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RELATÓRIO  

DO 

CONSELHO DE GERÊNCIA 

 

Em cumprimento da legislação em vigor sobre o Código das Sociedades 

Comerciais e das normas estatutárias, o Conselho de Gerência da MaxPay – 

Serviços de Pagamento, Lda., apresenta o Relatório de Gestão, Balanço, 

Demonstração de Resultados e os demais documentos de prestação de contas 

relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019. 

A MaxPay, com capital social subscrito e realizado, no montante de 

100.000.000,00 de Kwanzas, tem a sede social na Rua Rei Katyavala, 90  

Luanda, Rep.de Angola, matriculada no Cartório Notarial do Guiché Único da 

Empresa, livro 349, folhas 7 e 8, com a Identificação Fiscal Nº. 5417274526. 

 A atividade da Empresa consiste na realização de operações de Remessas e 

Receção de valores, a nível Nacional e Internacional. 

A MaxPay iniciou a sua atividade em Julho de 2014, em Luanda, na Rua do 

Primeiro Congresso do MPLA, 5, Luanda – Rep.de Angola; o ano de 2014 

pautou-se essencialmente pela apresentação da empresa à Sociedade 

Angolana, teve alguma dificuldade no início, mas rapidamente encontrou o 

seu lugar e hoje pode-se dizer que a MaxPay é reconhecida e acarinhada pela 

população angolana e tem o seu espaço bem definido.  

Ano de 2014, primeiro ano de atividade, abrimos três Agências e conseguimos 

uma rentabilidade razoável; 

Ano de 2015,  continuámos a expansão, abrimos mais quatro Agências e 

conseguimos um resultado excelente. 

Ano de  2016, fechamos duas agências e estivemos parados quase todo o ano, 

daí o fraco resultado que só não foi, expressivamente negativo, pela drástica 

contenção dos custos, em todas as áreas. 
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A atividade sem expressão, verificada em 2016, ficou a dever-se a total falta de 

divisas devido à forte crise económica e financeira pela qual o País atravessa. 

Apenas despedimos dois colaboradores, contando a Empresa com 2 sócios gerentes 

e 24 colaboradores. 

Ano de 2017,  pautou-se pela continuação da crise económica e financeira e, 

consequentemente, pela falta de divisas, impedindo que a empresa apresentasse 

melhores resultados e forçando-nos a despedir colaboradores e a encerrar agências, 

decisão essa tomada em Assembleia Geral, aquando da realização da mesma, em 

2017, relativa ao encerramento de contas de 2016. 

A empresa encerrou o ano de 2017 com dois sócios gerentes em funções, 6  

colaboradores e apenas a Agência Sede em funcionamento. 

Ano de 2018  foi, até ao presente, o pior ano vivido na MaxPay. 

Encerrámos as portas em Outubro de 2017 e assim permanecemos durante todo o 

ano de 2018, quer pela situação económica e financeira que se vive no País, quer por 

decisões governamentais. 

No final de 2018, assistimos à publicação de Avisos e Instrutivos por parte do Banco 

Nacional de Angola, com o intuito de regular a atividade de câmbios e remessas de 

valores.   

Este tipo de Sociedades recebeu essas normas com esperança de poderem voltar ao 

mercado, depois de tanto tempo paradas e em situação financeira delicada. 

Aconteceu que muitas empresas financeiras não bancarias, nomeadamente, Casas 

de Cambios e Remessas, terminaram o ano de 2018 sem terem reiniciado a sua 

atividade já que passaram a ser os Bancos comerciais os fornecedores de divisas a 

estas Sociedades, e muitos não atendem os seus pedidos, que foi o caso da MaxPay. 

Segundo as novas normas, estes Empresas apresentam as suas necessidades, 

baseadas nos seus fundos próprios, junto dos bancos comerciais que, por sua vez, as 

colocam nos mapas de necessidades de divisas que são entregue no BNA, 

semanalmente. 

A MaxPay teve dificuldade na obtenção de divisas, junto do seu principal banco, o 

BCI, no entanto conseguiu o montante de EUR 380.000,00 (trezentos e oitenta mil 

euros), no dia 21/12/18, mas o correspondente do BCI em Portugal, o Novo Banco, 

devolveu os fundos sem qualquer razão e de forma discriminatória, tendo levado o 

agente pagador em Portugal, a MaxPay Portugal, a recorrer as autoridades locais e 

ao supervisor, para apurar a razão de tal atitude.  

http://www.maxpay.com.pt/index.php
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Ano de 2019 -  No decorrer do segundo trimestre de 2019, em cumprimento 

do Aviso nº. 08/2018, de 29 de Novembro, emitido pelo BNA, tivemos que 

aumentar o capital social da Sociedade, o que decorreu de forma pacífica, já 

que a empresa apresentava no seu balanço, valor suficiente em reservas para 

cumprir com as exigências do BNA, e procedemos ao aumento de capital social 

de AOA 30.000.000,00, para AOA 100.000.000,00, por incorporação de 

reservas, valor bem acima do estipulado pelo BNA, através do Aviso supra 

mencionado, que determina a adequação do capital social mínimo e dos 

fundos próprios em AOA 70.000.000,00. 

Ano vivido com dificuldades na obtenção de divisas, embora os Bancos 

comerciais, pelos Avisos e Instrutivos publicados no final de 2018, devessem 

atender os nossos pedidos, mas tal aconteceu de forma esporádica e a 

empresa raramente atendeu os seus clientes, já que a única atividade possível, 

pelo objeto social da Empresa, é a de envio e receção de remessas de valores. 

Assistiu-se a uma acentuada desvalorização da moeda, o que aconteceu ao 

longo de todo o ano, com movimento acentuado no decorrer do segundo 

semestre, tendo sido registada uma desvalorização durante o ano de 2019, de 

56,89%; em início de Janeiro de 2019 o USD/AOA estava cotado a 310,473 

kwanzas por dólar americano e, no final do ano, 31 de Dezembro de 2019, a 

487,098 Kwanzas por dólar americano (fonte oficial – página do BNA). 

Os gastos na empresa foram os estritamente indispensáveis; os gerentes 

continuaram sem receber salários. 

Espelhando o nosso esforço, na redução de custos, referimos, por exemplo, 

que a renda mensal, da única agência em funcionamento, custava, em 2017, 

AOA 875.000,00 e, no momento presente, custa-nos AOA 345.000,00. 
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ANO DE 2019  

  
  

1 – Enquadramento Económico - Global  
  

As perspetivas mundiais permanecem precárias, com uma desaceleração 
sincronizada e uma recuperação incerta. Com um crescimento de 2,9%, nível 
mais baixo desde a grande recessão de 2008, em 2019 não há espaço para erros 
de política e as autoridades econômicas precisam agir urgentemente para 
apoiar o crescimento. O sistema de comércio mundial tem de ser aperfeiçoado, 
e não abandonado. É necessário que os países trabalhem juntos porque o 
multilateralismo continua a ser a única solução para enfrentar questões 
importantes, como os riscos decorrentes das alterações climáticas, os riscos da 
cibersegurança, a elisão, a evasão fiscal, e para lidar com as oportunidades e 
desafios das tecnologias financeiras emergentes.  
  

O panorama mundial é preocupante, com ocorrências climáticas diversas, 
provocando o caos em muitas partes do globo, destaco, como exemplo, as 
cheias em Moçambique, ou os incêndios na Amazónia, não esquecendo os 
registados em Portugal, Espanha, França, Itália e, no final de 2019, os 
devastadores incêndios registados na Austrália, não esquecendo as diversas 
tempestades, furacões, depressões, verificadas um pouco por todo o planeta, 
causando prejuízos de milhões de euros, estimando-se que esses prejuízos 
tenham atingido os 210.000 milhões de euros na economia mundial.  
  

O crescimento Mundial situou-se, segundo o FMI, nos 2,9%, em 2019, valor 
inferior às projeções realizadas pelo FMI, no início de 2019.  
  

a) Estados Unidos da América  

O crescimento da economia norte-americana abrandou para 2,1% em 2019, 
após ter atingido um ritmo anual de 2,9% no ano anterior, tendo as empresas 
travado os investimentos num contexto de conflito comercial com a China.  
  

Com o aumento dos preços nos combustíveis e na saúde, verificados no mês 
de  dezembro, levaram a taxa de inflação anual a superar a meta de 2%, 
defendida pela Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano.   

As taxas de juro de referência variam, atualmente, entre 1,5% e 1,75%.  
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Neste contexto, as previsões antecipam que as taxas de juro devem ficar 
inalteradas.  

A taxa de desemprego, nos EUA estava, em dezembro de 2019, nos 3,5%, em 
mínimos de 50 anos.  

b) Europa  

A zona do Euro, como um todo, cresceu 1,9%  em 2019, destacando-se Portugal  

que cresceu 2%, sendo, no entanto,  Malta,  a zona do Euro que mais cresceu 

(4,6%), seguida do Chipre (4,2%) e República Eslovaca (4,1%), em contrapartida 

a economia alemã cresceu apenas 0,6%, valor mais baixo desde 2013.  

O Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia europeia, a  Alemanha, 
situou-se nos 0,6%, em 2019,  o menor crescimento desde 2013, devido à 
guerra comercial, ao `Brexit` e aos problemas relativos à  indústria automóvel.  

Relativamente à taxa de desemprego, registada na média da UE, fixou-se em 

6,3%; as taxas de desemprego mais baixas registaram-se na República Checa 

(1,9%), Alemanha (3,1%), Hungria, Malta e Holanda (3,4% nos três países).  

Em Portugal, a taxa de desemprego fixou-se nos 6,7%, em 2019.  

A inflação, na área do euro, apresenta uma trajetória descendente devido à 

queda dos preços da energia e porque as empresas optaram maioritariamente 

por absorver o custo dos salários mais elevados nas suas margens, em vez de 

o repercutir nos clientes.  

A taxa de inflação da área do euro (índice harmonizado de preços no 

consumidor) foi de 1,2 %,  no corrente ano.   

De salientar que as taxas de juro na Europa, permanecem a níveis muito baixo 

ou mesmo negativas, variando entre -0,5% e +0,25%  

c) Registo de alguns acontecimentos mundiais ocorridos em 2019:  

Brasil →Bolsonaro inicia um mandato de quatro anos à frente da maior 
potência da América Latina;  

Venezuela →Nicolás Maduro inicia um segundo mandato após ser reeleito em 
presidenciais polêmicas, em um momento em que a Venezuela está  
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mergulhada em uma grave crise econômica e política que forçou centenas de 
milhares de venezuelanos a fugir do país;  

Cuba →60 anos depois da Revolução, os cubanos pronunciam-se, mediante 
referendo, sobre uma nova Constituição, que reconhece pela primeira vez a 
economia de mercado e a propriedade privada, e abre o caminho para o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo;  

Brexit → Reino Unido abandona a União Europeia à meia-noite, do dia 31 de 
Janeiro de 2020, hora de Bruxelas, uma ocorrência sem precedentes na história 
do bloco;  

Nas eleições de 12 de dezembro, com a vitoria Boris Johnson e, expressa a 
vontade do povo inglês em sair da União Europeia, o que deverá ocorrer a 31 
de Janeiro de 2020, facto consumado!  

India→ A democracia mais populosa do mundo, com mais de 800 milhões de 
eleitores celebra eleições legislativas. O primeiro-ministro, o nacionalista 
hindu Narendra Modi, foi  reeleito para mais um mandato, de 5 anos.  

Espanha→voltou a ir às urnas e voltou a vencer o PSOE, de Pedro Sanchez, mas 

sem maioria absoluta e mesmo com menos mandatos do que tinha conseguido 

em abril, numa eleição que fica marcada pela subida em flecha da direita 

populista. Contados os votos, o PSOE conseguiu 120 lugares no Parlamento, 

menos do que os 123 que tinha conseguido em Abril. No seu discurso, depois 

de conhecidos os resultados, o líder socialista espanhol pediu "generosidade e 

responsabilidade" aos restantes partidos para poder desbloquear o impasse 

político que o país vive há quatro anos, deixando claro, contudo, que não conta 

com os que têm "discursos de ódio".  

  

Greta Thunberg→ Não esquecer o movimento da activista Greta Thunberg, 

estudante de 16 anos,  que tenta convencer os lideres mundiais pela urgência  
em resolver  as questões climáticas.  

  

2-Nacional  

  

 Angola, segundo o FMI,  terminou o ano de 2019,  em situação de contração 

económica registando um valor do PIB de menos 1,1%, mas os dados 

apresentados revelam que a partir de 2021 o País já vai regressar ao 

crescimento económico devido às medidas implementadas pelo Governo do 

Presidente  João Lourenço, no sentido de aumentar as receitas fiscais e reduzir 

as despesas publicas través da introdução de impostos e da eliminação de  
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alguns subsídios, ao abrigo do acordo assinado com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI).  

  

A Divida pública angolana fechou 2019 em históricos 111% do PIB, para este 
número contribuiu a rápida desvalorização da moeda nacional face as moedas 
internacionais, a queda da produção do petróleo no País e o ainda fraco 
desempenho dos sectores não petrolífero.  
  

a) Inflação e Políticas Cambiais  

  

Em Angola, verificou-se uma subida de inflação em termos homólogos de 
16,12%, registando um decréscimo de 2,03 pontos percentuais com relação a 
observada em igual período do ano passado, acima da taxa de 15 por cento 
prevista pelo Governo para o cômputo do ano.  
  

O kwanza sofreu uma desvalorização muito acentuada, tendo começado o ano 
de 2019 a valer 310,473 kwanzas por dólar e terminado a valer 487,098 
kwanzas por dólar, representando, em valores percentuais, uma 
desvalorização na ordem dos 56,88% (dados do BNA).  
  

Em 24 de Outubro o Governador do Banco Nacional de Angola em exercício, 
Dr. Jose de Lima Massano, anunciou a liberalização das taxas de câmbio, 
arrastando o Kwanza para uma desvalorização acentuada e empurrando o 
negócio de câmbios para o mercado informal.   
O aviso que determina a abolição da taxa de 2% para a formação da taxa de 
câmbio, praticada pela Banca Comercial, foi o princípio para a queda abrupta 
do kwanza, o que ocorreu durante o mês Setembro de 2019.  
  

Entretanto, assiste-se a aproximação dos preços da rua, mercado informal, aos 
praticados pelas Instituições Financeiras não bancarias, mais precisamente, 
pelas casas de câmbios e de remessas de valores.  
  

No final do ano de 2019 o “apetite” pela compra de divisas começou a diminuir, 
quer pela desvalorização da moeda quer pela diminuição da massa monetária 
em circulação.  
  

Na última reunião do Comité de Politica Monetária, realizada em finais de 
Novembro, foi comunicado que o BNA, durante o ano de 2019, vendeu 7.65  
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mil milhões de dólares, valor inferior ao cedido no mesmo período do ano 
anterior.  
  

O BNA prepara-se para deixar o mercado funcionar, sem a sua intervenção e, 
a partir de Janeiro de 2020, as petrolíferas passarão a vender as suas divisas 
diretamente aos Bancos Comerciais.  
  

b) Reformas Estruturais  

  

O grande passo dado em Angola, no ano de 2019, foi a nível fiscal, com a 
implementação do IVA (imposto sobre valor acrescentado).  
  

A AGT foi modernizada, a nível de instalações, tecnologia e recursos humanos, 
ficando muito clara a vontade dos governantes no desenvolvimento 
tecnológico e capacitação de quadros no apoio ao contribuinte.  
  

Angola pode-se orgulhar pela modernização da Assembleia Geral Tributaria 
(AGT), pela facilidade que o contribuinte tem em acompanhar as suas 
obrigações fiscais de forma comoda e sem perdas de tempo; tudo é resolvido 
a distância de um click.  
  

3 – MaxPay  

  

Em de 2019, dando cumprimento aos Avisos e Instrutivos publicados no final 

de 2018, as empresas de Câmbios e de Remessas de Valores foram forçadas a 

aumentar o capital social e adequar os seus fundos próprios para valor mínimo 

de AOA 70.000.000,00; a MaxPay não foi exceção, e aumentou o seu capital 

social de AOA 30.000.000,00 para AOA 100.000.000,00, com recurso aos seus 

fundos próprios, conforme balanço.  

  

As dificuldades na obtenção de divisas continuaram em 2019; as empresas  

ficaram dependentes da “boa vontade” dos bancos comerciais que, no caso da 

MaxPay, conseguiu, ao longo de todo o ano de 2019, comprar EUR  

2.014.272,96, em 13 tranches, representando cerca de uma operação por mês.   

  

A MaxPay viu as margens reduzirem consideravelmente, oscilando o lucro 

entre 2,80% e 10%.  

A procura foi sempre forte, todas as divisas que conseguimos comprar 

rapidamente foram colocadas no mercado.  

http://www.maxpay.com.pt/index.php
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Aspetos relevantes vividos na Empresa durante o 

ano de 2019  

A MaxPay – Serviços de Pagamento, Lda. contribuinte fiscal nº. 5417274526, 

com sede social na Rua Rei Catyavala, 90, Luanda, Rep. de Angola  e com um 

capital social subscrito e realizado no valor de AOA  100.000.000,00, fruto do 

aumento de capital realizado por incorporação de reservas, em Maio de 2019, 

em cumprimento do estipulado no Aviso nº. 08/2018, de 29 de Novembro,  

que determina a constituição de um capital social mínimo e adequação dos 

fundos próprios em AOA  70.000.000,00.  

Apesar das dificuldades que o sector atravessa, a MaxPay conseguiu alterar o 

capital social de AOA 30.000.000,00 para AOA 100.000.000,00, verificando-se 

um aumento de AOA 70.000.000,00, valor bem acima do determinado pelo 

Banco Nacional de Angola que, conforme já indicado, o necessário seria um 

aumento de AOA 40.000.000,00.  

Este aumento reflete a boa saúde financeira da Sociedade que, apesar das 

dificuldades na obtenção de divisas, matéria prima necessária para o 

desenvolvimento da Empresa, esta tem conseguido sobreviver à custa de 

cortes de salários e redução ao máximo nas despesas.  

O ano de 2019 foi pautado por um fraco negócio, depois de Novembro e 

Dezembro de 2017, bem como todo o ano de 2018 as portas terem estado 

encerradas.  

A MaxPay conta com os 6 funcionários que se mantêm na empresa desde 2017, 

altura em que encerrámos Agências e despedimos colaboradores.   

Apesar de contarmos apenas com uma agência e 6 colaboradores, cumprimos 

com toda a legislação relativa a atividade da Sociedade e estamos prontos 

para, se o mercado voltar a normalidade, termos capacidade de resposta e 

prestarmos um serviço de excelência, tal como habituámos os nossos clientes.  

A ordem do dia foi sempre: não gastar nada, senão o estritamente 

indispensável.  

A sócia Alice Moreira cancelou o seu salario a partir de Maio de 2018, inclusive, 

e o salário do Dr. Lourenço Bartolomeu Caetano foi alterado de AOA 

1.500.000,00 para AOA 850.000,00, mantendo-se até Maio de 2019, data em 

que o salario do sócio gerente Lourenço Bartolomeu Caetano também foi 

suspenso, conforme registado em ata do conselho de gerência.  

  Serviços de Pagamento, Lda.   
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As principais componentes dos custos relacionam-se com os encargos com 

pessoal, rendas, segurança e comunicações.   

 

O resultado do presente exercício, foi muito fraco, AOA 1.031.077,64 .  

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

O Conselho de Gerência propõe em Assembleia Geral, que:  

a) Seja aprovado o Relatório e Contas de 2019;  

  

b) Dos valores em balanço, realizados durante o corrente ano, que seja 

autorizada a distribuição de AOA 85.000.000,00 sob a forma de 

gratificações de balanço, já que os gerentes não recebem salários, no 

caso da Socia Alice Moreira, desde Maio de 2018, e os colaboradores 

viram os seus salários altamente reduzidos.  

  

c) O resultado obtido de AOA 1.031.077,64 seja englobado nos resultados 

transitados, passando o valor dessa rubrica de AOA 33.730.654,28 para 

AOA 32.699.576,64.  

  

A Sociedade não apresenta dividas ao Estado em situação de mora e a sua 

situação perante a Segurança Social encontra-se regularizada, dentro dos 

prazos legalmente estipulados.  

  

NÃO EXISTEM DIVIDAS NA SOCIEDADE  
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ANO DE 2020 

 

Os nossos objetivos para 2020: 

Perante a situação económica e financeira do País que teima 

em não melhorar, pois tem o seu tempo, os objetivos são 

pouco ambiciosos, repetem-se os já traçados para 2019, a 

saber: 

 Manter em funcionamento apenas o balcão-sede, conforme 

decidido em Assembleia Geral, aquando do encerramento de 

contas relativo a 31 de Dezembro de 2016.  

 Manter os colaboradores indispensáveis. 

 Lutar por encontrar divisas no mercado de forma semanal, 

conforme o Instrutivo 11/18, de 29 de Novembro, por forma a 

podermos sobreviver, pois somos conscientes da situação 

económica que se vive no País, sendo a falta de divisas uma 

constante. 

 Procurar outros serviços de forma a podermos rentabilizar os 

espaços. 

 Continuar a lutar pela Introdução do serviço de emissão de 

cartões eletrónicos, bem como o alargamento do objeto social 

contemplando a inclusão do negocio de cambios, compra e 

venda de notas e moedas estrangeiras, pedidos já submetidos 

ao Banco Nacional de Angola e ainda sem a respetiva 

autorização. 

 Continuar com o plano de formação para podermos manter 

funcionários capacitados a desempenharem uma excelente 

prestação de serviços aos nossos clientes. 
 

  

  Serviços de Pagamento, Lda.   
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