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Inapa adquire empresa portuguesa de embalagem
A Inapa Embalagem, subsidiária portuguesa da Inapa, adquiriu a Da 
Hora, com sede no concelho da Maia. O investimento vem na sequên-
cia da aquisição da empresa francesa Semaq, também do setor da em-
balagem, no início deste ano, “e reflete a prioridade do grupo dada ao 
desenvolvimento de negócios complementares ao papel, com melho-
res perspectivas de rentabilidade e crescimento”, segundo comunicado.

Crédito Agrícola distinguido em banca e seguros 
O grupo Crédito Agrícola foi duplamente distinguido nos prémios da revista “Exame”, com 
base no estudo anual “Banca e Seguros”, realizado pela Deloitte e a Informa D&B. O Crédi-
to Agrícola foi premiado como o “Banco Mais Rentável” do seu segmento e a CA Vida, pela 
segunda vez, foi considerada a “Melhor Grande Seguradora Vida”. Para o presidente da Cai-
xa Central de Crédito Agrícola Mútuo, João Costa Pinto, “os resultados alcançados em 2011 
refletem, sobretudo, as características do Crédito Agrícola enquanto banco cooperativo que 
pratica uma banca de proximidade”.

Principais bancos reduziram sucursais
3ºT 2011 3ºT 2012

BCP 882 861

CGD 827 813

BPI 759 753

BES 701 (dez./2011) 674

Santander Totta 659 (dez./2011) 640 (2ºT)

Fonte: Relatórios bancos

APB indica 6300 agências (2011)
BCP 872

CGD 869

BPI 693

Crédito Agrícola 690

Santander Totta 685

BES 672

Montepio 499

Banif 343

Barclays 279

BIC/BPN 225

Banco Popular 211

BBVA 93

Deutsche Bank 77

Outros 97

Total (APB) 6305

Fonte: APB/dez. 2011 (Dados diferem do BCE e dos bancos)

demos expandir a nossa atividade em Por-
tugal, estando mais perto das populações 
e apoiando a atividade empresarial portu-
guesa. Para o efeito adquirimos, em 2010, 
a Finibanco Holding. O Montepio tem 
procedido ao encerramento de balões por 
via da otimização da rede de distribuição, 
uma vez que passaram a existir algumas 
sobreposições geográficas. Temo-lo feito, 
no entanto, sem recorrer à dispensa de 
colaboradores”, salienta aquela responsá-
vel, que explica que se assiste a uma “uma 
mudança de paradigma” na utilização dos 
serviços bancários.

A realocação dos recursos humanos é, 
também, o princípio seguido pelo Banco 
Popular. Fonte da entidade disse à “Vida 
Económica” que a conjuntura tem obri-
gado as empresas de todos os setores a 
tomarem medidas. “A adaptação à nova 
realidade não implica necessariamente 
redução mas, em muitos casos, realoca-
ção de efetivos para áreas da atividade 
bancária em crescimento, como sejam as 
da prevenção, acompanhamento e recu-
peração de crédito. Refira-se que, atual-
mente, o Banco Popular apresenta um 
dos melhores rácios de colaboradores por 
agência”, disse-nos.

A bancarização da população angolana 
gerou um efeito que Vítor Ribeirinho, 
quadro da consultora KPMG, considera 
ser “o melhor dos dois mundos”: o país 
tem grandes volumes de meios de finan-
ciamento, com o crédito a subir, mas os 
depósitos estão a subir ainda mais, o que 
permite ter um rácio de transformação 
baixo.

O volume de depósitos cresceu, de 2010 
para 2011, cerca de 34,3%, enquanto o 
crédito subiu 22,8% no mesmo período 
e a economia regista uma forte subida, 
avança a KPMG no seu mais recente rela-
tório sobre a banca angolana.

Vítor Ribeirinho, Head of Audit & Fi-
nancial Services, diz que o “segredo” está 
no nível de bancarização que em dois anos 
duplicou. A população apresentava em 
2011 um nível de bancarização que se si-
tuava nos 22%, quando no ano anterior 
estava nos 13,5%, sendo que os níveis de 
acesso bancário comparáveis em África de-
terminam que o crescimento poderá che-
gar até aos 40% a 45% da população. O 
gestor diz que ainda há muito para crescer. 
Os 23 bancos do sistema financeiro an-
golano esforçam-se por apresentar novas 
propostas e produtos e um exemplo de 
sucesso são as unidades bancárias móveis, 
que permitem recolher um grande volume 
de poupança que estava em casa e não nos 
bancos. 

Enquanto este movimento se manti-
ver, o país registará mais depósitos do que 
créditos. No ano passado o crédito bruto 
havia subido aos 1971,8 milhões de AOA 
e os depósitos aos 3640,5 AOA, ou seja, 
o rácio entre depósitos e crédito está nos 
54,2% em 2011, contra 59,3% no ano 
anterior. A KPMG assinala que no que 
respeita à composição dos depósitos verifi-
cou-se uma redução do peso dos depósitos 
à ordem, por contrapartida dos depósitos 
a prazo. Antecipa o analista que o rácio de 
transformação apenas se inverterá quando 
se registar uma melhoria no acesso ao cré-
dito por parte das populações e das em-
presas.

O país registou o ano passado uma aber-
tura média de 12,7 balcões por mês, num 
total de 153 balcões abertos durante todo 
o ano, a KPMG considera que com um 
número tão elevado de balcões abertos em 

Luanda, haverá potencial de abertura de 
outros balcões, sobretudo nas restantes 
províncias, primeiro no litoral e depois no 
interior. O número de colaboradores desta 
indústria chega aos 13 700 e continua a
crescer. A consultora antecipa que o setor 
poderá triplicar os quadros nos próximos 
dois a três anos.

Pouca concorrência

Cinco bancos – BAI, BFA, BESA, BPC 
e BIC – concentram 79% do mercado.
O resultado tem sido uma maior agres-
sividade das instituições financeiras mais
pequenas. 

As novas regras a nível da lei cambial es-
tão, entretanto, a despoletar forte interesse 
da banca europeia, asiática e norte-ameri-
cana no país. A própria KPMG, disse o 
gestor, está com potenciais interessados 
internos e externos naquela indústria. 

As novas regras, que vêm na orientação 
da desdolarização da economia, estão a 
obrigar a que todas as transações sejam fei-
tas na moeda nacional, o AOA. O impac-
to será grande a nível de petrolíferas que 
utilizam o dólar em todas as operações de
swift. A banca nacional vai ter de intervir 
e todos os negócios serão denominados 
em kuanzas, o que irá obrigar os bancos 
a adotarem novas regras contabilísticas 
e de procedimentos. A banca estrangei-
ra manifestou-se muito interessada neste 
mercado e a KPMG antecipa parcerias
entre entidades locais e exteriores, ou mes-
mo operações de entradas no capital ou de 
fusões, neste caso envolvendo bancos mais
pequenos.

Entretanto, a par das boas performan-
ces, os analistas mantêm-se atentos à ques-
tão do crédito vencido no sistema bancário 
do país, que apresenta um rácio do crédito 
vencido sobre crédito total nos 4,35%, 
muito embora o modelo de análise seja 
diferente do europeu. O produto bancário 
da banca registou um aumento de 13,3%,
explicado sobretudo pelo abrandamento 
do crescimento da margem financeira que 
se ficou pelos 11,6%. A rentabilidade dos 
capitais próprios, ROE, atingiu os 25%, o 
que é muito atrativo. Este nível continua a
ser compaginável com o aumento dos cus-
tos de estrutura.

Península Ibérica tem dos maiores rácios 
agência/habitante da União

Total de 
balcões*

Balcões por 
milhão/hab.**

Chipre 902 1144.01

Espanha 40103 870.60

Portugal 6403 606.25

França 38323 585.55

Itália 33561 556.53

Áustria 4431 527.90

Bulgária 3779 476.61

Alemanha 37853 462.99

Luxemburgo 227 449.06

Polónia 14592 379.59

Bélgica 3881 376.93

Hungria 3449 342.71

Grécia 3845 341.46

Eslovénia 687 340

Dinamarca 1557 284

Roménia 6046 271.77

Finlândia 1422 265.88

Malta 105 254

Letónia 549 247.22

Irlanda 1099 239.89

Suécia 2083 221.24

Lituânia 676 201

República Checa 2049 197

Eslováquia 1034 192.21

Reino Unido 11686 191.65

Holanda 2653 160.10

Estónia 193 143.77

Fonte: BCE outubro 2012* e cálculos Vida Económica**

Angola tem depósitos
a crescer mais
do que o crédito
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