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Presidente do
Conselho de Administração
António Manuel Nunes Candeias

Senhores Accionistas,
O ano de 2020 representou um extraordinário desafio à gestão, em consequência das restrições
impostas em Angola no final do primeiro trimestre, devido à pandemia da Covid 19.
Este imprevisível cenário impactou negativamente a economia mundial e nacional, afetando
também o desempenho da SISTEC com a redução temporária do número de trabalhadores e
horários de trabalho, alterando o normal funcionamento das lojas, áreas técnicas e de serviços.
Ainda assim, não efetuámos despedimentos, em consequência da crise.
Para fazer face ao cenário adverso, com uma galopante desvalorização do Kwanza face ao dólar
norte-americano, e o consequente encarecimento das importações, implementámos uma gestão
prudente e de contingência dos recursos humanos e financeiros da empresa.
Prosseguimos com o plano de investimentos previsto, concretizando os principais projectos
calendarizados, dos quais se destaca a renovação integral de lojas no Maculusso, criando
espaços mais modernos e convenientes para os clientes, tornando a nossa oferta técnica e
comercial mais competitiva.
Ao longo de 2020, destacamos ainda a preferência dos nossos clientes, parceiros e fornecedores,
que continuaram a acreditar no nosso projecto, mantendo a confiança nos serviços que
prestamos, dando viabilidade à SISTEC.
Em especial, um agradecimento aos nossos trabalhadores, pela dedicação em tempos tão
desafiantes, que ainda assim mantiveram o foco no trabalho.

António Manuel Nunes Candeias
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Caracterização
da Empresa
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Resumo Histórico
Presente há 29 anos no mercado, a SISTEC é
uma empresa angolana que se posicionou
por disponibilizar soluções tecnológicas de
ponta, fornecendo produtos e serviços
inovadores, destinados aos segmentos
empresarial e institucional.
Fundada em 1991, desde o início apostou
numa política de foco no cliente e na
qualidade de atendimento, tendo criado
uma robusta estrutura logística que
garantisse autonomia para fornecer
produtos e proporcionar assistência técnica
especializada.

Desde o início da sua trajectória, a empresa
pautou-se por elevados padrões éticos,
desenvolvendo uma consolidada parceria
institucional com o Estado Angolano,
concedendo
crédito
em
produtos
tecnológicos a várias empresas públicas de
importância estratégica, contribuindo para o
desenvolvimento da economia do país.
Como empresa tecnológica, investiu na
formação de quadros especializados e
concretizou parcerias com as maiores
multinacionais do sector informático e
tecnológico, que passou a representar em
Angola, através de certificações adquiridas.
Esta estratégia resultou em dezenas de
prémios internacionais e nacionais, como
reconhecimento dos bons resultados
comerciais alcançados.
Entre os principais projectos desenvolvidos na
área de Corporate, destacam-se ter sido o
primeiro provedor de Internet em Angola,
redes de telecomunicações VHF/UHF,
comunicações Vsat, material informático e
soluções de gestão de bases de dados para a
Banca. Já no Retalho, posicionou-se pela
venda em loja de produtos do segmento
home, soluções de energia, som profissional,
material informático e consumíveis.
No seu percurso, a SISTEC foi uma
organização que cresceu agregando novas
áreas de negócios, tendo alcançado o seu
apogeu em 2014 com filiais em 12 Províncias
de Angola. Porém, a crise económica que se
abateu, obrigou a empresa a reestruturar os
seus activos e recursos humanos entre 2015 a
2019.

Base logística da SISTEC - Kikuxi

Em 2020, graças a esse plano bem delineado,
completou a maioria dos projectos de
investimentos previstos, reinaugurou a loja
sede no Maculusso e não despediu nenhum
trabalhador em consequência da pandemia da
Covid-19.
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Reinauguração da loja SISTEC no Maculusso

Enquadramento Legal
Institucional
A SISTEC – Sistemas, Tecnologias e Indústria,
S.A.R.L, constituiu-se como Sociedade
Anónima, S.A. no dia 30 de Novembro de
1992, com um capital social inicial de
2.000.000.000,00 (dois mil milhões de
Novos Kwanzas), distribuídos por 200.000
(duzentas mil) acções.
Actualmente, a empresa conta com um
capital social de 200.000.000,00 KZ
(duzentos milhões de Kwanzas), à data
equivalentes a 3.600.000,00 USD (três
milhões e seiscentos mil Dólares
Americanos).

A procura por “Soluções”, transcende a oferta
do portefólio comercial, materializando-se na
customização de produtos que satisfaçam as
necessidades únicas dos clientes corporativos.

Slogan “Soluções”

O modelo de gestão da empresa privilegia a
valorização dos colaboradores através da
premiação por objectivos alcançados,
reforçando os níveis de fidelização e
motivação. Também partilha uma gestão
participativa, visando sempre a máxima
satisfação dos clientes e de todos os
intervenientes na cadeia de valor.

Princípios Orientadores
Operar num mercado tão desafiador como
o angolano, com um elevado grau de
imprevisibilidade, desde cedo que a SISTEC
adoptou a assinatura “Soluções” como
parte do ADN da marca, adaptável aos
desafios, procurando sempre bem servir
clientes e parceiros.

Ao longo de 29 anos de actividade, a SISTEC
perseguiu o binómio preço / qualidade
sempre em observância com as normas de
ética e de compliance aplicadas na gestão
operacional do negócio, na prestação de
contas, tal como no cumprimento dos
requisitos fiscais e jurídicos.
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Estes têm sido os princípios orientadores
que posicionam a empresa quer a jusante e
a montante.

Identidade Corporativa

Ética e Trabalho de Equipa
Baseamos as nossas relações em fortes
princípios de ética, mantendo sempre um
diálogo aberto, honesto e de respeito entre
colegas, clientes e parceiros de negócios.

Fortes Laços de Solidariedade
Promovemos a união e a força positiva de
cada colaborador, preocupando-nos com o
seu bem-estar pessoal, institucional e social,
apoiando a sua inserção na empresa e na
sociedade.

Missão
A SISTEC pretende alcançar posições de
liderança nos diferentes segmentos de
mercado em que opera com soluções
adaptadas às necessidades dos clientes,
colaboradores
e
fornecedores,
transformando
desafios
pessoais
e
institucionais em casos de sucesso, onde o
presente acompanha a tecnologia do futuro.

Forte Competitividade no Mercado e
Foco no Cliente
Cientes de que a competitividade move o
mercado, apostamos na formação e na
motivação dos colaboradores, tendo em vista
a satisfação dos clientes.

Responsabilidade Social

Visão
Prestar aos nossos clientes e parceiros de
negócio, serviços de excelência, com
elevado sentido de integridade, ética,
responsabilidade e profissionalismo, criando
soluções que acrescentem valor, fazendo a
ponte entre o presente e o futuro, com vista
a posicionar a marca SISTEC como
referência no mercado Angolano.

Valores
Excelência
Pautamos a nossa relação com clientes pela
procura da excelência no atendimento, nos
produtos e serviços que fornecemos.

Para além dos objectivos corporativos, a
Responsabilidade Social esteve na génese da
SISTEC.
Desde o início da sua actividade a empresa
envolveu-se no apoio e patrocínio de
inúmeros projectos de cariz cultural,
pedagógico e desportivo.
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Estas acções que perduraram há 29 anos
reflectem preocupações de âmbito social e
ambiental que a Administração da empresa
manifesta, empregando conjuntamente
recursos técnicos, financeiros e humanos na
concretização das mesmas.



Main sponsor de várias edições da corrida
de fim-de-ano de São Silvestre em
Luanda;



Patrocinadora da equipa de ciclismo do
clube “Os Persistentes”;

Outra componente não menos importante,
tem sido o desenvolvimento humano,
através do Centro de Formação Profissional,
o mais antigo em Angola com 50.000
formandos, tal como, as constantes
formações on the job destinadas aos
quadros, para reforço das competências
técnicas e comportamentais.



Colaborou nos anos 90, na revitalização
do clube ARA, na Gabela;



Co-financiou a escola Henrique Abranches
em projectos de Banda Desenhada, com a
criação de álbuns, tiras e personagens;



Comprou direitos de autor de 5
softgravuras de Henrique Abranches,
incorporadas em 1.000 colectâneas de BD
nacional, chamadas “Golden Pack”
distribuídas em Angola e no estrangeiro;



A SISTEC é membro da Fundação Lwini;



Criação da Fundação SISTEC, que tem por
objectivo
realizar
acções
de
Responsabilidade Social e no apoio aos
colaboradores reformados;



Patrocinadora da regata Cidade do Cabo
– Rio de Janeiro, em 2014;



Patrocinadora do Team SISTEC moto 4,
equipa campeã nacional de em 2010 e
2013; Equipa vice-campeã nacional na
classe 250cc entre 2011 e 2014;



Patrocinadora de dois atletas juvenis de
Brazilian Jiu Jitsu BJJ, campeões
Provinciais, Nacionais, Europeus e
Mundiais.

Em quase três décadas de existência, podese destacar algumas das acções de maior
relevância, tais como:





Campanha Nacional de Aeróbica;
Patrocinadora de diversas edições da
maratona de São Silvestre em Luanda;
Patrocinadora exclusiva
desportivo “O Maculusso”;

do

clube
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Estrutura Organizacional



Divisão de Retalho;

A SISTEC é composta na sua estrutura
organizacional pela Mesa da Assembleia
Geral, que conta com órgãos de apoio como
o Conselho Fiscal e também o Conselho de
Administração,
sendo
este
último
coadjuvado por 5 divisões:



Divisão Técnica;



Divisão de Finanças;



Divisão Administrativa.



Divisão de Corporate;

Desde 2006 que a SISTEC tem um auditor
externo independente que todos os anos
verifica e valida as contas da empresa.

Organigrama
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Composição dos Órgãos Sociais
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Recursos Humanos

Composição por Género

Desde a sua constituição, a SISTEC
empenhou-se no recrutamento de Recursos
Humanos qualificados, assim como,
assegurou formações regularmente nas
mais diversas áreas, perseguindo a
capacitação técnica, maior eficiência e
rentabilidade.
A empresa integra dentro do seu quadro,
trabalhadores com diferentes graus de
qualificação
académica
e
técnica,
distribuidos transversalmente em cada
áreas, desempenhando funções a todos os
níveis da hirarquia.
No início do ano de 2020, a 01 de Janeiro, os
Recursos Humanos contabilizaram 655
trabalhadores e no dia 31 de Dezembro,
existiam 603 no quadro de profissionais. No
decorrer do ano em análise, foram ainda
dispensados 25, todos por questões não
relacionadas com a pandemia da COVID 19
e ainda foi contratado 1 trabalhador.
Relativamente à distribuição geográfica dos
recursos humanos, a Província de Luanda na
qual se localiza a Sede, concentra 77% da
força laboral.
Os restantes 23% dos trabalhadores da
empresa estão alocados às Filiais nas
Províncias de Benguela com 7.3%, Huambo
com 5.31% e na Huíla com 4.21%.

No que concerne à distribuição por género, a
empresa tinha 21% de trabalhadoras do sexo
feminino no final de 2020 e 79% do sexo
masculino.
Observando o nível de habilitações literárias,
constatou-se que alguns trabalhadores não
concluíram o Ensino Base, representando 16.22%
do quadro. Já a percentagem dos trabalhadores
que tinham o Ensino Básico concluído totalizava
22.83%.
O grupo dos Técnicos que não concluíram o
Médio tinha uma percentagem de 11.55% e os
que concluíram o Ensino Médio somavam
18.29%. Já os que frequentavam o Ensino
Universitário representavam 13.34 e os
Licenciados 16.51%.
Na última categoria de habilitações literárias,
encontrava-se o grupo dos Pós-Graduados ou
Mestrados, com 0.55% do quadro.

Nível Académico
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Principais Acontecimentos
em 2020
Para além da incontornável pandemia,
outro
acontecimento
marcou
negativamente a economia angolana em
2020. A queda vertiginosa do preço do barril
de petróleo, que alcançou históricos -37,63
Usd em Abril, tendo o sector crescido
negativamente -7% em Angola.
Este contexto acelerou a depreciação do
kwanza face à moeda estrangeira e daí todo
o impacto negativo a uma economia que
depende fortemente da importação.
Inesperadamente, o distanciamento social
potenciou outros negócios corporativos
para suprir a procura de novos nichos como
o teletrabalho e a cibersegurança. Para tal, a
área corporativa investiu em parcerias com
a ZOOM e a SHOPHOS, tornando-se
representante em Angola dessas marcas.
No plano fiscal, e com a observância das
regras afectas ao IVA, as empresas
procuraram novas soluções no campo de
softwares de gestão, o que permitiu à
SISTEC reforçar e conquistar quota de
mercado neste segmento, seja através da

comercialização do ERP ETICADATA 19, seja
pelo apoio prestado através da assistência
técnica especializada aos utilizadores
(existentes e novos) do referido software.
No Retalho, o evento de maior destaque foi a
reinauguração da primeira fase da loja Sede
do Maculusso, criando um moderno espaço
dedicado a produtos informáticos.

Equipas Técnicas
Já a nível dos Recursos Humanos, a empresa
prosseguiu com a sua política de valorização
contínua, dando seguimento às formações de
quadros para actualização de conhecimentos
e aquisição de novas competências.
Este investimento na evolução do capital
humano foi essencial para manter os
projectos em curso num sector tão
competitivo como o tecnológico.
Entre as formações ministradas, destacam-se
as internas, feitas no período laboral e
maioritariamente na própria empresa,
complementadas com as internacionais, para
reforço de competências a um nível mais
avançado.

O quadro infra espelha o número total de acções de formação e participantes em 2020.

Área

Acções
2019

Participantes
2019

Acções
2020

Participantes
2020

Corporate

14

113

11

53

Finanças

1

27

1

2

Administrativa

1

3

1

1

Total

17

143

13

56
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Projectos
A SISTEC prosseguiu a sua actividade
actuando no segmento tecnológico,
concretizando projectos desenvolvidos para
o Corporate e o Retalho.
Ao longo do ano, deu-se continuidade a
acções já em curso com o sector
institucional, operacionalizando-se soluções
customizadas à medida das necessidades
dos clientes e garantindo simultaneamente
assistência técnica.
O sucesso de cada projecto dependeu da
cooperação das diversas áreas internas na
SISTEC, que acrescentaram competências
técnicas, logísticas e comerciais, essenciais
na concretização dos objectivos.

Contratos de Manutenção
Os contratos de manutenção ultrapassam
em complexidade a assistência do serviço
pós-venda. Reforçam os níveis de
fidelização criando relações de longa
duração com os clientes, essenciais para dar
sustentabilidade ao negócio, garantindo
continuidade na prestação de serviços e
manutenção de equipamentos informáticos.
A sua taxa de sucesso depende da
capacidade de monitorização dos clientes
feita pelos técnicos da SISTEC, tendo como
base analítica os relatórios que auferem os
níveis de operacionalidade.

A celeridade da assistência técnica é
determinante
para
criar
futuras
oportunidades
de
novos
contratos,
resultantes da satisfação dos clientes.
Todavia, as restrições de distanciamento
social penalizaram a cadeia de valor do
negócio de montante a jusante, verificandose um declínio nas principais actividades:
• Manutenção dos níveis de
satisfação dos clientes, conferidos
pelas avaliações à qualidade, todavia
uma redução do número total de
intervenções;
• Resposta a pedidos de clientes em
tempo eficaz;
•
Redução
do
número
de
especializações e de técnicos
disponíveis envolvidos nos processos.

Laboratório – Intervenções Técnicas
Os testes feitos em ambiente simulado nos
laboratórios preparam os técnicos da SISTEC
para realizarem intervenções nas máquinas
dos clientes com elevado nível de
complexidade, variando entre a substituição
de peças até a reparações de software.
As equipas técnicas da SISTEC estão
profissionalizadas neste tipo de intervenções,
criando satisfação dos clientes e valor
acrescentado para a marca.
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Invertendo a tendência do ano
anterior, no qual se verificou um
crescimento, os serviços de assistência
técnica, sofreram um decréscimo, em
consequência da crise sanitária do
COVID-19.

As equipas da SISTEC estão muito
rotinadas e realizam um serviço
profissional, gerando simultaneamente
valor acrescentado para a empresa e
clientes, criando elevados níveis de
satisfação.

No quadro em baixo apresenta-se o número de folhas de obra relativas à assistência
técnica efectuada nos exercícios de 2018, 2019 e 2020:

Área

2018

2019

2020

Corporate

5 565

6 260

4 987

Retalho

1 082

2 119

1 024

Técnica

450

931

592

Total

7 097

9 310

6 603

Eventos
Durante o ano de 2020, a SISTEC
concretizou diversos Eventos relevantes
que impactaram respectivamente cada
uma das suas principais áreas de negócio,
visando:





Participação
em
eventos
corporativos em formato de
comunicação
digital,
particularmente, Fórum Banca,
webinários
e
acções
de
comunicação interna, resultante da
imposição do distanciamento social;
Exploração
de
segmentos
alternativos resultantes do contexto
de pandemia, tais como soluções de

cibersegurança, formação online e
aplicações para teletrabalho e
assistência remota;


Melhorou processos internos na área
corporativa com a introdução de novas
métricas de trabalho, implementando
novas práticas inerentes aos princípios
da qualidade;



Reforçou a capacidade de oferta
comercial, com a renovação da primeira
fase da sua loja Sede;



A nível da comunicação corporativa, foi
lançado o novo website e a marca
SISTEC voltou a ser distinguida pela nona
vez com o prémio Superbrands , como
reconhecimento pelo mercado de uma
boa performance.
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Síntese 2020
Globalmente, o ano de 2020 impactou
negativamente a economia mundial devido
aos
efeitos
da
COVID,
impondo
confinamentos que aceleram a quebra
abrupta de vendas no comércio. Em Angola,
potenciou ainda mais a crise económica e
financeira que assola o país.
Nesta adversidade, contudo, a empresa
adaptou-se, aplicando novas regras de
segurança sanitária para salvaguarda de
trabalhadores e clientes, mantendo a
operação em funcionamento.
No plano comercial, as lojas impuseram
restrições no acesso ao número de clientes
e implementaram novos horários. Todavia,
a Administração prosseguiu com o plano de
negócios e procedeu à renovação já prevista

das lojas sede do Maculusso, tornando a
oferta
comercial
mais
atractiva
e
conveniente.
A pandemia também alterou padrões de
consumo,
criando
também
novas
oportunidades,
com
o
crescimento
exponencial das vendas online e dos
ciberataques.
Neste contexto, a área Corporate concretizou
novas parcerias com a ZOOM para o mercado
do teletrabalho, e também com a SOPHOS,
adquirindo o nível Authorized Partner,
melhorando a oferta de serviços de
cibersegurança.
Complementarmente relançou o serviço
SISCARD para assistência remota a clientes e
devido ao encerramento temporário do do
Centro de Formação Profissional, apostou na
formação online.

Nova parceria com a SOPHOS

15
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Perspectivas Futuras
Para 2021 a palavra de ordem será
incerteza…

É expectável que os resultados financeiros
sejam modestos numa fase inicial, contudo, a
plataforma digital comunica o portefólio e
alavancará também as vendas do canal
tradicional.

Para o próximo ano, pairará ainda uma
incerteza, se a crise se dissipará com a
chegada das vacinas, ou se, a actividade
económica irá necessitar de mais tempo
para retomar os níveis pré-COVID.

No Corporate, será necessário num contexto
de pandemia, manter satisfeitos os clientes já
fidelizados, garantindo-lhes o fornecimento
dos produtos e a assistência técnica que
necessitam.

A SISTEC terá que operar num ambiente
com estas condicionantes, que exigirá uma
gestão prudente dos recursos, fazendo
investimentos estritamente necessários
para alavancar o negócio.

Antevê-se que esta área irá desenvolver
novos serviços e produtos para segmentos de
mercado
como
o
teletrabalho,
a
cibersegurança, consultoria tecnológica e a
formação à distância, que cresceram devido
ao distanciamento social.

Na área do Retalho, será crítico manter a
renovação das lojas e o lançar a loja online,
que permitirá vender produtos e fidelizar
novos clientes pela conveniência criada.

Como factor de competitividade, a formação
de quadros terá um papel importante na
actualização de competências e capacitação
dos técnicos que prestam assistência aos
clientes.
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Enquadramento
Macroeconómico
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Porto de Luanda

Ambiente Macroeconómico
Enquadramento
Económico Internacional
2020 será lembrado como o ano da
pandemia (ou do COVID-19), responsável
pela forte queda do comércio e de
flutuações significativas nas taxas de
câmbio. As perspectivas económicas foram
e são altamente incertas, pois ainda pairam
no horizonte riscos de novas ondas de
contágio, e com isso, a inversão dos fluxos
de capital e um novo declínio do comércio
internacional.
Estima-se que em 2020, as economias
desenvolvidas recuaram 5,6%, por força das
paralisações económicas resultantes da
pandemia,
tendo
os
países
em
desenvolvimento registado uma contração
menos severa de 2,5%.
Assim, e segundo o mais recente relatório
do Departamento de Assuntos Económicos
e Sociais da ONU – World Economic
Situation and Prospects – em 2020, a
economia mundial regrediu 4,3%, uma

queda duas vezes e meia superior à registada
durante a crise financeira de 2009, e que
dificilmente será compensada pelas previsões
de recuperação económica para 2021.
O relatório acima referido sublinha que a
recuperação sustentada dependerá não
apenas do alcance das medidas de estímulo e
da rápida da vacinação mundial, mas também
da eficácia que essas mesmas medidas
possam impactar na capacitação das
economias contra choques futuros.
Quanto à maior economia do Mundo – os
Estados Unidos da América – o seu Produto
Interno Bruto (PIB), no quarto trimestre,
registou um crescimento de 1% face aos três
meses anteriores, contribuindo para um ritmo
de expansão anual apurado em 4%, mas ainda
assim insuficiente para contrariar o registo do
pior desempenho desde 1946, com uma
contração do PIB de 3,5% face a 2019.
Este abrandamento, de acordo com a
estimativa divulgada pelo Departamento do
Comércio norte-americano, reflete sobretudo
o impacto das medidas restritivas que foram
impostas nos últimos meses de 2020 para
travar o forte avanço da pandemia nos EUA.
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O PIB da Europa voltou a cair no último
trimestre de 2020, conforme dado
divulgado na pelo Eurostat - a agência de
estatísticas da União Europeia - com o
registo de uma queda de 0,6% face ao
terceiro trimestre, o PIB da região fechou
2020 com um decréscimo significativo de
6,8%.

A inflação, acelerou no último trimestre em
consequência do aumento dos preços dos
alimentos e da desvalorização do real face ao
dólar norte-americano, e a taxa de juro básica
atingiu o menor patamar histórico, levando a
que, pela primeira vez na história do Brasil, a
taxa real de juros de curto prazo apresentasse
valores negativos.

O ritmo lento da vacinação na Europa,
comparativamente aos EUA e China,
também ameaça o crescimento e a
recuperação económica europeia em 2021.

A Rússia, apesar de reconhecidamente ser
mais capaz de resistir às influências externas,
nomeadamente o colapso da cotação do
petróleo, a diminuição da procura e a
pandemia, viu a sua economia contrair cerca
de 4% em 2020 (segundo dados do Banco
Mundial).

Já a China ganhou velocidade no quarto
trimestre, e foi a única grande economia do
mundo a evitar contracção em 2020,
registando um crescimento de 2,3% do PIB,
porém este desempenho foi o mais fraco
nos últimos 44 anos.
A segunda maior economia do mundo
surpreendeu muitos dos especialistas, não
só pela velocidade de recuperação do
choque da pandemia, mas em particular,
pela dificuldade acrescida das tensas
relações entre EUA e China no comércio
mundial.
Para 2021, a projecção é de um crescimento
de 7,9% do PIB chinês, por contraponto aos
4% expectáveis para a economia global.
Enquanto muitas nações lutam para conter
o avanço do coronavírus, espera-se que a
China continue à frente de seus pares em
2021, com o PIB crescendo no ritmo mais
rápido em 10 anos. Pesquisa da Reuters
prevê um aumento de 8,4% neste ano.
No Brasil, até ao final do ano, contava-se
com mais de 190 mil morte pelo
coronavírus, o que juntando ao elevado
nível de desemprego, têm contribuído para
a desigualdade social.
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Para 2021, e assumindo que as medidas de
confinamento serão menos restritivas, é
expectável que a economia russa possa
crescer cerca de 2,5% em 2021.

Enquadramento
Económico Nacional
A recessão verificada em 2020, a quinta em
cinco anos consecutivos e a mais severa
desde a independência, foi francamente pior
do que as previsões iniciais. Aquando da
apresentação do Orçamento Geral do Estado
para 2020 (OGE), o Executivo previa uma
saída da recessão com crescimento de 1,5%
para o sector petrolífero e de 1,9% no sector
não petrolífero.
Contudo, e com o surgimento da pandemia, o
governo foi forçado a rever em baixa o OGE
2020, assim como as projecções para os
sectores petrolífero e não petrolífero que
passaram para crescimentos negativos de 7%
e 1,2%, respectivamente.

19

Relatório e Contas | 2020

Consequentemente, o Governo previu uma
queda de 3,6% do PIB, contra as previsões
então apresentadas pelas instituições de
Bretton Woods, nomeadamente, Banco
Mundial (BM) e Fundo Monetário
Internacional (FMI) que antecipavam uma
queda de 4%.

PIB
Efectivamente, o Produto Interno Bruto
acabou por registar uma quebra de 5,1%,
tendo o sector petrolífero contribuído com
uma quebra de 8,3% e o não petrolífero
com 3,6%. Todavia, algumas indústrias
dentro do sector não petrolífero como a
Agricultura,
mostraram-se
resilientes,
chegando mesmo a registar um crescimento
positivo de 5,6%.

Política Monetária
O contexto em que a economia se
desenvolveu ao longo de 2020, obrigou o
BNA a adoptar uma postura mais flexível na
gestão da liquidez do sistema bancário de
modo que os bancos pudessem suportar
possíveis pressões e apoiar melhor a
economia. Neste sentido, foram adoptadas
três grandes medidas logo no início do ano:
1. Redução da taxa de juro da facilidade
permanente de absorção de liquidez,
com maturidade de sete dias (FAL 7
dias), de 10% para 7%;
2. Abertura de duas linhas de liquidez,
uma para a aquisição de títulos públicos
em posse de sociedades não
financeiras, e outra, para facilidade
permanente de cedência de liquidez
overnight;
3. Concessão de moratórias, para o
cumprimento de obrigações de crédito.

taxas de câmbio praticadas nos mercados
cambiais formal e informal, caindo de 22,97%
em 2019 para 14,4% em 2020, bem como a
eliminação da sobrevalorização artificial do
kwanza em relação às principais moedas dos
países com os quais Angola transacciona.

Mercado de Dívida Pública
O ano de 2020 foi sinónimo de aumento da
dívida pública, que aumentou 119% para
3.046 mil milhões de kwanzas, com destaque
um acréscimo de 190% nas colocações de
Bilhetes do Tesouro (BT) que atingiram os
1.296 mil milhões de kwanzas.
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Já as emissões de Obrigações do Tesouro (OT)
aumentaram 86% (agora em 1.750 mil
milhões de kwanzas), dos quais 48% foram
em leilão, 19% afectos à regularização de
atrasados, 18% para operações de Swap (BPC,
BCI e FADA) e 15% para capitalização de
instituições públicas.

Mercado de Commodities
As cotações do barril de petróleo tiveram, em
2020,
o
pior
valor
da
história,
tendo sido negociado a 20 de Abril a valores
negativos (-37,63 USD em Nova Iorque),
algo que nunca se havia verificado.
Ainda assim, com o empenho e compromisso
assumido pelos grandes produtores mundiais
permitiu, foi possível encerrar o ano nos 51,8
USD por barril.

Mercado Cambial

Em sentido oposto ao petróleo, a pandemia
convenceu os investidores de que o ouro é
um dos principais instrumentos de cobertura
financeira contra volatilidade nos mercados
de valores e taxas de referência negativas,
chegando a atingir os 2.073,00 USD/Onça.

Ao longo de 2020, e através do regime de
câmbio flexível, foi possível ao Comité de
Política Monetária do BNA, avaliar que
existiu uma redução do diferencial entre as

A par do ouro, também as commodities
agrícolas atingiram recordes de preço,
nomeadamente a soja e o milho, uma vez que
o stock mundial baixou devido à pandemia.
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Taxa de Inflação
Em termos nacionais, e ao nível do Índice
de Preços no Consumidor, o Instituto
Nacional de Estatística (INE) apresentou
uma taxa de variação mensal de 2,06% em

Dezembro – a ligeiramente acima da
observada no mês anterior (1,99%) – tendo a
taxa de inflação acumulada em 2020 sido
fixada em 25,1%, bastante acima dos 16,9%
registados em 2019.
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Evolução da Inflação em Angola
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Nota Final
Declaração de Conformidade
Em cumprimento com a legislação em vigor, o Conselho de Administração afirma tanto quanto
é do seu conhecimento que o relatório de gestão, as contas anuais e demais documentos de
prestação de contas foram elaborados em conformidade com as normas contabilísticas
aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da situação
financeira e dos resultados da SISTEC – Sistemas, Tecnologias e Indústria, S.A. e que o relatório
de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da empresa.
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Mário Nelson Fernandes de Jesus Santos

Nuno Miguel Bismarque dos Santos

Francisco Maria de Jesus Guerra da Silva Gustavo

João Pedro Valadares
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Balanço
Em 31 de Dezembro de 2020

VALORES EXPRESSOS EM KZ
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Mapa dos Fluxos de Caixa
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Notas às Contas em Referência ao Exercício Findo em 31/12/2019
(Montantes expressos em Kwanzas)
Introdução
A Sistec – Sistemas, Tecnologias e Indústria, S.A. é uma sociedade anónima tem a sua sede em
Luanda, na Av. Che-Guevara, nº 138. Contribuinte fiscal 5410002547, cadastrada na repartição
fiscal dos grandes contribuintes.
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Geral de
Contabilidade. As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à
Empresa, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras
anexas.
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em kwanzas, dado que esta é a divisa
utilizada no ambiente económico em que a Empresa opera.
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade.
Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua totalidade,
comparáveis com os do exercício anterior.

1. Actividade
A SISTEC – Sistemas, Tecnologias e Indústria, S.A., tem por objecto principal a venda e
prestação de serviços no âmbito das tecnologias de informação. Não obstante, a oferta da
Empresa abrange outras áreas de negócio como sistemas, comunicações, equipamento de lar e
escritório, electrónica, som e PA, energia, internet, formação, desporto e hotelaria..

2. Politicas Contabilísticas adoptadas na preparação das Demonstrações Financeiras
2.1. Bases de apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras, do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, anexas
foram preparadas, em todos os seus aspectos materiais, em conformidade com as
disposições do Plano Geral de Contabilidade de Angola, respeitando as características
da relevância e fiabilidade, na base da continuidade e do acréscimo, a partir dos livros e
registos contabilísticos da Empresa e em obediência aos princípios contabilísticos da
consistência, materialidade, não compensação de saldos e comparabilidade, não
havendo quaisquer derrogações às suas disposições.
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2.2. Bases de valorimetria adoptadas na preparação das Demonstrações Financeiras.
2.2.1. Bases de valorimetria globais:
A base de valorimetria global adoptada foi a do custo histórico.
2.2.2. Bases de valorimetria específicas:
Os critérios de reconhecimento e as bases de valorimetria específica utilizados na preparação
das Demonstrações Financeiras foram os seguintes:
a)

Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas pelo seu valor de aquisição ou de
construção, considerando-se como tal o conjunto de todas as despesas necessárias para a sua
instalação em condições de funcionamento. Desta forma são amortizados progressivamente e
os respectivos custos repartem-se pelos diversos anos.
b)

Imobilizações incorpóreas

No que respeita aos activos intangíveis com vida útil finita, a Empresa estimou uma vida útil de
3 anos.
O método de depreciação utilizado foi o método da linha recta.
c)

Existências

Valorizadas ao Custo Médio Ponderado.
d)

Contas a Receber

As contas a receber são valorizadas ao custo histórico.

e)

Contas a Pagar

As contas a pagar são valorizadas ao custo histórico.
f)

Disponibilidades

Valorizadas ao custo histórico. A taxa de câmbio de fecho utilizada foi a média oficial dos
Bancos Comerciais para a valorimetria dos activos monetários expressos em moeda
estrangeira.
g)

Impostos sobre os Lucros
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A empresa encontra-se sujeita à tributação em sede do regime geral do imposto industrial. De
acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por
parte das autoridades fiscais durante um período de cinco anos.
Deste modo, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2016 a 2020 poderão ainda ser
sujeitas a revisão.
A Direcção da Empresa entende que as correcções resultantes de revisões/ inspecções por
parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo
nas demonstrações financeiras ao 31 de Dezembro de 2020.
O resultado líquido apurado no exercício de 2020 foi de AOA 788.124.641,99

h)

Critério para o reconhecimento de proveitos

Os proveitos são reconhecidos quando tenha surgido um aumento de benefícios económicos
futuros relacionados com o aumento de um activo ou com a diminuição de um passivo e os
proveitos possam ser quantificados com fiabilidade, devendo para tal existir um grau suficiente
de certeza.
i)

Critério para o reconhecimento de custos

Os custos são reconhecidos quando tenha surgido uma diminuição dos benefícios económicos
futuros relacionados com uma diminuição de um activo ou o aumento de um passivo e os
custos possam ser quantificados com fiabilidade.
Um custo é imediatamente reconhecido quando a despesa não produza benefícios económicos
futuros.
j)

Transacções e saldos em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Empresa) são
registadas às taxas de câmbio das datas das transacções. Em cada data de relato, as quantias
escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são actualizadas às
taxas de câmbio dessa data. As quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao
justo valor denominados em moeda estrangeira são actualizadas às taxas de câmbio das datas
em que os respectivos justos valores foram determinados. São actualizadas também, as
quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao custo histórico denominados em
moeda estrangeira.
As diferenças de câmbio resultantes das actualizações atrás referidas são registadas em
resultados do período em que são geradas.
k)

Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre
condições que existiam à data do balanço (“adjusting events”) são reflectidos nas
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demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação
sobre condições que ocorram após a data do balanço (“non adjusting events”) são divulgados
nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.
l)

Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e
estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e
passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.
As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor
conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e
transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.
Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à
data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas.
As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras
serão corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os
resultados reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.
3. Alterações nas Políticas Contabilísticas
Não houve qualquer alteração relativamente às políticas contabilísticas seguidas no exercício
anterior, não foram adoptadas outras normas ou interpretações novas ou revistas durante o
exercício, não ocorreram quaisquer alterações voluntárias de outras políticas contabilísticas,
nem se verificaram alterações em estimativas contabilísticas.

Notas ao Balanço
Activos Não Correntes
Nota 4 - Imobilizado corpóreo
O imobilizado corpóreo é inicialmente registado ao custo de aquisição ou produção, o qual
inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias
para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma
pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção
dos activos e de restauração dos respectivos locais de localização que a Empresa espera
incorrer.
O imobilizado corpóreo é registado de acordo com o modelo de revalorização, correspondendo
a sua quantia escriturada na data de relato ao seu justo valor na data da última revalorização
deduzido de amortizações e de perdas por imparidade acumuladas.
Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no capital próprio na rubrica
“Excedentes de revalorização”, excepto se reverter um decréscimo previamente reconhecido
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em resultados. Diminuições resultantes das revalorizações são registadas directamente na rubrica “Excedentes de
revalorização” até à concorrência de qualquer saldo credor do excedente de revalorização do mesmo activo.
Qualquer excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor é reconhecido em resultados. Quando o
activo revalorizado é desconhecido, o excedente de revalorização incluído no capital próprio associado ao activo
não é reclassificado para resultados. O restante imobilizado corpóreo é registado ao custo de aquisição ou
produção, deduzido de amortizações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas. As vidas úteis e
método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas
é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente. As despesas de manutenção e reparação
(dispêndios subsequentes) que não são susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros são registadas como
gastos no período em que são incorridas.
O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um imobilizado corpóreo é determinado como a
diferença entre o montante recebido na transacção e a quantia escriturada no activo e é reconhecido em
resultados no período em que ocorre a alienação.

4.1 – Composição
Rubricas

Valor Bruto

Amortizações

Valor Líquido

Terrenos & Recursos Naturais

7.801.847.361,00

0,00

7.801.847.361,00

Edifícios e Outras Construções

6.045.081.617,28

1.528.056.661,31

4.517.024.955,97

18.391.625,91

16.395.159,23

1.996.466,68

Equipamento de Transporte

739.762.476,36

713.427.424,63

26.335.051,73

Equipamento Administrativo

2.274.152.291,58

1.278.943.811,19

995.208.480,39

429.907.255,19

342.531.060,22

87.376.194,97

148.500,00

99.000,00

49.500,00

910.688.642,06

0,00

910.688.642,06

18 219 979 769,38

3 879 453 116,58

14 340 526 652,80

Equipamento Básico

Outras Imobilizações Corpóreas
Taras e vasilhames
Imobilizado em curso

4.3 - Movimentos, ocorridos durante o exercício, no valor bruto
Rubricas
Terrenos & Recursos Naturais
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico

Saldo inicial

Reavaliações

Aumentos

Abates e Trfªs

Saldo Final

321 847 361,00

7 480 000 000,00

7 801 847 361,00

5 224 560 058,28

820 521 559,00

6 045 081 617,28

17 986 550,41

405 075,50

Equipamento de Transporte

760 074 550,16

3 536 836,20

Equipamento Administrativo

1 573 962 658,05

700 189 633,53

2 274 152 291,58

420 407 616,35

9 499 638,84

429 907 255,19

94 479 667,85

910 688 642,06

Outra Imobilizações Corpóreas
Taras e Vasilhames
Imobilizado em Curso

18 391 625,91
23 848 910,00

148 500,00

148 500,00

816 208 974,21
9 135 196 268,46

739 762 476,36

0,00

9 108 632 410,92

23 848 910,00

18 219 979 769,38

34

Relatório e Contas | 2020

4.4 - Movimentos, ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas
Rubricas

Saldo inicial

Terrenos & Recursos Naturais

Reavaliações

Aumentos

Abates e Trfªs

Saldo Final

321 847 361,00

7 480 000 000,00

7 801 847 361,00

5 224 560 058,28

820 521 559,00

6 045 081 617,28

17 986 550,41

405 075,50

18 391 625,91

Equipamento de Transporte

760 074 550,16

3 536 836,20

Equipamento Administrativo

1 573 962 658,05

700 521 559,00

2 274 484 217,05

420 407 616,35

9 499 638,84

429 907 255,19

Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico

Outra Imobilizações Corpóreas
Taras e Vasilhames

23 848 910,00

148 500,00

Imobilizado em Curso

148 500,00

816 208 974,21
9 135 196 268,46

739 762 476,36

94 479 667,85
0,00

9 108 964 336,39

910 688 642,06
23 848 910,00

18 220 311 694,85

Durante o exercício de 2020 não se procedeu a reavaliações do Imobilizado Corpóreo

Nota 5 – Imobilizado incorpóreo
O imobilizado incorpóreo adquirido separadamente é registado ao custo ou de acordo com o modelo de
revalorização deduzido de amortizações As amortizações são reconhecidas numa base de linha recta durante a
vida útil estimada dos activos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários activos intangíveis
são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos
resultados prospectivamente.
• Existe intenção de concluir o incorpóreo e de o usar ou vender;
• O incorpóreo é susceptível de gerar benefícios económicos futuros;
• Existe disponibilidade de recursos técnicos e financeiros adequados para concluir o desenvolvimento do
incorpóreo e para o usar ou vender;
• É possível mensurar com fiabilidade os dispêndios associados ao incorpóreo durante a sua fase de
desenvolvimento.
O montante inicialmente reconhecido do activo incorpóreo gerado internamente consiste na soma dos
dispêndios incorridos após a data em que são cumpridas as condições atrás descritas. Quando não são
cumpridas tais condições, os dispêndios incorridos na fase de desenvolvimento são registados como gastos do
período.
5.1 – Composição

Amortizações
Rubricas

Valor Bruto

Valor Líquido
Acumuladas

Trespasses

0

0

Despesas de Desenvolvimento (a)

0

0

542 033,55

542 033,55

Propriedades Industrial e Outros Direitos e Contratos
Despesas de Constituição (b)
Outras Imobilizações Incorpóreas

0,00
193 950,00

193 950,00

735 983,55

735 983,55
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5.2 – Movimentos ocorridos durante o exercício, no valor bruto
Rubricas
Trespasses

Saldo inicial

Aumentos

Diminuições

Saldo Final

0,00

0,00

542 033,55

542 033,55

Despesas de Desenvolvimento
Prop. Industrial e Outros Direitos e Contratos
Despesas de Constituição
Outras Imobilizações Incorpóreas

0,00
193 950,00

193 950,00

735 983,55

735 983,55

No que respeita imobilizado incorpóreo acima detalhado a Empresa estimou uma vida útil de 3 anos.
Nota 8 – Existências
8.1 – Composição
Provisões
Rubricas

Valor Bruto

Valor Líquido
Acumuladas

Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Mercadorias

5 990 130 952,32

Matérias-primas,mercad. E materiais em transito

1 471 588 554,03
7 461 719 506,35

119 802 619,04

5 870 328 333,28
1 471 588 554,03

119 802 619,04

7 341 916 887,31

8.2 – Movimentos ocorridos durante o exercício, nas provisões
Rubricas

Saldo inicial

Aumentos

45 646 156,49

74 156 462,55

45 646 156,49

74 156 462,55

Diminuições

Saldo Final

Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Mercadorias

119 802 619,04

Matérias-primas,mercad. E materiais em transito
0,00

119 802 619,04

As Mercadorias são registadas ao valor de aquisição acrescidos de outros custos inerentes a sua realização. O valor
líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários
para a concluir os inventários e para efectuar a venda.
As diferenças entre o custo de produção e o valor realizável líquido se inferior, são registadas em custos
operacionais. Concretamente em custo das mercadorias vendidas.
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Nota 9 – Contas a receber

As dívidas de clientes e outras contas a receber correntes, são registadas pelo respectivo valor nominal
deduzido de eventuais perdas de imparidade. As perdas de imparidade são registadas na sequência de
eventos ocorridos que indiquem, objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do
saldo em dívida não será recebido. Para tal, a empresa tem em consideração a informação de mercado
demonstrando que:
•

A contraparte apresenta dificuldades financeiras significativas;

•

Se verificam atrasos significativos nos pagamentos por parte da contraparte;

•

Se torna provável que o devedor vá entrar em liquidação ou reestruturação financeira.

9.1 – Composição
Valor Líquido
Rubricas

Clientes - correntes

Correntes

Vencível

Vencível

até 5 anos

mais de 5 anos

Total

1 096 617 822,19

1 096 617 822,19

0,00

0,00

-23 717 105,32

-23 717 105,32

Outros devedores

0,00

0,00

Provisão para cobranças
duvidosas

0,00

0,00

Clientes - Títulos a Receber
Clientes - de cobrança duvidosa

1 072 900 716,87

0,00

0,00

1 072 900 716,87

São reconhecidas provisões apenas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou implícita)
resultante dum acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída
de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato
dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os
riscos e incertezas associados à obrigação. Comparativamente ao ano anterior, não foram constituídas, em
virtude de termos acusado recepção de montantes, porém, sem detalhes das entidades que procederam as
liquidações de suas dívidas. Assim a Empresa optou em não efectuar provisões.
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9.2 – Movimentos ocorridos durante o exercício, nas provisões

Rubricas

Aumentos

Saldo Inicial

Clientes – correntes

Diminuições
Saldo Final

1 333 225 870,51

236 608 048,32

-29 887 619,00

-6 170 513,68

1 096 617 822,19

Clientes - Títulos a Receber
Clientes - de cobrança duvidosa

-23 717 105,32

Outros devedores
Provisão para cobranças duvidosas
1 303 338 251,51

0,00

230 437 534,64

1 072 900 716,87

Nota 10 – Disponibilidades
Os montantes em causa correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários e outros, vencíveis em
menos de três meses e que possam ser imediatamente realizáveis sem risco significativo de alteração de
valor.
10.1 – Composição
Rubricas

2020

2019

Títulos Negociáveis

3 526 748 608,69

3 526 748 608,69

Saldo em Bancos

4 089 443 006,01

4 276 452 704,22

Caixa

141 970 921,50

109 999 860,08

Valores em Transito

383 829 255,76

849 262 333,29

0,00

0,00

8 141 991 791,96

8 762 463 506,28

Provisões

Nota 12 - Capital
12.1 – Composição e movimento no período
Rubricas
Capital
Acções / Quotas Próprias
Prémios de emissão
Prestações suplementares

Saldo Inicial
200.000.000,00

Aumentos

Diminuições

200.000.000,00

Saldo Final
200.000.000,00

200.000.000,00

Nota 13 - Reservas
13.1 – Composição
Rubricas
Reserva Legal
Reserva de Reavaliação

Saldo Inicial
78 532 192,69

Aumentos
7 533 656,91

1 960 015 137,72
2 038 547 330,41

Diminuições

Saldo Final
86 065 849,60
1 960 015 137,72

7 533 656,91

2 046 080 987,32
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Nota 14 - Resultados transitados
14.1 – Composição
Rubricas

Saldo inicial

Saldo Inicial

Aumentos

Diminuições

Saldo Final

2 524 021 988,95

2 524 021 988,95

Movimento do Período

92 434 071,18

92 434 071,18

Aplicação de Resultados
Outros Movimentos
2 524 021 988,95

92 434 071,18

0,00

2 616 456 060,13

Passivo Corrente
Nota 19 - Outros passivos não correntes e contas a pagar
19.1 – Composição
Não Corrente
Rubricas

Fornecedores

Correntes

Outros Credores

Vencível a
mais de 5
anos

Total

2 015 271 806,41

2 015 271 806,41

17 390 379,08

17 390 379,08

190 750 398,60

190 750 398,60

9 604 828 183,00

9 604 828 183,00

11 828 240 767,09

11 828 240 767,09

Pessoal
Estado (a)

Vencível até 5
anos

Estado (Detalhes dos Impostos)
Rubricas
Imposto Sobre Lucros

Pagamentos

Processamento

Saldo

382 741 894,15

430 222 365,17

-47 480 471,02

4 477 789 801,83

4 604 269 786,83

-126 479 985,00

309 296 268,31

310 471 873,11

-1 175 604,80

1 317 300,00

1 317 300,00

0,00

204 672 197,44

212 212 046,91

-7 539 849,47

Imposto Predial Urbano (Nossas Instalaçoes)

5 516 008,00

11 145 573,00

-5 629 565,00

Imposto s/ Capitais

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

28 192 461,50

29 134 016,31

-941 554,81

63 015,37

63 015,37

0,00

20 210 435,00

21 713 803,50

-1 503 368,50

5 416 588 946,60

5 605 835 976,70

-190 750 398,60

Imposto sobre Valor Acrescentado
Imposto de Rendimento de Trabalho
Taxa de Circulação
INSS

Retenção Imposto Industrial
Imposto de Selo
Imposto Predial Urbano (Retenção)
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Nota 21 – Outros passivos correntes
21.1 – Composição
Rubricas

2020

2019

Encargos a pagar
Participantes e Participadas

0

0

12 975 418 302,95

4 035 155 863,30

12 975 418 302,95

4 035 155 863,30

O aumento desta rubrica deriva pela aquisição de novos imóveis, os quais foram suportados pelo accionista,
por meio de transferência do direito de propriedade do imóvel para a nova entidade jurídica a Sistec, S.A. a
quem compete o pagamento do imposto predial urbano.

Notas à Demonstração de Resultados

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é
deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos. O rédito reconhecido não
inclui outros impostos liquidados relacionados com a venda. O rédito proveniente da prestação de serviços
é reconhecido com referência à fase de acabamento da transacção à data de relato, desde que todas as
seguintes condições sejam satisfeitas:
•

O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

•

É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Empresa;

•

Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade;

•

A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade. O rédito

reconhecido no decorrer do exercício de 2019 foi integralmente obtido no mercado nacional.

Nota 22 – Vendas
22.1 – Composição das vendas por mercados

Rubricas
Mercado Interno

2020

2019

4 621 602 894,64

6 800 695 841,72

4 621 602 894,64

6 800 695 841,72

Mercado externo
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Nota 23 - Prestação de serviços
23.1 – Composição das prestações de serviços por mercados
23.2
Rubricas
Mercado Interno

2020

2019

4 470 666 694,49

522.385.609,61

4 470 666 694,49

522.385.609,61

Mercado externo

23.3 – Composição das prestações de serviços por actividade
Rubricas
Mercado Interno

2020

2019

4 470 666 694,49

522.385.609,61

4 470 666 694,49

522.385.609,61

Mercado externo

Nota 27 – Custos das Existências Vendidas e das Matérias-Primas e
Subsidiarias Consumidas
27.1 – Composição
Rubricas

2020

Custos Merc. Vendidas e das Mat, Primas Subsid. Consumidas
Mercadorias

2019
0

0

2 860 276 895,70

3 102 389 772,83

2 860 276 895,70

3 102 389 772,83

Nota 28 – Custos com Pessoal
28.1 – Composição
Rubricas
Remunerações a corpos sociais
Remunerações do pessoal

2020

2019
122 888 263,41

102 790 243,46

1 995 068 828,98

1 670 460 354,21

Pensões

0,00

0,00

Prémios para pensões

0,00

0,00

Encargos sobre remunerações

158 497 630,32

132 480 789,04

Seg. Acidente de Trabalho e Doença Profissional

169 710 817,10

136 915 593,71

Formação
Outras remunerações

5 600 465,17

37 961 676,00

77 781 583,69

141 587 768,38

2 529 547 588,67

2 222 196 424,80

2020
698.150.247,94

2019
404.490.449,58
0,00
404.490.449,58

Nota 29 – Amortizações
Rubricas
Imobilizações Corpóreas (Nota 4)
Imobilizações Incorpóreas (Nota 5)

698.150.247,94
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Nota 30 – Outros Custos e perdas operacionais
Rubricas

2020

2019

Fornecimentos e Serviços de Terceiros
Água

2 347 939,83

1 280 760,83

Electricidade

44 616 660,16

29 656 917,14

Combustível

62 586 170,99

64 770 262,91

113 478 380,19

84 149 907,06

35 521 408,20

24 083 339,93

0,00

2 396 207,60

21 508 886,40

16 833 737,26

3 098 247,97

11 390 875,23

Outros Fornecimentos

109 172 158,25

337 941 290,94

Comunicação

952 089 393,31

27 706 028,91

Rendas e Alugueres

148 029 069,49

127 964 799,20

Seguros

30 277 443,32

27 950 031,99

Deslocações e Estadias

19 807 969,00

63 864 806,42

Conservação e Reparação
Material de Protecção, Segurança e
Conforto
Ferramentas e Utensílios de Desgaste
Rápido
Material de Escritório
Livros e Documentação Técnica

Despesas de Representação

248 640,00

450 176,00

176 562 759,54

299 890 250,20

0,00

0,00

Limpeza e Higiene e Conforto

41 928 208,88

25 193 992,41

Publicidade e Propaganda

51 512 540,53

43 504 082,16

4 335 173,00

5 575 232,75

Comissões á Intermediário

16 404 763,24

31 736 199,47

Assistência Técnica

13 000 000,00

24 963 300,00

Honorários e Avenças

10 195 294,75

8 156 000,00

Royalties

50 331 038,75

0,00

Transporte

476 374,45

0,00

Anúncios e Publicações

861 200,00

1 061 250,00

Alvarás

285 000,00

20 000,00

Outros Serviços

113 170 099,59

31 900 777,96

Consumo Interno

25 886 581,77

33 115 257,34

Conservação e Reparação
Vigilância e Segurança

Contencioso e Notariado

Leasing Viaturas
Impostos
Outras Taxas
Quotizações
Ofertas
Outros Custos e perdas operacionais

43 690 437,52

53 718 065,16

298 392 305,19

124 928 435,43

51 200,00

123 450,00

6 964 000,00

4 324 326,00

135 000,00

1 861 050,00

41 581 098,00

40 249 229,56

2 438 545 442,32

1 550 760 039,86
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Nota 31 – Resultados financeiros
Rubricas

2020

2019

Proveitos e ganhos financeiros
Juros
Sobre Títulos

532 627 986,56

267 508 855,25

Bancários

241 811 821,39

332 450 024,02

600 895,00

8 912 914,00

497 473 521,50

435 403 111,76

1 272 514 224,45

1 044 274 905,03

Rendimentos de Investimentos em Imóveis
Investimentos Financeiros
Outros
Diferenças de Câmbios Favoráveis
Não realizadas
Descontos de Pronto Pagamento Obtidos
Outros

Custos e Perdas Financeiras
Juros

67 693 971,68

Empréstimos

78 024,97

Aplicações
Investimentos em Filiais e Associados (Nota 6)
Outros Activos Financeiros (Nota 7)
Disponibilidades (Nota 7)
Perdas na Alienação de Participações Financeiras
Investimentos Financeiros
Outros
Diferenças de Câmbios Desfavoráveis
Realizadas
Não realizadas

403 238 108,68

600 658 851,72

99 601 888,13

90 994 271,94

570 533 968,49

691 731 148,63

701 980 255,96

352 543 756,40

Descontos de Pronto Pagamento Concedidos
Outros
Serviços Bancários

Nota 32 – Resultados de Filiais e Associadas
Rubricas

2020

2019

Filias
Benguela

-41 200 361,08

-17 503 382,49

Cabinda

0,00

-15 836 065,97

Lubango

18 989 406,66

2 235 718,28

Huambo

-47 974 422,89

-35 861 460,77

-70 185 377,31

-66 965 190,95
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Nota 33 - Resultados não Operacionais
Rubricas

2020

2019

Proveitos e ganhos não operacionais
Reposição de Provisões
Existências ( Nota 8)

0,00

Cobranças duvidosas ( Nota 9)

0,00

Outros Riscos e encargos ( Nota 18)

0,00

Anulação de Amortizações Extraordinárias
Ganhos em Imobilizações

13 253 653,99

Ganhos em Existências
Correções de Exercicios Anteriores

9 741,50

Recuperação de Dívidas
Benefícios de Penalidades Contratuais
Patrocínios recebidos
Alterações de Políticas Contabilísticas
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores

1 759 215,11

Outros Proveitos e Ganhos não Operacionais
Recuperação de dívidas
9 741,50

15 012 869,10

Custos e Perdas não Operacionais
Provisões
Existências (Nota 8)
Cobranças duvidosas (Nota 9)

119 802 619,04
23 717 105,32

Outros Riscos e encargos (Nota 18)
Amortizações Extraordinárias
Perdas em Imobilizações
Perdas em Existências

115 875 569,85
1 037 335,40

11 261 910,12

2 164 118,50

1 451 378,48

0,40

0,00

146 721 178,66

128 588 858,45

-146 711 437,16

-113 575 989,35

Dívidas Incobráveis
Multas e Penalidades Contratuais
Descontinuidade de Operações
Alterações de Políticas Contabilísticas
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores
Outros Perdas e custos não Operacionais
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Nota 35 – Imposto sobre os Rendimentos

Rubricas

2020

2019

Resultado Contabilístico

Resultados antes do Imposto
Taxa Nominal de Imposto
Total Imposto s/ Lucros

1 050 832 855,99

215 247 340,36

25%

30%

262 708 214,00

64.574.202,11

788 124 641,99

150.673.138,25

Sobre o resultado antes do imposto aplicou-se a taxa de 25% e estimou-se o imposto industrial no
montante de 262.708.214,00.

Nota 38 – Acontecimentos após a data do Balanço

No âmbito do estado de pandemia do coronavírus (COVID-19) decretado em Março de 2020 pela
Organização Mundial de Saúde, a SISTEC, S.A., através do seu Conselho de Administração, e seguindo
também as orientações dos organismos internacionais, bem como, os nacionais, tem vindo a
implementar o seu Plano de Contingência para fazer face aos efeitos desta pandemia. O Plano de
Contingência visa cumprir com a regulamentação em vigor, bem como, a protecção e saúde dos
clientes e colaboradores.
Face à pandemia, apesar de se estimar um impacto negativo na actividade, o Conselho de
Administração entende que o princípio de continuidade das operações se mantém adequado para a
preparação das demonstrações financeiras com referência a 31 de Dezembro de 2020.
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados

Balancete do Razão referente ao mês de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020

60

Relatório e Contas | 2020

Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020

63

Relatório e Contas | 2020

Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020

68

Relatório e Contas | 2020
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Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
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Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancetes de Verificação
Depois do Apuramento de Resultados
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Balancete Depois do Apuramento de Resultados

Balancete do Razão referente ao mês de Dezembro de 2020
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Balancete Depois do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Depois do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2020
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Balancete Depois do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 20-05-2021
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