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BANCO CHINÊS DE MACAU,S.A.

32/93/M
(Publicações ao abrigo do artigo 75 do RJSF aprovado pelo Decreto-Lei N.º 32/93M, de 5 de Julho)

Balanço anual em 31 de Dezembro de 2020
 

 MOP

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS
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Balanço anual em 31 de Dezembro de 2020
 
 

 MOP

18/93-A MC M
65,764,099.00

Nota: Na rubrica «Outras Reservas» estão incluídas provisões para riscos diversos adicionais constituídas ao abrigo do disposto no 
Aviso N.º 18/93-AMCM, no valor de MOP 65,764,099.00.
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 conta de Exploração Até 31 de Dezembro de 2020

 
 MOP
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 Conta de Lucros e perdas até 31 de Dezembro de 2020

 
 MOP

O Presidente

Yau Wai Chu

O Diretor de Finanças

Vu Sio Vai

Macau, aos 31 de Março de 2021

2020 刹
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Sumário do Relatório de Actividades

2020 foi um ano inesquecível para a maioria das pessoas. O Covid-19 que apareceu de repente, implicou uma travagem súbita da eco-
nomia mundial, os factores complexos relativos com a política e economia internacional conduziram a entrada da maior parte das empre-
sas numa fase difícil. O sector bancário em geral também enfrenta sérios problemas de desenvolvimento. Nesta fase difícil, o MCB, com 
união e empenho máximo, dando prioridade à segurança, através de aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos, elevou as funções dos 
produtos e a qualidade dos serviços, e desenvolveu com estabilidade e segurança perante o impacto do Covid-19 e a má situação econó-
mica, tendo concluído os seguintes assuntos importantes:

• Realizou-se a modificação significativa das participações sociais, introduzindo a participação de empresários capazes, e neste mo-
mento, a coordenação entre Guangdong e Macau, bem como a complementaridade das vantagens, tiveram uma melhor revelação e con-
cretização na estrutura societária do MCB. 

• Aumentou-se o capital social para 600 milhões de patacas, tendo elevado eficazmente a força competitiva central e a capacidade de 
gestão global do Banco. 

• A Sucursal de Flower City foi inaugurada na Taipa, dando um passo grande no enriquecimento dos produtos financeiros, na elevação 
da qualidade dos serviços financeiros e na capacidade de cobertura mais ampla dos clientes. 

• O MCB obteve a qualificação de autorização de “Ponto de Serviço de Conveniência de Registo de Bens Imóveis da Cidade de 
Zhuhai” e a qualificação de tratamento de “Serviço de pagamento directo de factura eletrónica transfronteiriça Guangdong-Macau”, au-
mentando os serviços e produtos financeiros transfronteiriços, e obtendo um avanço na actividade hipotecária transfronteiriça. 

• Foi ainda aperfeiçoado o sistema de gestão interna, tendo elevado de forma contínua o controlo dos riscos e o nível de exploração e 
gestão. 

“Enfrentar as dificuldades e não ter medo delas” é o princípio que o MCB segue perante a situação do Covid-19 e a má situação eco-
nómica mundial de 2020. Sob este princípio, com a confiança e apoio habituais dos diversos sectores da sociedade, o MCB manteve o 
seu desenvolvimento estável. Aqui, em representação do Conselho de Administração, manifesto os meus sinceros agradecimentos à 
Autoridade Monetária de Macau, às pessoas dos diversos sectores, aos parceiros comerciais e clientes, bem como a todos os empregados 
diligentes e trabalhadores.   

O ano de 2021, com o melhoramento e estabilização da situação do Covid-19, e a promoção bem sucedida do padrão de desenvolvi-
mento de “dupla circulação” do mercado interno e externo, o MCB, com base na continuação de prestar bom serviço financeiro local, irá 
continuar a aprofundar o estudo e promoção dos serviços financeiros transfronteiriços, obtendo o progresso com estabilidade, lutando 
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para ser um banco comercial de alta qualidade com características de marcas distintas e capacidade competitiva central, dedicando-se às 
actividades desenvolvidas na Grande Baía. 

Administradora Executiva
Yau Wai Chu
Macau, aos 31 de Março de 2021

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Banco Chinês de Macau, S.A.
(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Banco Chinês de Macau, S.A. relativas ao ano de 2020, nos termos das Nor-
mas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, datado de 31 de 
Março de 2021, expressámos uma opinião sem reserva relativamente às demonstrações financeiras das quais as presentes constituem um 
resumo.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2020, a demonstração de 
resultados, a demonstração de rendimento integral, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa 
relativas ao ano findo, assim como um resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras anuais auditadas a que aci-
ma se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as 
demonstrações financeiras auditadas.

Para a melhor compreensão da posição financeira da Banco Chinês de Macau, S.A. e dos resultados das suas operações, no período e 
âmbito abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações 
financeiras das quais as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Bao, King To
Auditor de Contas
Ernst & Young — Auditores
Macau, aos 31 de Março de 2021

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal tem acompanhado estreitamente no ano 2020 o negócio do banco e mantido contacto frequente com o Conselho de 
Administração, foram adquiridas informações e cooperações bastantes satisfatórias, o que permitiu ao Conselho Fiscal cumprir as suas 
atribuições. 

Depois de analisar o relatório financeiro de 2020 e os documentos relativos, o Conselho Fiscal entende que o relatório e os documen-
tos reflectem clara e verdadeiramente as situações de capital, económicas e financeiras do banco. 

Pelo que, o Conselho Fiscal conclui que o relatório financeiro aprovado pelo Conselho de Administração pode ser apreciado pela as-
sembleia geral.

Presidente do Conselho Fiscal
Zhou Hao
Macau, aos 31 de Março de 2021

Situação Accionária

Instituições que detêm participação superior a 5% do respectivo capital ou superior a 5% dos seus fundos próprios

Nenhuma

Accionistas qualificados

Agência Comercial e Industrial Nam Yue, Limitada (Constituída em Macau) 

Wong Garrick Jorge Kar Ho

Ho Hon Cheong

Ho Hon Kong

Lam Ka Vai Carlos
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Titulares de órgãos sociais
Assembleia Geral de Accionistas

Zhou Xingting (em representação da Agência Comercial e Industrial Nam Yue, Limitada)

Wong Garrick Jorge Kar Ho

Lee Luen Wai, John (em representação da Winwise Holdings Limited, resignação em 30 de Setembro de 2020)

Yang Jun (Resignação em 30 de Setembro de 2020)

Ho Hon Cheong (Nomeação em 30 de Setembro de 2020)

Ho Hon Kong (Nomeação em 30 de Setembro de 2020)

Lam Ka Vai Carlos (Nomeação em 30 de Setembro de 2020)

Secretário: Cheng Sai Chong

Conselho Fiscal

Presidente: Zhou Hao 

Vogal: Chan Nim Leung, Leon

 CSC & Associados — Sociedade de Auditores (representada por Sr. Chui Sai Cheong)

Conselho de Administração

Presidente: Ye Shaokun

Administradora Executiva: Yau Wai Chu

Administradores: Chan Tat Kong

        Ng Tai Chiu, David

        Wong Garrick Jorge Kar Ho

        Yang Jun

        Cheng Sai Chong

Secretário: Cheng Sai Chong

Macau, aos 31 de Março de 2021

 $18,600.00

(Custo desta publicação $ 18 600,00)
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BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MACAU, S.A.

 BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
   

MOP
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA DE EXPLORAÇÃO

MOP
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA DE LUCROS E PERDAS

MOP

ADMINISTRADOR EXECUTIVO E GERENTE-GERAL O SUBGERENTE-GERAL

Du Miaomiao Lau Chun Ming

 · 

Macau, 22 de Março de 2021.

2020 

3
7x24

FINTECH 强 綫

産
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Síntese do Relatório de Actividades

Em 2020, face ao surto epidémico, as actividades dos vários sectores foram afectadas no primeiro semestre do ano em virtude das 
políticas como a restrição da passagem nas fronteiras, e a imposição de quarentenas, porém, o nosso Banco,  empenhou-se sempre em 
promover activamente o estabelecimento de vários serviços financeiros. No que concerne à promoção do progresso económico da so-
ciedade ligado com a vida da população, o nosso Banco manteve-se firme na articulação com as políticas de prevenção e de controlo da 
pandemia promovidas pelo Governo e  pela Autoridade Monetária de Macau, bem como no apoio adequado às empresas locais nas suas 
explorações, com lançamento de medidas para atenuar as dificuldades dos clientes  industriais e empresariais locais, nomeadamente atra-
vés de empréstimos concedidos pelo Banco para dar resposta à epidemia. Ao mesmo tempo, o nosso Banco prosseguiu com a realização 
de várias melhorias nas infraestruturas, nomeadamente com o fortalecimento da construção de canais, a inovação de produtos e o me-
lhoramento de serviços para que o nosso Banco continue forte e estável. Quanto ao serviço online, a aplicação telemóvel do nosso Banco 
oferece vários serviços financeiros aos clientes individuais, incluindo serviços de abertura de conta bancária à distância em 3 minutos, 
gestão da conta, transferência bancária, remessas, operações cambiais, pagamento electrónico etc.   O Online Banking  para empresas 
presta serviços financeiros online 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do qual, os clientes podem tratar dos assuntos das respec-
tivas empresas, por exemplo, pagamentos, transferências, compra de moeda estrangeira, liquidação cambial, entre outros, concretizando 
uma cooperação perfeita entre os clientes empresariais e o nosso Banco. Ao mesmo tempo, o nosso Banco vem explorando soluções ino-
vadoras de serviços financeiros digitais com o emprego de tecnologia financeira moderna, introduzindo produtos bancários em cenários 
de economia digital, num esforço para resolver as necessidades de financiamento das empresas. Além disso, o nosso Banco procedeu gra-
dualmente ao aperfeiçoamento da sua rede de agências bancárias tendo sido estabelecidas, além da agência sede The Carat, duas novas 
agências, uma situada no campus da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau em Junho do ano passado e a outra no Praia Park 
junto ao novo bairro urbano de Coloane em Novembro do ano passado, para poderem ser prestados, serviços financeiros mais directos e 
completos aos diferentes clientes. Nas agências estão disponíveis quiosques inteligentes de auto-atendimento, bem como, implementada, 
mediante a integração de equipamentos hardware e de sistemas software, uma nova metodologia da actividade bancária que consiste na 
“orientação imediata no átrio, habilitação do auto-atendimento dos clientes e avaliação profissional na retaguarda”, de modo a fornecer 
aos clientes serviços de auto-atendimento mais convenientes.

O Banco de Desenvolvimento de Macau  tem  persistido continuamente com a concepção de desenvolvimento “em prol da credibili-
dade, profissionalismo e inovação, bem como do desenvolvimento sólido e sustentável”, conjugando o objectivo comercial e a responsa-
bilidade para com a sociedade, e prosseguido com a estratégia de desenvolvimento sustentado mediante o recurso às novas tecnologias 
financeiras, o bom controlo dos riscos e a conformidade regulatória (“compliance”), a persistência na credibilidade, gestão prudente e no 
espírito de servir, de modo que os clientes vivenciem uma experiência satisfatória de serem bem servidos “a qualquer momento, em qual-
quer lugar e à vontade do cliente”.

Neste novo ano, sendo o nosso Banco uma FINTECH digital, será dada continuidade ao reforço de tecnologia para elevar o grau de 
inovação, através dos serviços financeiros online, digitais e inteligentes para continuar a pesquisar os modos de negócios digitais, passan-
do plenamente para os modelos Open Banking, melhorando activamente os serviços e o sistema de produto de forma a elevar a imagem 
do banco, contribuindo assim para o desenvolvimento estável e saudável dos sectores financeiros modernos de Macau. Perante a opor-
tunidade proporcionada de participar no desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o nosso Banco irá ajudar na 
diversificação e no desenvolvimento da estratégia dos serviços financeiros com características próprias de Macau e participar activamen-
te na cooperação Guangdong-Macau reforçando na pesquisa e no desenvolvimento dos serviços financeiros transfronteiriços. O nosso 
Banco irá ainda acompanhar a estratégia de grande desenvolvimento do País e as orientações do Governo da RAEM, esperando prestar 
todo o seu apoio, de modo a promover a ligação do sistema de pagamento electrónico a bem do desenvolvimento da área financeira da 
Grande Baía.

Administrador Executivo e Gerente-Geral

Du Miao Miao  (  2629-8675-8675)

15 de Abril de 2021

2020 1 1 2020 12
31

/ 2020

2021 3 19
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos termos das competências atribuídas ao Conselho fiscal pela lei e pelos estatutos do Banco de Desenvolvimento de Macau, S.A. 
(doravante o “Banco”), o Conselho Fiscal examinou os elementos respeitantes às actividades realizadas pelo Banco no período entre 
01 de Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2020, nomeadamente, analisou as contas anuais referentes o período acima mencionado, o 
relatório da administração do Conselho da Administração (incluindo a proposta de aplicação de resultados), e o relatório de auditoria 
independente preparado pelo auditor externo, a sociedade de auditores PRICEWATERHOUSECOOPERS, que emitiu opinião, sem 
reservas, sobre as contas anuais do Banco respeitantes ao referido período.

Após o exame dos documentos acima mencionados, e após obtenção de todas os esclarecimentos considerados convenientes e/ou neces-
sários pelos seus membros, o Conselho Fiscal considera que a contas anuais acima referidas reflectem de forma verdadeira e apropriada 
a posição financeira do Banco no final do exercício de 2020; que o relatório do Conselho da  Administração preparado pelo Conselho de 
Administração é verdadeiro e abrangente, reflectindo de forma apropriada e verdadeira a evolução das actividades do Banco, a sua situa-
ção no final do exercício, contendo uma descrição adequada de todos os elementos relevantes da actividade do Banco, os seus riscos e in-
certezas; a proposta de aplicação de resultados do exercício também é considerada adequada por todos os membros do Conselho Fiscal.

Considerando todo o exposto acima, o Conselho Fiscal emite parecer favorável quanto às contas anuais do Banco acima referidas, ao 
relatório da administração do Conselho de Administração (incluindo a proposta de aplicação de resultados), recomendando a aprovação 
dos mesmos pela Assembleia Geral dos Sócios.

Presidente do Conselho Fiscal

Lam Bun Jong

19 de Março de 2021.
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Instituições em que detém participação superior a 5% do respectivo capital ou superior a 5% dos seus fundos próprios

         Acções detidas       Valor percentual

Ao Fa Technology (HQ) Co., Ltd.    9 mil Patacas   100

Accionistas do Banco 

Beyond Elite Global Limitada                       75%

Sweet Sino Limitada                              10%

Ações ordinároas de MOP 1,000 cada um

Órgãos dirigentes administrativos

Presidente da Assembleia Geral

Leonel Alberto Alves (Presidente)

Chiang Cheng Nam (Secretário)

Conselho de Administração

Liu Chak Wan (Presidente)

Ye Yi Xin (Vice-Presidente Executivo – resignou em 1 de janeiro de 2020)

Mao Yumin (Vice-Presidente)

Liu Cai Seng (Vice-Presidente)

Du Miaomiao (Administrador Executivo e Gerente-Geral – nomeado em 20.07.2020)

Chen Ji Min (Administradora)

Tong Ka Lok (Administrador)

Lau Chun Ming (Administrador)

Chiu Ha Evonne (Administradora)

Fang Wei (Administrador)

Conselho Fiscal 

Lam Bun Jong (Presidente do Conselho Fiscal)

Lin Zhijun (Membro do Conselho Fiscal)

Cheang Pek Leng (Membro do Conselho Fiscal)

Secretário

Leonel Alberto Alves
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Relatório dos auditores externos sobre as demonstrações financeiras resumidas

PARA OS ACCIONISTAS DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MACAU, S.A.
(Constituido em Macau como sociedade anónima)

As demonstrações financeiras resumidas anexas do Banco de Desenvolvimento de Macau, S.A. (o “Banco”) referentes ao exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2020 resultam das demonstrações financeiras auditadas e dos registos contabilístico referentes ao exercício 
findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020 e a de-
monstração dos resultados do exercício findo naquela data, são da responsabilidade do Conselho de Administração do Banco. A nossa 
responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto accionistas, sobre se as demonstrações 
financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas e com os registos 
contabilísticos do Banco, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obrigações perante terceiros 
pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras do Banco referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 de acordo com as Nor-
mas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos 
a nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de 22 de Março de 2021.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020, a demonstração dos resultados, a de-
monstração de alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das prin-
cipais políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações 
financeiras auditadas e com os registos contabilísticos do Banco.

Para uma melhor compreensão da posição financeira do Banco, dos resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as 
demonstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o res-
pectivo relatório do auditor independente.

Ng Wai Ying

Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão

PricewaterhouseCoopers 

Macau, 22 de Março de 2021

 $19,840.00

(Custo desta publicação $ 19 840,00)
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 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A.

32/93/M
(Publicações ao abrigo do artigo 75.º do RJSF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho)
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Balanço anual em 31 de Dezembro de 2020

MOP

MOP

MOP
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Demonstração de Resultados do Exercício de 2020

Conta de exploração

MOP

Conta de lucros e perdas

MOP

  O Chefe de Departamento de 
 O Gerente-Geral Planeamento Financeiro
 Jiao Yun Di Deng Feng

Macau, 25 de Março de 2021.

2020

2020 MOP1,783 MOP1,208
MOP18.75
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2021

2021

Síntese do Relatório de Actividade

Em 2020, perante um ambiente de negócios exterior marcado pela complexidade, à luz da firme orientação do Conselho de Adminis-
tração, bem como das directrizes e apoio do Grupo do Banco Internacional de Xiamen, o Banco Luso Internacional, S.A., em união de 
esforços com toda a população do País logrou superar as dificuldades, integrando-se proactivamente na conjuntura do desenvolvimento 
nacional. Apoiou, com firmeza, o Governo da RAEM na governação de acordo com a lei e concentrou todos os esforços nos trabalhos de 
prevenção e controlo epidémico, na gestão de negócios, na promoção da reconversão do modelo de desenvolvimento e da estrutura das 
actividades, assim como na prevenção com vista a reduzir o risco financeiro, realizando um desenvolvimento sustentável de alta quali-
dade. Até ao final do ano de 2020, tendo os saldos dos depósitos e dos empréstimos se cifrado, respectivamente, em 178,3 mil milhões e 
120,8 mil milhões de patacas, resultando em lucro após os impostos no valor de 1,875 mil milhões de patacas. O Banco posicionou-se, em 
termos de competitividade global, na linha da frente do sector bancário de Macau.

Cumprimento da nossa missão, com a integração proactiva na conjuntura de desenvolvimento nacional. Neste ano de 2020, concreti-
zámos, em pleno e com determinação, as decisões e as orientações de fiscalização da China e da RAEM, persistindo no princípio “procurar 
avançar na estabilidade”. Reforçámos os serviços para a economia material e envidámos mais esforços no apoio às micro, pequenas e 
médias empresas; respondemos activamente à iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e à construção de “Um Centro, Uma Plataforma, Uma 
Base”, promovemos proactivamente também um aumento estável em termos da aplicação dos activos nos países e nas regiões de língua 
portuguesa; integrámo-nos profundamente na construção da “Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” e estabelecemos 
com sucesso a sucursal na cidade de Huizhou; explorámos o percurso de desenvolvimento das “finanças modernas” de Macau, com o in-
tuito de injectar uma nova dinâmica nos bancos chineses na construção de uma economia adequadamente diversificada da RAEM!

Retribuição à sociedade, com a assunção plena de responsabilidades empresariais e sociais. Neste ano, prestámos o nosso melhor 
empenho no trabalho de prevenção e controlo epidémico, e apoiámos proactivamente na retomada do trabalho e da produção. Para 
assegurar o funcionamento estável às empresas relacionadas dentro e fora de Macau, investimos num total de dezenas de milhares de 
milhões no fundo especial para alívio financeiro; convocámos todos os trabalhadores dentro e fora de Macau para participarem na acção 
intitulada “Doação para o combate à epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus”, para dar apoio à China e à RAEM no combate 
à epidemia; participámos no combate à pobreza em Congjiang da Província de Guizhou, com vista a ajudar o País a alcançar o triunfo 
na batalha da erradicação da pobreza; continuámos a ajudar os grupos vulneráveis locais e a apoiar o ensino dentro e fora de Macau, 
interpretando o princípio “retribuir à sociedade, por provir da sociedade” com boas acções; divulgámos com proactividade o sucesso da 
implementação dos princípios “Amor à Pátria, Amor a Macau” e “Um País, Dois Sistemas” em Macau!

Estamos no ponto histórico da conclusão plena do “ 4.º Plano Quinquenal” do nosso Banco e acreditamos que o resultado alcançado 
está estritamente ligado à consideração e à confiança dos governos dentro e fora de Macau assim como às instituições de fiscalização, ao 
grande apoio dos nossos investidores e clientes, e, ainda, ao apoio e apreço dos colegas da área financeira bem como a todas as pessoas 
dos diversos sectores da sociedade. Na qualidade e representando o Conselho de Administração, aproveitamos esta oportunidade para 
agradecer sinceramente a todas as pessoas dos diversos sectores da sociedade que deram, a longo prazo, carinho, apoio e impulso para o 
desenvolvimento do nosso Banco!

No ano de 2021, iremos procurar concretizar as tendências de desenvolvimento da época, associando-nos à implementação marcante 
do “14.º Plano Quinquenal” da Pátria-Mãe e dando alta importância à construção integrada da “Zona da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau”, da Delta do Rio Yang Tze e da Região Cheng Yu, integrando-nos ainda mais activamente no desenvolvimento nacional; 
apoiaremos, com mais iniciativa, o Governo da RAEM na governação de acordo com a lei e participaremos no estudo e na implementa-
ção do “2.° Plano Quinquenal” do Governo da RAEM, impulsionando a construção de “Um Centro, Uma Plataforma, Uma Base” e da 
Zona de Reforço da Cooperação entre a Província de Guangdong e Macau em Hengqin, para dar apoio de forma mais activa na constru-
ção da diversificação da economia de Macau.
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Neste ano de 2021, iremos persistir na orientação da “integração e ligação” e iremos aprofundar a reforma e impulsionar a inovação. 
Iremos, ainda, eliminar os pontos fracos e fortalecer a capacidade interna, continuando a caminhar no percurso de desenvolvimento com 
características próprias, diferenciação e diversificação. Assumiremos as responsabilidades de uma empresa financeira com acções con-
cretas e envidaremos esforços na maximização do valor para a sociedade, os clientes, os trabalhadores e os accionistas, avançando com 
todos os esforços para o planeamento do início do capítulo do “5.º Plano Quinquenal” do nosso Banco!

A promover segundo instruções do Conselho de Administração

Lyu Yao Ming  

Presidente do Conselho de Administração

25 de Março de 2021

f

Parecer do Conselho Fiscal

Por força do disposto no artigo 35.º, alínea f) do nº.1, dos estatutos do Banco Luso Internacional, S.A., compete ao Conselho Fiscal 
certificar-se da exactidão e de forma apropriada do balanço e da demonstração de resultados a apresentar anualmente pelo Conselho de 
Administração.

Submetido à consideração do Conselho, o relatório do Conselho de Administração e as demonstrações financeiras, referentes a 31 de 
Dezembro de 2020, bem assim, o relatório da Sociedade de Auditores KPMG, datado de 25 de Março de 2021, no qual se afirma que as 
demonstrações financeiras, apresentam de forma verdadeira e apropriada a situação financeira do Banco em 31 de Dezembro de 2020, e 
o lucro apurado no exercício então findo.

Examinados os documentos anteriormente mencionados, o Conselho Fiscal pronunciou-se no sentido de que o relatório e as demons-
trações financeiras estão em condições de serem apresentadas à apreciação e aprovação da Assembleia Geral dos Accionistas do Banco 
Luso Internacional, S.A.

O Presidente do Conselho Fiscal
Lee Fai Ming

Macau, aos 25 de Março de 2021
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Síntese do Parecer dos Auditores Externos 

Para os accionistas do Banco Luso Internacional, S.A. 
(Sociedade Anónima constituída em Macau) 

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras do Banco Luso Internacional, S.A. relativas ao ano de 2020, nos termos das 
Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, datado de 25 de 
Março de 2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das quais as presentes constituem um 
resumo. 

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2020, a demonstração de 
resultados, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como um 
resumo das politícas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas. 

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras anuais auditadas e dos livros 
e registos do banco. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as 
demonstrações financeiras auditadas e os livros e registos do banco. 

Para a melhor compreensão da posicão financeira do banco e dos resultados das suas operações, no período e âmbito abrangido pela 
nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras das quais as 
mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria. 

Ieong Lai Kun, Auditor de Contas 

KPMG Sociedade de Auditores 

Macau, 25 de Março de 2021 
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Instituições em que detém participação superior a 5% do respectivo capital ou superior a 5% dos seus fundos próprios
Nenhuma

Accionista qualificada
Xiamen International Investment Limited (constituída em Hong Kong)

Nomes dos titulares dos órgãos sociais

Conselho de Administração

Presidente: Lyu Yao Ming

Administrador Executivo: Jiao Yun Di 

                                   Chan Wai Shing

Administradores: Weng Ruo Tong

 Zhang De Chun 

 Pang Hong

 Ma Chi Kong

 Jong Lai Ching

 Chui Sai Peng Jose

 Leong Weng Pun

 Pang Chuan

 Fong Long Peng

Comissão Executiva:                

Presidente: Lyu Yao Ming

Membro: Jiao Yun Di 

 Chan Wai Shing

 Pang Hong

 Chui Sai Peng Jose

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Lyu Yao Ming

Secretária: Leong Ut Sin
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Conselho Fiscal

Presidente: Lee Fai Ming 

Membro: Zou Zhi Ming

 Wong Wai Pan

 Loi Lun Mio

Secretária da Sociedade: Leong Ut Sin

 $19,840.00

(Custo desta publicação $ 19 840,00)
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BANCO CMB WING LUNG, LIMITADA — SUCURSAL DE MACAU

BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

  MOP
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  MOP
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  MOP

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2020

CONTA DE EXPLORAÇÃO

  MOP
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CONTA DE LUCROS E PERDAS
  MOP

O GERENTE GERAL

Guo Zhihang

O CHEFE DA CONTABILIDADE

Tang Ying

2020

2020

2020 3
T24

2020 13.5 27.7
593.7 4373.9

2021

 

 

•

 $9,920.00

(Custo desta publicação $ 9 920,00)
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THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
SUCURSAL DE MACAU

(Publicações ao abrigo do artigo 76 do RJSF aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93M, de 5 de Julho)

Balanço anual em 31 de Dezembro de 2020
(Em patacas)

(Em patacas)

(Em patacas)
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Demonstração de resultados do exercício de 2020
Conta de exploração

(Em patacas)

Conta de lucros e perdas
(Em patacas)

Directora Executiva — Macau

Wang Yibo

Controladora Financeira

Tam Pui Si

Macau, 26 de Abril de 2021.

2020

26.8% 6.3 72.7% 8,900

17.6% 19.1%

2020
2020

26.8% 72.7%

2020

2020 6 29 氹

氹

2020 1 滙 Pulse
2020 9

滙

滙 HSBCnet

SMS
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Síntese dos resultados de 2020

As Receitas caíram 26.8% para MOP630 milhões e o Lucro Antes de Impostos desceram 72.7% para MOP89 milhões.

O Resultado Líquido de Juros diminuiu 17.6% e os Resultados em Operações Financeiras diminuíram 19.1%.

Em 2020, fomentados pelos contactos e relações internacionais do Grupo e por forma a melhor servir os nossos clientes, continuámos a 
nossa estratégia para ser o principal banco internacional em Macau, quando ao mesmo tempo, capturámos as oportunidades de comércio 
transfronteiriço com Hong Kong and a China Continental, nomeadamente na Área da Grande Baía  de Cantão-Hong Kong- Macau. As 
nossas receitas totais desceram 26.8%, ao passo que o nosso Lucro Antes de Impostos caiu 72.7% devido a uma maior taxa de imparida-
de de crédito verificada no nosso portfolio de Banca Comercial, a par dos volumes dos negócios mais baixos por causa da pandemia de 
Covid-19.

Não obstante as condições de mercado, que em 2020 se mostraram desafiadoras, o nosso balancete manteve-se saudável, tendo continuado 
a poupar nos nossos activos ponderados pelos riscos, tirámos ainda partido das oportunidades geradas com a internacionalização do 
RMB, e desenvolvimento da Área da Grande Baía. Aumentámos a nossa colaboração transfronteiriça, inclusive participando na zona 
de comércio livre de Zhuhai HengQin RMB do sistema transfronteiriço de gestão centralizada de tesouraria e realizando roadshows aos 
escritórios na China Continental e em Hong Kong. Acresce ainda que, expandimos o nosso departamento de banca comercial ao estabe-
lecermos a equipa dos negócios empresariais chinesas focada no desenvolvimento de negócios comerciais com os clientes da China.

Durante a pandemia do Covid-19, apoiámos o esquema de moratórias promovido pelo Governo. Por forma a apoiar a economia local, 
oferecemos ainda empréstimos em termos favoráveis aos nossos clientes tanto da banca commercial como de retalho.

Para alcançar melhores serviços de excelência e afirmar a dedicação no mercado local, a 29 de Junho de 2020, transferimos a nossa su-
cursal no Mercado Vermelho para a Taipa, na zona da Nova Grand, para alargar a nossa cobertura de rede tanto na Península de Macau 
como na Taipa. O serviço da linha directa geral do nosso banco foi prolongado para todos os dias numa semana para melhor servir a 
consulta dos clientes. Também recolocámos 2 ATM em áreas da alta densidade populacional para oferecer uma melhor e mais cómoda 
experiência bancária.

Na senda na nossa viagem digital, continuámos a simplificar o nosso processo aceitação de clientes, agilizando o processo de abertura de 
conta. O nosso cartão de crédito “Pulse UnionPay Dual Currency” foi lançado no Janeiro de 2020, permitindo um “cartão-unico” para 
qualquer transacção e pagamento dentro da Área da Grande Baía  sem taxa adicional. Em Setembro de 2020, lançámos recentemente 
o nosso primeiro “app” de banca móvel nas plataformas Apple e Android, com a capacidade de entrada no sistema através da verica-
ção biometrica segura e fácil, e os pagamentos com o cartão de crédito HSBC UnionPay nos comerciantes designados equipados com o 
UnionPay QR code. Para os clientes comerciais, as funções novas “Track Payments” e “Mobile Authentication” foram lançados no 
HSBCnet para oferecer mais conveniência sem esquecer a segurança.

Já no tocante à implementação de políticas de Combate ao Crime Financeiro e de Gestão de Risco, melhorámos a nossa ferramenta de 
fluxo de trabalho de crédito (Credit Workflow Tool) para permitir um “tempo de pagamento” mais rápido para os clientes. Diariamente, 
também substituímos cartas físicas por SMS e outras medidas digitais para a comunicação geral com o cliente, a fim de reduzir o risco 
operacional. Por outro lado, simplificámos as categorias de risco, bem como os fóruns para a governação e mecanismos de reporte, per-
mitindo, assim, uma melhor e mais célere experiência dos nossos clientes, mas também oferecendo um processo de crédito mais simples 
e seguro. Os nossos rácios relativos aos riscos de liquidez continuaram a ser geridos dentro do nosso apetite de risco e monitorizados com 
cuidado atendendo aos ambientes externos em que operamos.

Relativamente aos recursos humanos, continuámos a construir a nossa equipa, trazendo talentos com conhecimentos e experiências di-
versificados. Esforçámo- nos fortemente em recrutar, manter e empenhar os nossos trabalhadores na região da Área da Grande Baía. Os 
benefícios dados aos nossos trabalhadores são revistos constantemente, e assim, aumentámos a partipação e o envolvimento dos nossos 
funcionários, a consciência de actos de conduta e desenvolvemos melhores formas de implementar diversos programas, nomeadamente 
uma Townhall para todos os trabalhadores, programas de conhecimento da cultura da nossa empresa e implementámos uma política de 
empresa de trabalho flexível que permita os nossos trabalhadores a atingir um melhor balanço entre a vida privada e o trabalho.

Gostaria de aproveitar ainda esta oportunidade para agradecer aos nossos estimados clientes o seu apoio constante e à nossa equipa o 
seu leal e dedicado empenho.

Wang Yibo

Directora Executiva — Macau
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Relatório dos Auditores Externos Sobre as Demonstrações Financeiras Resumidas

Para a Gerência do The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited — Sucursal de Macau

As demonstrações financeiras resumidas anexas do The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited — Sucursal de Macau (a 
Sucursal) referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 resultam das demonstrações financeiras auditadas e dos registos con-
tabilísticos da Sucursal referentes ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o 
balanço em 31 de Dezembro de 2020 e a demonstração dos resultados do exercício findo naquela data, são da responsabilidade da Gerên-
cia da Sucursal. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto Gerência, sobre 
se as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas 
e com os registos contabilísticos da Sucursal, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obriga-
ções perante terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sucursal referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 de acordo com as Normas 
de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a 
nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de 26 de Abril de 2021.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020, a demonstração dos resultados e de outro 
rendimento integral, a demonstração de alterações nas reservas e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e 
um resumo das principais políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações fi-
nanceiras auditadas e com os registos contabilísticos da Sucursal.

Para uma melhor compreensão da posição financeira da Sucursal, dos resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as 
demonstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o res-
pectivo relatório do auditor independente.

Li Ching Lap Bernard

Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão

PricewaterhouseCoopers

Macau, 26 de Abril de 2021.

 $13,640.00

(Custo desta publicação $ 13 640,00)
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MOX 2020 12 31

MOX 2020 12 31 MOX

  

2021 4 29
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Transacção de Bens Financeiros de Chongwa (Macau), S.A.

(Publicações ao abrigo do artigo 75.º do RJSF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho)

Balanço em 31 Dezembro de 2020

 Patacas



8366    21   2021  5  26 

Demonstração de resultados do exercício de 2020

Conta de Exploração

 Patacas

 Presidente da Comissão Executiva Director

 Zhang Weichun Wang Wen

Macau, 29 de Abril de 2021.

Síntese do Relatório de Actividades

Em 2020, a economia global foi duramente atingida pela súbita eclosão do surto epidémico do novo tipo de coronavírus. A MOX tem, 
por um lado, persistido no combate à epidemia e por outro tem apoiado na retomada da produção através de 24 projectos relacionados 
com a emissão ou a oferta pública de obrigações de 17 emissoras, realizando a emissão e a oferta pública de vários tipos de obrigações, 
nomeadamente obrigações de juros, obrigações financeiras, obrigações de sociedades, obrigações “verdes” e obrigações anti-epidémicas 
denominadas em RMB, USD, EUR, MOP e HKD, entre outras moedas, tendo o montante acumulado das ofertas públicas de obrigações 
e das transacções superado os 120 mil milhões de patacas. Neste ano de 2021, é lançado o 14.º Plano Quinquenal Nacional, um período 
importante para Macau se integrar no desenvolvimento global do País. A MOX irá, plenamente, tirar partido da posição vantajosa de 
Macau como intersecção do desenvolvimento da economia do País, na circulação interna e internacional, com total confiança no poder 
da tecnologia financeira e da ética financeira para poderem ser prestados os melhores serviços no mercado financeiro global.

O Presidente da Comissão Executiva,
Zhang Weichun 
Macau, aos 29 de Abril de 2021
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O Parecer do Conselho Fiscal

Ex.mos Senhores Accionistas da Transacção de Bens Financeiros de Chongwa (Macau), S.A.

Em conformidade com o Código Comercial de Macau e os estatutos da Transacção de Bens Financeiros de Chongwa (Macau), S.A. 
(doravante designada por MOX), o Conselho Fiscal da MOX emite a sua opinião sobre o relatório de actividades, as demonstrações 
financeiras e a proposta de aplicação de resultados apresentados pelo Conselho de Administração relativamente ao ano de exercício de 
2020.

(a) O relatório anual de actividades até a 31 de Dezembro de 2020 do MOX reflecte, de forma precisa, as actividades promovidas e de-
senvolvidas pela Sociedade no ano de exercício ora em apreço,

(b) As demonstrações financeiras até a 31 de Dezembro de 2020 do MOX reflectem de forma correcta o funcionamento do MOX e a 
sua situação financeira, e a proposta da distribuição dos seus lucros está em conformidade com a situação efectiva da Sociedade.

Em conclusão, somos de opinião que o relatório, as demonstrações financeiras, assim como a proposta de aplicação de resultados apre-
sentados pelo Conselho de Administração devem ser aprovados.

Conselho Fiscal

Wei Jie (presidente)

Macau,aos 29 de Abril de 2021

Relatório dos auditores externos sobre as demonstrações financeiras resumidas 

Para Os Accionistas da Transacção de Bens Financeiros de Chongwa (Macau), S.A.  

(constituída em Macau como sociedade anónima de responsabilidade limitada) 

As demonstrações financeiras resumidas anexas da Transacção de Bens Financeiros de Chongwa (Macau), S.A. (Sociedade) referentes 
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 resultam das demonstrações financeiras auditadas e dos registos contabilísticos da Socie-
dade referentes ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de 
Dezembro de 2020 e a demonstração dos resultados do exercício findo naquela data, são da responsabilidade do Conselho de Adminis-
tração da Sociedade. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto Accionistas, 
sobre se as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras au-
ditadas e com os registos contabilísticos da Sociedade, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos 
obrigações perante terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 de acordo com as Nor-
mas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos 
a nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de [29 de Abril] de 2021.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020, a demonstração dos resultados, a de-
monstração de alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das prin-
cipais políticas contabilísticas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações fi-
nanceiras auditadas e com os registos contabilísticos da Sociedade. 

Para uma melhor compreensão da posição financeira da Sociedade, dos resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as 
demonstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o res-
pectivo relatório do auditor independente.

Ng Wai Ying
Contabilista Habilitado a exercer a Profissão
PricewaterhouseCoopers 

Macau, 29 de Abril de 2021 

A lista das Instituições em a MOX detém participações superiores a 5% do respectivo capital ou superiores a 5%

Nenhuma

Accionistas Qualificados

Nome do Accionista Percentagem
Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada 48%
Parafuturo de Macau Investimento e Desenvolvimento Limitada 15%
Sociedade de Investimento Cheong Kam, Lda. 10%
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Órgãos Sociais     Comissão Executiva:

Conselho de Administração:   Presidente: Zhang Weichun

Presidente: Fu Jianguo    Vogais: Ruan Tianxun

Vice-Presidente: Peng Jinhong       Wang Wen

Administradores: Zhang Weichun       Xiao Hua

 Tam Pak Yuen       Ngai Lap San

 Ruan Tianxun   Conselho Fiscal:

 Wang Wen   Presidente: Wei Jie

 Xiao Hua   Vogais: Csc & Associados-Sociedade de Auditores representada pela Chan Yuk Ying

 Ngai Lap San       Shao Jian

          Secretária da Sociedade: Xiao Hua

.

 $14,880.00

(Custo desta publicação $ 14 880,00)
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2020

2020 状

79.3% 85.0% 2020 56.3%

6.7%
8.7% 2020 1.33% 2019

1.55% 10.3% 2019 13.7%
2019

2020

2020 4

2020 8 e-Corp
2020 6

2021 2021

 

2021 4 30

BC M

AMCM
岀

岀

a

b

c

  da Conceição Reisinho, Fernando Manuel

  Mayhew, Nicholas John
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5% 5%

  

   -

  

 702,000  78%

DSB BCM (1) Limited 99,000  11%

DSB BCM (2) Limited 99,000  11%

  

  

  

da Conceição Reisinho, Fernando Manuel 

Mayhew, Nicholas John 
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   a

   b

  

a 2020 1 16

b  2020 1 16

BANCO COMERCIAL DE MACAU, S.A.

(Publicações ao abrigo do artigo 75 do RJSF aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho)

 BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 Valores em Patacas

 Valores em Patacas



8374    21   2021  5  26 

 Valores em Patacas

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2020

Conta de Exploração

 Valores em Patacas

Conta de Lucros e Perdas

 Valores em Patacas

O CHEFE DA CONTABILIDADE PELO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

PELO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

Chit-Kwan Wong Alick Yuk-Fai Chiu Pak-Hung Lau

Macau, 30 de Abril de 2021
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Banco Comercial de Macau, S.A.
Síntese do Relatório de Actividades de 2020

Em 2020, face ao surto pandémico do novo tipo de coronavírus, o ambiente económico geral de Macau, e até do mundo inteiro, está 
sujeitou a um choque inesperado. Devido à alta dependência dos sectores do jogo e do turismo em Macau, a economia local sofreu um 
impacto notoriamente grave. A receita do jogo e o número de visitantes decresceram, respectivamente, 79,3% e 85,0%, tendo o Produto 
Interno Bruto de Macau do ano de 2020 contraído 56,3%.

Perante esta situação económica desfavorável, o Banco Comercial de Macau, S.A. (adiante designado por “este Banco”), subsidiária de 
Macau do Dah Sing Bank, Limited e detida totalmente pelo mesmo, tomou medidas mais cautelosas no âmbito da gestão da carteira de 
créditos, tendo inclusivamente posto termo a uma parte dos créditos e relações com clientes que não satisfazia a previsão retributiva para 
os negócios deste Banco ou que apresentava um risco de crédito relativamente alto. Assim sendo, apesar de se ter mantido um nível sau-
dável na qualidade da carteira de créditos, o total de créditos contraídos diminuiu 6,7% em comparação com o final do ano anterior. Ao 
mesmo tempo, este Banco dedicou-se a reduzir os depósitos de custo mais elevado e a atrair outros de baixo custo, o que gerou, dentro 
do mesmo ano, um aumento de 8,7% nos saldos dos depósitos à ordem e à poupança, bem como elevou a percentagem dos depósitos à 
ordem e à poupança em relação à percentagem dos depósitos totais. Em 2020, em termos gerais, as margens de juro líquidas deste Banco 
foram de 1,33%, uma ligeira descida em comparação com as de 1,55% no ano de 2019. Perante a debilidade do ambiente económico, as 
receitas líquidas de emolumentos e comissões deste Banco reduziram em 10,3%, tendo diminuído 13,7% na receita operacional total em 
relação a 2019. Nesse ano, apesar de se ter mantido um nível saudável na qualidade de capitais em geral, em comparação com os custos 
de crédito extremamente baixos em 2019, registou-se um avultado aumento nas perdas de imparidade dos créditos, principalmente gerado 
por uma violação de um contrato de empréstimo empresarial e a respectiva desvalorização de bens hipotecados. Conjugando ainda com 
a diminuição na receita operacional, verificou-se um significativo decréscimo no lucro líquido deste Banco no ano de 2020.

No ano de 2020, com o intuito de elevar a sua própria competitividade, este Banco lançou novos produtos e serviços, tido sido apresentado 
em Abril um produto de depósito totalmente novo e inovador, o “Star Rewards Account”, o primeiro produto em Macau a vincular a 
conta de depósito ao cartão de crédito, permitindo aos seus clientes ganharem prémios de Asia Miles.

Este Banco, assumindo como missão promover a transformação digital, introduziu com sucesso, em. Agosto de 2020, a função de re-
conhecimento biométrico na sua aplicação móvel e-Corp destinada aos clientes empresariais, simplificando os processos de transacção 
electrónica por parte destes clientes e proporcionando um ambiente de transacção mais seguro e de alta eficiência. Para além disso, 
lançou em Junho de 2020 uma plataforma de aplicação electrónica, permitindo aos clientes, através desta nova função e do próprio 
atendimento, pedirem cartão de crédito e entregarem os respectivos documentos via Internet. Ainda visando elevar o conhecimento e a 
utilização dos produtos pelos clientes, este Banco desenvolveu um novo código QR para os trabalhadores de marketing, que facilitou a 
sua apresentação da plataforma electrónica para o pedido de cartão de crédito junto dos clientes, permitindo-lhes um acesso e uma utili-
zação mais convenientes.

De acordo com a nova estratégia estabelecida a médio prazo pelo Grupo, 2021 é o primeiro ano da nova estratégia a médio prazo deste 
Banco. Tendo sido elevada a fasquia em termos das metas de negócios para o ano de 2021, este Banco irá lançar diversos projectos de 
negócios, o que permite que os seus negócios sejam desenvolvidos com maior foco nas necessidades dos clientes, aumentar os depósitos 
de baixo custo e aperfeiçoar as carteiras de receitas provenientes de juro e não provenientes de juro. Este banco irá acompanhar estreita-
mente a implementação da nova estratégia e esforçar-se-á na prestação de um maior contributo nos anos seguintes. Através desta opor-
tunidade, gostaria de expressar o meu profundo agradecimento pelo apoio dado, ao longo do tempo, por todos os clientes, trabalhadores 
e accionistas.

Pak-Hung Lau

Director Executivo

30 de Abril de 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos Accionistas do Banco Comercial de Macau, S. A.

Nos termos do Código Comercial de Macau e dos estatutos do Banco Comercial de Macau, S. A. (“BCM”), o Conselho Fiscal do BCM 
emite parecer sobre o relatório, os documentos de relato financeiro e a proposta de afectação dos resultados apresentados pelo Conselho 
de Administração relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.

O Conselho Fiscal do BCM verificou as transacções e a gestão do Banco durante o ano de 2020. As suas competências incluem a super-
visão da gestão do Banco; o exame dos livros e registos e sua actualização; a verificação dos activos; a análise dos critérios contabilísticos 
e o respectivo impacto nos resultados do exercício; o exame dos documentos de relato financeiro anuais, bem como outras verificações 
previstas na lei e nos estatutos.

O Conselho Fiscal analisou a informação contabilística preparada pelo Banco durante o ano e submetida regularmente à Autoridade 
Monetária de Macau (“AMCM”), e seguiu outros procedimentos considerados adequados para as circunstâncias, incluindo o exame ao 
relatório do auditor independente.

Analisámos o relatório emitido pelo auditor independente PricewaterhouseCoopers, datado de 24 de Fevereiro de 2021, o qual expressa 
uma opinião sem reservas sobre os documentos de relato financeiro do Banco, relativos ao ano findo em 31 de Dezembro de 2020.
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Obtivémos todas as informações e explicações consideradas necessárias para efeitos das nossas verificações e, com base no trabalho efec-
tuado, somos de opinião de que:

(a) O relatório, bem como os documentos de relato financeiro, apresentados pelo Conselho de Administração reflectem fielmente a situa-
ção financeira do Banco em 31 de Dezembro 2020 e estão em conformidade com o estabelecido no Código Comercial de Macau, com as 
Normas de Relato Financeiro e com os estatutos do banco;

(b) Os princípios contabilísticos e os critérios utilizados nas estimativas adoptadas pelo Conselho de Administração na preparação dos 
documentos de relato financeiro apresentados foram os apropriados atendendo às circunstâncias;

(c) O relatório, bem como os documentos de relato financeiro, apresentados pelo Conselho de Administração não necessitam de quais-
quer alterações.

OPINIÃO

Em conclusão, somos de parecer de que o relatório e os documentos de relato financeiro apresentados pelo Conselho de Administração 
relativamente ao ano findo em 31 de Dezembro de 2020, assim como a sua proposta de afectação de resultados, sejam aprovados na 
próxima Assembleia Geral Ordinária de Accionistas, em 25 de Março 2021.

Macau, 10 de Março de 2021

O Conselho Fiscal

— Presidente — da Conceição Reisinho, Fernando Manuel

— Vice-Presidente — Mayhew, Nicholas John

— Vogal — Sen Chun Wai

Relatório dos auditores externos sobre as demonstrações financeiras resumidas

PARA OS ACCIONISTAS DO BANCO COMERCIAL DE MACAU, S.A.

(Constituido em Macau como sociedade anónima)

As demonstrações financeiras resumidas anexas do Banco Comercial de Macau, S.A. (o “Banco”) referentes ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2020 resultam das demonstrações financeiras auditadas e dos registos contabilísticos referentes ao exercício findo naquela 
data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020 e a demonstração dos 
resultados do exercício findo naquela data, são da responsabilidade do Conselho de Administração do Banco. A nossa responsabilidade 
consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto accionistas, sobre se as demonstrações financeiras resumi-
das são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas e com os registos contabilísticos do 
Banco, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obrigações perante terceiros pelo conteúdo 
deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras do Banco referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 de acordo com as Normas 
de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a 
nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras no relatório de 24 de Fevereiro de 2021.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020, a demonstração dos resultados, a de-
monstração de alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das prin-
cipais políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações fi-
nanceiras auditadas e com os registos contabilísticos do Banco.

Para uma melhor compreensão da posição financeira do Banco, dos resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as de-
monstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o respecti-
vo relatório do auditor independente.

Ng Wai Ying

Contabilista Habilitado a exercer a Profissão

PricewaterhouseCoopers

Macau, 30 de Abril de 2021
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INSTITUIÇÕES EM QUE O BANCO DETÉM PARTICIPAÇÕES SUPERIORES A 5% DO RESPECTIVO CAPITAL OU SU-
PERIORES A 5% DOS SEUS FUNDOS PRÓPRIOS :

NOME DAS INSTITUIÇÕES  PERCENTAGEM

Nenhuma   -

ACCIONISTAS QUALIFICADOS :

NOME DO ACCIONISTA NÚMERO DE ACÇÕES PERCENTAGEM

Dah Sing Bank, Limited 702,000  78%

DSB BCM (1) Limited 99,000  11%

DSB BCM (2) Limited 99,000 11%

ÓRGÃOS SOCIAIS :

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Leonel Alberto Alves Presidente

Ma Iao Lai Secretário

Cheong Lok Tin Secretário

CONSELHO FISCAL

da Conceição Reisinho, Fernando Manuel Presidente

Mayhew, Nicholas John Vice-Presidente

Chun-Wai Sen (Simon Sen) Vogal

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

David Shou-Yeh Wong Presidente

Hon-Hing Wong (Derek Wong) Membro

Harold Tsu-Hing Wong Membro

Gary Pak-Ling Wang Membro

Yiu-Fai Kong (Eddie Kong) Membro (a)

Pak-Hung Lau Membro (b)

Alick Yuk-Fai Chiu Membro

(a) Cessou funções em 16/01/2020

(b) Nomeado vogal em 16/01/2020

 $21,080.00

(Custo desta publicação $ 21 080,00)
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HANG SENG BANK LIMITED — SUCURSAL DE MACAU

32/93/M
(Publicações ao abrigo do artigo 76.º do RJSF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho)

Balanço anual em 31 de Dezembro de 2020

 
 (Em patacas)
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 (Em patacas)



8380    21   2021  5  26 

Demonstração de resultados do exercício de 2020

Conta de exploração

 
 (Em patacas)

Conta de lucros e perdas

 
 (Em patacas)
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 (Em patacas)

O Gerente da Sucursal de Macau,

Isidorus Fong

O Chefe da Contabilidade

Jeffrey Ng

Macau, 23 de Abril de 2021.

2020 [ ] 2019 撃

2020
2020 12 31

19.25 139.26 1.35

Hang Seng Bank Limited (Sucursal de Macau) — Síntese do Relatório de Actividades

No ano de 2020, a conjuntura de exploração ficou caracterizada por um período de (elevadas) dificuldades. As economias e as sociedades 
no mundo inteiro sofreram um profundo impacto decorrente da epidemia da COVID-19, tendo-se verificado não só o impedimento do 
fluxo de pessoas e do fluxo logístico, com o consequente golpe nas actividades industrial e comercial, mas também as mudanças significa-
tivas no modelo de necessidades de consumo do mundo.

Neste ambiente pleno de desafios, o Hang Seng Bank Limited (Sucursal de Macau) prosseguiu com a sua estratégia “ter por base os 
clientes” de modo a oferecer um serviço bancário mais simples e mais conveniente e uma experiência de melhor qualidade visando au-
mentar a eficiência dos serviços no futuro. Por outro lado, com a transformação activa, o Banco promoveu a necessária inovação a fim de 
beneficiar melhor os clientes e a comunidade.
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As actividades principais exercidas pela Sucursal de Macau aos clientes comerciais e individuais, no ano de 2020, consistiram na presta-
ção de diversos tipos de serviços bancários, incluindo serviços diversificados de depósito e financiamento comercial, serviços comerciais 
transfronteiriços em renminbi, créditos hipotecários por imóveis, financiamento empresarial, transferências e operações cambiais, co-
brança de títulos e serviços de agenciamento de seguros. À data de 31 de Dezembro de 2020, os depósitos e créditos de clientes totaliza-
vam respectivamente MOP1 925 milhões e MOP13 926 milhões, sendo o lucro, deduzido do imposto anual, de MOP135 milhões.

Perspectivando o futuro, a Sucursal continuará a adoptar uma abordagem dinâmica, mas também estratégica, para suas operações, por 
forma a atingir um crescimento sustentável face as condições inconstantes de mercado, bem como continuará a investir no aperfeiçoa-
mento dos seus serviços de forma a agarrar as novas oportunidades que se proporcionam no âmbito da Grande Baía.

Em nome da administração da Sucursal, gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar a nossa sincera apreciação pelo grande 
e contínuo apoio que temos recebido por parte das várias autoridades do Governo, clientes e pessoal.

O Gerente da Sucursal do

Hang Seng Bank Limited (Sucursal de Macau)

Isidorus Fong

RELATÓRIO DOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS 

HANG SENG BANK LIMITED — SUCURSAL DE MACAU

As demonstrações financeiras resumidas anexas do Hang Seng Bank Limited — Sucursal de Macau (a Sucursal) referentes ao exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2020 resultam das demonstrações financeiras auditadas e dos registos contabilísticos da Sucursal referentes 
ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 
2020 e a demonstração dos resultados do exercício findo naquela data, são da responsabilidade da Gerência da Sucursal. A nossa respon-
sabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto Gerência, sobre se as demonstrações financeiras 
resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas e com os registos contabilísticos 
da Sucursal, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obrigações perante terceiros pelo conteú-
do deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sucursal referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 de acordo com as Normas 
de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a 
nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de 23 de Abril de 2021.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020, a demonstração dos resultados, a de-
monstração de alterações nas reservas e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das principais 
políticas contabilísticas e outras notas explicativas.



N.º 21 — 26-5-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 8383

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações fi-
nanceiras auditadas e com os registos contabilísticos da Sucursal.

Para uma melhor compreensão da posição financeira da Sucursal, dos resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as 
demonstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o res-
pectivo relatório do auditor independente.

Li Ching Lap Bernard 

Contabilista Habilitado a exercer a Profissão

PricewaterhouseCoopers

Macau, 23 de Abril de 2021.

 $12,400.00

(Custo desta publicação $ 12 400,00)
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Banco CITIC Internacional (China) Limitada Sucursal de Macau

32/93/M
 (Publicações ao abrigo do artigo 76.º do RJSF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho)

Balanço anual em 31 de Dezembro de 2020

 
 MOP
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 MOP
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 MOP

Demonstração de Resultados do Exercício de 2020

Conta de Exploração

 
 MOP
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Conta de Lucros e Perdas

 
 MOP

Director da Sucursal, Sucursal de Macau

Felix Xia

O Chefe da Contabilidade

Emily Sio

2020

2020 12 31 MOP48.92 97% 户 MOP38.54
120% 时 额 MOP14.44 4.2%

MOP4600 13.73%

2020

Síntese do Relatório de Actividades

Num ambiente externo repleto de desafios, esta Sucursal, integrada no mercado local de Macau, tem empenhado e aproveitado as opor-
tunidades de desenvolvimento na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, tendo sido alcançados bons resultados operacionais no 
ano de 2020.

Até 31 de Dezembro de 2020, o activo desta Sucursal cifrou-se em MOP 4,892 mil milhões, representando um crescimento de 97% em 
relação ao ano anterior, com relevo para o crédito a clientes que registou um crescimento acentuado de 120% em relação ao ano anterior, 
atingindo MOP 3,854 mil milhões, equivalente ao dobro do montante mais elevado obtido desde o estabelecimento da Sucursal. O sal-
do dos depósitos desta Sucursal atingiu MOP 1,444 mil milhões, resultando num crescimento de 4,2% em relação ao ano anterior. E os 
resultados operacionais antes das provisões para imparidade foram de MOP 46 milhões, representando um crescimento de 13,73% em 
relação ao ano anterior.

Em 2020, esta Sucursal continuou a desenvolver os seus produtos e serviços, assumindo a liderança exclusiva do empréstimo sindicado, 
pela primeira vez, no mercado local. Ao mesmo tempo, deu um avanço histórico na subscrição de obrigações empresariais no exterior.

Perspectivando o novo ano, esta Sucursal continuará a melhorar a gestão de operação, a controlar os riscos e a desenvolver as suas capa-
cidades, tentaremos dar um melhor contributo para satisfazer as necessidades de prestação de serviços em Macau.

Por último, a equipa de gestão desta Sucursal gostaria de apresentar sinceros agradecimentos aos diversos sectores da sociedade de Ma-
cau e aos clientes pelo apoio depositado nesta Sucursal no ano transacto.

Felix Xia

Director da Sucursal, Sucursal de Macau
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RELATÓRIO DOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS 

BANCO CITIC INTERNACIONAL (CHINA) LIMITADA — SUCURSAL DE MACAU

As demonstrações financeiras resumidas anexas do Banco CITIC Internacional (China) Limitada, Sucursal de Macau (a Sucursal) refe-
rentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 resultam das demonstrações financeiras auditadas e dos registos contabilísticos da 
Sucursal referentes ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 
de Dezembro de 2020 e a demonstração dos resultados do exercício findo naquela data, são da responsabilidade da Gerência da Sucursal. 
A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto Gerência, sobre se as demons-
trações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas e com os re-
gistos contabilísticos da Sucursal, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obrigações perante 
terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sucursal referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 de acordo com as Normas 
de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a 
nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de 30 de Abril de 2021.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020, a demonstração dos resultados, a de-
monstração de alterações nas reservas e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das principais 
políticas contabilísticas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações fi-
nanceiras auditadas e com os registos contabilísticos da Sucursal.

Para uma melhor compreensão da posição financeira da Sucursal, dos resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as 
demonstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o res-
pectivo relatório do auditor independente.

Ng Wai Ying

Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão

PricewaterhouseCoopers 

Macau, 30 de Abril de 2021.

 $12,400.00

(Custo desta publicação $ 12 400,00)
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BANCO WELL LINK, S.A.

Balanço anual em 31 de Dezembro de 2020

Patacas
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 Patacas
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Demonstração de Resultados

Conta de Exploração
 
 Patacas
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Conta de Lucros e Perdas
 
 Patacas

Presidente da Comissão Executiva

Chong Sio Fai

Director Executivo

Huang Ruisheng

Macao, 29 de Março de 2021.

123.9 102.8 41.9
22.8% 34.2% 36.9% 2.3 61.3% 1.02

A PP
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90,186,312 叁

1 18,037,262  

2 72,149,050

2021 3 29

    

  

  

  

   

  

  

   Paulo Jorge Fernandes Franco 

    

    

    

    委任日期11.08.2020

   Antonio Jose Felix Pontes  委任日期16.11.2020 

    委任日期11.06.2020

    

    委任日期15.01.2020

   Artur Jorge Teixeira Santos 

    離職日期30.06.2020

    離職日期31.03.2020

    離職日期31.05.2020

    離職日期10.06.2020

   

    委任日期11.06.2020

    

    委任日期15.01.2020

   Artur Jorge Teixeira Santos 

    離職日期10.06.2020

   

  

  

   崔世昌會計師事務所 由莫子銘代表  
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Síntese do Relatório do Conselho de Administração

Os Administradores do Banco Well Link, S.A. (o “Banco”) apresentam o seu relatório do Banco para o exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2020.

Relatório de Gestão e Negócios

Em 2020, com a política de “estabelecer uma base, ter um desenvolvimento sustentável, servir a comunidade local e expandir para a área 
da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau”, o Banco Well Link alcançou uma melhoria contínua e constante em escala, qualida-
de e eficiência. Em 31 de Dezembro de 2020, os ativos totais do Banco atingiram 12,39 mil milhões de patacas, sendo os depósitos totais 
de 10,28 mil milhões patacas e os empréstimos totais de 4,19 mil milhões de patacas, representando aumentos de 22,8%, 34,2% e 36,9%, 
respetivamente, desde o final de 2019. Em 2020, o Banco registou uma receita líquida de juros de 230 milhões patacas, o que corresponde 
a um aumento de 61,3% em relação ao ano anterior, e um lucro antes de impostos de 102 milhões patacas.

Mantendo o espírito de ponte em todos os serviços, o Banco Well Link fortaleceu a capacidade de negócios financeiros das suas agências, 
melhorou a disposição da rede de agências e superou as dificuldades de operação e gestão causadas pela pandemia. Seguindo o princípio 
de “não esquecer nossa intenção original e servir sinceramente a sociedade”, promovemos ativamente o estabelecimento de agências sem 
barreiras, isto é, de fácil acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Em 2020, o Banco Well Link fortaleceu ainda mais os recursos de prestação de serviços na plataforma móvel de banco inteligente, apri-
morou continuamente as funções e a segurança deste aplicativo do banco, melhorou a experiência dos utilizadores e ofereceu suporte to-
tal aos clientes para que possam lidar facilmente com várias contas e tratar questões de negócios sem sair de casa: Dessa forma o Banco 
Well Link ajudou os seus clientes a economizar o seu valioso tempo.

O Banco Well Link aderiu com sucesso à rede JETCO, permitindo aos seus clientes levantar dinheiro em caixas eletrónicas de bancos 
com o logotipo JETCO sem pagar nenhuma taxa de utilização.

O Banco Well Link continua o seu caminho em busca de alcançar avanços, aprimorando os serviços existentes e trazendo múltiplas li-
nhas de novos produtos: lançando produtos de crédito para a Grande Baía; desenvolvendo serviços de depósito inteligente; e, em seguida, 
promovendo os serviços da Well Link Securities, que fornece canais convenientes para os clientes comprarem e venderem ações da bolsa 
de Hong Kong; além de cofres para armazenamento de bens valiosos, serviços de E-Billing, abertura de conta online assim como outros 
produtos que fornecem aos nossos clientes serviços diversificados e de valor acrescentado.

Desde a sua criação, o Banco Well Link tem seguido as políticas de desenvolvimento nacional da Área da Grande Baía de Guangdong-
-Hong Kong-Macau. E Macau, enraizado, sob a brisa primaveril da integração da Grande Baía, sobrevive na acirrada competição e 
desenvolve-se com inovação. Defendendo, “criar raízes na comunidade, trabalhar o ano todo” como o guia de ação externa na aplicação 
do espírito das pontes e “liderar pela ciência e tecnologia para atender plenamente os clientes” como nossa força interna de autoaperfei-
çoamento contínuo, implementamos firmemente a filosofia de operação “Baseado em Hong Kong e Macau, construindo pontes em todo 
o mundo.” Não temos medo de qualquer ocorrência, quer venha vento ou chuva, não tememos os perigos, e faremos esforços incessantes 
para promover a comunhão financeira entre Guangdong, Hong Kong e Macau!

O tempo e a maré não esperam por ninguém, as coisas boas vêm para quem trabalha. Em 2021, o Banco Well Link irá, com uma atitude 
positiva, aproveitar ao máximo as oportunidades no desenvolvimento da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. Com 
o espírito e estilo de pragmatismo, prudência, inovação e responsabilidade, serviremos o mercado de Macau com atenção, desenvolvere-
mos produtos e serviços de alta qualidade e reforçaremos a conformidade e o controlo de risco, respeitaremos a responsabilidade social 
corporativa e esforçar-nos-emos para construir um Banco inteligente com características de qualidade, mantendo sempre um espírito 
vigoroso, perseverante e determinado em contribuir para a sociedade macaense.

Proposta de Aplicação de Resultados

Nos termos legais e estatutários, o Conselho de Administração propõe, para aprovação da Assembleia Geral que o lucro líquido de 
90.186.312 patacas (noventa milhões cento e oitenta e seis mil trezentas e doze patacas) completado em 31 de Dezembro de 2020 seja uti-
lizado da seguinte forma: 

(1) Reserva legal: 18.037.262 patacas, em linha com os 20% do lucro líquido

(2) Rendimentos retidos: 72.149.050 patacas

Banco Well Link, S.A.

Conselho de Administração

29 de Março de 2021

ORGÃOS SOCIAIS

Mesa da Assembleia Geral

Xu Chujia (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Yeung Chi Shing (Secretário da Mesa da Assembleia Geral)

Xiang Fei (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)
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Conselho de Administração

Zhang Shengman (Presidente do Conselho de Administração)

Xu Chujia (Administrador)

Paulo Jorge Fernandes Franco (Administrador)

Hon Wai Ming (Administradora)

So Shing Shun (Administrador)

Fang Hongguang (Administrador)

Lao Pun Lap (Administrador - nomeado em 11.08.2020)

Antonio Jose Felix Pontes (Administrador - nomeado em 16.11.2020)

Chong Sio Fai (Administrador - nomeado em 11.06.2020)

Huang Ruisheng (Administrador)

Cai Kunshan (Administrador - nomeado em 15.01.2020)

Artur Jorge Teixeira Santos (Administrador)

Ngan Yuen Ming (Administradora - resignou em 30.06.2020)

Chen Hua (Administrador - resignou em 31.03.2020)

Tse Yung Hoi (Administrador - resignou em 31.05.2020)

Du Miaomiao (Administradora - resignou em 10.06.2020)

Comissão Executiva

Chong Sio Fai (Administrador - nomeado em 11.06.2020)

Huang Ruisheng (Administrador)

Cai Kunshan (Administrador - nomeado em 15.01.2020)

Artur Jorge Teixeira Santos (Administrador)

Du Miaomiao (Administradora - resignou em 10.06.2020)

Conselho Fiscal

Ng Man Kung (Presidente do Conselho Fiscal)

Vong Hin Fai (Membro do Conselho Fiscal)

CSC & Associados - Sociedade de Auditores (Representado por Mok Chi Meng; Membro do Conselho Fiscal)

Secretária da Sociedade

Xiang Fei

Instituições em que detém participação superior a 5% do respectivo capital ou superior a 5% dos seus fundos próprios

Capital Total Capital de retenção Valor percentual (%)

Europ Assistance (Macau) — Serviços de Assis-
tência Personalizados, Lda.

MOP400,000 MOP 100,000 25%

Zhuhai Liqiao Jinrong Keji Youxian Gongsi CNY 10,000,000 CNY 2,000,000 20%

Acionistas do Banco 

Acionistas com participação qualificada em 31 de dezembro de 2020:

Gestão de Participações Well link Limitada 59,67%

Gestão de Participações de Kingyin (Macau) Limitada 15%

Companhia de Investimento Shengman Sociedade Unipessoal Limitada 10%    
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Nos termos da lei, do mandato que nos conferiram e dos Estatutos da Sociedade, vimos submeter à Vossa apreciação o Relatório sobre a 
actividade fiscalizadora desenvolvida e dar o Parecer sobre o Relatório do Conselho de Administração, o Balanço e a Demonstração de 
Resultados do BANCO WELL LINK, S.A., relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.

O Relatório do Conselho de Administração evidencia de maneira clara a situação económica e financeira e a evolução da actividade do 
Banco durante o exercício de 2020.

Verificámos a regularidade da escrituração contabilística, não tendo tomado conhecimento de qualquer violação da lei ou do contrato de 
sociedade.

Em resultado dos exames efectuados, é nossa convicção que o Relatório do Conselho de Administração é suficientemente esclarecedor 
da actividade do Banco e que os demais documentos apresentados satisfazem as disposições legais e estatutárias.

Com base nas verificações e conclusões referidas, somos de Parecer que:  

1. Sejam aprovadas as Demonstrações Financeiras Auditadas pela Ernst & Young — Auditores, e a Demonstração de Resultados para 
submissão à Assembleia Geral para aprovação; e,

2. Seja aprovada a proposta de aplicação de resultados.

Macau, 29 de Março de 2021

O Conselho Fiscal 

Ng Man Kung (Presidente)

Vong Hin Fai (Membro)

Mok Chi Meng (Representante do CSC & Associados  Sociedade de Auditores) (Membro)

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Banco Well Link, S.A. 

(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Banco Well Link, S.A. relativas ao ano de 2020, nos termos das Normas de 
Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, datado de 29 de Março de 
2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das quais as presentes constituem um resumo.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem a demonstração da posição financeira, à data de 31 de Dezembro 
de 2020, a demonstração de resultados, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao 
ano findo, assim como um resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras anuais auditadas a que acima 
se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as de-
monstrações financeiras auditadas.

Para a melhor compreensão da posição financeira da Banco Well Link, S.A. e dos resultados das suas operações, no período e âmbito 
abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financei-
ras das quais as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

BAO King To (Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão)

Ernst & Young — Auditores

(Contabilistas Habilitados a Exercer a Profissão)

Macau

29 de Março de 2021
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