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8 outubro 2015 Banco Comercial Português, S.A. informa 
sobre reforço da parceria para o mercado 
angolano com o Banco Privado Atlântico, 
S.A. 

 

     

 

O Banco Comercial Português, S.A. reforça a capacidade de expansão em Angola 
por via da fusão do Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado 
Atlântico, S.A., conseguindo dessa forma obter condições para crescer em 
contexto adverso e, simultaneamente, adaptar-se às implicações decorrentes da 
alteração da equivalência de supervisão. 

 

O Banco Comercial Português, S.A. (“Millennium bcp”) informa ter hoje assinado 
um memorando de entendimento com o maior acionista do Banco Privado Atlântico, 
S.A. (a Global Pactum – Gestão de Ativos, S.A.), com vista à fusão entre o Banco 
Millennium Angola, S.A. (“BMA”) e o Banco Privado Atlântico, S.A. (“ATLANTICO”), 
de que resultará a 2.ª maior instituição privada em crédito à economia, com uma 
quota de mercado aproximada de 10% em volume de negócios.  

A junção das capacidades complementares do BMA e do ATLANTICO potencia 
oportunidades de crescimento e maximiza a capacidade de criação de valor em 
Angola, possibilitando a manutenção da contribuição da atividade em Angola em 
níveis consentâneos com a ambição do Millennium bcp e retornos sobre o capital 
investido na ordem dos 20%, compensando o abrandamento da economia angolana 
face aos planos iniciais. 

Ficaram definidos mecanismos que asseguram um controlo e uma gestão eficazes 
dos riscos, de acordo com as melhores práticas, nomeadamente atribuindo aos 
administradores indicados pelo Millennium bcp os pelouros do Risk Office e do 
Crédito. O memorando de entendimento prevê para a nova entidade um Conselho 
de Administração constituído por 15 membros, dos quais 5 nomeados pelo 
Millennium bcp, bem como uma Comissão Executiva de 7 membros, incluindo 2 
indicados pelo Millennium bcp. O Millennium bcp indicará ainda um dos vice-
presidentes do Conselho de Administração, o qual presidirá à Comissão de Riscos ou 
à Comissão de Auditoria, bem como um dos vice-presidentes da Comissão 
Executiva. 
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A valorização das participações de cada um dos bancos objeto da fusão será 
efetuada em função das respetivas situações líquidas, sujeitas a due diligence por 
um auditor independente. Prevê-se que a participação do Millennium bcp na nova 
entidade venha a situar-se em cerca de 20%, com eventuais ajustes posteriores da 
participação do Millennium bcp a serem valorizados a um múltiplo de 1,6x da 
situação líquida. 

Desta operação resulta um impacto positivo estimado de 37 pontos base no rácio de 
capital common equity tier I em base phased-in. A concretização da transação está 
sujeita à aprovação em Assembleia Geral do BMA e do ATLANTICO, bem como das 
entidades regulamentares e de supervisão. 
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Informação adicional 

O BMA é o 6.º maior banco do sistema bancário angolano em crédito e o 8.º maior 
em depósitos, com quotas de mercado de 4% e de 3%, respetivamente, tendo 
atingido ativos totais de 287 mil milhões de kwanzas, crédito sobre Clientes de 129 
mil milhões de kwanzas e depósitos de Clientes de 204 mil milhões de kwanzas no 
final de junho de 2015. O BMA posiciona-se no mercado angolano como um banco 
universal, oferecendo uma gama completa de serviços financeiros nas áreas de 
particulares e de empresas, com uma gama de produtos e serviços diversificada e 
inovadora, e estando presente em todas as províncias de Angola. 

O ATLANTICO é o 5.º maior banco em Angola em termos de crédito e de depósitos, 
com quotas de mercado de 7% e de 6%, respetivamente. O ativo do ATLANTICO 
atingiu 449 mil milhões de kwanzas em 30 de junho de 2015, com crédito sobre 
Clientes de 241 mil milhões de kwanzas e depósitos de 353 mil milhões de kwanzas. 
Desde a sua fundação, em 2006, o ATLANTICO registou um forte crescimento 
orgânico, sendo hoje uma das principais referências no mercado angolano em banca 
de investimento e nos segmentos corporate e private banking. 

 

 

 

1 euro ≈ 152 kwanzas. 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 

EmpresasParticulares

Mass 

Market
Negócios

Affluent

Empresas

Private Corporate

Foco estratégico atual - Segmentos

BMA

ATLANTICO

31%

4%

7%

8%

8%

11%

12%

30%

-4% 1% 6% 11% 16% 21% 26% 31%

Outros

BMA

ATLANTICO

BFA

BIC

BMA + ATLANTICO

BAI

BPC

Quota de mercado (Total de crédito líquido)

20%
3%
3%

4%
6%

9%
13%

16%
17%

18%

0% 5% 10% 15% 20%

Outros
BMA
SBA
SOL

ATLANTICO
BMA + ATLANTICO

BIC
BPC
BFA
BAI

Quota de mercado (Total de depósitos)


