    29   144 026    256   144 311
Investimentos em associadas e entidades de controlo 
conjunto   67 008   67 008
Activos por impostos e outros activos    846   4 201   15 584   1 011   21 642

  271 278  2 962 301  4 690 027   86 421  8 010 027
Passivos e Capital
Passivos financeiros detidos para negociação   18 049   18 049
Recursos de outras instituições de crédito    1    56    513    570
Recursos de clientes e outros empréstimos   134 993  2 502 224  4 117 528   15 057  6 769 802
Provisões   2 206   24 434   4 937    93   31 670
Passivos por impostos e outros passivos   1 834   20 116   114 511   4 469   140 930
Operações cambiais e instrumentos de derivados (  4 402)   223 828 (  202 974) (   762)   15 690
Capital próprio   133 927   58 018   778 023   63 348  1 033 316

 268 558 2 828 621 4 830 130  82 718 8 010 027

Posição cambial   133 680 (  140 103)   3 703

Stress Test  26 736  42 031   741

Activos e passivos por moedas

1 Valor dos dividendos a pagar pelo BFA à SGA relativos ao exercício de 2014. 

1 
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Em 31 de Dezembro de 2014, a repartição dos activos e passivos financeiros por moeda apresenta a seguinte estrutura:  

Tipo de instrumento financeiro EUR USD AKZ Outras 
moedas Total 

Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais   7 168   669 647   776 763    764  1 454 342
Disponibilidades em outras instituições de crédito   153 505   36 826   2 215   3 413   195 959
Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
através de resultados   60 668   153 457    24   214 149
Activos financeiros disponíveis para venda   949 960  1 713 755  2 663 715
Aplicações em instituições de crédito   104 155   646 168  1 241 967   8 997  2 001 287
Crédito a clientes   3 223   613 280  1 216 461    5  1 832 969
Outros activos tangiveis e intangiveis    37   144 248    302   144 587
Investimentos em associadas e entidades de controlo 
conjunto   54 776   54 776
Activos por impostos e outros activos   1 160   5 588   17 590    903   25 241
Operações cambiais e instrumentos de derivados (  4 500) (  128 131)   133 826    376   1 571

  264 748  2 854 006  5 400 282   69 560  8 588 596
Passivos e Capital
Passivos financeiros detidos para negociação   2 270   2 270
Recursos de outras instituições de crédito   28 395    51    978   29 424
Recursos de clientes e outros empréstimos   121 803  2 731 491  4 585 511   10 133  7 448 938
Provisões   2 012   21 434   7 790    68   31 304
Passivos por impostos e outros passivos   3 642   8 922   43 848   4 140   60 552
Capital próprio   136 082   828 234   51 792  1 016 108

 263 539 2 790 242 5 467 704  67 111 8 588 596

Posição cambial   63 764 (  67 422)   2 449

Stress Test  12 753  20 227   490

Activos e passivos por moedas

 
O stress test realizado consiste em avaliar o impacto da variação de 20% no câmbio de cada moeda contra o euro, excepto no caso 
do kwanza (AKZ) em que foi avaliado o impacto da variação de 30% contra o euro. Os valores apresentados são valores absolutos e 
correspondem ao impacto potencial (antes de impostos) no total dos capitais próprios incluindo interesses minoritários. 
 
Os créditos a clientes denominados em dólares norte-americanos são apresentados nos quadros acima na coluna “USD”. No entanto, 
de acordo com o número 2 do artigo 4 do Aviso n.º 3 / 2012 do BNA, as instituições financeiras devem, na cobrança das prestações 
de crédito concedido, aceitar fundos disponíveis nas contas dos seus clientes expressos em quaisquer moedas, independentemente 
da moeda contratada. Esta obrigatoriedade apenas se aplica às operações de crédito contratadas após a data de entrada em vigor do 
referido normativo. Refira-se que os clientes do BFA têm em geral efectuado a liquidação das prestações de capital e juros dos 
créditos denominados em dólares norte-americanos pelo respectivo contravalor em kwanzas à data da liquidação, ao abrigo da 
faculdade prevista no Aviso n.º 3/2012 do BNA. 
 
Nos quadros acima os títulos em kwanzas indexados a Dólares Norte Americanos são apresentados na coluna de "USD". Os valores 
associados aos títulos em kwanzas indexados a Dólares Norte Americanos com referência a 30 de Junho de 205 e 31 de Dezembro 
de 2014 ascendem a 492 928 m.euros e 533 754 m.euros, respectivamente. 
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4.37. Gestão de capital 
 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, o BFA apresentava os seguintes rácios de capital, calculados de acordo com o 
Instrutivo nº 3/11 do Banco Nacional de Angola: 

30 Jun. 15 31 Dez. 14

Activos Ponderados  2 928  2 956
Fundos Próprios de Base   765   819
Fundos Próprios Complementares   5   5
Total Fundos Próprios   770   824
Rácio Solvabilidade Regulamentar 22.9% 24.0%  
 
O Instrutivo nº 3/11 do Banco Nacional de Angola determina o requisito mínimo de rácio de capital em 10%. 
 
Em 30 de Junho de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, o BCI apresentava, respectivamente, um rácio de capital de 14.1% e 8.6%, 
calculados de acordo com o Aviso 15/GBM/2013 de 31 de Dezembro e Circular 01/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de 
Moçambique.  
 
O Aviso 15/GBM/2013 de 31 de Dezembro e Circular 01/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique determina o 
requisito mínimo de rácio de capital em 8%. 
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4.38. Partes relacionadas 
 
De acordo com o IAS 24, são consideradas entidades relacionadas: 
- aquelas em que a sociedade SGA exerce, directa ou indirectamente, uma influência significativa sobre a sua gestão e política 
financeira – Empresas associadas e de controlo conjunto e Fundos de Pensões; 
- as entidades que exercem, directa ou indirectamente, uma influência significativa sobre a gestão e política financeira da sociedade – 
Accionistas, presumindo-se que tal sucede quando a participação de capital é superior a 20%. 
- os membros do pessoal chave da gerência da sociedade SGA , considerando-se para este efeito os Membros do Conselho de 
Administração executivos e não executivos e pessoas (singulares e colectivas) com eles relacionadas. 
 
De acordo com estes critérios, em 30 de Junho de 2015, as entidades relacionadas do Grupo SGA são as seguintes:  

Nome da entidade relacionada
Empresas associadas e de controlo conjunto

Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L.
Fundos de Pensões
    Fundo de Pensões Banco BPI
    Fundo de Pensões Aberto BPI Acções
    Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização
    Fundo de Pensões Aberto Garantia
Accionistas do Banco BPI
   Grupo La Caixa
Membros do Conselho de Administração do Banco BPI
   Artur Santos Silva
   Fernando Ulrich
   Alfredo Rezende de Almeida
   Allianz Europe Ltd. 
   António Domingues
   António Lobo Xavier
   Armando Leite de Pinho
   Carla Bambulo
   Carlos Moreira da Silva
   Edgar Alves Ferreira
   Fernando Ulrich
   Isidro Fainé Casas
   Ignacio Alvarez-Rendueles
   João Pedro Oliveira e Costa
   José Pena do Amaral
   Lluis Vendrell Pí
   Manuel Ferreira da Silva
   Marcelino Armenter Vidal
   Maria Celeste Hagatong
   Mário Leite da Silva
   Pedro Barreto
   Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A.
   Tomaz Jervell
   Vicente Tardio Barutel  
 
Foram considerados como entidades relacionadas os membros do Conselho de Administração do Banco BPI pelo facto das 
actividades objecto de cisão terem sido geridas, no período abrangido por estas demonstrações financeiras, em última instância pelo 
referido Conselho de Administração.
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Em 30 de Junho de 2015, o montante global dos activos, passivos e responsabilidades extrapatrimoniais relativos a operações 
realizadas com accionistas, empresas associadas e de controlo conjunto, membros de Conselho de Administração e sociedades em 
que estes têm influência significativa têm a seguinte composição: 

Empresas 
associadas e de 

controlo conjunto 
e Fundo de 

Pensões

Accionistas e 
Membros do 
Conselho de 

Administração1 Total
Activos

Aplicações financeiras e disponibilidades  134 680  134 680
Crédito  73 872  73 872
Outros activos   11  58 858  58 869

  11  267 410  267 421
Passivos

Depósitos   508  479 642  480 150
  508  479 642  480 150

Extrapatrimoniais
Garantias prestadas e outros passivos eventuais

Garantias e avales  125 692  125 692
Responsabilidades por prestação de serviços

De depósitos e guarda de valores  107 729
 233 421  125 692  

1 Esta rubrica inclui: 

(i) O Grupo La Caixa grupo liderado pela Fundação Bancária La Caixa, compreendendo as sociedades por si controladas. 

(ii) Os Membros do Conselho de Administração, incluindo também (i) a Allianz Europe, Ltd, as sociedades que a controlam, compreendendo a Allianz SE, 

e as sociedades controladas por esta e (ii) a Santoro Financial Holdings, SGPS, por deter a totalidade do capital da Santoro Finance, a Senhora 

Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista da Santoro Financial Holdings, SGPS, a quem, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 

20 e artigo 21 do Cód.VM, a participação detida no Banco BPI pela Santoro Finance é imputável, e as sociedades controladas pela Senhora Engenheira 

Isabel José dos Santos. 

(iii) As sociedades onde os Membros do Conselho de Administração têm influência significativa. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, o montante global dos activos, passivos e responsabilidades extrapatrimoniais relativos a operações 
realizadas com accionistas, empresas associadas e de controlo conjunto, membros de Conselho de Administração e sociedades em 
que estes têm influência significativa têm a seguinte composição: 

Empresas 
associadas e de 

controlo conjunto 
e Fundo de 

Pensões

Accionistas e 
Membros do 
Conselho de 

Administração1 Total
Activos

Aplicações financeiras e disponibilidades  41 120  41 120
Crédito  81 226  81 226
Outros activos   54  53 618  53 672

  54  175 964  176 018
Passivos

Depósitos   80  784 225  784 305
  80  784 225  784 305

Extrapatrimoniais
Garantias prestadas e outros passivos eventuais

Garantias e avales  116 876  116 876
Responsabilidades por prestação de serviços

De depósitos e guarda de valores  38 551  38 551
 155 427  155 427  

1 Esta rubrica inclui: 

(i) O Grupo La Caixa grupo liderado pela Fundação Bancária La Caixa, compreendendo as sociedades por si controladas. 

(ii) Os Membros do Conselho de Administração, incluindo também (i) a Allianz Europe, Ltd, as sociedades que a controlam, compreendendo a Allianz SE, 

e as sociedades controladas por esta e (ii) a Santoro Financial Holdings, SGPS, por deter a totalidade do capital da Santoro Finance, a Senhora 

Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista da Santoro Financial Holdings, SGPS, a quem, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 

20 e artigo 21 do Cód.VM, a participação detida no Banco BPI pela Santoro Finance é imputável, e as sociedades controladas pela Senhora Engenheira 

Isabel José dos Santos. 

(iii) As sociedades onde os Membros do Conselho de Administração têm influência significativa. 
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Em 30 de Junho de 2015, o montante global dos resultados relativos a operações realizadas com accionistas, empresas associadas e 
de controlo conjunto, membros de Conselho de Administração e sociedades em que estes têm influência significativa têm a seguinte 
composição: 

Empresas 
associadas e de 

controlo conjunto 
e Fundo de 

Pensões

Accionistas e 
Membros do 
Conselho de 

Administração1 Total
Resultados

Margem financeira estrita (  21)   109   88
(  21)   109   88  

1 Esta rubrica inclui: 

(i) O Grupo La Caixa grupo liderado pela Fundação Bancária La Caixa, compreendendo as sociedades por si controladas. 

(ii) Os Membros do Conselho de Administração, incluindo também (i) a Allianz Europe, Ltd, as sociedades que a controlam, compreendendo a Allianz SE, 

e as sociedades controladas por esta e (ii) a Santoro Financial Holdings, SGPS, por deter a totalidade do capital da Santoro Finance, a Senhora 

Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista da Santoro Financial Holdings, SGPS, a quem, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 

20 e artigo 21 do Cód.VM, a participação detida no Banco BPI pela Santoro Finance é imputável, e as sociedades controladas pela Senhora Engenheira 

Isabel José dos Santos. 

(iii) As sociedades onde os Membros do Conselho de Administração têm influência significativa. 

 
Em 30 de Junho de 2014, o montante global dos resultados relativos a operações realizadas com accionistas, empresas associadas e 
de controlo conjunto, membros de Conselho de Administração e sociedades em que estes têm influência significativa têm a seguinte 
composição: 

Empresas 
associadas e de 

controlo conjunto 
e Fundo de 

Pensões

Accionistas e 
Membros do 
Conselho de 

Administração1 Total
Resultados

Margem financeira estrita (  20)   257   237
(  20)   257   237  

1 Esta rubrica inclui: 

(i) O Grupo La Caixa grupo liderado pela Fundação Bancária La Caixa, compreendendo as sociedades por si controladas. 

(ii) Os Membros do Conselho de Administração, incluindo também (i) a Allianz Europe, Ltd, as sociedades que a controlam, compreendendo a Allianz SE, 

e as sociedades controladas por esta e (ii) a Santoro Financial Holdings, SGPS, por deter a totalidade do capital da Santoro Finance, a Senhora 

Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista da Santoro Financial Holdings, SGPS, a quem, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 

20 e artigo 21 do Cód.VM, a participação detida no Banco BPI pela Santoro Finance é imputável, e as sociedades controladas pela Senhora Engenheira 

Isabel José dos Santos. 

(iii) As sociedades onde os Membros do Conselho de Administração têm influência significativa. 
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