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PRESS RELEASE 

BANCO BNI DIVULGA RESULTADOS 

do 

PRIMEIRO SEMESTRE 2014 

 

Luanda, 26 de Agosto de 2014 – O BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL acaba de divulgar os 

resultados económicos do primeiro semestre de 2014.  

Com um crescimento efectivo demonstrado, o BNI atingiu 150.000 Clientes, que representam 

depósitos na ordem dos 143.811 milhões de Kwanzas (1.474 milhões de Dólares Norte Americanos). 

Para este crescimento, contribuiu a abertura de mais oito Agências Bancárias no País, perfazendo um 

total de 85 (das quais 16 se localizam nas províncias), registando actualmente o Banco BNI um total 

de 815 trabalhadores. 

O rácio de transformação é de 62,2%, com um resultado operacional de 2.296 milhões de Kwanzas 

(24 milhões de Dólares Norte Americanos), com fundos próprios no valor de 23.235 milhões de 

Kwanzas (238 milhões de Dólares Norte Americanos) e um activo líquido de 198.121 milhões de 

Kwanzas (2.030 milhões de Dólares Norte Americanos). De notar, também, o forte reforço do capital 

social em 87 milhões de Dólares Norte Americanos (atingindo os 150 milhões), que contribuiu não só 

para este crescimento, mas também para permitir a implementação de novos programas e serviços 

aos Clientes privados e empresariais. 

O BNI disponibilizou financiamentos no âmbito do Angola Investe, Programa criado pelo Governo 

Angolano e destinado a apoiar as micro, pequenas e médias empresas, e apostou também em 

sectores estruturantes do País, como a Agricultura, o Comércio, os Transportes, a Indústria e o 

Imobiliário. 

A abertura do BNI Europa, a assinatura dos protocolos para a linha de crédito assinada com o IFC 

(International Finance Corporation) para o “Global Trade Finance Program” e a linha de crédito 

concedida pelo COMMERZBANK bem como o respectivo reforço, foram também factores decisivos 

para o desenvolvimento do Banco BNI, demonstrando a sua capacidade para apoiar a economia do 

País e as iniciativas dos empresários.  
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