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Luanda, 10 de Março de 2023 

 

BAI – Banco Angolano de Investimentos, S.A. | Sociedade Aberta  

Resultados individuais a 31 de Dezembro de 2022. 
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AVISO IMPORTANTE 

Este relatório é meramente informativo e não deve ser considerado como um serviço ou 
oferta de qualquer produto financeiro. As informações aqui contidas devem ser lidas em 
conjunto com todas as outras informações publicamente disponíveis.  

Os dados financeiros utilizados na preparação desta apresentação referentes a Dezembro 
2021 e 2022 foram sujeitos à auditoria. 

Os números apresentados não constituem qualquer tipo de compromisso por parte do Banco 
em relação a resultados futuros. 

Em particular, no que diz respeito aos dados fornecidos por terceiros, o Banco não garante 
que esses conteúdos sejam exactos, precisos, abrangentes ou completos, nem está obrigado 
a mantê-los actualizados, nem obrigado a corrigi-los no caso de serem detectados qualquer 
lacuna, erro ou omissão. 

Este documento não tem qualquer aprovação nem revisão da CMC. O seu conteúdo é 
regulado pelas normas do Banco e não é dirigido a qualquer pessoa ou entidade legal 
localizada em qualquer outra jurisdição. Por este motivo, pode não cumprir necessariamente 
com as normas vigentes ou os requisitos legais exigidos por outras jurisdições. 
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CONTEXTO ECONÓMICO 

O desempenho económico global de 2022 ficou associado aos efeitos do conflito militar entre 
a Rússia e a Ucrânia e à subida histórica da inflação devido aos altos preços da energia e dos 
alimentos.  

Apesar disso, Angola beneficiou com a subida do preço do petróleo (preço médio das 
exportações angolanas = 100,3 USD/barril) que ficou acima dos 59 dólares previstos 
inicialmente no OGE 2022, traduzindo-se em impactos positivos quer a nível das contas fiscais 
quer externas.  

O Kwanza apreciou 9% face ao dólar para 503,691 USD/AOA e a inflação seguiu uma 
trajectória contrária às das restantes economias mundiais, fechando o ano abaixo dos 14% 
(27% no ano anterior). 

Em 2022, destacam-se também os seguintes elementos: 

• Aumento de 54% do volume de venda de divisas ao mercado comparativamente ao 
ano anterior, tendo-se verificado descidas de 9% e 7% nos últimos 2 trimestres do 
ano, respectivamente, com efeitos sobre a gestão do limite da posição cambial dos 
bancos; 

• Crescimento de 19% do agregado monetário M2 em moeda nacional; 

• Decréscimo de 3% do Stock de crédito ao sector privado1, explicado pela diminuição 
do crédito denominado em moeda estrangeira, afectado tanto pelo efeito da 
apreciação cambial quanto pela redução do volume. 

Com a redução da inflação, em 2022 foi possível a sinalização de um ajustamento da política 
monetária do BNA, tendo o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional descido 
de 22% para 17% e as taxas de juros do mercado monetário interbancário (MMI) recuado de 
forma significativa, tendo a Luibor overnight descido de 19% para 10%, com efeito sobre os 
juros do crédito. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

1 A componente em moeda nacional do crédito apresentou um crescimento muito ligeiro (0,6%) explicado pela redução do stock em sectores 

relevantes da economia, em particular o da construção onde se verificaram operações relevantes de abate de crédito ao activo. 
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COMPROMISSOS SOCIAIS 

O Banco tem vindo a apoiar a sociedade nos mais variados domínios. A criação da Fundação 
BAI, com pilares na educação, saúde e bem-estar, arte e cultura (BAI arte) e desporto, tem 
ajudado a sociedade angolana a crer de que o contributo individual, quando conjugado com 
o colectivo, tem a força de transformar, inspirar, elevar e gerar resultados positivos numa 
sociedade. 

 
Neste âmbito, durante o período em análise, o Banco e a Fundação BAI realizaram as seguintes 
actividades: 

 

Desporto, Cultura e Arte 
▪ Trabalho de campo: no Zango 4 - Definir prioridades de intervenção no Projecto de 

Desenvolvimento Comunitário no Bairro Verde Força de Vontade; 
▪ Apoio ao lançamento da obra infantil “A borboleta de uma asa” da autora Nádia 

Aragão; 
▪ Apoio à organização da Supertaça da Fundação BAI de futebol para amputados, na 

província do Bié; 
▪ Produção e publicação da grelha cultural nas plataformas digitais: Celebrando a 

Diferença, o Livro da Minha Vida, Biblioteca do Kandengue e Poesia a quarta-feira. 
 

Educação e Saúde 
▪ Apoio à implementação do projecto English Teaching Translation; 
▪ Programa ser cidadão da Fundação BAI: formação de formadores para a cidadania, em 

parceria com Gabinete Provincial de Educação de Luanda; 
▪ Apoio à realização da Feira de Saúde, iniciativa da ONG Grupo de médicos – criança 

desprotegida; 
▪ Formação em saúde, sobre Bioética e Ética Médica, em parceria com o CEDUMED; 
▪ Lançamento da Biblioteca Móvel de Benguela, em parceria com o Instituto Superior 

Jean Piaget. 
 
 

MAIS DIGITAL 

No final de Dezembro de 2022, o Banco contava com 1 905 colaboradores (mais 31 em relação 
a Dezembro 2021) e 541 canais de distribuição, composto por  364 agentes bancários, 136 
balcões, 18 ATM Centers, 2 Centros Premium, 1 balcão móvel, 10 postos de atendimento e 10 
centros de empresas.  
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Desde o seu lançamento, a plataforma digital (BAI Directo) tem registado um grau de adesão 
satisfatório. Dos 1 966 667 clientes activos: 

▪ 671 mil clientes são utilizadores regulares do BAI Directo (peso de 34% da carteira de 
clientes), mais 25% em relação a Dezembro 2021. 

▪ Implementação do modelo de distribuição em contentores equipados com painéis 
solares em zonas da periferia, no âmbito da iniciativa de inclusão financeira e do 
portfólio de iniciativas ESG. 

 

DESTAQUES DA ACTIVIDADE E DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 

 (Variações homólogas, excepto quando indicado em contrário) 

AUMENTO DO ACTIVO LÍQUIDO EM 4,6% 

O activo registou uma subida de 140 mil milhões de kwanzas em relação a Dezembro de 2021, 
totalizando 3 195 mil milhões de kwanzas, resultante do aumento dos recursos de clientes em 
4% (112 mil milhões de kwanzas) e dos fundos próprios em 8% (34 mil milhões de kwanzas). 

 
AUMENTO DOS DEPÓSITOS EM 4% 

Os recursos de clientes registaram um aumento de 112 mil milhões de kwanzas em 

comparação a 31 de Dezembro de 2021, somando 2 637 mil milhões de kwanzas, 

impulsionados pelo aumento dos depósitos em moeda nacional em 45% e a redução dos 

depósitos em moeda estrangeira em 26% (redução de 18% em termos de dólares). 

O aumento dos depósitos em moeda nacional é explicado pelo aumento dos depósitos do 
sector público administrativo (159 mil milhões de kwanzas), sector privado empresarial não 
financeiro (150 mil milhões de kwanzas) e de particulares (119 mil milhões de kwanzas).  

A redução dos depósitos em moeda estrangeira é explicada pela apreciação cambial em 9%, 
a execução de ordens de pagamentos sobre o exterior e a conversão de moeda para a 
realização de pagamentos em moeda nacional. 

 

AUMENTO DO CRÉDITO A CLIENTES EM 10% 

Em Dezembro de 2022, o crédito líquido totalizou 392 mil milhões de kwanzas, 
correspondendo a um aumento de 35 mil milhões de kwanzas relativamente a Dezembro de 
2021. Esta variação foi explicada, essencialmente, pelo aumento da carteira de crédito bruto 
em moeda estrangeira em 33% (29 mil milhões de kwanzas), explicado por desembolsos ao 
sector privado empresarial não financeiro. 
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A carteira de crédito bruto em moeda nacional reduziu 113 mil milhões explicado pelo abate 
ao activo de créditos no montante de 140 mil milhões de kwanzas respeitantes a projectos do 
sector de promoção imobiliária, por apresentarem atrasos consideráveis no seu reembolso.  

Excluindo este efeito, o stock de crédito em moeda nacional aumentou de 27 mil milhões de 
kwanzas, impulsionado em parte pela concessão de crédito ao abrigo do Aviso nº 10/2022 do 
BNA. 

O abate dos créditos acima referidos teve impacto (i) na redução das perdas por imparidade 
acumulada de 119 mil milhões de kwanzas, (ii) na redução do peso do crédito no estágio 3 de 
imparidade em 10 pontos percentuais, situando-se em 47% em 31 de Dezembro de 2022 e 
(iii) no aumento do rácio de crédito em incumprimento há mais de 90 dias em 2 pontos 
percentuais, situando-se em 13,6% em 31 de Dezembro de 2022. 

As cartas de crédito registaram um aumento de 44 mil milhões de kwanzas em comparação 
ao final de Dezembro de 2021, somando 91 mil milhões de kwanzas, impulsionado pela 
aprovação no último trimestre de 2022 de uma linha para abertura de cartas de crédito à 
importação (CDIM) de 150 milhões de dólares. 

O rácio de transformação (crédito sobre depósitos) aumentou cerca de 1 ponto percentual, 
situando-se em 15% no final do ano. 

 

RESULTADOS  

O resultado líquido individual situou-se em 100 mil milhões de kwanzas em 2022 
evidenciando um decréscimo de 29% face aos 142 mil milhões de kwanzas alcançados em 
2021. Este desempenho é fundamentalmente justificado pela reversão em 2021 das 
imparidades para outros activos financeiros, constituídas em 2020, no montante líquido de 66 
mil milhões de kwanzas, como resultado da melhoria do rating soberano de Angola e 
consequente redução da taxa de imparidade para a exposição ao Estado (composta 
essencialmente por títulos). 

 

CRESCIMENTO DO PRODUTO BANCÁRIO EM 21% 

O aumento do produto bancário, em 45 mil milhões de kwanzas, reflecte o crescimento de 20 
mil milhões de kwanzas (12%) da margem financeira e de 25 mil milhões de kwanzas (50%) da 
margem complementar.  
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A margem financeira situou-se em 189 mil milhões de kwanzas em 2022, tendo aumentado 
12% face ao ano anterior. As principais contribuições para este aumento foram os 
rendimentos provenientes das aplicações em bancos centrais e em outras instituições de 
crédito, com um aumento de 39 mil milhões de kwanzas, resultado do investimento 
significativo efectuado nas aplicações de liquidez junto do Banco Central sob a forma de REPO, 
num contexto em que o mercado registou uma reduzida emissão de Bilhetes do Tesouro (BT) 
e Obrigações do Tesouro (OT) com maturidades mais curtas. 

Por outro lado, os custos com juros de depósitos registaram um incremento de 34%, tendo 
ascendido a 80 mil milhões de kwanzas em 2022, em comparação a 60 mil milhões de kwanzas 
contabilizados no período homólogo, decorrente da estratégia de captação de depósitos, com 
realce para a possibilidade de se efectuar aplicações a prazo no BAI Directo. 

Os resultados de negociações de instrumentos financeiros aumentaram em 37 mil milhões de 
kwanzas comparativamente a 2021, situando-se em 66 mil milhões de kwanzas no ano, 
resultante das mais-valias com a substituição de (i) Eurobonds emitidas pelo Estado Angolano 
com vencimento em 2025 por Eurobonds com vencimento em 2048, e (ii) Obrigações do 
Tesouro não Reajustáveis (OTMN-NR) por maturidades mais longas, permitindo também a 
melhoria da taxa de juros de 15,70% para 18,50%. 

As comissões líquidas situaram-se em 31 mil milhões de kwanzas, correspondendo a um 
crescimento de 8 mil milhões de kwanzas relativamente a Dezembro 2021, destacando-se os 
seguintes impactos: (i) comissões relacionadas com o fecho dos Terminais de Pagamento 
Automático (TPA) e levantamentos nos Caixas Automáticos (ATM) em 5 mil milhões de 
kwanzas resultante do aumento do volume de transacções e expansão do parque em 39 
máquinas; (ii) comissões relacionadas com o carregamento de cartões VISA pré-pago em 3 mil 
milhões de kwanzas; e comissões decorrentes da Oferta Pública de Venda de 1 945 000 acções 
ordinárias de 2 mil milhões de kwanzas. 

Os resultados cambiais foram negativos em 10 mil milhões de kwanzas devido aos resultados 
negativos com a (i) reavaliação das Obrigações do Tesouro indexadas (OTMN-TXC) de 13,3 mil 
milhões de kwanzas, e (ii) reavaliação da posição cambial curta de 8,5 mil milhões de kwanzas, 
num contexto de apreciação da moeda nacional. Os resultados negativos das reavaliações 
foram compensados em 12,2 mil milhões de kwanzas com os resultados positivos da compra 
e venda de moeda estrangeira. 

Os outros resultados de exploração foram negativos em 14 mil milhões kwanzas no ano, 
representando um aumento de 6 mil milhões de kwanzas comparativamente a 2021, 
explicado em parte pelo reconhecimento de perdas em 4 mil milhões de kwanzas resultante 
da dissolução e liquidação voluntária do Banco BAI Microfinanças (BMF). 
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AUMENTO DOS CUSTOS DE ESTRUTURA EM 12% 

Os custos administrativos atingiram 142 mil milhões de kwanzas, aumentando 12% face aos 
127 mil milhões de kwanzas registados no período homólogo, influenciados essencialmente 
pelo aumento dos (i) custos com o pessoal em 14%, (ii) fornecimentos de terceiros em 8% e 
(ii) amortizações e depreciações em 29%.  

 

REDUÇÃO DOS CUSTOS COM PROVISÕES E IMPARIDADES EM 111% 

As provisões e imparidades líquidas de reversões e recuperações ascenderam a 7 mil milhões 
de kwanzas em 2022, evidenciando uma redução de 69 mil milhões de kwanzas face a 2021.  

Valores em mil milhões de kwanzas Dez.20 Dez.21 Dez.22 
Var. Dez.21/Dez.22 

Abs. % 

Provisões líquidas de anulações (1) (3) (4) (1) 27%  

Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações (33) (1) (7) (6) 959%  

Imparidade para outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações (74) 66 6 (60) (91%) 

Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações (2) 0 (2) (2) (1607%) 

Total (110) 62 (7) (69) (111%) 

 

A evolução é essencialmente explicada pela reversão das imparidades para outros activos 
financeiros, constituídas em 2020, no montante líquido de 66 mil milhões de kwanzas, como 
resultado da melhoria do rating soberano de Angola e consequente aumento da taxa de 
imparidade para a exposição ao Estado (composta essencialmente por títulos). 

As imparidades para crédito a clientes líquidas de reversões e recuperações ascenderam a 7 
mil milhões de kwanzas em 2022, reflectindo um aumento de 6 milhões de kwanzas face ao 
montante registado no ano anterior. A evolução desta rubrica é maioritariamente explicada 
pela redução do ajustamento dos juros de crédito no estágio 3 resultante do abate de crédito 
ao activo, que foi superior à redução da dotação no ano. 

 

INDICADORES DE QUALIDADE DOS ACTIVOS, LIQUIDEZ E RENTABILIDADE 

▪ Imparidade sobre crédito em incumprimento reduz 116,6 p.p. para 138%. 

▪ (%) Rácio de cobertura do crédito total reduz 13,6 p.p. para 33,3%. 

▪ (%) Rácio de transformação (Créditos/Depósitos) aumenta 1,1 p.p. para 14,9%. 

▪ (%) ROAE (anualizado) reduz 13,5 p.p. para 26,4%. 

▪ (%) Rácio de Fundos Próprios Regulamentares aumenta 14,2 p.p para 28,2%. 
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BALANÇOS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

31-12-2022 31-12-2021

Reexpresso

ACTIVO

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 661 714 228 553 645 330

Disponibilidades em outras instituições de crédito 39 938 064 86 406 115

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 602 367 362 717 016 222

Activos financeiros  ao justo valor através de resultados 615 607 513 70 646 786

Activos financeiros ao justo valor atraves de outro rendimento integral 2 065 699 446 155

Investimentos ao custo  amortizado 690 054 439 1 076 782 432

Crédito a clientes 392 351 283 356 920 274

Activos não correntes detidos para venda - 18 683 114

Outros activos tangíveis 101 699 225 100 494 320

Activos intangíveis 12 504 968 11 838 476

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 28 437 074 28 851 321

Activos por impostos correntes 1 674 075 956 162

Activos por impostos diferidos 11 709 216 851

Outros activos 46 474 199 32 050 196

Total do Activo 3 194 899 838 3 054 953 754

PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 27 463 020 23 086 231

Recursos de clientes e outros empréstimos 2 637 145 941 2 525 617 614

Passivos por impostos corrente 3 101 404 3 101 404

Passivos por impostos diferidos 367 885 -

Provisões 13 999 476 11 986 165

Outros passivos 45 088 252 57 057 367

Total do Passivo 2 727 165 978 2 620 848 781

Capital social 157 545 000 157 545 000

Prémios de emissão (13 407 562) (9 204 478)

Acções próprias (5 296 172) (739 335)

Reservas de reavaliação 696 854 (349 661)

Outras reservas e resultados transitados 227 967 420 145 311 950

Resultados liquido individual  do Exercício 100 228 320 141 541 497

Total dos Capitais Próprios 467 733 860 434 104 973

Total do Passivo e dos Capitais Próprios 3 194 899 838 3 054 953 754

                                                                                          (Montantes expressos em milhares de Kwanzas - mKz )



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA OS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2022 E 2021

                                                                                                                           (Montantes expressos em milhares de Kwanzas - mKz)

31-12-2022 31-12-2021

(12 meses) Reexpresso

Juros e rendimentos similares 268 911 435 228 501 832

Juros e encargos similares (79 717 045) (59 609 679)

Margem financeira 189 194 390 168 892 153

Rendimentos de instrumentos de capital 1 379 228 1 237 737

Rendimentos de serviços e comissões 49 772 846 33 679 216

Encargos com serviços e comissões (19 110 086) (10 806 598)

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através dos resultados 11 781 691 5 158 524

Resultados de investimentos ao custo amortizado 54 328 526 24 310 056

Resultados cambiais (9 582 264) 4 562 935

Resultados de alienação de outros activos (249 557) (932 411)

Outros resultados de exploração (13 550 883) (7 310 663)

Produto da actividade bancária 263 963 891 218 790 949

Custos com o pessoal (61 971 724) (54 479 720)

Fornecimentos e serviços de terceiros (65 153 272) (60 448 922)

Depreciações e amortizações do exercício (15 341 869) (11 923 840)

Provisões líquidas de anulações (3 910 332) (3 087 123)

Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações (6 755 570) (637 694)

Imparidade para outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 5 634 010 65 893 395

Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações (1 707 612) 113 321

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO 114 757 522 154 220 366

   Impostos correntes (14 529 202) (12 678 869)

RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO 100 228 320 141 541 497

RESULTADO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO EXERCÍCIO 100 228 320 141 541 497



 

 

Siglas  

 

• USD – (United States Dollars) | Dólares dos Estados Unidos da América; 

• MN – Moeda nacional;  

• BNA – Banco Nacional de Angola;  

• ME – Moeda estrangeira;  

• M2 - Agregado monetário que inclui a totalidade dos depósitos da economia e as 

notas e moedas em poder do público; 

• MMI – Mercado monetário interbancário; 

• Luibor - (Luanda Interbank Offered Rate) | Taxa de juros de referência na troca de 

fundos no mercado interbancário angolano; 

• ATM – (Automatic Teller Machine) | Caixas automáticos; 

• CMC – Comissão do Mercado de Capitais; 

• p.p. – Pontos percentuais; 

• ROAE – (Return on Average Equity) | Rentabilidade média dos capitais próprios; 

• OTMN-NR - Obrigações do Tesouro não Reajustáveis; 

• OGE – Orçamento Geral do Estado; 

• ESG - (Environmental, Social and Governance) | Ambiental, Social e Governança. 

 

 

 


