
 
 

Nasce o Banco Millennium Atlântico 
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O Banco Privado Atlântico (BPA), 4.º maior banco por 

activos, excluindo o Banco Económico, e o Banco 

Millennium Angola (BMA), 8.º maior, vão fundir-se, 

anunciaram as instituições em comunicado. 

 

O Banco Millennium Atlântico, como se vai chamar a nova instituição, irá posteriormente 

dispersar 33% do capital em Bolsa. De acordo com dados de 31 de Dezembro de 2014 

compilados pelo Expansão, o novo banco deterá activos da ordem dos 620 mil milhões Kz, 

tornado-se no quarto maior do País, excluindo o Banco Económico. Este banco, que sucedeu ao 

Banco Espírito Santo Angola, ainda não publicou contas. Cálculos do Expansão apontam para 

activos do Económico entre 600 e 700 mil milhões de Kz, o que quer dizer que os dois bancos 

ficarão muito próximos. No final do ano passado, o BPA apresentava activos de 373,3 mil milhões 

Kz, 4.º do ranking, excluindo o Banco Económico, e o Millennium Angola, 244,7 mil milhões, 8.º 

 

As duas instituições já tinham participações cruzadas - aliás eram as únicas do País com esta 

particularidade O BPA detinha 15% do Millennium Angola e este detinha 6,7% do BPA. Esta é, 

aliás, a primeira fusão de bancos que ocorre em Angola. Além do BMA, eram accionistas do BPA 

a Global Pactum com 72,35%, Carlos José da Silva, presidente da instituição, com 19,32%, além 

de dois administradores do banco, Paulo Marques e Mário Cruz, ambos com 1%. Já o Millennium 

Angola tinha como accionistas, além do BPA, o Millennium português com 50,1%, a Sonangol 

com 29,9% e a Global Pactum, 5%. Recorde-se que o BPA chegou a anunciar a fusão com o 

VTB, instituição angolana detida pelo banco russo com o mesmo nome, mas a operação não 

chegou a sair do papel. Recentemente os russos comunicaram que a operação já não se 

realizaria. 

 

Banco vai para a Bolsa 

O acordo de fusão, explica o comunicado, cria o Millennium Atlântico, agregando os actuais 

accionistas dos dois bancos, e abre o capital ao público em geral, através de um IPO de 33% do 

capital. "Esta decisão de colocação de capital em Bolsa revela uma interpretação adequada dos 
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dois bancos do espírito e da dinâmica que têm marcado os recentes desenvolvimentos no 

Mercado de Capitais em Angola", indica o comunicado, sem especificar a data em que o IPO 

arranca. Recorde-se que a Comissão do Mercado de Capitais prevê o arranque da Bolsa de 

Valores angolana no final de 2016. 

"Com mais de dois mil colaboradores, centena e meia de sucursais em todo o País e mais de 

meio milhão de clientes, a nova instituição cria sinergias e ganhos de escala, que permite 

disponibilizar uma oferta ainda mais direcionada para os desafios e necessidades das famílias, 

onde se inclui o forte compromisso no crescimento da inclusão bancária, através da sua rede 

nacional e através de soluções tecnológicas de banca digital", adianta o documento 

 

"A nova escala de intervenção visa também criar novas soluções para as pequenas e médias 

empresas a operar em Angola, que são a base de geração de emprego, à semelhança do que 

acontece em todos os países que estão em processo de diversificação e sustentabilidade 

económica", conclui o comunicado. 


