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CONVOCATÓRIA 
 

 

A pedido do Conselho de Administração, convoco, nos termos da lei e do contrato de 

sociedade, os Acionistas da “MAXPAY-AGÊNCIA DE CÂMBIOS, SA” para se reunirem 

em Assembleia Geral, por videoconferência, no dia 29 de Maio de 2020, pelas 

11:30, devido ao estado de Emergência que se vive no País, provocado pela 

pandemia-Covid_19, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Apreciar, deliberar e votar o Relatório de Gestão, Balanço e Contas do exercício 

findo em 31 de Dezembro de 2019; 

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados; 

3. Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Sociedade. 

 

 

Praia, 08 de Maio de 2020 

 
João Manuel Chantre 

 

(Presidente da Mesa da Assembleia Geral) 
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RELATÓRIO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

MAXPAY-AGÊNCIA DE CÂMBIOS, SA., com sede na Rua Miguel Bombarda número três, no 

Plateau, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde, NIF 267092792, matriculada na 

Conservatória dos Registos da Praia sob o nº 3475/2013/09/18 com o capital de CVE 

20.000.000$00. 

A atividade da Empresa consiste na realização de operações de compra e venda de moeda 

estrangeira, cheques de viagem e compra e venda para fins numismáticos, tendo como 

complemento a realização de remessas de valores de e para o exterior. 

Em cumprimento do Código das Sociedades Comerciais em vigor, e das normas estatutárias, 

o Conselho de Administração da MaxPay – Agência de Câmbios, SA, 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. 
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Ano de 2019 
 

Ambiente Macro Economico 
 
 

1 - Enquadramento Internacional 

Em 2019, a Economia Mundial, conforme o esperado, continuou a toada de desaceleração, 

tendo terminado com um crescimento de 2,9% do produto interno bruto. O desemprego 

global continuou a descer, situando-se nos 4,90%. A tensão comercial entre as grandes 

economias manteve-se presente, resultado das fortes tensões que constituem um dos 

maiores riscos para o crescimento económico mundial (global), a par de muitos problemas 

decorrentes, principalmente das alterações climáticas, da evasão fiscal, entre outras. 

A economia nos EUA abrandou para 2,1% em 2019, após ter atingido um ritmo anual de 

2,9% no ano anterior, com as empresas a travarem o investimento num contexto de conflito 

comercial com a China.  

Com o aumento dos preços dos combustíveis e na saúde, verificado no mês de Dezembro, 

levaram a taxa de inflação anual a superar a meta dos 2%, valor defendido como ideal pelo 

Banco Central Norte Americano. 

A criação de emprego foi sólida e a taxa de desemprego diminuiu, situando-se nos 3,5%, em 

mínimos de 50 anos. 

As taxas de juro situam-se, atualmente, entre 1,5% e 1,75% depois do último corte 

verificado em Outubro de 2019.  

A economia na Europa, como um todo, em 2019, o PIB avançou 1,9%; de salientar que 

Portugal viu o PIB crescer 2%, em contrapartida, a maior economia, a alemã, apresentou um 

crescimento de apenas 0,6%, valor mais baixo desde 2013, devido aos constrangimentos  

derivados do diferendo comercial entre EUA e China, ao “Brexit“ e aos problemas na 

indústria automóvel. 

Relativamente à taxa de desemprego, registada na média da UE, fixou-se em 6,3%; em 

Portugal, a taxa de desemprego situa-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% 
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A economia em Angola, segundo o FMI, terminou o ano de 2019 em situação de contração 

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

sustentam a expectativa de inversão desta tendência de queda em 2021 devido às medidas 

implementadas pelo Governo no sentido de aumentar as receitas fiscais e reduzir as 

despesas públicas através da introdução de impostos e da eliminação de alguns subsídios, 

ao abrigo do acordo assinado com o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

A dívida 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. 

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). 

2. Registo de alguns acontecimentos mundiais ocorridos em 2019 

Brasil → Não podemos deixar de focar o Brasil, a maior potência da América Latina. 

Assim, no primeiro ano de governo Jair Bolsonaro, o crescimento da economia brasileira 

situou-se nos 1,1% do Produto Interno Bruto, revelando uma recuperação lenta da 

atividade económica. 
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A guerra comercial entre a China e os EUA e a crise económica da Argentina em nada ajudou 

o crescimento da atividade económica no Brasil, já que as exportações para estes países 

sofreram uma contração de 2,5%, em 2019. A taxa de inflação acumulada, em 2019, situou-

se nos 3,6%. A taxa de desemprego situou-se acima dos 12%, em 2019. 

Brexit → Reino Unido abandonará a União Europeia à meia-noite, do dia 31 de Janeiro de 

2020, hora de Bruxelas, uma ocorrência sem precedentes na história do bloco europeu, 

facto cujas verdadeiras consequeências estão ainda por avaliar. 

Nota: À data da preparação do presente relatório, o MUNDO vive uma situação dramática 

devido à pandemia do “coronavírus” cujas pesadas consequências auguram um período de 

grandes dificuldades económicas, atravessando todos os sectores da economia com especial 

incidência nos transportes e turismo. A recuperação deverá ser penosa e prolongar-se por 

um período de 24 meses até que se atinja os valores de 2019. 

3. NACIONAL 

A economia cabo-verdiana manteve em 2019 o ritmo do crescimento, com a previsão de 

aumento do Produto Interno Bruto (PIB) a chegar aos 5,2%, conforme as previsões do 

Fundo Monetário Internacional (FMI). 

De salientar que este crescimento foi impulsionado principalmente, pelas dinâmicas da 

administração pública, impostos líquidos de subsídios, comércio, imobiliária e outros 

serviços e construção, não esquecendo a vertente turística que, em 2019, cresceu 7%, face 

ao ano anterior, atingindo um novo máximo histórico, de 819.318 hóspedes nos hotéis cabo-

verdianos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Em termos de inflação, a média anual fixou-se nos 1,2% e a balança corrente registou um 

excedente de 0,5% do PIB, reflexo, sobretudo, da melhoria da balança comercial de bens e 

serviços. 

A taxa de desemprego em Cabo Verde continua elevada, acima dos 12%, o que demonstra 

que o crescimento económico não aportou oferta de emprego. O governo continua 

empenhado na criação de postos trabalho, fomentando ações de formação em diferentes 

áreas profissionais. 

A atribuição da concessão de transportes marítimos domésticos em Agosto de 2019 trouxe 

alguma expectativa para o desenvolvimento da economia sabendo-se no entanto que os 

atrasos na instalação de linhas e frotas de navios não permite ainda determinar o impacto 

da medida. A situação vivida pela companhia aérea nacional TACV é preocupante mantendo 

alguma pressão sobre as contas do Estado. 
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ASPECTOS VIVIDOS NA EMPRESA EM 2019 

 

O ano de 2019 foi vivido na MaxPay, como mais um ano de incertezas. A realidade, já 

anteriormente repetida, é que o país não é por natureza um emissor de transferências 

particulares para o exterior, facto agravado pela vulgarização dos cartões bancários 

permitindo levantamentos no exterior.  

A sociedade mantém-se muito dependente das remessas oriundas de Angola, um dos pilares 

da Maxpay, cuja situação económica e constrangimentos de vária ordem, nomeadamente 

escassez de divisas, afectam fortemente os resultados da empresa. 

Mantendo uma rede de 2 agências (Praia e Mindelo) e dois colaboradores, não se registaram 

quaisquer outros factos relevantes na vida da empresa durante o ano de 2019. 

Os Administradores, responsáveis pela Empresa em Cabo Verde, estão desde a abertura da 

Sociedade e até hoje, sem receber qualquer tipo de remuneração. 

PROPOSTA A APRESENTAR AOS SÓCIOS 

O Conselho de Administração propõe em Assembleia Geral, que: 

a) Seja aprovado o Relatório e Contas de 2019; 

b) Seja aprovado que o resultado negativo líquido do exercício findo em 31 de Dezembro 

de 2019, pelo montante de ECV 486.824,94, seja englobado nos resultados negativos 

transitados, que assim passam a estar registados em balanço pelo montante de ECV 

4.681.228,67 

A empresa não apresenta qualquer tipo de dívidas. 
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ANO DE 2020  

Os nossos objetivos para 2020: 

 Apresentar melhores resultados promovendo os envios de e para o exterior estando em 

negociação algumas parcerias internacionais que se presume estejam terminadas no 

primeiro semestre de 2020; 

 Aumentar as operações de compra e venda de moeda estrangeira; 

 Abrir novas Agências através de parcerias locais; 

 Desenvolver as transferências via Banco; 

 Implementar sistema de cartões; 

 Oferecer melhor qualidade de serviços através da otimização dos recursos humanos. 

É nossa ambição contribuir para o desenvolvimento das pessoas, das empresas parceiras, 

num esforço continuado para aprender e ensinar, para dinamizar redes de conhecimento, 

para captar novos conceitos, para aprender e implementar melhores técnicas, práticas, 

novas tecnologias. 

Seguir os líderes e tendências tecnológicas e apostar em relações de confiança são algumas 

das premissas em que baseamos a nossa atuação prosseguindo relações de compromisso: 

 Compromisso com o sucesso dos nossos clientes; 

 Compromisso com o sucesso dos nossos parceiros; 

 Compromisso com o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores; 

 Compromisso com a aprendizagem e inovação; 

 Compromisso com a eficácia, qualidade e transparência na prestação dos nossos 

serviços. 

Resta-nos apresentar os nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores, clientes e 

parceiros pela confiança que têm depositado na Empresa. 
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ACCIONISTAS 

 

 Maria Alice Parreira Moreira – 51% 

 João Manuel da Silva Chantre – 20% 

 Catarina Gonçalves da Costa de Oliveira – 15% 

 José António de Amorim Pereirinha – 9% 

 Abílio Falcão Neto dos Santos – 5% 

 

 

Órgãos Sociais 

 

 Presidente do Conselho de Administração 

Maria Alice Parreira Moreira 

 Administradores 

João Manuel da Silva Chantre 

José António de Amorim Pereirinha 

 Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

João Manuel da Silva Chantre 

 Secretária da Mesa da Assembleia Geral 

Marta Sofia Leitão Baptista Teixeira 

 

 
_________________________________ 

João Manuel da Silva Chantre 

 

 

_________________________________________ 

Jose Antonio de Amorim Pereirinha 

 

http://www.maxpay.com.pt/index.php
































 

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 

 

Senhores Acionistas, 

 

No cumprimento do mandato que V. Exas. nos conferiram e no desempenho das nossas funções legais e 

estatutárias, como Fiscal Único, acompanhámos durante o exercício de 2019 a actividade da Maxpay – 

Agência de Câmbios SA, examinámos regularmente os livros, registos contabilísticos e demais 

documentação, constatámos a observância da lei e dos estatutos e obtivemos da Administração os 

esclarecimentos, informações e documentos solicitados. 

O Relatório e Contas de 2019, o Balanço, a Demonstração de Resultados, a Demonstração de Fluxos de 

Caixa e o correspondente Anexo, lidos em conjunto, permitem uma adequada compreensão da situação 

financeira da Empresa e satisfazem as disposições legais e estatutárias em vigor. Os critérios 

valorimétricos utilizados merecem a nossa concordância. 

Assim, somos de parecer: 

1. Que sejam aprovados o Relatório e Contas de 2019, o Balanço, a Demonstração de Resultados, a 

Demonstração de Fluxos de Caixa e o correspondente Anexo, apresentados pelo Conselho de 

Administração, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019. 

2. Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de 

Administração. 

 

Praia, 21 de Maio de 2020 

 

O FISCAL ÚNICO 

 

____________________________________ 

JENNY PALMIRA OLIVEIRA VERA-CRUZ 
Auditora Certificado (OPACC # 10) 
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