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Em 2015, o Banco de Poupança e Credito aumentou os depósitos e o crédito a clientes, 

mas o seu presidente, Paixão Júnior, admite o impacto da falta de cambiais 

O BPC, Banco de Poupança e Crédito, registou, no último exercício, um crescimento da sua 

carteira de depósitos na ordem de 4,5%, atingindo Kz 911,4 mil milhões. Também os activos do 

banco cresceram em 2015, ainda que de forma mais moderada que nos exercícios anteriores, 

atendendo à conjuntura económica que o país vive. Os activos cresceram 11%, uma evolução 

influenciada pela expansão do crédito a clientes e das aplicações em títulos, de Kz 42,3 mil 

milhões (4,8%) e Kz 33,3 mil milhões (72,1%), respectivamente. 

Os resultados líquidos totalizaram Kz 8,3 mil milhões de e o rácio de solvabilidade fixou-se em 

11,3%, superando o valor de 2014 em 1,2%. O BPC procedeu, no ano de 2015, à inauguração 

de 36 balcões (6 agências e 30 postos de atendimento), totalizando 406, o que permitiu alargar 

a sua cobertura geográfica para 95 municípios do país. "A queda do preço do petróleo trouxe 

limitações, posto que não se consegue servir os clientes com os cambiais que o Banco Nacional 

de Angola atribui ao BPC", declarou o presidente do conselho de administração do BPC, Paixão 

Júnior, à saída da assembleia geral de accionistas que aprovou, Sexta-feira, o relatório e contas 

relativo ao exercício de 2015. 

Além de admitir o impacto da falta de cambiais sobre a actividade bancária, o presidente do BPC 

acrescentou que a instituição vai "utilizando alguns critérios específicos e, casuisticamente, 

questões concretas como de saúde, de pagamentos de complementos de bolsas, com ameaça 

de repatriamento de estudantes. Mas é difícil atender a todos". Com vista a melhorar o 

atendimento aos clientes, o BPC criou em 2015 um Gabinete de Provedoria do Cliente. "Precisa-

se de melhorar a qualidade de prestação de serviço", sublinhou Paixão Júnior no termo da 

assembleia geral do banco.  

A instituição realizou o ano passado 264 acções de formação, abrangendo 5.501 participantes e 

envolvendo um investimento de Kz 723,2 milhões. Também no último ano o BPC adoptou a sua 

'política de impacto ambiental e social', cujo objectivo fundamental consiste, segundo a 

instituição, "em facilitar uma melhoria sistemática e estruturada da avaliação e mitigação do risco 
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ambiental e social" dos projectos por ela financiados. Para o BPC, 2015 foi marcado pelo seu 

registo na Comissão de Mercados de Capitais (CMC), como agente financeiro intermediário 

provisório, tendo dado início ao processo de constituição da sua corretora. Ainda no último ano, 

o banco lançou o BPC Internet Banking, BPC Mobile Banking e BPC DAR Electrónico. A 

instituição dispõe de uma nova plataforma que permite, por exemplo, pagar impostos e salários, 

aceder à conta, efectuar transacções, transferências, pagar serviços, constituir depósitos, 

recarregar o telemóvel. 

 

Contexto desfavorável 

O BPC refere, em comunicado assinado pelo seu presidente, que a desaceleração da actividade 

económica, em linha com a moderação do crescimento económico, em resultado da queda 

acentuada do preço do petróleo, reforçou-se com "a trajectória de depreciação apresentada pela 

taxa de câmbio e a retoma do sentido ascendente da taxa de inflação, ao longo do ano". "A 

política monetária permaneceu restritiva, tendo a taxa de referência do Banco Nacional de Angola 

passado de 9,00% a.a. para 11,00% a.a. e o coeficiente de reservas obrigatórias dos depósitos 

em moeda nacional de 15,0% para 25,0%", acrescenta o comunicado. 
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