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Aprovação da Direcção
Exmos. Senhores Afiliados e Parceiros.
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA DIRECÇÃO
A Direcção do SNEBA – Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola é responsável pela
preparação e apresentação apropriada do relatório de actividades e das demonstrações financeiras que
integram o balanço em 31 de Dezembro de 2016, assim como a respectiva demonstração de resultados
e as notas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas mais
significativas e outras notas explicativas, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade.
A responsabilidade da administração inclui: a concepção, implementação e a manutenção de controlos
internos adequados para a preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras que
estejam livre de distorções materiais, seja devido a fraude ou erro; selecção e aplicação de políticas
contabilísticas adequadas; e a elaboração de estimativas contabilísticas razoáveis de acordo com as
circunstâncias.
A Direcção efectuou a avaliação da capacidade do Sindicato em continuar operando normalmente e não
tem nenhuma razão para acreditar que as actividades do sindicato não possam prosseguir no próximo
exercício segundo o princípio de continuidade.
APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras das contas de gestão em Kwanzas referentes ao exercício económico de
2016 constantes neste relatório, foram aprovadas na reunião da Direcção a 25 de Outubro de 2016 e no
VI Conselho Geral realizado na cidade de Benguela, de 15 a 16 de Dezembro de 2016.
E que vão assinadas em seu nome por:
Presidente da Direcção em Exercício

(Filipe Makengo Segundo)

Secretário para as Finanças

(Sebastião Adão Mendes)

Secretário para a Administração e Gestão

(Manuel João)
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Aprovação do Conselho Fiscal

1

Dando cumprimento ao mandato que os filiados no Sindicato Nacional dos Empregados Bancários
de Angola, nos conferiram e em conformidade com as disposições legais em vigor no Pais, bem
como os estatutos do Sindicato, vimos submeter a vossa apreciação, o nosso parecer sobre o Relatório
de actividades e as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios económicos findo em 31 de
Dezembro de 2016, elaborado pelo Secretariado executivo do Sindicato.

2

A Comissão Fiscalizadora de Contas do SNEBA no âmbito das suas atribuições, acompanhou as
actividades desenvolvidas pelo Secretariado durante o exercício económico de 2016 particularmente
as de âmbito financeiro e procedeu ao exame das Demonstrações Financeiras do exercício em análise
e obteve todas as informações e esclarecimentos que se julgaram pertinentes, tendo em função disso,
concluído que as mesmas foram preparadas em observância aos princípios contabilísticos geralmente
aceites e normas estabelecidas para o sector de prestação de serviços.

3

As políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados para os diversos elementos
patrimoniais, estão em conformidade com os requisitos legais e merecem a concordância da Comissão
Fiscalizadora de Contas, pelo que as Contas presentes aos filiados, reflectem os registos contabilísticos
expressos nos respectivos balancetes e elementos que compõem as Demonstrações Financeiras.

4

A Comissão Fiscalizadora de Contas, propõe a aprovação do Relatório e Contas Referente ao exercício
económico findo em 31 de Dezembro de 2016.

Luanda 25 de Outubro de 2017

O Presidente

(Domingos Quissenguele)

Vogal

(António Moreso Abrantes Sampaio)
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Relatório de Actividades
1. INTRODUÇÃO
O exercício económico de 2016 foi de muitos desafios a nível económico, social e político. A Contínua
falta de divisas e o abrandamento da despesa pública (devido à redução da receita pública), contribuíram para o abrandamento da economia nacional, aceleraram a inflação e reduziram o poder de
compra do cidadão angolano.
Estes factores tiveram um impacto significativo no
sector bancário, sob ponto de vista do negócio e
do desempenho do sector, bem como sob ponto
de vista da vida de cada empregado bancário. O
sector e o empregado bancário também tinham
como prioridade a sua manutenção, priorizando
os seus investimentos e as suas despesas.
Durante o ano em análise, actividades significativas foram realizadas nomeadamente:
•
8

Reunião com instituições bancárias para a di-
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vulgação da actividade sindical e como resultado, angariação de novos filiados, nomeadamente, Banco Prestígio, Banco de Investimento
Rural (BIR) Banco Mais, SA (antigo Banco Pungo
Andongo);
•

Entraram em funcionamento as delegações do
Huambo e da Huíla;

•

Lançamento da primeira pedra do Projecto de
construção da Clinica do bancário;

•

Aumento do Património através de aquisição
de terrenos e equipamento administrativo
para delegações provinciais do SNEBA, Huambo e Huíla;

•

Organização de eventos e actividades nas datas comemorativas, 1º do Maio; 31 Maio (aniversário do SNEBA) e 14 de Agosto;

•

Formação política sindical a nível interno e externo;

com sucesso, no meio de tantas adversidades durante o exercício económico de 2016.

•

Fortalecimento de relações com parceiros externos nomeadamente, Portugal, Brasil, Cabo
Verde e Moçambique;

2. CRONOGRAMA DAS ACTIVIDADES

•

Contínua assistência jurídica aos trabalhadores filiados do SNEBA

•

Fortalecimento de relações com SBSI (Sindicato dos Bancários Sul e Ilhas – Lisboa), SBC
(Sindicato dos Bancários do Centro – Coimbra),
SBN (Sindicato dos Bancários do Norte – Porto)
a nível de assistência médica para os filiados
do SNEBA.

Para finalizar, salientar o esforço e o empenho dos
delegados provinciais, técnicos do Secretariado do
Nacional, que activamente contribuíram para que
todas actividades do SNEBA fossem desenvolvidas

MARÇO
• Participação em Fórum –São Paulo-Brasil Conferência CPLP, São Paulo, Brasil
MAIO
• Celebração do 1º de Maio
• 20º Aniversário da SNEBA
• Torneio de Futsal
• Inauguração das delegações do SNEBA no
Huambo e na Huíla
• Lançamento da 1ª Pedra, Clinica do Bancário
JULHO
• Aquisição do Terreno
• Reesctruturação da Rede
• Instalação do Servidor e Antivirus
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AGOSTO
• 4 de Agosto (41º Aniversário da Banca)
• Participação e Fórum – Participação na preparação do Congresso em Moçambique
SETEMBRO
• Instalação do Primavera
• Lançamentos Contabilísticos
OUTUBRO
• Participação em Fórum Porto, Portugal – Inauguração do Lar da 3ª Idade (SBN)
DEZEMBRO
• Conselho Geral em Benguela
• Participação em Moçambique – Conselho Geral do SNEB
3. ACÇÃO SINDICAL
Durante o ano de 2016 a actividade sindical foi fortemente influenciada pelos vários factores económicos e políticos que afectaram os pais.
Se por um lado esses factores constituíram risco
para actividade sindical, sob ponto de vista da posição do Sindicalismo na hierarquia das prioridades
que as instituições e trabalhadores bancários davam nas suas vidas, por outro lado, esses factores
tornaram-se como ponto forte para a actividade
sindical, na medida em que, no momento de crise,
o sindicalismo desempenha um papel importante
na protecção e defesa do trabalhador bancário.
Vários encontros com as administrações e directores dos recursos humanos dos bancos, nomeadamente BNA, BCI, BIR, BFA, Banco Keve, Banco Sol,
Banco Caixa Geral de Angola, BAI, Banco VTB Àfrica, BAI Microfinanças, Banco Valor e ABANC, foram
realizados com objectivo de se inteirar sobre o desempenho e perspectivas dos bancos para os 12
meses, com a finalidade de identificar potenciais
riscos que possam ter impacto na vida dos trabalhadores. O outro ponto de agenda nessas reuniões, é a necessidade da revisão do ACT, o qual
não se adequa a realidade actual dos trabalhadores bancários. Um dos desafios na revisão de ACT é
necessidade urgente de harmonizar o processo de
progressão de carreira, avaliação de desempenho,
tabela salarial e de subsídios no sector bancário.
Lamentar os bancos que não responderam as solicitações, nomeadamente BPC e Banco BIC. Felizmente, apesar do abrandamento da economia,
aumento da inflação durante o ano de 2016, não
ocorreram eventos relevantes no sector bancário
que tenham tido um impacto negativo na vida dos
trabalhadores.
10
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Novos Afiliados
Durante o ano 2016, dois bancos tornaram-se parceiros do SNEBA, nomeadamente, Banco Prestígio
e Banco BIR (Banco de Investimento Rural). Houve
também um aumento de número dos trabalhadores filiados ao SNEBA proveniente dos bancos
privados. Este aumento, que tem-se verificado ao
longo dos últimos anos, é resultado das (i) apresentações feitas aos bancos sobre o papel do SNEBA; (ii) o reconhecimento do papel e a importância
do sindicato como factor do equilíbrio entre o empregador e o trabalhador na prevenção e resolução de conflitos laborais; e (iii) os benefícios que
o sindicato oferece aos filiados, nomeadamente a
assistência médica no exterior e a assistência jurídica.
Todavia, ainda há um número significativo de trabalhadores do sector bancário privado que ainda
não está sindicalizado. Este é um desafio não só
para a Direcção do SNEBA desde a base ao topo,
mas também, um desafio para de cada filiado do
SNEBA, de divulgar o papel do sindicato a nível de
todo trabalhador bancário.
Abertura de Delegações provinciais do SNEBA
Com o objectivo de fortalecer as estruturas de
base, como estratégia fundamental para a massificação da actividade sindical, foram inauguradas dois escritórios nas delegações provinciais do
Huambo e Huíla.
Datas comemorativas
Este ano não houve excepção quanto à comemoração das datas históricas do trabalhador bancário, nomeadamente 1º de Maio, 31 de Maio e 14
de Agosto.
Estas datas foram comemoradas a nível nacional
sob coordenação das delegações províncias, a nível central pela Direcção geral do SNEBA, através
de realização de várias actividades tais como, palestras e actividades desportivas.
• 20 aniversário do SNEBA
2016 foi um ano marcante pela comemoração do
20º aniversário do SNEBA. Para assinalar esta data
várias actividades foram realizadas a saber:
a) Lançamento da primeira pedra da Clinica do
Bancário
Clinica do Bancário é um projecto que será implementado na cidade de Luanda, quem tem como
objectivo, fazer face às várias limitações apresentadas pelos actuais planos de saúde oferecidos aos
trabalhadores pelas diferentes instituições bancá-

rias em Angola. Neste lançamento estiveram presente os representantes das instituições bancárias
bem como os delgados províncias do SNEBA a nível nacional
b) Torneio de Fustal
O torneio de futsal decorreu do dia 07 a 28 de
Maio, onde participaram instituições bancárias,
nomeadamente: BNA, BCI, BDA, BAI, ATLANTICO,
BFA, BCA, FININBAC, BANCO KEVE, BIC. O Banco
BIC foi vencedor desta competição e o BCI ocupando o segundo lugar.
• 14 de Agosto
Em 2016, em Luanda, esta data foi comemorada
em parceria com o BNA. Foi realizada uma palestra
e uma exposição fotográfica sobre a história e evolução da banca em Angola. Cada delegação provincial assinalou a data com actividades localmente
concebidas.
4. SAÚDE DOS BANCÁRIOS
A saúde dos bancários é uma das preocupações
do SNEBA. Os pacotes actuais que os bancos oferecem, por via de seguros adoptados, não satisfazem as necessidades dos bancários, por um lado,
por outro lado, as instituições de saúde em Angola
ainda não oferecem qualidade desejada a par de
altos a preços praticados.
Em boa hora, o SNEBA firmou protocolos com os
Conselhos Gerenciais dos SAMS (Serviços de Assistência Médica Social) dos três sindicatos congéneres de Portugal, que permitem que os filiados e
seus dependentes se vão servindo para mitigar os
problemas de saúde. No âmbito deste protocolo,
a procura de credenciais para assistência médica
tem vindo a aumentar, em 2016 foram emitidas
1.369 (mil e trezentos e sessenta e nove) credenciais para o tratamento de várias patologias a baixo custo em Portugal.
Por outro lado, há várias negociações em curso
para assinatura de protocolos entre o SNEBA e
várias clinicas em Angola, com o objectivo de oferecer alternativas ao trabalhador bancário a baixo
custo. Espera-se que alguns desses protocolos venham a ser concretizados em 2017.
5. COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO
INTERNACIONAL
Em 2016, A Direcção do SNEBA participou em vários eventos internacionais para troca de experiência nomeadamente:
• Participação no Fórum da CPLP em são Paulo

•
•
•
•
•
•

no Brasil
Troca de experiência com sindicalistas e Direcção do sindicato dos bancários do São Paulo,
OSASCO, e Regiões
Troca de experiência com sindicalistas e Direcção da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
Participação na preparação do congresso do
SNEB em Moçambique
Participação no congresso DO SNEB em Moçambique
Participação na inauguração da casa da 3ª idade do Sindicato Bancário do Norte (SBN) do
Porto, Portugal
Assinatura do Protocolo com Conselho de Gerência de SAMS SBSI (Sindicato dos Bancários
Sul e Ilhas) – Lisboa

Estas participações criaram um valor acrescentado
no SNEBA, não só pela troca de experiência, mas
também uma oportunidade para divulgar e credibilizar o SNEBA nos estrangeiro, principalmente no
seio dos Países de Língua Oficial Portuguesa.
Num futuro breve, de uma forma rotativa, delegados provinciais serão convidados a participar nesses fóruns internacionais. Prioridade será dada às
delegações provinciais com escritórios em funcionamento.
6. NEGOCIAÇÃO COLECTIVA
Durante o exercício em análise, as negociações
com as instituições bancárias sobre a necessidade
de revisão do actual ACT continuaram. A revisão do
ACT é uma oportunidade para harmonizar e minimizar as grandes assimetrias e disparidades sobre
os critérios de progressão de carreira e tabela salarial e de benefícios dentro do sector e entre instituições financeiras.
Esperamos que em 2017 o acordo seja revisto e
aprovado. Para isso apela-se o envolvimento de
todos filiados neste processo, prestando a sua
contribuição na revisão do ACT, para que este documento responda as principais preocupações do
trabalhador bancário.
7. ASSISTÊNCIA JURÍDICA E
CONTENCIOSO LABORAL
Neste capítulo houve intervenção do Sindicato em
6 (seis) processos que envolveram trabalhadores
filiados ao SNEBA, por intermédio do escritório
dos advogados que assiste a Direcção do Sindicato
nesta matéria. Estes processos ainda estão em curso obedecendo os trâmites legais.
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8. RECURSOS HUMANOS
Com a expansão de escritórios a nível das delegações provinciais, o efectivo do pessoal administrativo, por consequência, registou um aumento proporcional, e espera que este aumento se verifique
mais nos próximos anos.
As condições e os benefícios aos trabalhadores
continuam inalteráveis em comparação ao exercício anterior. Porém, houve uma correcção monetária ao valor nominal dos salários, em conformidade com as percentagens praticados no sector
bancário de modo a corrigir a inflação e a manter o
poder de compra.
9. FORMAÇÃO

Com o aumento dos escritórios nas províncias, há
um desafio de expandir estas tecnologias e processos.
12. TEMPOS LIVRES E LAZER
Está área ainda continua a ser deficiente. As actividades de lazer apenas são realizadas uma ou
duas vezes por ano, nas datas comemorativas ou
no Conselho Geral.

Com a abertura de novos escritórios nas provinciais
e consequente aumento de número de trabalhadores trabalhadores a necessidade de formação é
inevitável. Foram programadas para o exercício de
2017 acções de formação em matérias de administração, liderança e formação sindical para os dirigentes sindicais e trabalhadores das delegações.
São encorajadas as delegações provinciais, através
dos seus orçamentos anuais sugerirem os seus
planos de formação.

A razão principal desta deficiência é ausência de
um trabalhador vocacionado a esta área. Estas actividades são actualmente organizadas pelos técnicos do SNEBA que já têm inúmeras tarefas sindicais, administrativas e financeiras.

A nível da Direcção, os técnicos tem-se beneficiado de formação no seu trabalho diário (on job
training) sobre matérias de administração, finanças e contabilidade.

13. PATRIMÓNIO
O património é uma das prioridades do SNEBA,
com vista a valorização das poupanças resultantes
das quotas. Os investimentos de SNEBA devem garantir a geração de rendimentos adicionais no presente ou no futuro e evitar a desvalorização das
disponibilidades.

10. INFORMAÇÃO
No ano de 2016 no que tange a informação, esta
se resume à informação inserida no Portal do Sindicato.
Estas revistas estão disponíveis em formato físico bem como em formato digital no site oficial do
SNEBA www.sneba-angola.org
Por outro lado o site do SNEBA www.sneba-angola.
org é actualizado numa base mensal e contempla
toda a informação do SNEBA.
Por escassez de recursos Humanos com formação específica, o Boletim informativo o “Bancário”
não foi editado. Lamentavelmente situação que se
quer ver corrigido ao longo do ano de 2017 com
concurso de um recurso externo.
11. INFORMÁTICA (IT) E REDES SOCIAIS
Durante o 2016 foi instalado um sistema de infor12

mação que inclui o servidor e os respectivos antivírus, reconstituição do sistema de rede, bem como
a instalação do software de contabilidade primavera para permitir a elaboração de toda informação sindical, administrativa e financeira em tempo
oportuno dentro das instalações do SNEBA.
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Para os próximos anos prevê-se a organização de
várias actividades recreativa tais como: torneio
interbancário de Futsal, excursões e outros convívios.

Durante o exercício foram feitos os seguintes investimentos:
•

Projectos de arquitectura para a construção da
Clínica do Bancário;

•

Vedação do terreno para a clínica do bancário

•

Aquisição do terreno com dimensões de
200mx60m no Bairro Vitrona (Projecto Teka
Kuna)

•

Aquisição de mobiliário, equipamento administrativo para os novos escritório e Huambo
e Huíla

•

Reestruturação da Rede nos escritórios sede

Para finalizar, A Direcção do SNEBA, agradece a
todos delegados provinciais e todos técnicos de

SNEBA, pelo seu empenho para a realização destas
actividades e agradece antecipadamente a colaboração para a elaboração do plano de actividade do
exercício económico referente a 2018, bem como
sugestões para o melhoramento do desempenho.

Presidente em Exercício

(Filipe Makengo Segundo)

Secretário da Organização e Suporte Administrativo

Secretário de Finanças

(Manuel João)

(Sebastião Adão Mendes)

Secretário de Relações Sindicais e Sociais

Secretário de Saúde e Condições de Trabalho

(Sebastião André Dombaxe)

(André Sequeira Lopes)
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Análise
Financeira
Relatório & Contas
2016
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Análise Financeira
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Custos Operacionais por Natureza
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Investimentos
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Demonstrações
Financeiras
Relatório & Contas
2016
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Demonstrações Financeiras
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Presidente em Exercício

(Filipe Makengo Segundo)

Secretário da Organização e Suporte Administrativo

Secretário de Finanças

(Manuel João)

(Sebastião Adão Mendes)

Técnico Oficial de Contas

(Agostinho Soares da Gama)
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Notas às Demonstrações Financeiras
Políticas Contabilísticas
1. Declaração de cumprimento
As demonstrações financeiras são preparadas de
acordo com o Plano Geral de Contabilidade em vigor em Angola, respeitam as características de relevância e fiabilidade, são preparadas na base da
continuidade e do acréscimo e foram preparados
em obediência aos princípios da consistência, materialidade, não compensação de saldos e comparabilidade.
2. Base de preparação
As demonstrações financeiras são apresentadas
em Kwanzas, com base no princípio do custo histórico.
3. Operações em moeda estrangeira
As operações em moeda estrangeira são convertidas para Kwanzas à taxa de câmbio vigente à
32
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data da operação. Os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira à data
do balanço são convertidos para Kwanzas à taxa
de câmbio em vigor nessa data. As diferenças cambiais resultantes são levadas à conta de resultados.
4. Propriedade, instalações e equipamento
(i) Activos próprios
Os itens de propriedade, instalações e equipamento são determinados ao custo deduzido da depreciação acumulada (ver em baixo) e das perdas por
redução do valor recuperável (ver política contabilística (7).
Nos casos em que num item de propriedade, instalações e equipamento estão incluídas as principais
componentes com tempos de vida útil diferentes,
os mesmos são contabilizados como itens de propriedade, instalações e equipamento, em separado.

(ii) Custo subsequente
O custo incorrido para substituir um componente
de um item de propriedade, instalações e equipamento que foi objecto de registo contabilístico separado, incluindo o custo da inspecção principal e
grandes reparações, é objecto de capitalização.
Outros custos subsequentes são capitalizados somente quando os mesmos aumentam os benefícios económicos futuros incluídos no item de propriedade, instalações e equipamento. Todos os
outros custos são reconhecidos na demonstração
de resultados como despesas quando incorrerem.
(iii) Depreciação
A depreciação é registada na demonstração de resultados segundo o método das quotas constantes
ao longo da vida útil estimada da propriedade, instalações e equipamento. A terra não é depreciada.
As taxas de amortização são estimadas é como se
segue:

Terrenos e edifícios		
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo

6.25%
25% – 33.3%
10% – 33.33%

5. Clientes e outros devedores
Os clientes e outros devedores são determinados
pelo seu custo deduzido das perdas por redução
do valor recuperável (ver de novo a política contabilística 7)
6. Caixa e equivalentes de caixa
Os itens de caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores em cofre e os depósitos à ordem. No mapa de fluxo de caixa, os itens de caixa
e equivalentes de caixa são apresentados líquidos
de descobertos bancários.
7. Redução do valor recuperável
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Os valores contabilísticos dos activos da empresa,
são revistos em cada data do balanço para determinar se existe alguma indicação de redução do
valor recuperável. Se existir essa indicação, o valor
recuperável do activo passa a ser estimado. Para
os activos incorpóreos que não estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado em
cada data do balanço. Um prejuízo por redução do
valor recuperável é reconhecido sempre que o valor contabilístico de um activo ou da sua unidade
geradora de caixa exceder o seu valor recuperável.
Os prejuízos por redução do valor recuperável são
reconhecidos na demonstração de resultados.
8. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço sempre
que a empresa tiver uma obrigação legal ou construtiva como resultado de um acontecimento passado, sendo provável que venha a ser requerida
uma saída de benefícios económicos para liquidar
essa obrigação. Se o efeito for material, as provisões são determinadas pelo desconto dos futuros
fluxos de caixa a uma taxa antes de impostos que
reflecte a avaliação do mercado corrente do valor
do dinheiro no tempo e, onde apropriado, os riscos específicos para a exigibilidade..
(I)Contratos onerosos
Uma provisão para contratos onerosos é reconhecida sempre que os benefícios que se espera venham a resultar de um contrato para a empresa
forem inferiores ao custo que a mesma incorre
para cumprir as suas obrigações ao abrigo desse
contrato.
9. Fornecedores e outros credores
Os fornecedores e outros credores são determinados pelo seu custo e contabilizados obedecendo o
princípio de especialização de exercício ou acréscimo. As obrigações são reconhecidas quando o
activo é adquirido e os custos incorridos independentemente do seu pagamento.
10. Receitas
Quotas
A receita proveniente da contribuição dos membros é reconhecida na demonstração de resultados quando é efectivamente transferida para as
contas da instituição.
11. Despesas
Os custos são reconhecidos no período em que
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eles se referem independentemente do seu pagamento, conforme o princípio da especialização do
exercício.
12. Imposto sobre o rendimento
(Imposto Industrial)
O SNEBA é uma associação de profissionais, sem
fins lucrativos e não sujeito a imposto industrial de
acordo o código sobre o imposto industrial em vigor em Angola.

Notas ao Balanço

Relatório & Contas | Exercício 2016

35

36

SNEBA - Sindicado Nacional dos Empregados Bancários de Angola

Relatório & Contas | Exercício 2016

37

38

SNEBA - Sindicado Nacional dos Empregados Bancários de Angola

Notas à Demonstração de Resultados
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SNEBA
R. Cerveira Pereira, 31-1º D
Luanda – Angola
Email: info@sneba-angola.org
Telefone: +244 223 72387
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