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O Caixa Angola é um Banco angolano integrado no Gru-
po Caixa Geral de Depósitos e que por esta via assume 
um posicionamento internacional, conseguindo servir os 
seus clientes particulares e empresas não só em Angola, 
mas também na Europa, América e Ásia.

Assim, nestas páginas são apresentados alguns exem-
plos da cultura do artesanato e arte popular do Mundo, 
especialmente de alguns dos países onde o Grupo CGD 
está presente, evidenciando a diversidade das tradições 
dessas geografias e a multiculturalidade que o Caixa An-
gola também representa.
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1    Mensagem do Presidente da Comissão Executiva

Mensagem 
do Presidente 
da Comissão 
Executiva 

Não obstante os esforços e medidas que 
têm sido levados a cabo pelo Executivo 
Angolano, a economia nacional continuou 
em recessão pelo terceiro ano consecuti-
vo, o que é mais uma condicionante para a 
materialização do objectivo estratégico de 
diversificação da economia, tão desejado 
por todos os agentes económicos.
Consciente da importância da indústria 
petrolífera para a sustentabilidade econó-
mica do País, o Executivo Angolano imple-
mentou algumas reformas estruturais, no 
sentido de tornar o País mais atractivo para 
os operadores internacionais. Entre estas, 
destaque para a criação da Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
Foi também anunciado o PROPRIV - Pro-
grama de Privatizações de Participações 
do Estado, em que se inclui a venda, já em 
2020, da participação detida pelo Grupo 
Sonangol no BCGA, num conjunto de 195 
participações que deverão ser alienadas 
no período 2019-2022, tendo em vista 
reduzir o peso do Estado no sector em-
presarial, criando condições mais favorá-
veis à iniciativa privada, ao investimento 
estrangeiro e à aquisição de know-how e 
competências específicas.
Ainda no campo económico, realce para a 
publicação pelo BNA do aviso nº 4/2019, 
complementado pelo aviso nº 7/2019, os 
quais definem a obrigatoriedade dos Ban-
cos concederem crédito ao sector real da 
economia,  no valor de 2% do seu activo, 
e em condições de preço fixadas adminis-
trativamente e muito inferiores às taxas de 
mercado, nomeadamente para a produ-
ção de uma lista de bens essenciais em 
que a produção nacional é deficitária.
O conjunto de medidas de política econó-
mica, monetária e cambial que têm vindo 
a ser implementadas têm permitido obter 
alguns resultados tanto no controlo da in-
flação, que continuou a descer em 2019, 
atingindo o valor de 16,9%, o mais baixo 
desde 2015, como na gestão da utiliza-
ção das divisas, que permitiu, pela pri-
meira vez desde de 2013, o crescimento 
das Reservas Líquidas Internacionais, as 
quais aumentaram, relativamente ao ano 
anterior, cerca de 11,2%, situando-se em 
11,84 mil milhões de USD.

Em termos de política monetária, desta-
que para o aumento, de 17% para 22%, 
do coeficiente de reservas obrigatórias 
em moeda nacional, o que veio colocar 
maior pressão sobre a liquidez em moeda 
nacional. Por isso, foi necessário reforçar 
a competitividade das nossas taxas pas-
sivas, no sentido de conseguir captar um 
maior volume de recursos junto da nossa 
base de clientes.
De referir ainda a implementação do IVA, 
em Outubro de 2019, medida que abran-
dou o ritmo de redução da inflação.
Em 2019, na sequência do movimento ini-
ciado em 2018, o BNA deu continuidade 
à sua estratégia de implementação de um 
conjunto de normas estruturantes do mer-
cado cambial, tendo em vista a normali-
zação do seu funcionamento. De salientar 
a recuperação de operações atrasadas e 
a simplificação do acesso às divisas por 
parte dos agentes económicos, Empresas 
e Particulares.
Estas alterações no sentido de uma maior 
liberalização do mercado cambial acaba-
ram por gerar um novo movimento de de-
preciação do Kwanza, com especial acui-
dade em Outubro de 2019, que provocou 
alguma perturbação no mercado, tendo o 
ano encerrado com uma depreciação acu-
mulada de 36% contra o USD e de 34,8% 
contra o EUR. 
Em termos regulamentares, no segundo 
semestre de 2019 o BCGA teve que rever 
o seu preçário, na sequência da entrada 
em vigor da regulamentação que limitou o 
nível de comissionamento até então prati-
cado nos produtos e serviços financeiros, 
o que veio criar novos desafios ao Banco, 
em termos de rentabilidade.
Destaque ainda para a alteração das re-
gras para definição das probabilidades de 
incumprimento (PD) e perdas por incum-
primento (LGD) para a Dívida do Estado 
Angolano, quer em Moeda Nacional, quer 
em Moeda Estrangeira, as quais vieram 
gerar imparidades adicionais na carteira 
de dívida pública, titulada e directa.
Durante o ano de 2019, o BCGA foi um 
dos 13 bancos sujeitos ao exercício de 
Avaliação da Qualidade dos Activos (AQA) 
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pelo BNA, com o apoio da consultora Delloitte, com refe-
rência ao fecho do exercício de 2018.
O Banco foi auditado no processo pela PWC e, tal como 
foi escrito pelo Supervisor na sua carta de comunicação 
do resultado final deste exercício, alcançou uma avalia-
ção global positiva, em que o conjunto de recomenda-
ções e ajustamentos a fazer, produziu um ajustamento 
positivo de AOA 604 milhões nos seus Fundos Próprios 
Regulamentares (FPR), um aumento de cerca de 0,8% 
face à base de FPR reportada a 31 de Dezembro de 2018.
Foi, portanto, num enquadramento de estagnação eco-
nómica, por um lado, e de profunda alteração do quadro 
regulamentar, por outro, que o BCGA desenvolveu a sua 
actividade ao longo de 2019.
Para enfrentar os desafios associados a este ambiente 
competitivo adverso, continuámos a investir no capital 
humano, com programas de formação direccionados 
para a aquisição e reforço de competências específicas, 
em cada uma das áreas, negócio, suporte e controlo, 
com um reforço do apoio corporativo, nomeadamente 
nas áreas de controlo. 
Em 2019 concretizámos um importante objectivo, com a 
implementação de uma plataforma de e-learning a qual, 
acreditamos, irá melhorar a qualidade e eficiência da 
nossa formação, bem como incrementar a cobertura do 
nosso universo de Colaboradores, com custos muito in-
feriores.
Igualmente fizemos um esforço de renovação de qua-
dros, recrutando pessoas com melhor formação de base 
e com mais competências em áreas específicas, como 
sejam a gestão de risco e compliance, mas também jo-
vens recém-licenciados para rejuvenescer a nossa base 
de Colaboradores da rede de Agências.
Por outro lado, continuamos a promover um incremento 
da performance das nossas plataformas informáticas, in-
vestindo na melhoria dos nossos sistemas, com up-grade 
da plataforma core, work flow de operações, novos ca-
nais digitais, criação de uma APP e melhoria de funcio-
nalidades da nossa plataforma Caixa Directa, para além 
da renovação da imagem do site institucional do Banco.
Em termos de negócio, destaque para o reforço da cap-
tação de recursos, com um crescimento anual da carteira 
de recursos superior a 60%, é certo com uma influência 
relevante do efeito da depreciação do Kwanza. Consi-
derando apenas a evolução da carteira de depósitos em 
moeda nacional, verificou-se um crescimento de 47%, 
com um forte contributo do produto Kwanza Linked.
Ao nível do activo, destaque para o crescimento da car-
teira de crédito bruto em moeda nacional, de 35%, com-
parativamente com o período homólogo, bem como para 

a redução do crédito vencido em 14,5%, com o cresci-
mento do rácio de cobertura do crédito vencido por im-
paridades de 107% para 120%.
Em termos de rentabilidade, refira-se o crescimento da 
Margem Financeira em cerca de 17% e a estagnação das 
Comissões Líquidas, muito influenciadas pelas alterações 
de preçário impostas pelo regulador, a que já fizemos re-
ferência anteriormente.
Os Resultados Líquidos cresceram cerca de 4%, o que 
permitiu rácios de ROE e ROA de 30,9% e 5%, respecti-
vamente.
Em síntese, e não obstante o enquadramento macroeco-
nómico e regulamentar adversos em que desenvolvemos 
a nossa actividade, considero que o trabalho realizado 
em 2019 permitiu obter resultados muito positivos.
Tal não seria possível sem o contributo dos nossos Cola-
boradores, que tiveram a capacidade para enfrentar com 
determinação e resiliência os desafios que lhes foram 
colocados.  Merecem, por isso, não só o nosso aplauso 
como uma palavra de reconhecimento de toda a Comis-
são Executiva.
Gostaria ainda de salientar o importante papel dos nossos 
parceiros e fornecedores no sucesso da nossa operação.
Aos senhores Accionistas o meu agradecimento pela 
confiança depositada na Equipa de Gestão, a qual foi um 
importante incentivo para o desenvolvimento da nossa 
missão.
Por último, mas não menos importante, uma palavra de 
agradecimento para aqueles que são a razão de ser da 
nossa existência: os Clientes, a quem agradeço a confian-
ça que demonstram no Banco Caixa Geral Angola, com 
a certeza de que a Equipa de Gestão e os seus Órgãos 
Sociais continuarão a trabalhar para defender a reputa-
ção da nossa marca e a desenvolver todos os esforços no 
sentido de incrementar os níveis de serviço prestados e 
melhorar a nossa proposta de valor, cada vez mais orien-
tada para o cliente.

______________________________________

Francisco José dos Santos Silva

Presidente da Comissão Executiva 
CEO - Chief Executive Officer
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O Banco Caixa Geral Angola (doravante 
“BCGA”), comercialmente conhecido como 
Caixa Angola, é uma instituição de direito 
angolano filial da Caixa Geral de Depósitos, 
cuja origem remonta à Sucursal do então 
Banco Totta & Açores, primeira instituição 
bancária privada a operar em Angola depois 
da independência.

Em 26 de Setembro de 1992, no âmbito de 
um acordo entre o Banco Nacional de An-
gola (doravante “BNA”) e o Banco de Por-
tugal (doravante “BdP”), era autorizada a 
abertura da Sucursal, o que veio a verificar-
-se apenas em 30 de Abril de 1993.

Em 1 de Julho de 2002, após autorização 
do Governo de Angola, a Sucursal do Ban-
co Totta & Açores foi extinta, tendo o seu 
activo e passivo sido nessa mesma data, 
incorporados numa sociedade de direito 
angolano com o nome de Banco Totta de 
Angola, detida maioritariamente (99,96%) 
pelo grupo financeiro espanhol Santander, 
através do Banco Santander Totta.  

O Banco Totta de Angola, sete anos após 
a sua criação, em 2 de Julho de 2009, pas-
sou a designar-se Banco Caixa Geral Tot-
ta de Angola, com a entrada no capital de 
novos accionistas, ficando a Caixa Geral de 
Depósitos e o Banco Santander Totta a de-
ter 51% do capital por intermédio de uma 
sociedade holding de direito português, a 
Partang, SGPS, SA. Os restantes 49% do 
capital ficaram distribuídos pelos seguintes 
accionistas angolanos: Sonangol E.P., com 
24%, os empresários António Mosquito e 
Jaime de Freitas com 12% cada e a Sonan-
gol Holdings, com 1%.

Em 8 de Julho de 2015 o Banco Santander 
Totta, S.A., exerceu a opção de venda da 
sua participação de 49% no capital social 
da sociedade Partang, SGPS, S.A, passan-
do esta sociedade a ser detida a 100% pela 
Caixa Geral de Depósitos.

Com 143 anos de existência, pois foi fun-
dada em 1876, a Caixa Geral de Depósi-
tos (CGD) é um Banco público que lidera o 
maior grupo financeiro português, com uma 
rede de balcões vasta em Portugal e pre-
sença em 4 Continentes, em que há a des-
tacar a presença em todos os países que 
têm o Português como língua oficial.

O Caixa Angola está presente, para além de 
Luanda, em mais oito Províncias e é uma 
instituição essencialmente direccionada 
para o segmento das grandes e médias 
empresas e mercado Affluent, aproveitando 
do facto de poder contar com uma grande 
presença internacional e permitindo que o 
Caixa Angola tenha como assinatura: UM 
BANCO LOCAL. UMA REDE GLOBAL.

A Nossa 
História

A Nossa História
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Missão, 
Visão e 
Valores

O BCGA posiciona-se como uma instituição 
de confiança, um parceiro da sociedade an-
golana, apoiando as empresas na expansão 
dos seus negócios e na satisfação das suas 
aspirações individuais.

Garantir a clarificação e harmonização dos 
padrões de referência no exercício da activi-
dade, auxiliando a tomada de decisão face 
a dilemas éticos, é o nosso objectivo com 
a definição dos eixos referidos de seguida. 
Pretendemos contribuir para a promoção de 
uma cultura organizacional de cumprimen-
to legal e de conformidade com os valores 
e princípios adoptados, bem como para o 
desenvolvimento das melhores práticas de 
governo societário e de conduta ética sem 
descuidar os nossos objectivos financeiros 
de sustentação da actividade financeira e 
apoio aos clientes, pelo que, esforçamo-
-nos para formalizar e divulgar os valores, 
princípios de actuação e normas de condu-
ta que norteiam o relacionamento com as 
várias partes interessadas.

Missão
O BANCO CAIXA GERAL ANGOLA deve 
procurar consolidar-se como um Banco es-
truturante do sistema financeiro Angolano, 
distinto pela relevância e responsabilidade 
fortes na sua contribuição para:

 • O desenvolvimento económico;

 • O reforço da competitividade, capacida-
de de inovação e internacionalização das 
empresas angolanas;

 • A estabilidade e solidez do sistema  
financeiro nacional.

Enquanto agente do mercado, a procura de 
uma evolução equilibrada entre rentabilida-
de, crescimento e solidez financeira, sempre 
no quadro de uma gestão prudente dos riscos.

Visão
Liderar a criação de oferta sustentável de 
produtos e serviços financeiros de excelên-
cia, com o objectivo de trazer valor acres-

centado ao mercado e aos stakeholders, 
fazendo a ponte entre África local e as cres-
centes exigências regulamentares e de re-
porte da geografia do accionista maioritário.

Valores

A actividade do BANCO CAIXA GERAL AN-
GOLA e a conduta dos seus Colaboradores 
pautam-se pelos seguintes valores funda-
mentais:

 • Rigor, que inclui a objectividade, profis-
sionalismo, competência técnica e dili-
gência, tendo sempre em vista alcançar 
maiores níveis de qualidade e eficiência 
económica, financeira, social e ambien-
tal pela adopção das melhores práticas 
bancárias e financeiras;

 • Transparência na informação, nomeada-
mente no que respeita às condições de 
prestação de serviços e ao desempenho 
da organização, actuando com verdade e 
clareza;

 • Segurança das aplicações, sendo crité-
rios indispensáveis a prudência na gestão 
dos riscos e a estabilidade e solidez da 
Instituição;

 • Responsabilidade organizacional e pes-
soal pelas próprias acções, procurando 
corrigir eventuais impactes negativos. In-
clui a actuação socialmente responsável 
e o compromisso com o desenvolvimento 
sustentável;

 • Integridade, entendida como o escrupulo-
so cumprimento legal, regulamentar, con-
tratual e dos valores éticos e princípios de 
actuação adoptados;

 • Respeito pelos interesses confiados, ac-
tuando com cortesia, discrição e lealdade, 
bem como pelos princípios da não discri-
minação, tolerância e igualdade de opor-
tunidades, na defesa da transparência e 
da integridade na prestação dos serviços 
bancários.

Missão, Visão e Valores
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A conduta ética no seio das empresas é 
um factor particularmente relevante para 
o desenvolvimento e crescimento das ins-
tituições e designadamente das institui-
ções financeiras, susceptível de contribuir 
com benefícios acrescidos, como sejam a 
atracção e fidelização de Clientes, a satis-
fação das expectativas das partes interes-
sadas internas e externas, a diferenciação 
e consolidação reputacional, os ganhos 
de eficiência nos processos produtivos ou 
a gestão prudente dos riscos.

A gestão da ética nos negócios constitui 
uma ferramenta fundamental na tomada 
de decisões em contexto empresarial, 
uma vez que a grande maioria destas 
decisões tem, explícita ou implicitamen-
te, algum conteúdo ético. Deste modo, é 
necessário que existam instrumentos que 
formalizem e operacionalizem a gestão da 
ética, tal como o Código de Conduta.

Nesta linha, o BCGA, como membro da 
ABANC, é subscritor do Código de Con-
duta aprovado em Assembleia Geral da 
associação em 28 de Março de 2003.

Além disso, o BCGA tem o seu próprio 
Código de Conduta, que como parte in-
tegrante do sistema de normas internas 
foi publicado pela primeira vez aos 7 de 
Dezembro de 2011, estando sujeito a re-
visões regulares por parte do Conselho de 
Administração. A versão mais actualizada 
do Código de Conduta do BCGA encon-
tra-se publicada no BCGA pela O.S. n.º 
18/2016, actualizado por deliberação de 
CA de 30 de Novembro de 2018.  

O Código de Conduta contribui para a 
consolidação de uma cultura organizacio-
nal assente em princípios éticos e boas 
práticas, pelo que todos os membros dos 
Órgãos Sociais e todos colaboradores do 
Banco estão obrigados a conhecê-lo e a 
velar pelo seu estrito cumprimento.

O Gabinete de suporte à Função Com-
pliance (GFC) acompanha a adopção do 
Código de Conduta mediante tomada de 
conhecimento de processos disciplina-
res instruídos e, sempre que necessário, 
mediante identificação de situações que 
venham a ser detectadas no âmbito do 
desenvolvimento das suas actividades, 
realçando-se neste requisito a actividade 
de supervisão funcional do processo de 
gestão das reclamações e do processo de 
pedidos de esclarecimento. O GFC está 
igualmente incumbido de se pronunciar 
sobre as necessárias adaptações a in-
troduzir em virtude das alterações regu-
lamentares e/ou evolução do contexto, 
destacando-se neste particular em 2018 o 
lançamento da campanha de consulta in-
terna para a revisão do Código de Condu-
ta do BCGA que, no seguimento das con-
tribuições dos vários órgãos de estrutura, 
foram os mesmos consolidados numa ver-
são final.  

O Código de Conduta está disponível para 
consulta na Intranet e no website (https://
www.caixaangola.ao/resources/institu-
cional/politicas/20190219_CA_CODIGO-
-CONDUTA_LA.pdf) do BCGA.

Princípios 
Éticos 

Princípios Éticos 

https://www.caixaangola.ao/resources/institucional/politicas/20190219_CA_CODIGO-CONDUTA_LA.pdf
https://www.caixaangola.ao/resources/institucional/politicas/20190219_CA_CODIGO-CONDUTA_LA.pdf
https://www.caixaangola.ao/resources/institucional/politicas/20190219_CA_CODIGO-CONDUTA_LA.pdf
https://www.caixaangola.ao/resources/institucional/politicas/20190219_CA_CODIGO-CONDUTA_LA.pdf
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Responsabilidade 
Social

No Banco Caixa Geral Angola assumimos 
um compromisso com a sociedade, con-
tribuindo de forma activa e responsável 
para o enriquecimento económico, socio-
cultural e sustentável do país, através de 
acções que assentam em princípios eco-
nomicamente viáveis e de valor acrescen-
tado para a sociedade.
É com base nestes princípios que o Banco 
suporta a sua política de concessão de 
patrocínios, promovendo projectos que 
vão de encontro com os valores da Marca, 
com a Missão Institucional, que promovam 
a literacia bancária da sociedade angola-
na, a inovação, a divulgação tecnológica, 
cultural e desportiva do país, a preserva-
ção ambiental e o desenvolvimento sus-
tentável, a formação de jovens estudantes 
de elevado potencial, projectos que pro-
movam a melhoria da qualidade de vida 
dos sectores mais desprotegidos da so-
ciedade, nomeadamente crianças e idosos.
Eventos realizados pelo Caixa Angola ou 
apoiados pelo Banco, no âmbito da res-
ponsabilidade social em 2019:

Campanha Cuide de Si e da Sua 
Saúde – Todos os dias, são dias 
da Saúde (Abril 2019)

 • Campanha de comunicação interna 
com o envio semanal de dicas úteis so-
bre a saúde, alusivo ao dia mundial da 
saúde; e

 • Workshop de promoção da saúde e de 
prevenção de doenças - a Hipertensão 
Arterial e os Diabetes.

Campanha Sou Saudável, Posso 
Salvar Vidas (Setembro 2019)

 • Palestra sobre a importância da doação 
de sangue;

 • Palestra sobre as Hepatites;

 • Em articulação com o Instituto Nacional 
do Sangue, realização de campanha de 
doação de sangue; e

 • 2ª Edição CAMINHADA Caixa Angola 
– Actividade de sensibilização e promo-
ção de uma vida mais saudável e menos 
sedentária, dirigida essencialmente aos 
colaboradores do Banco, mas também 
aberta à sociedade civil, nomeadamen-
te, às famílias e amigos dos colabora-
dores.

Promoção do desporto e do de-
senvolvimento do turismo em An-
gola

 • Torneio de Golf Presidential Golf Day 
(PGD), no âmbito da realização do 
Fórum Mundial de Turismo, Ministério 
do Turismo de Angola, Maio 2019.

Promoção da Cultura Portuguesa

 • Celebração do Dia de Portugal, Embai-
xada de Portugal, Junho 2019.

Promoção das Artes e da Cultura 
- CAIXA ARTES

Instituto Camões

 • CONTAGEM DECRESCENTE do artista: 
JOSÉ SILVA PINTO – Exposição indivi-
dual de fotografia e vídeo (obras inédi-
tas), patente de 30 de Janeiro a 28 de 
Fevereiro de 2019.  

 • IDIOSSINCRASIAS do artista PAULO 
KUSSY – Exposição individual de pin-
tura, patente de 5 de Setembro a 3 de 
Outubro de 2019.

Responsabilidade Social
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Memorial Dr. António Agostinho  
Neto (MAAN) – Concertos Musicais 2019

 • Elizabeth Mambo, Março 

 • A´mosi Just a Label, Abril 

 • Os Lyrikhus, Maio

 • Gari Sinedima, Junho

 • Vladmiro Gonga, Agosto

 • Marília Alberto, Setembro

 • Aline Frazão, Outubro

 • Orquestra Camerata de Luanda, Dezembro

ART INSTITUTE
Art Institute é uma organização independente e sem fins 
lucrativos, sediada em Nova Iorque, que dinamiza a pro-
dução e difusão de artistas e projectos de arte e cultura 
contemporânea. O Arte Institute organiza eventos em to-
dos os continentes, nas principais capitais do mundo e 
sobre diversas disciplinas das artes, como o cinema, as 
artes plásticas, a música, a literatura e o teatro.

 • “Murmúrios de Pedro e Inês” Ballet clássico, 20 de 
Maio 2019, Casa das Artes, Luanda;

 • Teatro de Marionetas, protagonizado pelo conceituado 
“Teatro DOM ROBERTO”, 17 de Novembro de 2019, 
MAAN, Luanda;

 • IX Edição do NY Portuguese Short Film Festival em 
Luanda, 13 e 14 de Novembro de 2019, Instituto Ca-
mões, Luanda; e

 • Série televisiva denominada “As Ilhas do Meio do Mun-
do” - JCS Eventos e Produções.

Responsabilidade Social



CGD | Portugal

Caixa - Banco de 
Investimento | Lisboa

Sucursal | França
Banco Nacional 
Ultramarino | Macau

Banco Interatlântico | Cabo Verde

Banco Caixa Geral | Angola

Banco Caixa 
Geral | Brasil

Banco Comercial e de  
Investimento | Moçambique

Banco Comercial  
Atlântico | Cabo Verde

Escritório de Representação  
CGD | Londres

Com 143 anos de história, a Caixa Ge-
ral de Depósitos (CGD) criada em 1876, 
afirma-se com uma vasta presença nos 
principais mercados financeiros interna-
cionais.

Historicamente, a CGD é a marca com 
maior notoriedade na banca portuguesa, 
o Banco mais sólido, de maior confiança e 
com maior fidelização de clientes.

Onde 
Estamos

Presenças 
Bancárias  
do Grupo
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Presença  
do BCGA  
em Angola

O Grupo CGD está presente em vários 
países do continente Africano, nomea-
damente em Angola, onde o BCGA tem 

como objectivo consolidar a sua presen-
ça, tanto em Luanda como nas restantes 
províncias.

(Valores em milhares AOA)

CABINDA
(1)

LUANDA 
(26)

BENGUELA
(4)

34 Agências 
04 Centros de Empresa
02 Agências especializadas

BENGO

UÍGE

KWANZA
NORTE

MALANJE LUANDA
NORTE

MOXICO

KUANDO KUBANGO

BIÉ

CUNENE

LUNDA SUL
(1)

KWANZA
SUL
(2)

ZAIRE
(1)

NAMIBE
(1)

HUÍLA
(1)

HUAMBO
(1)
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como objectivo consolidar a sua presen-
ça, tanto em Luanda como nas restantes 
províncias.

(Valores em milhares AOA)
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Principais  
Indicadores

(Valores expressos em milhões AOA)

31/dez/17 31/dez/18 31/dez/19
Variação 

2018-2019 Variação %

BALANÇO

Activo Liquido 295 138 683 362 280 809 547 099 867 184 819 058 51,02%

Crédito Bruto 93 059 912 91 699 393 123 698 287 31 998 894 34,90%

Títulos e Valores Mobiliários 143 623 893 139 995 037 172 143 131 32 148 094 22,96%

Recursos Totais de Clientes 226 363 317 279 855 732 457 217 370 177 361 638 63,38%

Capitais Próprios 52 991 236 65 292 616 76 606 714 11 314 098 17,33%

Fundos Próprios Regulamentares 46 506 352 73 013 670 60 153 943  (12 859 727) -17,61%

Rácio de Transformação 41,1% 32,8% 27,1%

ACTIVIDADE
Margem Financeira 22 345 204 21 287 198 24 374 526 3 087 328 14,50%
Margem Complementar 4 071 749 17 765 630 15 007 018  (2 758 612) -15,53%
Produto Bancário 26 416 953 39 052 828 39 381 544 328 716 0,84%
Reforço de Imparidades de crédito  (6 814 261)  (4 388 309) 1 042 611 5 430 920 -123,76%
Custos de Estrutura  (10 629 708)  (12 844 613)  (15 251 161)  (2 406 548) 18,74%
Resultado Líquido 7 656 297 20 548 879 21 383 047 834 168 4,06%

RENTABILIDADE
Return on Assets (ROA) 2,6% 5,7% 3,9%
Return on Equity (ROE) 14,4% 31,5% 27,9%

EFICIÊNCIA
Cost-to-Income 40,24% 32,89% 38,73%
Custos de Estrutura / Activo 3,60% 3,55% 2,79%
Produto Bancário / Número de Colaboradores 48 118 72 320 72 260
Custos de Estrutura / Número de Colaboradores 19 362 23 786 27 984
Resultado Liquido / Número de Colaboradores 13 946 38 053 39 235

ESTRUTURA
Número de Agências e Centros de Empresas 38 38 38
Número de Colaboradores 549 540 545
Número de Clientes Activos 21 573 19,373 18 642
Número de ATM’s 78 78 80
Número de Cartões Débito 21 685 18,212 16 043
Número de TPA´s 2 746 2,923 2 718

CAPITAL
Rácio de Solvabilidade 47,00% 50,37% 33,33%
Rácio de Imobilizado 21,44% 12,96% 17,80%
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Identificação 
da Sociedade

O Banco Caixa Geral Angola S.A. doravan-
te “BCGA” é uma Sociedade de direito an-
golano, constituída em 1 de Julho de 2002 
por integração do activo e do passivo da 
extinta sucursal do Banco Totta & Açores, 
tendo adoptado a denominação actual em 
22 de Janeiro de 2016.

A Sociedade tem o capital social de 
AOA 8.575.000.000,00, representado por 
17.150.000 acções nominativas com o va-
lor nominal de AOA 500,00 cada, devida-
mente registadas em livro próprio, sendo 
detido pelos accionistas a seguir indica-
dos e nas percentagens referidas:

 • 51%: PARTANG, SGPS, Sociedade de 
direito português supervisionado pelo 
Banco de Portugal e, desde 8 de Julho 
de 2015 detida a 100% pela Caixa Geral 
de Depósitos doravante “CGD”;  

 • 24%: SONANGOL, EP, empresa pública 
detida a 100% pelo estado angolano;

 • 12%: Senhor António Mosquito, empre-
sário angolano;

 • 12%: Senhor José Jaime Agostinho de 
Sousa Freitas, empresário angolano;

 • 1%: SONANGOL HOLDIGS, LDA, Socie-
dade detida em 99% pela SONANGOL EP. 
 
 
 
 
 

Sendo a PARTANG, SGPS, detida a 100% 
pela Caixa Geral de Depósitos, o Ban-
co Caixa Geral Angola, S.A. é considera 
pelo Banco Nacional de Angola, doravan-
te “BNA” e pelo Banco de Portugal como 
uma filial da CGD.

Não existem acções privilegiadas, confe-
rindo as acções representativas do capital 
os mesmos direitos aos seus titulares, ca-
bendo um voto a cada acção, e não está 
previsto qualquer sistema de participação 
dos trabalhadores no capital social.

O Estatuto do Banco, aprovado em As-
sembleia Geral de 2 de Julho de 2009 e 
posteriormente alterado por duas vezes 
(Deliberação Unânime Por escrito de 8 
de Setembro de 2015 e Assembleia Geral 
Universal de 31 de Outubro de 2018), está 
publicado no Diário da República nº 89-III 
Série, de 4 de Junho de 2019.

Para além do Estatuto, existe um Acordo 
Parassocial, assinado por todos os 5 ac-
cionistas, que está devidamente deposita-
do no BNA.

De acordo com a Lei nº 1/2004 (Lei das 
Sociedades Comerciais) e do pacto social, 
são Órgãos Sociais da Sociedade, a As-
sembleia Geral, o Conselho de Administra-
ção e o Conselho Fiscal.

No Artigo 9º do Estatuto estão estabele-
cidas, para além de outras que lhe sejam 
especialmente atribuídas por lei, as maté-
rias que são da exclusiva competência da 
Assembleia Geral.

Identificação da Sociedade



Órgãos Sociais, Comissões e Comités Delegados

Assembleia GeralConselho Fiscal | CF
Comissão de 
Remunerações dos
Orgãos Sociais

Comissão de Riscos 
Financeiros | CRF

Comité de 
Crédito | CCR

Comité de Gestão de 
Activos e Passivos | ALCO

Comité de Análise
e Resolução | CAR

Comité de Risco Operacional 
e Controlo Interno | ROCI

Comité de Acompanhamento
e Recuperação de crédito | CARC

Comité de Controlo de 
Custos e Compras | C4

Comité de Património 
e Obras | CPO

Comité de Negócios 
e Produtos | CNP

Comissão de Auditoria 
e Controlo Interno | CACI

Conselho de 
Administração | CA

Direcções e Gabinetes

Comissão
 Executiva | CE

Restantes Órgãos de Estrutura

SEC 
Secretariado

DRC | Direcção 
de Riscos de 
Crédito

DGR | Direcção 
de Gestão do
Risco

DCS | Direcção de
Compras Serviços
e Segurança

DCT | 
Direcção de 
Contabilidade

DRH | Direcção 
de Recursos
Humanos

DMF | Direcção 
de Mercados 
Financeiros

DAI | Direcção de
Auditoria Interna

DSO | Direcção 
de Suporte 
Operacional

DSI | Direcção 
de Sistemas 
de Informação

DOQ | Direcção 
deOrganização 
e Qualidade

DPO | Direcção 
de Património 
e Obras

DMK | Direcção 
de Marketing

DJR | Direcção 
Jurídica e Recup.
de Crédito

GFC | Gabinete de
 Suporte à Função 
Compliance

GSC | Gabinete de 
Supervisão e Controlo
Cambial

GPC | Gabinete 
de Planeamento e 
Cont. de Gestão

DBR | Direcção 
de Banca de 
Retalho

DEP | Direcção 
de Empresas 
e Petróleo

GAE | Gabinete de 
Acompanhamento 
e Estruturação

DBE | Direcção 
de Banca 
e Empresas

Comissão
 Executiva | CE

4    Governo Societário
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Mesa da Assembleia Geral
Presidente Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes 

Vice-Presidente Maria Manuela Gustavo Ferreira de Ceita Carneiro

Secretário Mário Nelson Cardoso Maximino

Conselho de Administração
Presidente José Manuel Cerqueira 

1.º Vice-Presidente José João Guilherme

2.º Vice-Presidente Raquel Rute da Costa David Vunge 

3.º Vice-Presidente Carlos Manuel Amaral de Pinho

Vogal Miguel Francisco Luís Manuel (Administrador Independente)

Vogal João Manuel de Castro Plácido Pires *
Vogal Francisco José Rosado dos Santos
Vogal Manuel Nicolau Pedro Diogo
Vogal Francisco Manuel dos Reis Luiz de Oliveira da Silva
Vogal Pedro Fernando Raposo Marques
Vogal António da Silva Júnior

Comissão Executiva
Presidente João Manuel de Castro Plácido Pires *

Vogal Francisco José Rosado dos Santos

Vogal Manuel Nicolau Pedro Diogo

Vogal Francisco Manuel dos Reis Luiz de Oliveira da Silva

Vogal Pedro Fernando Raposo Marques

Conselho Fiscal
Presidente Nelson Efeingue Bernardo

Vice-Presidente José Manuel Nunes Liberato

Vogal António Alberto Henriques Assis

1.º Suplente Pedro Miguel Valentim Taborda

2.º Suplente João Miguel Pacheco de Sales Luís

* Com base na Acta N.º 2/AG/2019 da Assembleia Geral e na Acta n.º 5/CA/2019 do Conselho de Administração do Banco Caixa Geral Angola, o Dr. 
Francisco José dos Santos Silva permanecerá em funções como Presidente da Comissão Executiva em exercício, até ser concluído o processo de 
registo do Dr. João Manuel de Castro Plácido Pires junto do Banco Nacional de Angola e ser obtida a necessária autorização para poder trabalhar em 
Angola por parte do Serviço de Migração e Estrangeiros, situação que à data de hoje se mantém.

Órgãos Sociais
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Assembleia Geral

Nos termos do Artigo 9º do Estatuto da so-
ciedade, para além de outras que lhe sejam 
especialmente atribuídas na lei, compete à 
Assembleia Geral deliberar sobre:

a) O relatório de gestão, as contas do 
exercício, a atribuição de lucros e o tra-
tamento de prejuízos;

b) A eleição e destituição dos membros 
da Mesa da Assembleia Geral, do Con-
selho de Administração, do Conselho 
Fiscal e da Comissão de Remunera-
ções dos Órgãos Sociais;

c) Qualquer alteração do Estatuto, in-
cluindo aumentos ou reduções do ca-
pital, mudança de sede social e criação 
ou extinção de formas de representação 
da Sociedade fora do território nacional; 

d) Alineação ou oneração de acções da 
Sociedade a favor de terceiros, bem 
como sobre a amortização de acções 
da Sociedade;

e) Aquisição, alineação e oneração de ac-
ções e de obrigações próprias;

f) Emissão pela Sociedade de acções de 
diferentes categorias, modalidades e 
espécies;

g) Emissão de obrigações, convertíveis 
em acções da Sociedade ou não, bem 
como de outros títulos de divida cujo 
valor exceda a percentagem de 25% 
(vinte cinco por cento) do valor do capital 
social da Sociedade;

h) Aquisição pela Sociedade de acções 
ou quotas em Sociedades de respon-
sabilidade limitada, qualquer que seja 
o objecto destas e embora sujeitas a 
leis especiais e, bem assim, qualquer 
outra transacção, quando o seu valor 
exceda a percentagem de 25% (vinte 
cinco por cento do valor do capital da 
Sociedade, salvo quando as acções ou 
interesses foram adquiridos no decurso  
da actividade corrente da Sociedade;

i) Aquisição e/ou alienação, pela Socie-
dade, de imóveis e móveis sujeitos a 
registo cujo valor exceda a percenta-
gem de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor do capital social da Sociedade;

j) A nomeação e destituição de entidades 
externas especializadas, escolhidas de 
entre firmas internacionais de auditoria, 
para auditar as contas da Sociedade 
em cada exercício;

k) A criação de comités, permanentes ou 
transitórios, convenientes ao apoio dos 
Órgãos Sociais:

l) As extensões ou reduções importantes 
do âmbito e perímetro da actividade da 
Sociedade;

m) As modificações importantes na orga-
nização da Sociedade;

n) O estabelecimento ou cessação de 
cooperação duradora com outras em-
presas;

o) A aprovação de regulamentos de velhi-
ce e reforma de administradores e tra-
balhadores da Sociedade;

p) A aprovação da política de remunera-
ção dos membros dos órgãos sociais;

q) A exoneração de responsabilidade dos 
administradores ou membros do Con-
selho Fiscal;

r) A proposição de processos judiciais 
ou a submissão a arbitragem de litígios 
com administradores, accionistas ou 
membros do órgão de fiscalização e, 
bem assim, a confissão, desistência e 
transacção nesses processos;

s) A fusão, cisão, transformação e dissolu-
ção da Sociedade e o regresso da So-
ciedade dissolvida à actividade;

t) A aprovação de quaisquer questões 
que lhe sejam submetidas pelo Conse-
lho de Administração.

Estrutura de Governação Corporativa

Estrutura de 
Governação 
Corporativa
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Conselho de Administração
Nos termos do Estatuto da Sociedade, o Conselho de 
Administração (CA) é constituído por 11 membros, com 
um mandato de 3 anos (Art. 12º), estando a gestão diá-
ria corrente dos negócios da Sociedade a cargo de uma 
Comissão Executiva, tal como consta da delegação de 
competências.

O CA, nos termos estatutários e do seu regulamento, reú-
ne ordinariamente uma vez por trimestre, podendo reunir 
extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu 
presidente, por outros dois administradores ou pelo pre-
sidente do Conselho Fiscal.

Compete ao CA gerir as actividades da sociedade, bem 
como a sua representação e, em especial:

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos re-
lativos ao objecto social;

b) Estabelecer a organização interna da empresa e ela-
borar os regulamentos e as instruções que julgar con-
veniente;

c) Contratar os trabalhadores da sociedade, estabele-
cendo as respectivas condições contractuais, e exer-
cer em relação aos mesmos o correspondente poder 
directivo e disciplinar;

d) Constituir mandatários com poderes que julgar con-
venientes;

e) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, 
móveis ou imóveis, incluindo participações sociais, e 
realizar investimentos, quando o entenda conveniente 
para a Instituição;

f) Executar e fazer cumprir as deliberações da Assem-
bleia Geral;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e 
passivamente, podendo confessar, desistir ou transi-
gir em quaisquer litígios e comprometer-se, mediante 
convenção de arbitragem, à decisão de árbitros;

h) Exercer as demais competências que lhe sejam atri-
buídas por lei ou pelos estatutos e deliberar sobre 
quaisquer outros assuntos que não caibam na com-
petência dos outros órgãos da Instituição.

Os órgãos intermédios de apoio ao Conselho de Admi-
nistração são designados por “Comissões Delegadas”.  
As Comissões são estruturas dependentes do Conselho 

de Administração do BCGA, sem competências delibera-
tivas, constituindo-se como fóruns privilegiados de con-
trolo, debate e apoio à tomada de decisões, nomeada-
mente mediante a elaboração de recomendações.

De acordo com os assuntos em análise existem as se-
guintes comissões:

 • Comissão de Auditoria e Controlo Interno (“CACI”);

 • Comissão de Riscos Financeiros (“CRF”).

Comissão de Auditoria e Controlo Interno 
(“CACI”)
A Comissão de Auditoria e Controlo Interno (“CACI”), é o 
órgão delegado do Conselho de Administração do Banco 
Caixa Geral Angola responsável pelo acompanhamen-
to do sistema de controlo interno. É ainda responsável 
por assegurar a formalização e operacionalização de um 
sistema de informação eficaz, por supervisionar a for-
malização e a operacionalização das políticas e práticas 
contabilísticas, por rever a informação financeira para pu-
blicação e divulgação, por fiscalizar a independência e 
eficácia da auditoria interna, por supervisionar a função 
de compliance e por supervisionar a actividade e a inde-
pendência dos auditores externos.

Compete particularmente à CACI:

a) Assegurar a formalização e operacionalização de um 
sistema de prestação de informação eficaz e devida-
mente documentado, incluindo o processo de prepa-
ração e divulgação de demonstrações financeiras;

b) Supervisionar a formalização e operacionalização das 
políticas e práticas contabilísticas da instituição;

c) Rever todas as informações de cariz financeiro para 
publicação ou divulgação interna, designadamente as 
contas anuais da administração;

d) Fiscalizar a independência e a eficácia da auditoria in-
terna, aprovar e rever o âmbito e a frequência das suas 
acções e supervisionar a implementação das medidas 
correctivas propostas;

e) Supervisionar a actuação da função de compliance;

f) Supervisionar a actividade e a independência dos au-
ditores externos, estabelecendo um canal de comu-
nicação com o objectivo de conhecer as conclusões 
dos exames efectuados e os relatórios emitidos;

Estrutura de Governação Corporativa
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No desempenho das competências referidas no número 
anterior cabe à CACI:

a) Aprovar os planos de actividade da Auditoria Interna e 
apreciar os respectivos relatórios de actividade, pro-
ceder ao seu acompanhamento, avaliar as conclusões 
das respectivas acções de auditoria e transmitir ao 
Conselho de Administração, à Comissão Executiva e 
ao Conselho Fiscal (se aplicável) as recomendações que 
considere oportunas acerca das matérias auditadas;

b) Obter informação, periodicamente actualizada, das 
áreas ou assuntos abrangidos pelas auditorias realiza-
das pela Auditoria Interna, bem como avaliar os pro-
cedimentos operacionais, tendo em vista promover a 
gestão eficiente das respectivas actividades, através 
de um adequado ambiente de controlo, sólida gestão 
de riscos, eficiente sistema de informação e comuni-
cação e efectivo processo de monitorização do con-
trolo interno;

c) Acompanhar a evolução dos principais processos a 
cargo da Auditoria Interna, apreciando as actividades 
desenvolvidas, em cada semestre, pela Direcção de 
Auditoria Interna;

d) Aprovar os planos de actividade da função de Com-
pliance e apreciar os respectivos relatórios de activi-
dade, após a emissão da respectiva apreciação pelo 
Gabinete de Suporte à Função de Compliance do Gru-
po CGD;

e) Avaliar a eficácia da gestão de risco Compliance, 
apreciando os procedimentos instituídos e os incum-
primentos verificados;

f) Tomar conhecimento de situações identificadas de 
risco legal e regulamentar mais relevantes, nomeada-
mente de situações identificadas decorrentes de vio-
lações ou da não conformidade relativamente a leis, 
regulamentos, determinações específicas, regras de 
conduta e de relacionamento com clientes, práticas 
instituídas ou princípios éticos, que possam fazer in-
correr o Banco ou os seus colaboradores num ilícito 
de natureza contra-ordenacional e/ou criminal;

g) Tomar conhecimento dos relatórios elaborados so-
bre a actividade de prevenção de branqueamento de 
capitais e do financiamento do terrorismo, contendo 
informação estatística e a tipologia dos processos re-
lacionados com estes crimes e das ocorrências en-
volvendo valor superior a AOA 30.000.000,00 (trinta 
milhões de kwanzas);

h) Assegurar a revisão crítica de todas as decisões de 
não exercer o dever de comunicação de operações 
suspeitas, sempre que, no cumprimento do dever de 
exame que o antecede o Compliance Officer do Banco 
conclua pela inexistência de potenciais suspeitas;

i) Avaliar o controlo do cumprimento do Código de Con-
duta e tomar conhecimento das deficiências detecta-
das nesse controlo, bem como dos incumprimentos 
ao Código;

j) Tomar conhecimento das situações de conflitos de in-
teresses identificadas e das medidas de gestão adop-
tadas;

k) Tomar conhecimento do Plano de Prevenção da Cor-
rupção e Infracções Conexas e do Relatório Anual de 
Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrup-
ção e Infracções Conexas;

l) Propor a nomeação ou a destituição do Head of AU-
DIT e do Compliance Officer do Banco;

m) Apreciar os relatórios dos auditores externos; e

n) Tomar conhecimento da evolução das acções inspec-
tivas levadas a cabo por entidades de supervisão e 
outras autoridades.

Comissão de Riscos Financeiros (“CRF”)
A Comissão de Riscos Financeiros (“CRF”) é um ór-
gão delegado do Conselho de Administração do Banco 
Caixa Geral Angola e é responsável pela gestão e pelo 
controlo de risco. É ainda responsável por aconselhar o 
Conselho de Administração no que respeita à estratégia 
do risco e sua implementação através do conjunto inte-
grado de políticas e processos, procedimentos, limites, 
controlos e sistemas com o fim de permanentemen-
te identificar, avaliar, monitorizar e controlar os riscos e 
supervisionar a actuação da função de gestão de risco. 
Compete particularmente à CRF:

a) Aconselhar o Conselho de Administração no que res-
peita à estratégia de risco tomando em consideração 
a situação financeira do BCGA; a natureza, dimensão 
e complexidade da sua actividade; a sua capacidade 
para identificar, avaliar, monitorizar e controlar os ris-
cos; o trabalho realizado pela auditora externa e pela 
delegação de competências de acompanhamento do 
sistema de controlo interno; todas as categorias de 
riscos relevantes do BCGA, designadamente os riscos 
de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, de 
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estratégia e de reputação, tomados na acepção do 
Aviso n.º 02/2013, de 22 de Março, sobre o sistema de 
controlo interno;

b) Supervisionar a implementação da estratégia do risco 
por parte do BCGA; e

c) Supervisionar a actuação da função de gestão de ris-
co como prevista no Aviso n.º 02/2013, de 22 de Mar-
ço, sobre o sistema de controlo interno.

No desempenho das competências referidas no número 
anterior cabe à CRF acompanhar:

a) A gestão da liquidez e o plano de financiamento a mé-
dio e longo prazo, incluindo o plano de contingência;

b) Os riscos de mercado, cambial e risco de taxa de juro;

c) Os riscos da carteira de obrigações, de acções e de 
outros títulos;

d) Os activos financeiros mobilizáveis junto do Banco 
Nacional de Angola;

e) A evolução da carteira de crédito e dos incumprimentos;

f) A análise dos incumprimentos;

g) A evolução das imparidades;

h) A análise das 30 (trinta) maiores imparidades;

i) A evolução e análise das empresas em observação 
sem imparidades;

j) A evolução dos riscos de crédito por classes:

I. superiores a AOA 500.000.00 (quinhentos milhões 
de kwanzas) e inferiores a AOA 1.000.000.000,00 
(mil milhões de kwanzas);

II. superiores a AOA 1.000.000.000,00 (mil milhões de 
kwanzas) e inferiores a AOA 5.000.000.000,00 (cin-
co mil milhões de kwanzas)

III. superiores a AOA 5.000.000.000,00 (cin-
co mil milhões de kwanzas) e inferiores a AOA 
10.000.000.000,00 (dez mil milhões de kwanzas)

IV. superiores a AOA 10.000.000.000,00 (dez mil mi-
lhões de kwanzas);

k) A análise de sectores com mais alto risco que a Co-
missão de Riscos Financeiros venha a designar a cada 
momento para este efeito;

l) A evolução dos imóveis recebidos em pagamento e 
respectivas imparidades;

m) Risco de concentração de exposição total bruta de 
crédito de cada mutuária, incluindo todas as socieda-
des que com ela, a qualquer momento, estejam em re-
lação de domínio ou de grupo, independentemente da 
localização da respectiva sede social, sede principal 
e efectiva da sua administração ou estabelecimento 
principal, e ainda de grupos de clientes ligados entre 
si; e

n) Risco de exposição ao Estado, incluindo, sem limita-
ção, órgãos da administração local do Estado e em-
presas públicas, desde que ultrapasse 10 (dez) por 
cento dos fundos próprios do BCGA, de acordo com 
o último balanço auditado aprovado.

À solicitação da Comissão Executiva, a CRF efectua pa-
recer escrito sobre qualquer operação de que resulte uma 
exposição total bruta (i) a uma entidade não soberana (in-
cluindo-se, para este efeito, todas as sociedades que com 
ela estejam em relação de domínio ou de grupo, inde-
pendentemente da localização da respectiva sede social, 
sede principal e efectiva da sua administração ou esta-
belecimento principal), superior a AOA 10.000.000.000,00 
(dez mil milhões de kwanzas) ou (ii) a uma entidade sobe-
rana do Regulamento da Comissão Executiva superior a 
10 (dez) por cento dos fundos próprios consolidados do 
BCGA, de acordo com o último balanço auditado apro-
vado.

Caberá ainda à CRF acompanhar os modelos de medição 
de risco e cálculo dos fundos próprios adoptados inter-
namente, as orientações do Banco Nacional de Angola e 
as políticas corporativas relativas aos riscos financeiros 
e aos riscos de crédito, tal como os processos de rating.

A CRF deverá exercer as suas competências em perma-
nente interacção e comunicação com a direcção de ges-
tão de risco, com o Presidente do Conselho de Adminis-
tração e com o Administrador do BCGA responsável pelo 
pelouro do risco (Chief Risk Officer).
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A CRF tem acesso às informações sobre a situação de 
risco do BCGA e pode determinar a natureza, a quanti-
dade, o formato e a frequência das informações relati-
vas a riscos de que deve ser destinatária. A CRF deverá 
instituir, para esse efeito, procedimentos internos de co-
municação com o Conselho de Administração e com a 
Comissão Executiva.

Sem prejuízo do dever de reportar imediatamente ao Con-
selho de Administração quaisquer situações detectadas 
que considere de risco elevado, a CRF deverá elaborar 
um relatório trimestral prestando ao Conselho de Admi-
nistração informação sobre a sua actividade que deverá 
ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar do termo de cada trimestre de calendário.

Comissão Executiva
Com excepção daquelas competências que estejam atri-
buídas em exclusivo ao Conselho de Administração, nos 
termos do Artigo 4º do seu Regulamento, e sem prejuízo 
do Conselho poder deliberar sobre os mesmos assun-
tos, é delegada na Comissão Executiva a gestão diária 
corrente do Banco, incluindo o poder de subdelegar, em 
especial:

a) Assegurar a implementação das políticas gerais e das 
grandes linhas estratégicas do Banco;

b) No âmbito das políticas definidas pelo CA, assegurar 
o regular relacionamento com as autoridades regula-
doras, em especial com o Banco Nacional de Angola 
(BNA), a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e 
a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de 
Seguros (ARSEG), e a Administração Geral Tributária 
(AGT);

c) Elaborar os planos de actividade e orçamento anuais 
e plurianuais, garantir a sua execução com base num 
adequado controlo de gestão e elaborar o relatório de 
gestão e as contas anuais;

d) Dar execução ao que ficar definido pelo Conselho de 
Administração sobre as condições e os limites de cré-
ditos a conceder: (i) aos accionistas e às empresas 
onde detenham participações; (ii) às empresas parti-
cipadas pelo Banco.

e) Dar execução ao que ficar definido pelo Conselho de 
Administração relativamente aos limites de apetência 
pelo risco.

f) Definir a organização técnico-administrativa do Banco 
e as normas de funcionamento interno em obediência 
ao que for aprovado pelo Conselho de Administração 
sobre a estrutura orgânica e funcional;

g) Implementar e manter um sistema de controlo interno, 
adequado e eficaz, que garanta o cumprimento dos 
objectivos definidos pelo Conselho de Administração.

h) Monitorizar e verificar a adequação do sistema de 
controlo interno e apreciar e implementar as medidas 
correctivas ou de melhoria que se mostrem necessá-
rias.

i) Implementar as estratégias, sistemas, processos e 
procedimentos com vista a garantir os objectivos de 
compliance aprovados pelo Conselho de Adminis-
tração, nomeadamente o respeito pelas disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, incluindo as relati-
vas à prevenção de branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo, bem como das normas 
e usos profissionais e deontológicos, das normas in-
ternas e estatutárias, das regras de conduta e de re-
lacionamento com os clientes, das orientações dos 
órgãos sociais e das recomendações do Comité de 
Supervisão Bancária de Basileia, de modo a proteger 
a reputação da instituição e a evitar que esta seja alvo 
de sanções;

j) Garantir o cumprimento dos níveis de tolerância ao 
risco de compliance e das políticas e procedimentos 
de gestão de riscos de compliance aprovados pelo 
Conselho de Administração, avaliando a sua eficácia e 
contínua adequação à actividade, no sentido de pos-
sibilitar a detecção e correcção de quaisquer deficiên-
cias;

k) Dar execução às políticas definidas pelo Conselho de 
Administração sobre os vários tipos de riscos de mer-
cado, nomeadamente risco de crédito, risco de liqui-
dez, risco cambial, risco de taxa de juro, risco opera-
cional e risco reputacional;

l) Discutir e submeter à aprovação do Conselho de Ad-
ministração o Orçamento, o Plano de Actividades, o 
Relatório de Actividades e o Plano de Formação da 
Função Compliance, da Função de Auditoria e da Fun-
ção de Gestão de Risco, assegurando as condições 
para o cumprimento pleno da missão conferida às re-
feridas funções;

m) Aprovar o regulamento interno de trabalho, a descri-
ção de funções e a tabela salarial, nos termos das 
políticas de remuneração definidas pelo Conselho de 
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Administração, bem como autorizar a admissão, de-
missão, movimentações e deslocações de pessoal;

n) Realizar operações de crédito nos termos permitidos 
por lei e nos limites definidos pelo Conselho de Admi-
nistração;

o) Decidir e/ou propor ao Conselho de Administração, 
nos termos da lei, dos Estatutos e do Regulamento do 
Conselho de Administração: (i) a compra e venda de 
participações sociais; (ii) a realização de investimen-
tos; (iii) a emissão de obrigações ou outros títulos de 
dívida; (iv) a abertura e encerramento de filiais, sucur-
sais, escritórios de representação ou outras formas de 
representação em território nacional que não estejam 
aprovadas no orçamento anual;

p) Decidir sobre a realização e sancionamento de audito-
rias e inspecções, para além das que sejam determi-
nadas pelos accionistas e salvaguardando o disposto 
na alínea j), nº 1, do artigo 9º dos Estatutos;

q) Aprovar a política de preços a praticar com a clientela;

r) Assegurar o permanente cumprimento dos “ratios” 
prudenciais em vigor em cada momento, bem como 
de todas as normas emanadas da autoridade mone-
tária e cambial;

s) Contratar fornecimentos de bens e serviços, aprovan-
do os normativos que regulem as consultas e aquisi-
ções no mercado;

t) Representar o Banco em juízo ou fora dele, activa e 
passivamente, podendo desistir, transigir e confessar 
em quaisquer pleitos e bem assim, celebrar conven-
ções de arbitragem;

u) Deliberar constituir mandatários para a prática de de-
terminados actos ou categorias de actos, definindo a 
extensão dos respectivos mandatos no âmbito dos 
poderes delegados;

v) Exercer as demais competências de gestão que lhe 
forem delegadas pelo Conselho de Administração, 
pela Lei e pelos Estatutos.

A Comissão Executiva deverá submeter a deliberação do 
Conselho de Administração todos os assuntos de espe-
cial importância ou particularmente relevantes para o de-
senvolvimento da actividade do Banco.

A Comissão Executiva submeterá à apreciação do Con-
selho de Administração o Relatório de Governação Cor-
porativa e Sistema de Controlo Interno a enviar ao BNA e 
o Relatório sobre o Sistema de Controlo Interno a enviar à 
CGD, devendo emitir uma opinião global sobre a adequa-
ção e eficácia dos mesmos.

Comités Delegados - Órgãos intermédios de 
apoio à Comissão Executiva
Os órgãos intermédios de apoio à Comissão Executiva 
têm competências deliberativas e são designados por 
“Comités Delegados”.

Os Comités Delegados são órgãos de decisão intermé-
dia, com poderes delegados pela Comissão Executiva, 
para apreciar e decidir propostas relativas à implemen-
tação da estratégia de negócio e dos meios de suporte e 
apoio ao mesmo, bem como facilitar a análise e o acom-
panhamento do sistema de controlo interno e da gestão 
e controlo do risco.

Existem 8 comités delegados, a saber:

I. Comité de Gestão de Activos e Passivos (“ALCO”);
II. Comité de Controlo de Custos e Compras (“C4”);
III. Comité de Análise e Resolução (“CAR”);
IV. Comité de Acompanhamento do Risco de Crédito 

(“CARC”);
V. Comité de Acompanhamento de Negócios (“CAN”);
VI. Comité de Património e Obras (“CPO”);
VII. Comité de Risco Operacional e Controlo Interno 

(“ROCI”);
VIII. Comité de Crédito (“CCR”).

I. Comité de Gestão de Activos e Passivos (“ALCO”)

O ALCO é o órgão delegado da Comissão Executiva do 
BCGA responsável pelo processo ALM (Asset-Liability 
Management), cabendo-lhe a gestão do risco de merca-
do, liquidez e cambial e decidir o posicionamento estraté-
gico, de modo a optimizar a margem financeira e a rendi-
bilidade dos capitais próprios do Banco.
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As suas principais competências são: 

a) Analisar o enquadramento macroeconómico permi-
tindo estimar os impactos a prazo sobre a actividade 
bancária e o respectivo enquadramento para a toma-
da de decisões;

b) Definir e deliberar sobre a política de captação de re-
cursos e gestão do capital na perspectiva regulamen-
tar e económica, de acordo com as condições do mer-
cado ao nível dos vários instrumentos disponíveis;

c) Avaliar de forma centralizada a posição financeira e do 
capital, bem como, dos vários riscos financeiros;

d) Apreciar e deliberar sobre propostas de orientações 
estratégicas para a política de gestão do risco de li-
quidez, risco de taxa de juro da carteira bancária, risco 
de mercado e cambial, definindo indicadores e limites 
para o nível de exposição a estes tipos de riscos;

e) Monitorizar e reportar sobre os riscos financeiros, a 
situação de liquidez, a cobertura de risco cambial, a 
situação de capital e os rácios regulamentares;

f) Controlar o risco de liquidez, o risco de taxa de juro 
da carteira bancária, os riscos de mercado e cambial 
tomando as medidas necessárias para assegurar o 
cumprimento das orientações e limites definidos, bem 
como o cumprimento das determinações regulamen-
tares emanadas pelas entidades de supervisão;

g) Promover a articulação da estratégia financeira com 
a política comercial do Banco, no que concerne à de-
finição de processos e níveis de decisão (operações 
activas), a partir do financiamento com operações 
passivas.

II. Comité de Controlo de Custos e Compras (“C4”)

O Comité de Controlo de Custos e Compras é o órgão 
delegado da Comissão Executiva do BCGA responsável 
pela aprovação de realização de despesas correntes e 
de investimento com cabimento orçamental em Kwanzas 
entre 400.000,00 AOA a 15.000.000,00 AOA.

As suas principais competências são: 

a) Garantir o rigoroso cumprimento do Regulamento de 
Despesas;

b) Promover o envolvimento das áreas na elaboração 
do orçamento anual, facilitando o detalhe da rubrica 

de custos para que seja possível efectuar um efectivo 
controlo de custos;

c) Promover a boa execução orçamental;

d) Fomentar a poupança;

e) Promover a redução/eliminação de riscos associados 
ao processo de compras; 

f) Analisar e ratificar as decisões de despesas até ao va-
lor de 400.000,00 AOA;

g) Propor iniciativas de melhoria no âmbito da contrata-
ção de serviços e na compra de bens.

III. Comité de Análise e Resolução (“CAR”)

O CAR é um órgão deliberativo da Comissão Executiva 
(CE) responsável pela análise de situações conexas com 
a prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate 
ao Financiamento do Terrorismo.

As suas principais competências são: 

a) Delinear e propor as políticas e objectivos gerais e for-
mular as normas de actuação dos diferentes órgãos 
em matéria de prevenção de Branqueamento de Ca-
pitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo e 
coordenação dos mesmos;

b) Acompanhar e controlar o funcionamento do sistema 
de prevenção de Branqueamento de Capitais e Com-
bate ao Financiamento do Terrorismo e adoptar e/ou 
propor as medidas e desenvolvimento da normativa 
interna necessária;

c) Acompanhar o desenvolvimento do programa de for-
mação em matéria de Prevenção de Branqueamento 
de Capitais e Combate ao Financiamento do Terroris-
mo;

d) Exigir a colaboração de qualquer órgão ou pessoa do 
BCGA no cumprimento da sua missão;

e) Apreciar as operações que à luz da legislação aplicá-
vel são consideradas sensíveis e avaliar as operações 
que em sede do processo de Investigação foram alvo 
de arquivamento por parte do Gabinete de Suporte à 
Função Compliance.
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IV. Comité de Acompanhamento do Risco de Crédito 
(“CARC”)

O Comité de Acompanhamento do Risco de Crédito é 
um órgão delegado da Comissão Executiva, responsável 
pela coordenação, apreciação, debate e decisão de as-
suntos relacionados com a gestão da carteira de crédito, 
garantindo o cumprimento de toda a regulamentação e 
decisões em vigor em matérias de crédito, nomeadamen-
te das emanadas pela administração e pela autoridade 
supervisora.

As suas principais competências são: 

a) Propor à Comissão Executiva o perfil, estratégia, polí-
ticas e metodologias a aplicar ao risco de crédito;

b) Verificar o cumprimento dos limites dos grandes riscos;

c) Definir/rever e monitorizar os modelos de classificação 
de risco dos clientes e das operações, nomeadamente 
o modelo de rating, garantindo não só a conformidade 
com a regulação em vigor, mas também a implemen-
tação das boas práticas sobre esta matéria;

d) Verificar a conformidade da praxis com relação às de-
cisões dos órgãos superiores;

e) Garantir a correcta implementação de todo o norma-
tivo interno e externo respeitante a risco de crédito, 
nomeadamente o da autoridade supervisora;

f) Definir/rever e monitorizar o modelo de cálculo de per-
das por imparidade para a carteira de crédito (p.e. re-
visão de parâmetros de cálculo);

g) Monitorizar a evolução da posição em risco do Banco 
com o objectivo de antecipar situações de incumpri-
mento;

h) Monitorizar o processo de cálculo das taxas de impa-
ridade individual de Clientes e colectiva da carteira de 
crédito;

i) Decidir sobre as taxas de imparidade para os clien-
tes individualmente significativos e para a carteira de 
crédito;

j) Apreciar e decidir sobre a necessidade ou a opor-
tunidade de reestruturação de créditos de Clientes; 

Apreciar e decidir sobre o abate de operações de cré-
dito ao activo;

k) Monitorizar a carteira de crédito em incumprimento;

l) Monitorizar a carteira de crédito em contencioso;

m) Definir, promover, coordenar e assegurar a implemen-
tação de políticas integradas de actuação com vista à 
cobrança judicial e extrajudicial de créditos.

V. Comité de Acompanhamento de Negócios (“CAN”)

O Comité de Acompanhamento de Negócios é um órgão 
delegado da Comissão Executiva responsável pela análise 
e acompanhamento do negócio e da actividade comercial.

As suas principais competências são: 

a) Análise do Negócio Mensal:

I. Evolução do negócio por áreas de negócio e Bal-
cões;

II. Evolução dos objectivos;

III. Identificação e justificação das principais varia-
ções;

IV. Identificação de novos negócios em “pipeline”;

V. Definição das principais linhas de actuação para o 
mês seguinte;

VI. Compromissos mensais de crescimento com as 
áreas de negócio.

b) Acções Comerciais e Campanhas:

I. Definição de acções comerciais e estratégicas;

II. Definição de campanhas e incentivos específicos.

c) Aprovação, implementação e seguimento das estraté-
gias de negócio definidas;

d) Seguimento da implementação de projectos estratégi-
cos de negócio e dinamização comercial.
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VI. Comité de Património e Obras (“CPO”)

O Comité de Património e Obras (CPO) é um órgão dele-
gado da Comissão Executiva do BCGA responsável pela 
gestão e acompanhamento de todos os imóveis do Ban-
co, nomeadamente Balcões, Centros de Empresa, Servi-
ços Centrais e residências no que concerne à reabilitação, 
obras estruturantes e/ou obras de adequação. Por outro 
lado, efectua a gestão do inventário de bens do Banco.

As suas principais competências são: 

a) Definir e/ou propor à Comissão Executiva políticas de 
aquisição, gestão e de utilização para os espaços co-
merciais e para os espaços residenciais, observando 
a legislação e a regulamentação interna;

b) Definir a tipologia dos espaços comerciais/residências 
em coordenação com as OE envolvidas, bem como 
optimizar as estruturas na óptica do custo e racionali-
zação funcional;

c) Assegurar o acompanhamento da execução do Plano 
Estratégico do Banco (aberturas, encerramentos), de-
finindo medidas correctivas ou reformulações sempre 
que necessárias, face às condicionantes logísticas en-
contradas ou à definição de novas estratégias;

d) Garantir a procura e identificação de bens patrimoniais 
a adquirir ou a arrendar pelo Banco, bem como tratar 
dos processos de alienação de Bens do Banco;

e) Garantir a apresentação de estudos de mercado e 
económico-financeiros que apoiem a definição do in-
vestimento adequado a cada ponto de venda, consi-
derando, nomeadamente, a rentabilidade potencial e 
os objectivos estratégicos;

f) Propor anualmente à Comissão Executiva o orçamen-
to para a abertura, requalificações, alterações e/ou en-
cerramentos de espaços comerciais/residências, em 
concordância com o plano estratégico em vigor;

g) Apresentar para decisão, toda a documentação no 
que concerne a:

I. Orçamentos;

II. Projectos;

III. Arquitectura;

IV. Construção e Obras;

V. Fiscalização.

h) Coordenar a preparação e controlar a execução dos 
Planos de Conservação dos Imóveis do Banco;

i) Acompanhar e monitorizar o orçamento nas rubricas 
relacionadas com o orçamento aprovado; e

j) Acompanhar a actividade desenvolvida na Direcção 
de Património e Obras, nomeadamente a gestão de 
imobilizado, seguros e manutenções.

VII. Comité de Risco Operacional e Controlo Interno 
(“CROCI”)

O ROCI é um órgão delegado que tem por responsabili-
dade a coordenação, apreciação, e debate de assuntos 
relacionados com o Risco Operacional, competindo-lhe 
monitorizar o nível de risco operacional assumido pelo 
BCGA, verificar a conformidade, face à estratégia e po-
líticas estabelecidas, decidir sobre os planos de acção 
apresentados ou submeter os mesmos a decisão da CE.

Este comité tem também como responsabilidade auxiliar 
a Comissão Executiva (CE) no acompanhamento e refor-
ço do sistema de controlo interno do BCGA.

As suas principais competências são: 

a) Propor à Comissão Executiva o perfil, estratégia, po-
líticas e metodologia de gestão do risco operacional;

b) Verificar a conformidade com a estratégia e políticas 
de gestão do risco operacional;

c) Assegurar a implementação da metodologia em ali-
nhamento com o Grupo;

d) Verificar se o nível de Risco operacional está de acor-
do com o perfil e limites estabelecidos;

e) Monitorizar os resultados obtidos nas diferentes com-
ponentes da metodologia de gestão implementada, 
nomeadamente o processo de recolha de eventos de 
risco operacional, a auto-avaliação de riscos e contro-
los e os indicadores de risco;

f) Verificar a adequação do sistema de controlo interno e 
analisar as conclusões dos relatórios sobre o sistema 
de controlo interno;

g) Propor e/ou aprovar planos de acção que visam miti-
gar o risco operacional e fortalecer o sistema de con-
trolo interno.

Estrutura de Governação Corporativa
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VIII. Comité de Crédito (“CCR”)

O Comité de Crédito (CCR) é o órgão delegado da Co-
missão Executiva responsável por propor a estratégia e 
políticas de crédito e por analisar e decidir operações de 
crédito nos limites das suas competências e observando 
o Regulamento de Crédito em vigor. As competências do 
CCR estão enquadradas no Estatuto e na estratégia do 
BCGA, nos limites regulamentares fixados e devem ser 
enquadrados também nos limites corporativos definidos 
pela Caixa Geral de Depósitos e, no que respeita às ope-
rações relevantes, também pelos condicionalismos apro-
vados pelo Conselho de Administração do BCGA.

As suas principais competências são: 

a) Propor à Comissão Executiva a estratégia e as políti-
cas sobre crédito;

b) Apreciar, à luz do Regulamento de Crédito em vigor, 

todas as operações de crédito a Clientes e decidir, 
quando se enquadrem no âmbito das suas competên-
cias, ou emitir parecer e submeter ao(s) órgão(s) compe-
tentes quando se trate das operações seguintes:

I. Operações de crédito a empresas que, pelo seu 
valor, tenham de ser submetidas ao órgão compe-
tente da CGD, de acordo com deliberação da Co-
missão executiva da CGD de 1 de Julho de 2015;

II. Operações de crédito relevantes (onde se incluem 
as operações com partes relacionadas) que, de 
acordo com a deliberação do CA de 24 de Novem-
bro de 2014, devem ser aprovadas pela Comissão 
Executiva e ratificadas pelos Presidente e 1º Vice-
-Presidente do Conselho de Administração, ainda 
que, pelo seu valor, tenham que posteriormente ser 
submetidas ao órgão competente da CGD, nos ter-
mos da deliberação referida no nº 1 anterior.

Estrutura de Governação Corporativa
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Comissão de Remunerações dos 
Órgãos Socias

Nos termos do Estatuto da sociedade, 
existe uma Comissão de Remunerações 
dos Órgãos Sociais, composta por três 
accionistas eleitos pela Assembleia Ge-
ral. A sua função é estudar e propor à 
Assembleia Geral os critérios, parâme-
tros e métodos de cálculo da política de 
remuneração dos membros dos Órgãos 
Sociais, bem como avaliar o desempenho 
dos membros executivos do Conselho de 
Administração.

A Comissão de Remunerações dos Órgãos 
Sociais tem as seguintes competências:

a) Promover a análise e avaliação anual 
da aplicação da Política de Remunera-
ções, nomeadamente:

I. Rever e actualizar a Política de Re-
munerações dos Órgãos Sociais, a 
submeter a Assembleia Geral, em 
articulação com as disposições le-
gais e corporativas existentes;

II. Propor à Assembleia Geral, a defi-
nição dos valores de remunerações 
e fixar a remuneração dos membros 
dos órgãos sociais, nas suas com-
ponentes fixa e variável, na medida 
do aplicável.

b) Identificar eventuais efeitos decorren-
tes da aplicação da Política de Re-
munerações na gestão de riscos, do 
capital e da liquidez do Banco que re-
comendem uma revisão da mesma;

c) Identificar actualizações, revisões e de-
mais medidas de ajustamento conside-
radas adequadas;

d) Emitir a declaração anual sobre a polí-
tica de remuneração dos membros do 
Conselho de Administração e do Con-
selho Fiscal, a submeter à aprovação da 
Assembleia Geral, em cumprimento da 
legislação e regulamentação aplicável; 
 

e) Consultar os responsáveis das unida-
des de auditoria, compliance, gestão 
de riscos e outras, a quem poderão ser 
solicitadas as contribuições considera-
das relevantes para os efeitos do ante-
cedente;

f) Avaliar, com a periodicidade mínima 
anual, a estrutura, a dimensão, a com-
posição e o desempenho dos Órgãos 
Sociais e das suas Comissões;

g) Avaliar, com periodicidade mínima 
anual, os conhecimentos, as compe-
tências e a experiência de cada um dos 
membros do órgão de administração e 
de fiscalização; devendo em particular, 
e para a Comissão Executiva, os cri-
térios a utilizar nesse processo incluir 
uma adequada ponderação do mérito, 
desempenho individual e contributo 
para a eficiência da Comissão Execu-
tiva;

h) Definir e apresentar à Assembleia Ge-
ral, para aprovação, os critérios de ava-
liação qualitativa a aplicar aos Mem-
bros dos Órgãos Sociais;

i) Desenvolver e aplicar anualmente, um 
modelo de avaliação da performance 
de acordo com os critérios de avalia-
ção qualitativa, aprovados pela Assem-
bleia Geral;

j) Apresentar à Assembleia Geral um pa-
recer individual relativo ao processo 
de avaliação, assim como um relatório 
global da mesma.

No âmbito do processo de avaliação dos 
membros dos Órgãos Sociais, a Comissão 
de Remunerações dos Órgãos Sociais terá 
de acompanhar a evolução dos Resulta-
dos do Banco ao longo do ano e avaliar 
o seu desempenho para efeitos de pon-
deração e determinação da componente 
variável da respectiva remuneração. 

Para o exercício das suas responsabili-
dades, inerentes ao referido processo a 
Comissão de Remunerações dos Órgãos 
Sociais terá de atender aos seguintes cri-
térios quantitativos e qualitativos:

Política de Remuneração 

Política de 
Remuneração 
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a) Solvabilidade: rácio de solvabilidade, rácios de incum-
primento do crédito e imóveis obtidos por recupera-
ção de crédito;

b) Rentabilidade: rentabilidade dos capitais próprios 
(ROE – Return on Equity), margem financeira, impa-
ridades e rentabilidade ajustada pelo risco (RAROC – 
Risk Adjusted Return on Capital);

c) Eficiência: rácio de custos sobre proveitos;

d) Posição no mercado: quotas de mercado do Banco;

e) Liquidez, devendo atender-se: ao rácio de transforma-
ção de recursos de balanço em crédito e ao vencimen-
to da dívida de médio/longo prazo;

f) Nível de reclamação de clientes;

g) Indicadores de reputação do Banco.

Dos administradores que não integram a Comissão Exe-
cutiva, apenas o administrador independente aufere uma 
remuneração mensal pelo exercício do cargo, os restan-
tes, têm direito a auferir uma compensação (senha de 
presença) pela participação nas reuniões do Conselho de 
Administração e da Assembleia Geral, mas na condição 
de não terem vínculo laboral com os accionistas Sonan-
gol EP, Sonangol Holdings e com o accionista da Partang, 
a Caixa Geral de Depósitos.

Deste modo, para o exercício de 2019, os custos 
com os órgãos sociais foram como descritos abaixo: 
 

Valores em milhares AOA

31.12.2018 31.12.2019 Var

Conselho de Administração 682.548 864.297 26,6%

Conselho Fiscal 51.043 54.783 7,3%

Total 733.591 919.080 25,3%

Remuneração fixa e variável dos membros  
da Comissão Executiva e do Conselho Fiscal

Os administradores executivos têm direito a uma remu-
neração fixa, paga 14 vezes por ano. A remuneração das 
vogais da Comissão Executiva está fixada em 80% da 
remuneração do Presidente da Comissão Executiva. 

A componente fixa da remuneração reflecte principal-
mente a experiência profissional relevante e a responsa-
bilidade organizacional que corresponde às funções atri-
buídas, devendo ser garantido o equilíbrio adequado do 
rácio entre as componentes fixa e variável.   

A componente variável, dependente da obtenção de 
resultados positivos e do desempenho do Banco, é de 
atribuição não garantida e apenas calculada e paga após 
aprovação do Relatório e Contas pela Assembleia Geral.

A Compensação Variável Anual é fixada pela Comissão 
de Remunerações dos Órgãos Sociais, em função de 
objectivos e respectivos indicadores anuais para o con-
junto dos membros da Comissão Executiva. A atribuição 
da compensação variável anual depende da consecução 
dos objectivos, os quais são ponderados pelo grau de 
importância estratégica atribuída a cada um. 

Estes objectivos são avaliados de acordo com uma es-
cala, consubstanciada em níveis de realização. Quando 
atribuída, a componente variável não poderá exceder os 
limites fixados pelos accionistas no Acordo Parassocial 
(máximo 70% da Remuneração Fixa Anual) e deve ser 
paga de modo diferido, obedecendo às regras que possi-
bilitam a redução e reversão.

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixa, 
paga 14 vezes por ano, estando estabelecida em 20%, 
para o Presidente e em 15% para os vogais efectivos, da 
remuneração fixa do Presidente da Comissão Executiva. 

A remuneração do administrador não executivo indepen-
dente é fixa, estando estabelecida em 20% da remunera-
ção fixa do Presidente da Comissão Executiva, paga 14 
vezes por ano. 

Outros benefícios dos membros do Conselho  
de Administração 

Nos termos do Estatuto do BCGA, os membros do Conse-
lho de Administração poderão ser beneficiários de pensões 
complementares de velhice e reforma que vierem a constar 
de regulamento a aprovar pela Assembleia Geral da Socie-
dade. Até ao momento esta regalia não está estabelecida.

Os membros dos órgãos de administração não têm di-
reito a indemnização quando solicitem a sua desvincu-
lação da Sociedade ou quando, nos termos da lei, sejam 

Política de Remuneração 
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Política de Remuneração 

demitidos por justa causa. Além da remuneração fixa 
e da remuneração variável, os membros da Comis-
são Executiva, dentro dos limites estabelecidos, têm 
direito a subsídio de instalação, alojamento em casa 
paga pelo Banco ou em hotel, duas viagens de avião 
por ano para si e família e pagamento de propinas 
escolares dos filhos até à 12ª classe.

Cumprimento das Políticas de Remuneração defi-
nidas pelo BNA

A política de remuneração dos membros dos órgãos 
sociais em vigor no BCGA está de acordo com os 
princípios do Aviso nº 01/2013 do BNA, pautando-se 
pela simplicidade, transparência e adequação aos ob-
jectivos de médio e longo-prazo do Banco.

A circunstância do BCGA ser uma filial da Caixa Ge-
ral de Depósitos implica a necessária coerência das 
respectivas políticas corporativas, em linha com as 
regulamentações internacionais na matéria.
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Por conseguinte, foram elaboradas as  
seguintes linhas gerais de orientação:

Estratégia  
para 2020

O BCGA posiciona-se como uma institui-
ção de confiança, um parceiro da socie-
dade angolana, apoiando as empresas na 
expansão dos seus negócios e na satis-
fação das suas aspirações individuais. A 
melhoria na demografia e a crescente es-
tabilidade económica e social, tornam-no 
num mercado apetecível e rico em opor-
tunidades, podendo o BCGA proporcio-
nar aos seus clientes, a experiência e o 

conhecimento local necessário para ope-
rar um negócio bem sucedido em África, 
explorando a rede do Grupo CGD com vis-
ta a intermediar actividades de entidades 
estrangeiras não presentes em Angola, 
capitalizando na percepção de robustez e 
confiança do Grupo.

Os pilares estratégicos definidos pelo 
Banco foram:

Rentabilidade Robustez Qualidade

Desempenho: melhoria  
do ROE e CTI

Gestão integrada do risco 
 - crédito, taxa de juro, cambial  
e liquidez

Reclamações

Segmentação e sistema de 
benefícios indexados a volume 
de negócios e subscrição de 
produtos por parte dos clientes

Rácio NPL, NPE Automatização  
de processos

Sistema de incentivos  
a vendas

Solvência Sistema de informação  
de gestão e controlo

Modelo de rentabilidade  
de produtos e serviços

Governace Banca digital e soluções  
digitais centradas no cliente

Bancassurance Rácio de Transformação Formação e capacitação

Margem

Optimização da oferta de produtos de acordo com os segmentos de clientes  
e a evolução do mercado.

Dinamização da base de clientes, em operações e volume de negocios, recorrendo a 
ferramentas de acompanhamento e incentivos, e a uma oferta simplificada e diversificada 
por segmentos.

Implementação rigorosa de um preçario que assegure competitividade no mercado  
e promova a rentabilidade do volume de negócios.

Desenvolvimento, implementação e activação de ferramentas de monitorização  
de rentabilidade ao nível de receitas e custos.

Desenvolver e consolidar ferramentas de monitorização da rentabilidade por cliente, 
Produto e serviços e das unidades de negócios.

Mitigação 
Risco

Assegurar a protecção do capital atraves da mitigação dos riscos financeiros:  
Crédito, Liquidez, Taxa de Juro, Taxa de Câmbio.

Assegurar a protecção do capital através da mitigação dos riscos não financeiros: 
Estratégico, Compliance, Reputacional, Operacinal e de IT.
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A estratégia do Banco traduz-se numa proposta de va-
lor que procura orientar os esforços do Banco para o 
mercado e para os Clientes, oferecendo um serviço de 
excelência, diferenciador e especializado, potenciando 
o facto de o Banco estar inserido numa rede internacio-
nal, procurando alavancar a sua actividade na qualida-
de, na inovação e na tecnologia. O BCGA posiciona-se 
como um Banco de Empresas e de Clientes Particulares 
do segmento Affluent. As áreas de suporte e de controlo 
desenvolvem a sua actividade em linha com a estratégia 
e os objectivos preconizados:

I. Prosseguir o crescimento do negócio focalizando 
cada vez mais a actividade do Banco nos segmen-
tos de Empresas e de Particulares do segmento 
Affluent;

II. Cumprir com os requisitos definidos pelos Avisos n.º 
1 e n.º 2 de 2013, relativamente à função de gestão 
de risco, tendo em conta o risco de crédito, merca-
do (cambial e taxa de juro), liquidez e operacional. 

Neste particular, é muito importante realçar que o reforço 
das boas práticas, ao nível de governo, controlo interno, 
gestão de riscos e outras, capitalizando na experiência já 
granjeada a nível internacional e atingindo por esse meio 
um patamar distinto de outros concorrentes.

O Banco Caixa Geral Angola, em alinhamento com as 
politicas corporativas da Caixa Geral de Depósitos está 
igualmente obrigado a respeitar todas as regras e requi-
sitos regulamentares Europeus no âmbito do Risco de 
Compliance, procurando introduzir toda esta regulamen-
tação nas suas práticas diárias, como factor diferencia-
dor na qualidade do serviço prestado aos seus clientes, 
nomeadamente, a todas as empresas nacionais e inter-
nacionais de bom risco e para os clientes particulares do 
segmento Affluent.

O BCGA pretende induzir uma mudança cultural e de 
atitude dos colaboradores através de uma nova politica 
de recursos humanos, baseada em pacotes de formação 
específicos dirigidos às várias áreas do Banco (das áreas 
comerciais, às áreas de controlo e de suporte), bem como 
em formações mais transversais dirigidas aos Directores 
do Banco (ex. formação em liderança), procurando dotar 
os colaboradores de competências técnicas que permi-
tam que estes venham a ser a transformação do Banco.

Por conseguinte, é fundamental, dotar o Banco de uma 
estrutura organizativa reforçada e dos meios adequados 
(processos e IT), que permitam prestar um serviço de ex-
celência e, bem assim, suportar a proposta de valor dife-
renciadora que se quer para o Caixa Angola.

Para materialização dos objectivos de crescimento foi de-
lineada a seguinte estratégia:

Abordagem centrada no cliente:

a) Continuar a apostar na melhoria dos níveis de serviço 
do Banco, de modo a proporcionar a melhor experiên-
cia ao cliente;

b) Desenvolver soluções que aproximem os clientes do 
Banco e vice-versa, tornando as interacções mais 
simples, fáceis e ágeis;

c) Posicionar o Banco enquanto líder de qualidade de 
serviço, mantendo sempre os mais elevados níveis de 
confiança junto dos clientes.

Aposta nos canais digitais:

a) Garantir uma experiência de utilizador única e consis-
tente;

b) Melhorar o processo transaccional (Internet e Mobile 
banking);

Cliente  
Externo  
e Interno

Racionalização e automatização de processos de negócio de forma a asseguar uma melhoria da qualidade  
percepcionada pelos clientes.

Assegurar a melhoria dos modelos de informação de gestão e controlo operacional.

Optimização de processos internos de forma a assegurar a eficacia comercial e um crescente foco nas actividades core.

Assegurar a eficiência na gestão do capital humano orientados à excelência.

Assegurar a continuidade institucional através de  um programa de transição a todos os níveis da organização.

Processos Simplificar e automatizar processos nas agências relacionados com abertura de contas, concessão de créditos, compra  
e vendas de moeda estrangeira, meios de pagamentos e garantias bancárias.
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c) Aumentar a eficácia no tratamento de pedidos de in-
formação, reclamações, outros, através da Linha Cai-
xa-Directa Angola 24H, linha de atendimento do BCGA 
em Angola, designada Linha Caixadirecta Angola 24H.

Apostar nas pessoas enquanto activo fundamental:

a) Investir continuamente na formação dos colaboradores;

b) Desenvolver planos de carreira, bem como identificar 
acções de desenvolvimento dos talentos.

Investimento na automatização:

a) Desenvolver soluções de automatização de procedi-
mentos que agilizem o funcionamento do Banco;

b) Continuar a melhoria e automatização dos sistemas 
de segurança, mantendo sempre os mais altos pa-
drões de qualidade e segurança.

A médio e longo prazo, espera-se que a alteração de pa-
radigma do desenvolvimento económico, anunciada pelo 
Executivo, comece a gerar um movimento de alteração 
estrutural da Economia Angolana e, com isso, se consi-
ga aumentar a eficiência e a racionalidade da utilização 
dos recursos do País. Decorrente desta alteração, deve-
rá haver um alargamento da base empresarial no país e 
a constituição de uma rede de PME forte, organizada e 
elegível para a concessão de crédito à economia, faci-
litando a redução do elevado nível de concentração ac-
tual, que se verifica quer ao nível dos depósitos, quer ao 
nível de crédito. Paralelamente, o alargamento da base de 
clientes a empresas de menor dimensão, deverá também 
fundamental. O investimento em plataformas de supor-
te ao negócio digital, que aproximará e garantirá o nível 
de serviço e os canais adequados de suporte a clientes 
dos segmentos Affluent e empresas, é incontornável na 
estratégia de curto e médio prazo, devendo a banca an-
golana e o Caixa Angola aproximar-se das soluções já 
disponíveis em mercados mais maduros, o que a par do 
aumento da oferta de produtos e serviços e da melhoria 
da qualidade e dos níveis de serviço oferecidos, deverá 
suportar e dinamizar o negócio com os clientes desses 
segmentos.

COVID-19

A Organização Mundial de Saúde considerou no dia 11 de 
Março de 2020 o Estado de Pandemia global devido ao 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), trata-se de uma 
doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome 
respiratória aguda grave.

O COVID-19 foi identificado em humanos pela primeira 
vez em Dezembro 2019, na China, mas devido à sua rápi-
da propagação, no final do mês de Março 2020 já estava 
presente em quase todos os países do mundo.

Devido à ausência comprovada de antivirais específicos, 
nem de uma vacina, a maioria dos países, que se depa-
ram com a ocorrência do COVID-19, tomam medidas res-
tritivas de circulação das pessoas, levando ao encerra-
mento de grande parte da actividade económica.

Neste contexto, o Presidente da República publicou o 
Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 
18 de Março 2020, onde é declarado o estado de emer-
gência, com fundamento no facto de que a República de 
Angola atravessa no presente momento uma situação de 
iminente calamidade pública.

No passado dia 9 de Abril, com a publicação do Decreto 
Presidencial nº 97/20 o estado de emergência foi prorro-
gado por mais 15 dias, o qual teve início às 00h00m do 
dia 11 de Abril e cessará às 23h59m do dia 25 de Abril 
de 2020. 

Para dar resposta aos efeitos da pandemia do COVID-19 
bem como da redução do preço do barril de petróleo no 
mercado internacional, foi publicado o Decreto Legislati-
vo Presidencial nº 98/20 de 9 de Abril com as “Medidas 
imediatas de alívio dos efeitos económicos e financeiros 
negativos provocados pela pandemia da COVID-19”. 

I. Medidas para a economia real

 • Medidas de natureza fiscal:
• Prorrogação do prazo para a entrega da Declaração 

Modelo 1 de Imposto Industrial dos contribuintes do 
Grupo A, para 30 de Junho de 2020;

• Prorrogação do prazo para a entrega da Declaração 
Modelo 1 de Imposto Industrial dos contribuintes do 
Grupo B, para 29 de Maio de 2020;

• Atribuição de um crédito fiscal de 12 meses sobre 
o IVA a pagar na importação de bens de capital e 
de matéria-prima que sejam necessários para a pro-
dução dos bens referidos no Decreto Presidencial 
n.º 23/19, de 14 de Janeiro (bens da cesta básica e 
outros bens prioritários de origem nacional);

• Autorização do diferimento do pagamento da segu-
rança social a cargo das empresas (8%) referente ao 
segundo trimestre de 2020, em 6 parcelas mensais, 
durante os meses de Julho a Dezembro sem sujei-
ção a juros de mora.
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 • Medidas de Natureza Financeira
• Com vista à manutenção de níveis mínimos de ac-

tividade das micro, pequenas e médias empresas 
do Sector Produtivo, são disponibilizados diversos 
apoios financeiros mediante a consagração de li-
nhas de crédito à produção e ao investimento.

 • Medidas de desburocratização
• Extinção da obrigação de licenciamento dos contra-

tos de gestão, prestação de serviços e assistência 
técnica junto do Banco Nacional de Angola e do Mi-
nistério da Economia e do Planeamento.

 • Medidas destinadas a assegurar a mobilidade dos 
trabalhadores
• Definição do modelo de credencial destina-

da a permitir a mobilidade de trabalhadores cuja 
a actividade laboral não se encontra suspen-
sa durante a vigência do Estado de Emergência. 

II. Medidas destinadas às Famílias e Sector Informal da 
Economia

 • Nos meses de Abril, Maio e Junho, as entidades em-
pregadoras do Sector Privado não efectuam o descon-
to de 3% do salário dos seus trabalhadores, a título 
de contribuições para a Segurança Social, por forma a 
aumentar o seu rendimento líquido;

 • As empresas do sector de fornecimento de água e 
energia não efectuam cortes no fornecimento de aos 
clientes com dificuldades de pagamento das contas 
durante o mês de Abril.

Face ao exposto, o Banco encontra-se em avaliação dos 
potenciais impactos que possam ocorrer nos activos fi-
nanceiros, por via do aumento do risco de contraparte, 
incluindo o risco Estado, e nos activos não financeiros, 
por via de uma alteração macroeconómica que possa ori-
ginar ajustamentos do valor presente dos referidos acti-
vos, como por exemplo, activos tangíveis e intangíveis, 
outros activos não correntes detidos para venda e alte-
ração das espectativas de recuperabilidade dos activos 
por impostos diferidos. Não obstante o referido acima, 
consideramos que o Banco apresenta níveis de capital 
apropriados e robustos para os potenciais impactos da 
conjuntura económica.

Por conseguinte, existe incerteza sobre o potencial im-
pacto que as alterações referidas possam ter nas de-
monstrações financeiras do Banco para o exercício 2020. 
Contudo, o BCGA identifica a existência de desafios para 
a economia Angolana que deverão ser tanto maiores, 
quanto mais tempo levar o combate ao COVID-19.

Com o objectivo de manter a actividade do Banco, foi 
activado um Plano de Contingência específico, de modo 
a criar um instrumento de prevenção, protecção e con-
tenção da infecção, pelo Coronavírus, junto dos colabo-
radores do BCGA.

Neste sentido, por forma a gerir o impacto de uma even-
tual situação de propagação desta doença em Angola, o 
Plano de Contingência estabelece e descreve os procedi-
mentos internos a adoptar pelo BCGA, de modo a preve-
nir, minimizar e gerir os riscos de infecção e propagação 
da doença entre os seus colaboradores. Deste modo, é 
possível garantir a continuidade do funcionamento dos 
diversos serviços, processos de negócio e relações com 
os clientes e outras instituições. O BCGA definiu uma es-
tratégia baseada na prevenção e protecção da saúde e 
bem-estar dos seus colaboradores e consequente miti-
gação do risco operacional para o negócio.

Preço do Petróleo

O Banco acompanha, diariamente, vários indicadores 
macroeconómicos e outros indicadores fundamentais 
para o enquadramento da actividade do BCGA e da Re-
pública de Angola em Geral. Neste sentido, identificámos 
que existiu uma queda do preço do barril de petróleo en-
tre 31.12.2019 e 31.03.2020 de 65,55%.

O preço do barril de petróleo tem sofrido quedas signifi-
cativas devido ao receio dos investidores de um brusco 
recuo da procura, resultante das restrições de movimen-
tos, voos e actividades produtivas e empresariais, como 
consequência da pandemia de COVID-19 e da guerra de 
preços lançada pela Arábia Saudita.

Actualmente, não prevemos que haja um impacto directo 
nas demonstrações financeiras do BCGA, contudo é do 
nosso conhecimento que irá existir uma revisão do Orça-
mento Geral do Estado com medidas restritivas e de au-
mento da dívida publica, para compensar eventuais per-
das de receita que esta queda de preços pode originar.
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Em 2019, a economia mundial registou o 
décimo ano do actual ciclo de expansão. 
O ritmo foi, contudo, significativamente 
inferior ao observado em anos anteriores 
em consequência do abrandamento do 
comércio global, de um conjunto de in-
certezas geopolíticas e do facto de se en-
contrar já numa fase muito avançada. De 
acordo com o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), registou-se um crescimento 
real de 2,9%, depois de 3,6% em 2018. 
Enquanto o bloco desenvolvido assina-
lou um ritmo de expansão de 1,7%, após 
2,2% em 2018, o bloco emergente aver-
bou um arrefecimento de 0,8 pontos per-
centuais (p.p.), tendo crescido 3,7%.

Na região desenvolvida, o ano ficou mar-
cado pelo agravamento da moderação do 
crescimento na Europa, a qual teve iní-
cio em 2018 devido, em grande parte, à 
deterioração significativa das condições 
adjacentes à procura externa, nomeada-
mente às medidas proteccionistas que fo-
ram implementadas sobretudo pelos EUA 
e pela China, e a extensão destas à Área 
Euro (AE), o que gerou um impacto nega-
tivo sobre o sentimento das famílias, dos 
empresários e dos investidores financei-
ros. Nos EUA, assistiu-se de igual forma a 
uma moderação da actividade económica, 
quer devido ao impacto negativo das ten-
sões comerciais, quer devido ao desvane-
cimento dos efeitos dos estímulos fiscais 
que tiveram contributos muito relevantes 
nos anos precedentes. 

A procura interna continuou a correspon-
der ao principal pilar da expansão, supor-
tada pelo consumo privado. No mercado 
de trabalho, a taxa de desemprego atingiu 
valores próximos ou inferiores à taxa na-
tural em diversos países, o que contribuiu 
para impulsionar o crescimento dos salá-
rios e, consequentemente, do rendimento 
disponível das famílias. Apesar disso, tan-
to o consumo privado, como a formação 
bruta de capital fixo, mostraram taxas de 
expansão inferiores às registadas em 2018.

No bloco emergente, aliado às incerte-
zas decorrentes das tensões comerciais, 
o crescimento económico assinalou um 

abrandamento significativo, com desta-
que para a Ásia emergente, devido à de-
saceleração da Índia e da China, e para a 
América Latina, sobretudo em função do 
fraco crescimento económico do Brasil, 
do México e da Argentina. Entre os princi-
pais países do leste europeu, o destaque 
mais negativo voltou a ir para a Turquia. 

Num contexto de sinais menos favoráveis 
à escala mundial, a actividade económica 
foi igualmente afectada pela persistência 
de diversas incertezas relacionada com 
questões de carácter político.

No Reino Unido, as negociações acerca 
do Brexit constituíram um constante foco 
de instabilidade. Os acordos alcançados 
entre os parceiros europeus e o governo 
britânico foram sucessivamente inviabi-
lizados pelo Parlamento britânico, o que 
provocou a necessidade se se realiza-
rem eleições gerais antecipadas, as quais 
culminaram com uma maioria do Partido 
Conservador. Apesar da diminuição de 
incerteza relativa à saída com acordo do 
Reino Unido da União Europeia (UE), no 
final do ano permaneciam ainda desco-
nhecidos os termos das futuras relações 
económicas e comerciais.  

Em Itália, o Governo constituído por for-
ças políticas eurocépticas (Liga e Movi-
mento 5 Estrelas) permaneceu envolto 
num clima de instabilidade, tanto interno, 
como externo, devido à implementação 
de medidas orçamentais antagónicas ao 
cumprimento das metas orçamentais, o 
que conduziu a novos confrontos com a 
Comissão Europeia. Estes elementos de 
incerteza acabaram por reduzir-se signifi-
cativamente com a formação de um novo 
executivo constituído por figuras políticas 
mais favoráveis ao projecto europeu. Em 
Espanha, após duas eleições gerais no 
mesmo ano, o PSOE, partido que alcan-
çou o maior número de votos para o Con-
gresso dos Deputados, firmou um acordo 
para a formação de um governo coligado 
com o Unidas Podemos. Em França, a 
instabilidade social diminuiu gradualmen-
te após a adopção de diversas medidas, 
nomeadamente o aumento do salário mí-
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nimo e a eliminação/cancelamento de determinadas ta-
xas e impostos. 

Nos EUA, em ano de pré-eleições, a estabilidade políti-
ca foi afectada pela implementação de um processo de 
Impeachment contra o Presidente Donald Trump, o qual, 
após ter sido votado favoravelmente na Câmara de Depu-
tados, padeceu de aprovação na câmara alta, o Senado. 
O crescimento económico registou igualmente uma mo-
deração devido ao contributo desapontante da formação 
bruta de capital fixo, num ano em que os consumos so-
freram igualmente um comedimento.

Assistiu-se a diferentes focos de instabilidade social em 
diversas regiões do globo, destacando-se Hong Kong 
devido ao estatuto de praça financeira internacional. A 
região administrativa permanecia no final do ano envolta 
num clima de forte instabilidade provocado por manifes-
tações diárias em defesa do aumento da autonomia, ma-
nifestações essas que contribuíram para uma acentuada 
contracção da actividade económica.

Indicadores Económicos

Taxas de variação (em %) Taxas (em %)

PIB Inflação Desemprego

2018 2019 2018 2019 2018 2019

União Europeia (a) 2,1 1,5 1,8 1,4 7,3 6,8

Reino Unido (b) 1,3 1,3 2,5 1,8 4,1 3,8

EUA (b) 2,9 2,3 2,4 1,8 3,9 3,7

Japão (b) 0,3 1,0 1,0 1,0 2,4 2,4

Rússia (b) 2,3 1,1 2,9 4,7 4,8 4,6

China (b) 6,6 6,1 2,1 2,3 3,8 3,8

Índia (b) 6,8 4,8 3,4 3,4 n.d. n.d.

Brasil (b) 1,3 1,2 3,7 3,8 12,3 11,8

FMI: World Economic Outlook e Comissão Europeia
 
(a) Comissão Europeia: Previsões do inverno de 2020 - Fevereiro de 2020 para os 
valores do PIB e inflação e Previsões do outono de 2019 para taxa de desemprego.
  
(b) FMI: World Economic Outlook - Outubro de 2019 para a inflação e desem-
prego e Previsões  intermédias de Janeiro de 2020 para o PIB dos países não 
membros da EU.
    
n.d.: Não disponível.    

Produto Interno Bruto

União Europeia

 Área do Euro

 EUA (b)

 Japão (b)

 Rússia (b)

 China (b)

 Índia (b)

 Brasil (b)

0% 4% 8%

2018

2019

 

De acordo com os dados preliminares divulgados pelo 
Eurostat, o crescimento económico da Área Euro (AE) 
voltou a abrandar em 2019. Depois de ter crescido 1,9% 
em 2018, a região registou uma expansão de 1,2% no 
ano passado. A desaceleração significativa deveu-se, 
sobretudo, ao impacto negativo do arrefecimento do co-
mércio externo, o qual teve um efeito bastante adverso 
na produção industrial da maioria dos Estados-Membros, 
como destaque para a Alemanha, onde o sector automó-
vel voltou a ser novamente afectado, não só pelas altera-
ções regulamentares introduzidas no final do ano anterior, 
como também pela quebra da produção como resultado 
da redução do procura de automóveis germânicos. 

Em 2019 registaram-se taxas de crescimento positivas do 
PIB real em todos os Estados Membros da UE, sem ex-
cepção, apesar do abrandamento significativo nas princi-
pais economias. Destacaram-se os casos da Alemanha, 
onde o crescimento passou de 1,5% para 0,6%, e da Itá-
lia, com o ritmo de expansão, neste caso, a fixar-se em 
0,2%, após 0,8% no ano anterior. O desempenho mais 
favorável foi alcançado pela Irlanda, que cresceu 5,7%, 
seguida de Malta (4,5%) e do crescimento de duas eco-
nomias da península báltica, da Lituânia (3,9%) e da Es-
tónia (3,8%). 

Apesar da redução do ritmo de crescimento da actividade 
económica, o mercado de trabalho europeu continuou a 
revelar uma trajectória de melhoria, tendo o desemprego 
registado uma nova descida em 2019. A taxa de desem-
prego atingiu valores próximos da taxa natural em vários 
países. Na UE e na AE cifrou-se em 6,3% e 7,6%, respec-
tivamente, em ambos os casos menos 0,6 pontos per-
centuais (p.p.) do que 2018.
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Na AE, apesar da evolução favorável do mercado laboral, 
nomeadamente no que concerne à criação de emprego e 
ao crescimento mais robusto dos salários, não se materiali-
zou qualquer aceleração de inflação, tendo as expectativas 
com o crescimento dos preços persistido num nível muito 
baixo. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor 
(IHPC) mostrou em 2019 uma desaceleração ao passar de 
1.8% para 1.2%, revelando um desvio ainda mais conside-
rável face ao nível de referência do Banco Central Europeu 
(BCE), próximo, mas inferior a 2%.

Nos EUA, após um crescimento económico muito positivo 
em 2018 (2.9%), o ritmo de expansão diminuiu para 2.4% 
em 2019, função do desvanecimento dos impactos dos 
estímulos fiscais, do abrandamento do investimento não 
residencial, da redução da procura externa, e ainda da fase 
avançada do ciclo económico, cuja duração é a maior do 
período do pós-guerra. O mercado de trabalho continuou 
a demonstrar sinais de robustez, tendo-se assistido a um 
crescimento estável dos salários e a uma diminuição da 
taxa de desemprego, neste caso para o nível mais baixo 
desde 1969. O consumo privado permaneceu como o mo-
tor do crescimento, enquanto a inflação à semelhança da 
AE, abrandou no ano, neste caso de 2,4% para 1,8%. 

No Japão, apesar do abrandamento dos fluxos de comér-
cio internacional, a actividade económica acelerou 0,1 p.p. 
em relação a 2018, cifrando-se em 0,9%. O crescimento 
beneficiou do maior contributo tanto do consumo privado, 
como do consumo público. Ao nível do mercado de traba-
lho, a taxa de desemprego manteve-se estável em 2,4%. 
A inflação no consumidor permaneceu ancorada em níveis 
inferiores ao desejável, apesar dos estímulos monetários 
induzidos por parte do Banco do Japão. Em 2019, a infla-
ção anual correspondeu a 1,0%, valor idêntico ao verifica-
do em 2018. 

Na China, o crescimento económico em 2019 correspon-
deu a 6,1%, superando a meta governamental estabele-
cida de 6,0%. Apesar disso, o resultado correspondeu ao 
mais modesto desde 1990. Ao longo do ano, os indicado-
res de actividade demonstraram evidências claras de mo-
deração da procura interna e externa, com realce, a nível 
interno, para a produção industrial, e, a nível externo, para 
as exportações e para as importações. Dado a dimensão 
da economia chinesa, o abrandamento da mesma é consi-
derado um risco para o crescimento de outras regiões, tal 
como a AE ou os EUA. Em termos de inflação no consumi-
dor, assistiu-se a uma aceleração de 0,2 p.p., para 2,3%, 
devido aos contributos elevados das rubricas relacionadas 
com os bens alimentares, enquanto a inflação no produtor 
registou níveis negativos.

A América Latina registou em 2019 o terceiro ano consecu-
tivo de expansão, embora o crescimento tenha arrefecido 
significativamente para apenas 0.2% devido à contracção 
mais intensa na Argentina, e à desaceleração das principais 
economias, Brasil, México e Chile. A economia brasileira, 
que corresponde à maior da região, deverá ter apresentado 
um ritmo de crescimento económico de apenas 0.9%, in-
ferior ao verificado nos dois últimos anos (em ambos cres-
ceu 1.1%), segundo os dados disponíveis até ao terceiro 
trimestre. A redução do nível de incerteza política durante o 
ano, assim como a aprovação de um conjunto de reformas 
estruturais constituíram aspectos favoráveis para a evolu-
ção e confiança em relação à economia brasileira. 

O Leste Europeu correspondeu a uma das regiões mais 
afectadas pelo abrandamento da actividade económica 
global em 2019. O ritmo de expansão caiu quase para me-
tade face ao ano anterior. A previsão de crescimento de 
1.8% foi afectada, sobretudo, pelo abrandamento regista-
do na Rússia, na Turquia e pela redução da procura com 
origem na AE.  

O PIB da África Subsariana repetiu em 2019 o crescimento 
verificado em 2018 (3.2%), tendo em consideração as es-
timativas mais recentes do FMI, permanecido desta forma 
acima de 3 p.p. pelo terceiro ano consecutivo. O contributo 
mais negativo voltou a vir da África do Sul, onde a evolução 
económica desfavorável traduziu-se num valor de expan-
são de apenas 0.7% (-0.1 p.p. que em 2018). Apesar da 
ligeira melhoria demonstrada pelo conjunto de países ex-
portadores de petróleo, estes continuaram a ser afectados 
por dificuldades ao nível da produção e pela volatilidade da 
cotação da matéria-prima. 

O FMI continua a acompanhar a evolução da economia 
angolana ao abrigo do Programa de Financiamento Am-
pliado acordado em Dezembro de 2018, uma assistência 
financeira no valor global de $3 784 milhões (libertou já um 
montante acumulado de $1 480 milhões), por um período 
de três anos, com o propósito de apoiar a implementação 
de um conjunto de reformas estruturais que tornem a eco-
nomia mais diversificada. As previsões mais recentes, de 
Dezembro último, apontam para uma nova contracção do 
PIB real em 2019, pelo quarto ano consecutivo, desta feita 
de 1.1%, devido uma vez mais à redução da produção no 
sector petrolífero. A contracção da actividade do principal 
sector económico angolano deverá ter-se cifrado 5.0%, 
após -9.5% em 2018, contribuindo de forma decisiva para 
a diminuição das reservas internacionais líquidas. A infla-
ção manteve a tendência de moderação, tendo descido 
de 19.6% para 17.2%, à qual o Banco Nacional de Angola 
(BNA) respondeu com um alívio parcial da taxa de juro di-
rectora. 



Relatório & Contas 2019 43

6    Enquadramento Macroeconómico e Regulamentar

V O LTA R  A O  Í N D I C E

Enquadramento Internacional

Em Moçambique, os esforços que têm sido desenvolvi-
dos com vista à estabilização económica e cambial, e que 
levaram à descida dos preços no consumidor em termos 
médios para apenas um dígito (2,8%) em 2019, foram 
comprometidos durante o primeiro semestre pelo impac-
to adverso das tempestades tropicais que assolaram a 
parte central do território nacional. Após estes eventos, o 
FMI reviu em baixa o crescimento do PIB, de 4,0% para 
1,8%. Nos três primeiros trimestres, o crescimento cifrou-
-se, ainda assim, num nível superior, em cerca de 2,3% 
em termos reais, após 3,4% em 2018. A normalização 
das condições de crédito e liquidez permitiram ao Banco 
Central de Moçambique manter a trajectória de redução 
da taxa directora, num total de 150 p.b., levando-a a en-
cerrar o ano nos 12,75%.

Em Macau, a actividade económica foi afectada pelas 
tensões comerciais, tendo-se registado uma significativa 
queda das receitas do jogo em cerca de 3,4%, após um 
crescimento de 14,0% no ano anterior. Este desempenho 
menos favorável originou uma contracção de 4,7% do 
PIB. Não obstante, os elevados excedentes obtidos em 
anos anteriores permitiram manter a taxa de desemprego 
em níveis baixos (1,7%, após 1,8% em 2018) e a inflação 
em valores relativamente estáveis (2,8%, menos 0.2 p.p. 
do que no ano anterior).

Em 2019, as taxas de inflação divergiram dos objectivos 
definidos pelos bancos centrais num elevado número 
de países, em grande parte devido ao contributo menos 
positivo da componente energética. Aliado a isto, a mo-
deração mais acentuada do crescimento económico e 
o agravamento dos diversos riscos em torno da econo-
mia mundial provocaram uma alteração da postura dos 
bancos centrais, pautada pelo reforço da política mone-
tária pró-cíclica, facto que se observou tanto no bloco 
desenvolvido, como no bloco emergente. O número de 
autoridades monetárias que adoptaram uma política de 
redução das suas taxas de referência aumentou significa-
tivamente ao longo do ano anterior, sobretudo durante o 
segundo semestre.

Bancos Centrais
Após um período superior a três anos durante o qual as 
taxas de juro de referência permaneceram inalteradas, em 
Setembro de 2019 o Conselho de Governadores (CG) do 
BCE reduziu em 10 p.b. a taxa de juro aplicável à facilida-
de permanente de depósito, fixando-a num novo mínimo 
de -0.50%, tendo mantido inalterada a taxa das opera-
ções principais de refinanciamento e a taxa da facilida-
de permanente de cedência de liquidez em 0% e 0,25%.  

A decisão surgiu na sequência do abrandamento signi-
ficativo da actividade económica e da manutenção do 
crescimento dos preços na AE num nível inferior ao pre-
tendido. O CG salientou ainda que espera que estas per-
maneçam nestes níveis ou em níveis inferiores até se ob-
servar que as perspectivas de inflação estão a convergir 
de forma robusta no sentido de um nível suficientemente 
próximo, mas abaixo, de 2%, e que essa convergência 
tenha reflexo consistente na dinâmica da inflação subja-
cente.

No que respeita às medidas de política monetária não 
convencionais, o BCE relançou um pacote de estímulos 
monetários ambicioso, com destaque para a reactivação 
das compras líquidas ao abrigo do programa de aquisi-
ção de títulos de dívida soberana e empresarial (Asset 
Purchasing Program ou APP) num montante mensal de 
€20 mil milhões, de forma a reforçar o carácter acomo-
datício das taxas de juro. O término do programa não foi 
decidido, tendo o CG referido que deverá continuar até 
imediatamente antes do primeiro incremento das taxas 
de juro de referência. No que concerne aos reinvestimen-
tos dos pagamentos de capital dos títulos que maturem e 
que foram adquiridos no âmbito do referido programa, o 
CG salientou que estes vão manter-se durante um perío-
do prolongado, enquanto for necessário para manter as 
condições de liquidez favoráveis.

Foi ainda introduzido um novo sistema relativo à remu-
neração das reservas dos bancos, de forma a facilitar o 
mecanismo de transmissão de política monetária e a col-
matar o impacto que as taxas de juro negativas exercem 
sobre os lucros dos bancos. De acordo com o novo sis-
tema, parte das reservas excedentárias (valor actual das 
reservas mínimas acrescido de um multiplicador de 6x) 
passam a ser remuneradas à taxa nula, enquanto as res-
tantes continuam a ser remuneradas a taxa zero ou à taxa 
de facilidade de depósito em vigor. 

Por fim, foi criada uma nova série de operações de refi-
nanciamento de prazo alargado direccionadas III (TLTRO 
III), com um prazo superior ao observado no passado.

Esta postura foi determinada, para além do referido, pelo 
incremento dos riscos em torno de uma conjuntura inter-
nacional adversa, tendo o CG continuado a considerar 
que os riscos em torno das perspectivas permaneciam 
enviesados para o lado descendente, com realce para o 
abrandamento da actividade industrial. Sublinhou ainda 
que a ausência de pressões inflacionistas continuava a 
contribuir para que os indicadores das expectativas de 
inflação se mantivessem em níveis baixos.
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Ainda no que concerne à actuação dos bancos centrais 
do G4, após ter aplicado uma política monetária contra 
cíclica em 2018, o CG da Reserva Federal dos EUA (Fed) 
inverteu o seu sentido de actuação em 2019, adoptando 
uma postura mais prudente. Procedeu, na prática, a três 
cortes que apelidou de “preventivos” com o propósito de 
acautelar os riscos adjacentes às políticas proteccionis-
tas globais. O intervalo da taxa directora correspondia no 
final do ano a [1,50%;1,75%], o qual compara com o in-
tervalo de [2,25%;2,50%] no final do ano anterior. 

Em resultado da instabilidade entretanto vivida no merca-
do monetário, função da redução da dimensão do balan-
ço que ocorre desde 2014, a Fed voltou a adquirir Bilhe-
tes do Tesouro (BT) durante pelo menos até ao segundo 
trimestre de 2020 e a um ritmo mensal de $60 mil milhões. 
Não obstante, o Presidente Jerome Powell reiterou em di-
versas ocasiões que as aquisições dos BT não deverão 
ser confundidas com os programas de compra de activos 
em grande escala (QE  Quantitive Easing) implementados 
após a crise de 2008.

O Comité de Política Económica do Banco de Inglater-
ra (BoE) manteve inalterada a taxa directora em 0.75% 
durante 2019. A incerteza associada ao Brexit contribuiu 
de forma preponderante para a posição cautelosa assu-
mida pela autoridade monetária britânica. O BoE garantiu 
que actuará em função dos interesses que suportem a 
actividade económica e a estabilidade dos preços, inde-
pendentemente do acordo que seria obtido no âmbito do 
abandono do Reino Unido da UE. 

O Banco do Japão (BoJ) não efectuou igualmente em 
2019 qualquer alteração do nível das taxas de referência, 
tendo demonstrado sempre através do seu discurso uma 
propensão para a aplicação de mais medidas expansio-
nistas. Em termos de medidas não convencionais, o BoJ 
passou a permitir o empréstimo de ETF (“exchange-tra-
ded funds”) que detenha no seu balanço de forma a au-
mentar a liquidez nos respectivos mercados. 

Em termos de adição de novos estímulos por parte de 
outros bancos centrais do bloco desenvolvido, enquanto 
o Banco Central do Canadá manteve inalterada a taxa di-
rectora ao longo de 2019 em 1,75%, o Banco Central da 
Austrália e o Banco Central da Nova Zelândia reduziram 
as respectivas taxas directoras em 75 p.b., fixando-as em 
0,75% e 1,00%, respectivamente. 

Em sentido contrário da tónica mais expansionista da ge-
neralidade dos bancos centrais, na Europa existiram ex-
cepções, nomeadamente, o Banco Central da Noruega e 
o Banco Central da República Checa, os quais aumenta-

ram as suas taxas de referência em 75 p.b. e 25 p.b., para 
1,50% e 2,00%. Destaque por fim para o Riksbank sueco 
que passou a ser o primeiro país a abandonar a política 
de taxa de juro negativa ao incrementa-la de -0,25% para 
0%, reduzindo para três o número de bancos centrais 
com taxas inferior a zero (Área Euro, Japão e Suíça).

A actuação dos principais bancos centrais das econo-
mias emergentes foi indiscutivelmente condicionada pela 
moderação da economia mundial e pela redução das ta-
xas de referência observadas no bloco desenvolvido.

Na Ásia, o Banco Central da China (PBoC) voltou a in-
troduzir novos estímulos com o intuito de precaver uma 
moderação mais acentuada do crescimento, ao mesmo 
tempo que continuou a enviusar esforços com o propó-
sito de controlar o aumento da dívida e reforçar a regu-
lação do sector bancário menos regulado, o “shadow 
banking”. Reduziu, em duas ocasiões diferentes, o rácio 
de reservas legais para os bancos, num total de 150 p.b., 
fixando-o em 13,00%, no caso dos grandes bancos. Já 
perto do final do ano, o PBoC anunciou que iria deixar de 
utilizar uma taxa de juro de referência, passando a utilizar 
uma taxa de juro sensível ao mercado, com um sistema 
semelhante ao utilizado para o caso das taxas LIBOR, o 
que poderá implicar menores custos de financiamento. 
Na India e na Indonésia, a redução acentuada dos valores 
do crescimento levou os bancos centrais a reduzir as res-
pectivas taxas de juro directoras, em 135 p.b. e 100 p.b., 
para 5,40% e 5,00%, respectivamente. 

Na região do leste europeu, apesar das pressões infla-
cionistas elevadas provocadas pela depreciação da lira, 
a actuação do banco central da Turquia passou a ter um 
carácter expansionista a partir do mês de Maio. Até ao 
final do ano, a taxa directora sofreu uma redução de 875 
p.b., cifrando-se em 13.25% no final do mesmo. Na Rús-
sia, com a actividade económica a revelar um crescimen-
to anémico, o banco central diminuiu a respectiva taxa de 
juro directora num total de 150 p.b. em 2019, para 6,25%.

Na América Latina, o Banco Central do México reduziu 
a sua taxa directora um total de 100 p.b. durante 2019 
em resposta à conjuntura de recessão. No final do ano, 
o nível da taxa correspondia a 7,25%. Mais a sul, o Ban-
co Central do Brasil regressou à política de redução da 
taxa SELIC a partir de Julho em resposta ao aumento dos 
riscos relacionados com o comércio internacional, alia-
do à moderação económica e à diminuição das pressões 
inflacionistas. A descida acumulada correspondeu a 200 
p.b., encerrando nos 4,50%. Na Argentina, a autoridade 
monetária nacional continuou a manter a taxa de juro num 
valor elevado e superior a 60%, num contexto de signifi-
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cativa depreciação da moeda e consequentes pressões 
inflacionistas. Em Moçambique e em Angola, os bancos 
centrais mantiveram o processo de redução das respec-
tivas taxas de referência dada a tendência de descida da 
inflação, mais acentuada no primeiro caso. Enquanto o 
Banco Central de Moçambique reduziu a sua taxa central 
em 150 p.b. (12,75% em Dezembro), a taxa central do 
Banco Nacional de Angola diminuiu em duas ocasiões, 
num total acumulado de 100 p.b., para 15,50%.

Mercados Cambiais
Nos mercados cambiais, um dos principais destaques 
de 2019 prendeu-se com a tendência de depreciação do 
euro, sobretudo no segundo semestre, altura em que o 
dólar norte-americano ganhou maior preponderância, as-
sim como a libra inglesa. Ao nível das economias emer-
gentes, destaque para as quedas das moedas de alguns 
países na América Latina e na Turquia.

A moeda europeia foi penalizada pelo abrandamento 
económico da região desde o início do ano, ao contrário 
dos EUA. Apesar da incerteza ao nível do comércio inter-
nacional e de um discurso gradualmente mais cauteloso 
por parte da Reserva Federal, a norte-americana apre-
sentou uma conjuntura económica mais robusta que os 
seus parceiros comerciais.

Adicionalmente, as sucessivas revisões em baixa das 
projecções de crescimento para a Europa por parte das 
principais instituições, incluindo o BCE, assim como das 
expectativas inflacionistas em sentido descendente, fo-
ram determinantes para a depreciação de 2,5% do euro 
face a um cabaz de moedas de parceiros comerciais, 
com destaque para a queda de 5,9%, 2,2% e 3,5% face 
à libra, ao dólar e ao franco suíço, respectivamente. No 
caso da libra inglesa, depois da depreciação face ao euro 
em 2018 (1,2%), a progressiva estabilização do pano-
rama político britânico, reforçado pela eleição do novo 
Governo com maioria absoluta, renovou o sentimento de 
maior optimismo relativamente a uma saída com acordo 
da União Europeia A diminuição da incerteza em torno 
do processo do Brexit, contribuiu para recuperação da 
cotação da libra perto do final do ano.

Em relação às coroas suecas e norueguesa, o euro aver-
bou uma apreciação de 3,4% e uma depreciação de 
0,6%, respectivamente. No primeiro caso, o euro apro-
ximou-se do nível mais elevado desde 2009, enquanto 
no segundo caso as variações mais reduzida deriva da 
actual indexação à moeda europeia.

 O dólar norte-americano terminou 2019 com uma pers-
pectiva mais positiva, após a diminuição das tensões co-
merciais, o tema que dominou as atenções dos investi-
dores ao longo de todo o ano passado. Ainda que a Fed 
tenha decidido reduzir a taxa directora em três ocasiões 
a partir de Julho, a moeda norte-americana encerrou o 
ano com uma apreciação de 0,2% face a um cabaz de 
moedas. Entre os principais parceiros comerciais, com 
excepção do euro, o dólar perdeu 3,8% face à libra ingle-
sa e 4,7% face ao dólar canadiano. 

Relativamente às moedas das economias emergentes, 
a instabilidade do comércio internacional, aliado às fra-
gilidades em algumas regiões teve como resultado per-
das significativas por parte daquelas. O sentimento mais 
negativo em relação ao conjunto dos países emergentes 
reflectiu-se na Argentina (58,9%), na Turquia (12,5%) e no 
Chile (8,5%) em resultado da instabilidade social e políti-
ca. No caso do yuan chinês e da rupia indiana, as quedas 
corresponderam a 1,2% e 2,3%, seguido pelo real brasi-
leiro (3,7%). O índice JP Morgan Emerging Market Curren-
cy depreciou-se 1.4%, após uma queda superior a 10% 
em 2018. Nota ainda para as apreciações do peso mexi-
cano (3,7%), do rand sul-africano (2,4%) e do rublo russo 
(10,7%), no último caso devido melhoria da conjuntura 
económica e intervenções cambiais do banco central. 

No caso do euro, assistiu-se a uma apreciação acentua-
da sobretudo face à lira turca (9,9%) e ao peso argentino 
(56,0%) em 2019. Face a outras moedas, o euro assinalou 
ganhos mais moderados, de 1,5% e 0,1% em relação ao 
real brasileiro e à rupia indiana.

No que concerne ao iene japonês, ao contrário da apre-
ciação significativa dos três anos anteriores, a moeda ja-
ponesa encerrou 2019 com um ganho mais modesto face 
ao dólar (1,0%). Depois de um primeiro semestre em que 
terá funcionado como activo de refúgio, a maior exposi-
ção ao dólar no segundo semestre anulou parte do ganho 
que chegou a corresponder a mais de 2%. Face ao euro, 
assinalou uma apreciação de +3,2%.

Em 2019, o kwanza angolano sofreu o quinto ano conse-
cutivo de depreciação face ao euro e ao dólar. Nos pri-
meiros três trimestres do ano a depreciação atingiu um 
pouco mais de 10%, embora os desequilíbrios ao nível 
do mercado monetário tenham conduzido a um aumen-
to do ritmo de depreciação da moeda no final do não. A 
moeda angolana terminou 2019 a perder 34,1% face ao 
euro e 36,0% ao dólar, para 537,2 AOA/€ e 482,2 AOA/$, 
respectivamente, ambos valores mínimos. 

Enquadramento Internacional
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Pelo contrário, a moeda moçambicana apresentou uma 
variação reduzida ao longo de todo o ano, fruto da esta-
bilização económica e financeira alcançado pelas auto-
ridades. Ainda assim, após as tempestades tropicais, o 
metical chegou a atingir uma perda de 4% face ao euro, 
perda essa que foi progressivamente sendo revertida em 
função dos níveis de inflação inferiores a 3%, não se con-
firmando as pressões inflacionistas que se chegaram a 
temer após os referidos eventos. O metical terminou o 
ano com uma apreciação de 2,2%, encerrando em 69,1 
meticais por euro.

Mercados de Capitais
O ano de 2019 teve início com uma recuperação gene-
ralizada das principais classes de activos, após a forte 
volatilidade registada no final de 2018. Os investido-
res voltaram a apresentar um perfil de maior apetência 
pelo risco, suportado por uma postura mais prudente 
dos principais bancos centrais, sobretudo da Reserva 
Federal norte-americana, face ao aumento da incerteza 
quanto à evolução da conjuntura nos países desenvolvi-
dos e emergentes. A perspectiva de políticas monetárias 
expansionistas, tanto na Europa, como nos EUA, aliado 
aos desenvolvimentos em torno das relações comerciais, 
marcaram o ritmo de evolução que se viriam a verificar 
durante todo o ano nos diversos mercados de capitais. 

A incerteza quanto à evolução do comércio internacional, 
envolvendo a renegociação de acordos entre os EUA e a 
China, e entre outras regiões, veio levantar dúvidas acer-
ca do fim do actual ciclo económico de expansão global 
que perdura desde 2009. Em consequência da queda dos 
principais indicadores de actividade económica, as pro-
jecções respeitantes ao crescimento da actividade foram 
sendo revistas em baixa, sobretudo as relacionadas com 
a indústria. 

A exposição às classes de activos de maior risco foi evi-
dente não só a nível dos accionistas, tendo sido atingidos 
novos máximos nos principais índices norte-americanos 
e em algumas geografias europeias, como também nas 
matérias-primas, com a recuperação não só do petróleo, 
mas igualmente de outros metais e produtos agrícolas.

Os indicadores económicos que foram sendo divulgados 
para a maioria dos principais países da Área Euro con-
tinuaram a evidenciar uma tendência negativa, perto da 
estagnação e em alguns casos no limiar de recessão, ca-
sos da Alemanha e do Reino Unido. A postura de maior 
cautela em diversos sectores empresariais face à insta-
bilidade comercial foi também agravada pela incerteza 

política quanto ao desfecho do processo do Brexit. Re-
lativamente a este, o sentimento só viria a estabilizar que 
só viria a estabilizar no último trimestre. Adicionalmente, 
a não concretização das pressões inflacionistas para va-
lores próximos do objectivo do BCE levou à adopção de 
uma política monetária mais expansionista por parte do 
banco central, contribuindo para o suporte das principais 
classes de activos, incluindo as taxas de juro soberanas 
e de crédito.  

Nos EUA, os receios quanto à possibilidade de uma nova 
recessão, traduzida na inversão da curva de rendimentos 
durante o segundo trimestre, levou a Fed a reverter a nor-
malização da política monetária, tendo decidido reduzir a 
taxa directora em três ocasiões, o que teve um impacto 
positivo tanto ao nível dos activos, como da confiança 
dos investidores. 

Após o aumento da volatilidade nos meses de Verão, as-
sistiu-se no último trimestre a uma apreciação acentua-
da dos activos, não só de risco, suportada também pela 
adição de estímulos por parte de outros bancos centrais, 
incluindo de países emergentes; pela diminuição das ten-
sões comerciais, com a reaproximação sino-americana e 
a previsão de assinatura de novo acordo em Janeiro de 
2020 e redução de tarifas aduaneiras; e pela previsível 
saída do Reino Unido da UE de forma ordenada, após as 
eleições legislativas no mês de Dezembro terem ditado 
uma vitória do Partido Conservador com maioria absoluta.

Os mercados de acções terminaram 2019 com a maior 
valorização dos últimos seis anos, enquanto nas obriga-
ções se assistiu a descidas de yields para níveis próximos 
de zero, casos de Portugal e Espanha, ou mesmo para 
níveis negativos, casos da França e da Alemanha.

Mercados Accionistas
Os mercados accionistas registaram valorizações acen-
tuadas em 2019. O índice MSCI Global subiu 24.1%, o 
maior ganho desde 2009, atingindo um novo máximo. 
Esta apreciação deveu-se, por um lado, à reacção dos in-
vestidores à alteração de política monetária adoptada pe-
los principais bancos centrais, tanto no bloco desenvol-
vido como no emergente, e, por outro lado, à diminuição 
dos principais riscos geopolíticos perto do final do ano.

Em virtude da queda acentuada no último trimestre de 
2018, a recuperação que os índices accionistas regis-
taram no início de 2019 acabou por ditar grande parte 
da variação anual obtida, mesmo após um período mais 
conturbado nos meses de Verão. Na maioria dos princi-
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pais índices cerca de dois terços das valorizações anuais 
registaram-se no primeiro semestre do ano, com poucas 
excepções, como é o caso do Japão, da Turquia e do 
Brasil, num ano em que se assistiu a uma redução da 
volatilidade para valores bem abaixo da média histórica e 
semelhante aos observados em 2017.

Os índices accionistas norte-americanos atingiram novos 
máximos, valorizando entre os 22,3% do Dow Jones e 
35,2% do NASDAQ (14,0% e 20,7% no primeiro semes-
tre), o melhor desempenho desde 2013. Apesar de se ve-
rificar uma taxa de crescimento de resultados abaixo da 
média histórica para o conjunto da maioria das grandes 
empresas, os investidores favoreceram esta classe de ac-
tivos devido à diminuição do nível de incerteza quanto 
às relações comerciais e em virtude da adopção de uma 
política monetária mais acomodatícia por parte da Fed. O 
sector tecnológico acabou por se destacar, mesmo tendo 
em conta a maior vulnerabilidade quanto à imposição de 
tarifas alfandegárias entre os EUA e a China.

O índice Eurostoxx600 registou uma subida de 23,2% 
em 2019, tendo atingido o nível mais elevado de sem-
pre. Destaque para a valorização do MIB italiano (28,3%), 
fruto da maior estabilidade a nível político, seguido pelo 
CAC francês e pelo DAX alemão, com apreciações de 

26,4% e 25,5%, respectivamente. No caso do Reino Uni-
do, o índice Footsie fechou com uma subida de 12,1%, 
ainda assim uma variação superior à do PSI20 português 
(10.2%), após a queda de 12,2% em 2018, liderado pelo 
sector do retalho e energia.

A nível europeu, destaque ainda para o facto de todos os 
sectores accionistas terem encerrado o ano em terreno 
positivo. Os maiores ganhos foram observados no sector 
financeiro, construção, tecnologia e retalho, com subidas 
de 39,2%, 37,3%, 35,0% e 33,7%. 

Os mercados dos países emergentes registaram uma va-
lorização média de cerca de 10 p.p. em 2019, abaixo dos 
mercados desenvolvidos, com o índice MSCI respectivo 
a subir 15,4%, liderado pelo Brasil (31,6%), que apesar 
de um ritmo de crescimento económico ainda anémico, 
pelo terceiro ano consecutivo, beneficiou do optimismo 
dos investidores em torno das reformas estruturais e 
da depreciação do real. No caso da China, assistiu-se a 
uma apreciação de 22,3% do índice Shanghai, apesar do 
abrandamento económico e do clima de tensão comer-
cial com os EUA. Destaque ainda para as subidas dos 
índices da Rússia (28,6%) e na Turquia (21,4%). Ainda na 
Ásia, o índice Topix japonês valorizou 15,2%.

Índices Bolsistas

final de 2015 final de 2016 final de 2017 final de 2018 final de 2019

Índice Variação 
(%) Índice Variação 

(%) Índice Variação 
(%) Índice Variação 

(%) Índice Variação 
(%)

Dow Jones (Nova Iorque) 17 425 -2,2% 19 763 13,4% 24 719 25,1% 23 327 -5,6% 28 538 22,3%

Nasdaq (Nova Iorque) 5 007 5,7% 5 383 7,5% 6 903 28,2% 6 635 -3,9% 8 973 35,2%

FTSE (Londres) 6 242 -4,9% 7 143 14,4% 7 688 7,6% 6 728 -12,5% 7 542 12,1%

NIKKEI (Tóquio) 19 034 9,1% 19 114 0,4% 22 765 19,1% 20 015 -12,1% 20 015 0,0%

CAC (Paris) 4 637 8,5% 4 862 4,9% 5 313 9,3% 4 731 -11,0% 5 978 26,4%

DAX (Frankfurt) 10 743 9,6% 11 481 6,9% 12 918 12,5% 10 559 -18,3% 13 249 25,5%

IBEX (Madrid) 9 544 -7,2% 9 352 -2,0% 10 044 7,4% 8 540 -15,0% 9 549 11,8%

PSI-20 (Lisboa) 5 313 10,7% 4 679 -11,9% 5 388 15,2% 4 731 -12,2% 5 214 10,2%

Fonte: Gabinete de Estudos da CGD.

Mercado Obrigacionista

As taxas de juro de dívida soberana registaram em 2019 
uma diminuição generalizada, uma vez mais derivada de 
uma conjuntura de abrandamento e redução das expec-

tativas de crescimento económico, que conduziram os 
diferentes bancos centrais a reforçar o carácter expansio-
nista da sua política monetária. Num contexto permanen-
te de diversos riscos a nível internacional, os investido-
res voltaram a demonstrar uma elevada procura por esta 
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classe de activos, sobretudo durante o primeiro semestre, 
apesar de se ter assistido simultaneamente a uma maior 
exposição a outras classes de maior risco.

As taxas de juro, na maioria dos países europeus sofreu 
uma descida, nalguns casos mais acentuada em fun-
ção da maior estabilização orçamental e política, casos 
de Portugal ou da Grécia. No caso da Alemanha e em 
França, as obrigações de dívida soberana, a 10 anos, 
continuaram a actuar como activo de refúgio para os in-
vestidores, atingindo mínimos em Setembro, e registan-
do variações de -42,7 p.b. e -59,2 pb., respectivamente. 
Estes países juntaram-se a ao grupo de outras geogra-
fias cujas taxas em diversas maturidades se encontram 
abaixo de zero, caso a Suíça, desde o início de 2015. No 
prazo dos 2 anos, o movimento foi menos acentuado no 
caso de França (-13,2 p.b.), enquanto na Alemanha se 
assinalou uma subida marginal (0,9 p.b.).

As taxas de juro da dívida dos países da periferia euro-
peia encerraram em valores muito abaixo das verificadas 
no final de 2018, destacando-se a diminuição dos riscos 
políticos que se observavam na Grécia ou na Itália, relati-
vamente aos compromissos orçamentais colocados pela 
Comissão Europeia. No primeiro caso, orçamentos exce-
dentários e a redução da dívida pública têm sido supor-
tados por reformas fiscais dos últimos anos, conduzindo 
a taxa de juro a 10 anos a uma variação de -293 p.b. (fi-
xou-se em 1,47%). No segundo caso, apesar da natureza 
eurocéptica do Governo, este aproximou-se gradualmen-
te das metas impostas pela CE, levando a respectiva taxa 
a diminuir 133 p.b., para 1,41%, valor apenas marginal-
mente inferior à da Grécia. 

A conjuntura política cada vez mais benigna a nível euro-
peu, aliado à continuação do ritmo de crescimento eco-
nómico em Portugal superior ao da Área Euro, sobretudo 
nos primeiros dois trimestres do ano, suportado pela pro-
cura interna robusta, contribuiu para a melhora das finan-
ças públicas e para a redução do rácio da dívida pública 
face ao PIB (abaixo dos 120% no final de 2019). Em mer-
cado secundário, os investidores continuaram a demons-
trar um elevado nível de confiança e apetite em relação à 
divida soberana de Portugal, tendo chegado a estabele-
cer-se num nível inferior ao da taxa de juro de Espanha. 
Adicionalmente, realça-se a melhoria da classificação de 
crédito (rating) pelas agências de notação de risco S&P 
e DBRS, e a alteração da perspectiva de “estável” para 
“positivo”, por parte da Moody’s e da Fitch. 

Face ao exposto, a taxa de Portugal a 10 anos diminuiu 
pelo segundo ano consecutivo em 2019, desta feita 128,0 
p.b., encerrando no nível de 0,44%. Destaca-se o facto 

de durante o mês de Agosto, ter atingido o mínimo histó-
rico de 0,07%. Na maturidade dos 2 anos, a yield desceu 
19,7 p.b. fixando-se em -0,55%. No caso de Espanha, a 
taxa nos 10 anos caiu 94,8 p.b. no ano, e 14.5 p.b. nos 
2 anos, encerrando a 0,47% e -0,39%, respectivamente.

Em 2019, e à semelhança do que tinha sucedido em 
2017, registou-se uma forte diminuição do spread entre 
a taxa portuguesa e alemã, a 10 anos, de 85,3 p.b., para 
62,7 p.b.. Face a Espanha, a redução foi de 33,2 p.b., ten-
do estado, no final do ano, pela primeira vez em terreno 
negativo desde Fevereiro de 2009. Pelo contrário, a alte-
ração do diferencial entre a yield portuguesa e a italiana 
foi no sentido ascendente (5,0 p.b.) encerrando o ano no 
valor de -97 p.b.. 

Nos EUA, a yield a 10 anos manteve uma tendência de 
descida durante todo o ano, movimento iniciado ainda 
em Novembro de 2018, devido sobretudo às crescentes 
incertezas relativas ao comércio internacional e aos im-
pactos negativos das tarifas aplicadas pelos EUA e pela 
China, e aos indícios que surgiram de moderação da 
economia norte-americana. Estes factores conduziram 
a Reserva Federal à redução da taxa directora em três 
ocasiões durante o segundo semestre, altura em que as 
taxas de dívida soberana começaram a estabilizar. A va-
riação nos 10 anos correspondeu a -76,7 p.b., fixando-se 
em 1,92% no final do ano, embora se tenha assistido em 
Dezembro a um aumento 14,2 p.b. do nível daquela taxa. 
O movimento de descida foi ainda mais acentuado nas 
taxas dos prazos mais curtos. A inclinação os 10 anos 
e estes prazos registou um aumento, apesar de no pe-
ríodo compreendido entre Maio e Agosto esta inclinação 
ter chegado a inverter em diversas ocasiões, atingindo 
valores negativos semelhantes aos observados em 2006 
e 2007, antes da crise financeira. A inclinação entre os 10 
anos e os 3 meses e entre os 10 anos e os 2 anos aumen-
tou 4 p.b. e 13,4 p.b. em 2019, tendo a primeira chegado 
a cifrar-se em -51,4 p.b. perto do final do mês de Agosto. 

No Japão, a taxa de rendibilidade a 10 anos registou uma di-
minuição ligeira no ano (1,5 p.b.) encerrando a -0,01%, após 
ter atingindo, no final de Agosto, o nível mínimo de -0,285%. 

No bloco emergente, destaque para a descida acentuada 
das yields em alguns países emergentes, nomeadamente 
no Brasil e na Rússia, em 244,8 p.b. e 236,9 p.b, para 6.79% 
e 6,41%.

Em relação ao mercado de dívida privada, 2019 ficou mar-
cado por um desempenho favorável deste, com a diminui-
ção dos prémios de risco relativamente ao ano anterior, 
para a qual contribuíram diversos factores. Destaque para a 
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adopção de uma postura mais acomodatícia por parte dos 
bancos centrais dos países desenvolvidos, e com a gradual 
redução do nível de incerteza associada às tensões comer-
ciais entre EUA e China ao longo do ano. 

Apesar de a nível europeu as projecções económicas terem 
continuado a ser alvo de reduções, o suporte à economia 
por parte do BCE através do seu discurso e posterior in-
trodução de novas medidas, incluindo a reactivação do 
programa de compras de dívida empresarial, vieram para 
aumentar a confiança junto dos investidores. Assistiu-se a 
um menor número de factores de risco, ao contrário do que 
tinha acontecido em 2018, com destaque para a redução da 
incerteza relativa ao acordo para o “Brexit”.

Em 2019, ao abrigo do programa de compra de títulos de 
dívida privada (CSPP), o BCE adquiriu 7,7 mil milhões de 
euros de obrigações de empresas (valor líquido), acumu-
lando um total de 184,5 mil milhões de euros. 

Assistiu-se a um estreitamento generalizado dos spreads 
no mercado de derivados de crédito europeu (mercado 
de CDS - Credit Default Swap). Após um acréscimo de 
42,5 p.b. em 2018, para um valor de 87,4 p.b., no ano 
passado aquele diferencial revelou uma tendência de di-
minuição. No último dia de Dezembro o índice encerrou 
em 44,2 p.b., menos 43,1 p.b. que em 2018, no nível mí-
nimo de 2019. O sector financeiro registou uma descida 
mais acentuada do spread (63,0 p.b.), tendo encerrado 
nos 24,7 p.b., e, tal como sucedeu no índice genérico, no 
mês de Dezembro atingiu o valor mais reduzido do ano.
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Apesar da ligeira melhoria do crescimento 
em diversos países exportadores de petró-
leo, muitos países produtores continuaram 
a ser afectados por dificuldades ao nível da 
extracção e pela volatilidade da cotação do 
barril.

As previsões mais recentes do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) para Angola, de 
Dezembro último, apontavam para uma 
nova contracção do PIB em 2019 (-1,1%), 
pelo quarto ano consecutivo, devido à re-
dução da produção no sector petrolífero, 
sector que representa cerca de um terço do 
produto interno e constitui a principal fonte 
de receitas públicas.

Se no final de 2018 as projecções apon-
tavam para um crescimento do PIB real 
acima de 2%, sustentado na forte recupe-
ração da produção petrolífera (que naque-
le ano sofreu uma queda de 9.5%), e nas 
expectativas de um reforço das restantes 
actividades económicas, logo no final do 
primeiro trimestre as projecções aponta-
vam já para um crescimento mais modera-
do (0.4%), tanto por parte do FMI como por 
parte do Governo. 

As progressivas revisões em baixa ficaram 
a dever-se ao abrandamento da economia 
mundial, sobretudo da China, o maior par-
ceiro comercial de Angola, envolvido num 
quadro de forte incerteza em função das 
tensões comerciais com os EUA, mas tam-
bém à contracção do principal sector eco-
nómico, em torno de 5.0%.

O crescimento do PIB da África Subsaria-
na manteve em 2019 o ritmo verificado em 
2018 (3.1%), tendo em consideração as 
estimativas mais recentes do FMI, perma-
necendo acima de 3 p.p. pelo terceiro ano 
consecutivo, apesar do contributo mais 
negativo da África do Sul (0,7%), um par-
ceiro comercial igualmente importante de 
Angola. 

O Governo tem desenvolvido esforços de 
diversificação e desenvolvimento social, 
assente em planos nacionais de estabili-
zação macroeconómica, os quais têm sido 

acompanhados e supervisionados pelo 
FMI. Este acompanhamento da evolução 
da economia angolana está enquadrado 
no Programa de Financiamento Amplia-
do (EFF), iniciado em Dezembro de 2018, 
cujo pacote de assistência financeira tem 
o valor global de $3,784 milhões. Tendo já 
sido libertado um montante acumulado de 
$1,480 milhões, o programa tem um perío-
do de duração de três anos. 

O seu principal objectivo passa por apoiar 
a implementação de um conjunto de refor-
mas estruturais que visam tornar a econo-
mia angolana mais robusta e diversificada, 
ao mesmo tempo que pretende colmatar 
as necessidades de financiamento público, 
condicionadas pela redução das reservas 
internacionais líquidas dadas as sucessivas 
quebras de receitas de exportações petrolí-
feras ao estrangeiro. Nos últimos três anos, 
as reservas líquidas caíram para cerca de 
metade, ou pouco mais de $10 mil milhões, 
o equivalente a cerca de 7 a 8 meses de 
importações.

A libertação do montante remanescente 
($2,3 mil milhões) está condicionada ao 
cumprimento de metas estabelecidas com 
o FMI, em diversas esferas de actuação, 
no esforço de consolidação orçamental e 
de implementação das reformas estruturais 
que reforcem a diversificação da actividade 
económica à cabeça. Adicionalmente, pre-
tende ser um veículo de regularização de 
dívida pública em incumprimento, de com-
bate à corrupção e de aumento de trans-
parência, assim como contribuir para uma 
maior abertura do sector financeiro e criar 
mecanismos que estimulem o investimento 
directo estrangeiro e atenuem as restrições 
de capitais. 

Em 2019, continuou a assistir-se à imple-
mentação de medidas de reforço da es-
tabilidade financeira no sector bancário, 
através do aumento dos rácios de capital 
mínimos e da avaliação da qualidade dos 
activos detidos, ao mesmo que se procu-
rou reduzir o montante de NPL, cujo valor 
global se encontra ainda próximo de 30%.

Enquadramento
Nacional
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O crescimento homólogo do PIB fixou-se em -0,8% no 
terceiro trimestre de 2019, registando no conjunto dos 
três trimestres uma queda de 0,3% em termos médios. 
Embora não tendo sido divulgado ainda o desempenho 
da economia relativo ao último trimestre, antecipa-se um 
agravamento. Angola deverá ter registado o quarto ano 
consecutivo de recessão. A contracção do PIB segue-se a 
-1,2% (2018), -0,.1% (2017) e -2,6% (2016), nos três anos 
anteriores. No período compreendido entre 2010 a 2015 
em que a cotação do petróleo sofreu uma forte descida, o 
crescimento médio anual foi de 4,6%. 

A nível sectorial, a extracção petrolífera, que representa 
cerca de 32% da economia angola, contraiu 8,7%, uma 
tendência que se mantém há 14 trimestres consecuti-
vos, revelando as dificuldades em contrariar a diminuição 
da capacidade de produção instalada. Já o comércio e a 
construção, que representam 13% e 10% do PIB, respec-
tivamente, cresceram 8,0% e 2,8%, em termos homólo-
gos, no terceiro trimestre. 

No final de 2019, antecipava-se uma gradual recuperação 
da economia, para cerca de 1,2% em 2020, e 2,8% em 
2021. Estas previsões deverão sofrer revisões expressivas 
em baixa, tendo em conta o cenário de incerteza quanto 
à resolução da pandemia do COVID-19, e a queda da co-
tação no primeiro trimestre deste ano, em cerca de 60%. 

Ao nível do crescimento de preços no consumidor, foi 
possível observar uma tendência de moderação, com a 
inflação a descer de um valor médio anual de 19.6%, em 
2018, para 17.2% em 2019, devido a um maior controlo 
de preços e à debilidade da procura interna, à qual o Ban-
co Nacional de Angola (BNA) respondeu com uma política 
monetária mais acomodatícia, através de um alívio parcial 
da taxa de juro. O banco central manteve assim o processo 
de redução da taxa de referência, que diminuiu em duas 
ocasiões, num total acumulado de 100 p.b., para 15.50%.

É expectável que em 2020 esta tendência seja invertida, 
em grande parte motivada pela forte depreciação da moe-
da angolana. Em 2019, o kwanza angolano sofreu o quin-
to ano consecutivo de depreciação face ao euro e ao dó-
lar, para o qual contribuiu a introdução de um regime de 
câmbios flexíveis em 2018. Nos primeiros três trimestres, 
a depreciação atingiu um pouco mais de 10%, embora os 
desequilíbrios ao nível do mercado monetário tenham con-
duzido a um aumento do ritmo de depreciação da moeda 
no final do ano. Em 2019, a moeda angolana depreciou 
34,1% face ao euro e 36,0% ao dólar, para 537,2 AOA/
EUR e 482,2 AOA/USD, respectivamente, em ambos os 
casos, valores mínimos.

A forte depreciação cambial, aliada à acumulação de défi-
ces primários desde 2014 e deterioração económica, con-
duziu o rácio da dívida pública em 2019 para quase 100% 
do PIB (mais que duplicando ao longo deste período), o 
que deverá colocar ainda maiores constrangimentos à ac-
tuação das autoridades nacionais na sua capacidade de 
investimento público, mantendo-se uma trajectória de pro-
gramas orçamentais mais conservadores.

Na esfera orçamental, o controlo da despesa através da 
redução de subsídios e isenções continuou a ser uma prio-
ridade, assim como o alargamento da base tributária e a in-
trodução do IVA, entre outras medidas, que visam comba-
ter o elevado grau de informalidade da economia angolana. 
O controlo da despesa deverá compensar parcialmente a 
diminuição das receitas face às expectativas iniciais, em 
consequência das dificuldades em torno da exportação da 
produção petrolífera. O saldo público orçamental deverá 
ter sido marginalmente excedentário, em torno de 1% do 
PIB, um agravamento face aos cerca de 2% de 2018.

Simultaneamente, a deterioração da balança corrente com 
o exterior deverá manter-se, apesar da estabilização das 
importações, devendo ter-se registado um ligeiro saldo 
excedentário, em cerca de 0,9% do PIB, segundo o FMI, 
inferior aos saldos tradicionalmente muito elevados, em 
função da exportação de petróleo.  

Os maiores riscos para a economia angolana continuam a 
ser a volatilidade da cotação do petróleo, o abrandamento 
económico da China e a deterioração das condições finan-
ceiras externas dificultando o acesso ao financiamento.

O abrandamento do crescimento económico global, acen-
tuado pelos efeitos negativos das políticas proteccionis-
tas nas relações comerciais entre as principais potências 
mundiais, foi recentemente suplantado pelo impacto da 
epidemia do COVID-19.

O choque exógeno que Angola poderá vir a enfrentar sen-
do ainda imprevisível, será com certeza muito negativo 
face ao aumento de despesa pública nas principais eco-
nomias desenvolvidas, o agravamento das taxas de juro 
dos mercados de obrigações e maiores dificuldade de 
acesso ao investimento privado estrangeiro. A expectável 
queda da procura pelo petróleo condicionará a cotação a 
nível internacional, podendo vir a conduzir a cortes adi-
cionais da produção.
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O Caixa Angola é uma sociedade de direi-
to Angolano com sede social em Luanda, 
posicionando-se como um Banco sólido 
e diferenciador, num mercado cada vez 
mais exigente. 

O Banco dedica-se ao exercício da acti-
vidade bancária nos termos permitidos e 
definidos por lei, colocando os seus clien-
tes e parceiros no centro da sua actividade.

O BCGA aposta na diversificação da sua 
oferta, no investimento em sistemas e in-
fra-estruturas e na criação de um impacto 
positivo junto das comunidades locais, in-
vestindo cada vez mais na responsabilida-
de social em Angola.

Para operacionalizar os seus objectivos o 
Banco rege-se por um conjunto de prin-
cípios e valores que se materializam nos 
contributos de diversas áreas, das quais 
se destacam:

 • Recursos Humanos

 • Organização e Sistemas de Informação

 • Marketing e Comunicação

Recursos Humanos

No que respeita à nomeação, remunera-
ção e avaliação dos colaboradores não 
estão delegadas competências, cabendo 
à Comissão Executiva tais funções, coad-
juvada pela Direcção de Recursos Huma-
nos, que depende directamente do Presi-
dente da Comissão Executiva.

No âmbito das relações laborais, o BCGA 
norteia-se por princípios éticos e pelo ri-
gor, no estrito cumprimento da Lei.

Por outro lado, é preocupação do BCGA 
a igualdade de oportunidades e de trata-
mento entre homens e mulheres, sendo a 
distribuição do efectivo desde longa data 
equilibrado no que respeita ao género.

Também tem sido preocupação privilegiar, 
sempre que possível, o recrutamento in-
terno para funções de maior responsabi-
lidade, de forma a dar oportunidade aos 

colaboradores para o desenvolvimento 
profissional e da sua carreira. 

Além disso, é preocupação do BCGA 
manter um clima social harmonioso, pro-
curando soluções equitativas, sempre 
que possível, numa base consensual.  
Para atingir este desiderato, os colabora-
dores são incentivados a manterem entre 
si uma comunicação activa, instrumento 
importante para gerir e evitar potenciais 
conflitos. A Política de Remuneração dos 
quadros directivos e demais colaborado-
res é definida pelo Conselho de Adminis-
tração, sem prejuízo do cumprimento da 
lei e do Acordo Colectivo de Trabalho para 
o Sector Bancário, está em conformidade 
com a política seguida pela CGD e foi for-
mulada com o apoio de consultores exter-
nos, obedecendo às melhores práticas do 
sector bancário.

A remuneração dos quadros directivos, tal 
como a dos restantes trabalhadores, tem 
uma componente fixa e uma componente 
variável. 

De modo a acompanhar a evolução do 
mercado e a reconhecer o desempenho e 
o mérito dos colaboradores, o BCGA tem 
implementado um conjunto de incentivos, 
de que se destaca a remuneração anual 
variável.

Esta remuneração, obedece ao Modelo 
de Retribuição Variável que é conhecido 
pelos colaboradores e está estreitamente 
ligada à avaliação do desempenho e ao 
grau de realização dos objectivos.

O BCGA tem um sistema de gestão de de-
sempenho que tem como principal objec-
tivo promover a contribuição eficiente dos 
colaboradores para o desenvolvimento da 
actividade, assegurando o alinhamento de 
toda a organização com os objectivos es-
tratégicos e com o planeamento orçamen-
tal da Empresa. Tal sistema consiste num 
processo anual através do qual o BCGA 
planifica a sua actividade, monitoriza o de-
sempenho e avalia os resultados.

O BCGA utiliza a aplicação informática Ta-

Recursos 
Humanos
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lentia desde 2013, data em que o Processo de Avaliação 
de Desempenho passou a ser feito com base numa pla-
taforma electrónica, com acesso dos utilizadores através 
da intranet.

A Avaliação de Desempenho é feita numa base anual, 
sendo objecto de avaliação todos os colaboradores que 
se encontram no activo e que tenham pelo menos 6 me-
ses de trabalho.

O processo de Avaliação de Desempenho é efectuado 
com base em três itens:

 • Atitude;

 • Competências Comportamentais;

 • Objectivos.

Relativamente às competências, os colaboradores são 
avaliados de acordo com as respectivas funções.

São definidos dois tipos de objectivos para cada Unida-
de: corporativos e específicos. A definição dos objectivos 
corporativos é da responsabilidade da Comissão Execu-
tiva. Os objectivos específicos de cada Unidade são da 
responsabilidade dos Responsáveis das Unidades Orgâ-
nicas, em articulação com a DRH. Aprovados os objecti-
vos corporativos e específicos de cada Unidade pela Co-
missão Executiva, são definidos os objectivos individuais, 
que pretendem assegurar a responsabilização e avalia-
ção individual, face ao contributo para os objectivos da 
respectiva Direcção e Unidade.

Os avaliados deverão efectuar a sua auto-avaliação, que 
é obrigatória, e o Avaliador termina o processo.

A nota final do Colaborador resulta da soma das notas 
obtidas em cada uma das componentes do modelo – Ati-
tude, Competências e Objectivos – ponderados pelo de-
finido para cada uma, de acordo com o respectivo grupo 
funcional.

A DRH é responsável por analisar e sistematizar todas 
as avaliações dos colaboradores e apresentar à Comis-
são Executiva, após validação de cada Administrador, no 
que se refere aos colaboradores das Unidades Orgânicas 
da sua responsabilidade. O resultado dessa análise é co-
municado à DRH, para que proceda em conformidade, 
considerando eventuais ajustamentos decididos pela Co-
missão Executiva.

Após aprovação da Comissão Executiva, as hierarquias 
são informadas dos resultados, procedendo de seguida à 
entrevista individual de avaliação final dos colaboradores 
que a si reportam.

A avaliação do desempenho e a consecução dos objec-
tivos são factores relevantes tidos em conta na decisão 
sobre a alteração do Estatuto Remuneratório dos Cola-
boradores, seja através de promoções por mérito, seja 
através da revisão de outras componentes salariais, fixas 
ou variáveis.

A definição da componente dos objectivos é realizada ao 
nível da Direcção, Unidades e Colaboradores. Os objec-
tivos estão intimamente ligados, decorrendo os de Uni-
dade dos de Direcção e os Individuais dos de Unidade. 
Os objectivos de Direcção dividem-se em corporativos e 
específicos e os Individuais em objectivos de negócio/ac-
tividade e de melhoria.

A avaliação de desempenho nos termos descritos pre-
tende promover, de forma adequada, o alinhamento dos 
interesses dos colaboradores com os interesses da Ins-
tituição e desincentivar a assunção excessiva de riscos.

A 31 de Dezembro de 2019, a idade média dos colabo-
radores era de 35,12 anos com uma antiguidade média 
de 7,79 anos. Face ao esforço que tem vindo a ser feito 
no recrutamento de elementos com formação de base de 
nível superior (cerca de 76% do efectivo, possui habilita-
ções académicas superiores). A distribuição do quadro 
de pessoal por género é equilibrada, havendo uma per-
centagem de 54% de mulheres.

 2018 2019

Efectivo 540 545

Entradas 17 42

Saídas 26 37

Variação
9 -5

2% -1%

Turnover 8% 14%

Saídas / Entradas 153% 88%
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A 31 de Dezembro de 2019, a distribuição de colaborado-
res por categoria era:

Gestão EspecializadaCoordenação Operacional Suporte

37

118

175
175

20

Gestão EspecializadaCoordenação Operacional Suporte

37

27

7

1
2

Durante o exercício de 2019, os principais motivos dos 
colaboradores terem saído do Banco foram:

Gestão EspecializadaCoordenação Operacional Suporte

37

118

175
175

20

Gestão EspecializadaCoordenação Operacional Suporte

37

27

7

1
2

No âmbito do processo de avaliação de desempenho e 
de reconhecimento do mérito profissional, foi realizada 
em Agosto, com efeitos retroactivos a Janeiro, uma alte-
ração da situação remuneratória (progressões profissio-
nais) que abrangeu 314 Colaboradores.

Em 2019 foram efectuadas 42 promoções/nomeações de 
colaboradores, que pelo mérito e reconhecimento do de-
sempenho apresentado, foram considerados aptos para 
assumir funções de maior responsabilidade e preenche-
rem necessidades existentes. Assim, foi possível recorrer 
a quadros do Banco e proporcionar-lhes oportunidades 
de desenvolvimento de carreira.

Em 2019, com efeitos retroactivos a Janeiro, procedeu-se 
a uma actualização da tabela salarial de 17% sobre a re-
muneração base.

Recrutamento e Selecção
O Recrutamento e Selecção destaca-se pelo valor que in-
troduz para o negócio da Instituição, permitindo respon-
der às diferentes necessidades de atracção e retenção de 
talento. Nesse sentido, o Banco Caixa Geral Angola, conta 
actualmente, com as seguintes fontes de recrutamento:

I. Recrutamento Interno
O BCGA, dá primazia a este recrutamento, sendo que 
só recruta externamente quando, face às necessidades 
existentes, precisa de recursos com perfil não existente 
no Banco.

Sendo assim, através da Mobilidade Interna, é lançado 
um concurso interno, com o perfil identificado para a fun-
ção pretendida. Após a recepção das candidaturas pela 
DRH, é realizado o processo de rastreio para selecção 
dos candidatos com interesse, que após seleccionados 
serão entrevistados pelos responsáveis das áreas cujas 
necessidades foram formalizadas, para que o processo 
possa seguir para aprovação da Comissão Executiva.

II. Recrutamento Externo

 • Site do Banco
Utilização do site do Banco como canal preferencial 
para a entrega de currículos, quer seja por via de uma 
oportunidade específica, quer seja de forma espontâ-
nea.

 • Feiras de Emprego 
Presença em feiras de emprego nacionais, dando a 
conhecer o BCGA enquanto empregador, recebendo 
currículos e divulgando oportunidades em aberto. 

 • Especialistas de Recrutamento
Contratação de profissionais especializados em recru-
tamento e selecção sobretudo de quadros superiores, 
assegurando uma selecção prévia de candidatos. 

 • Convénio com a Universidade Católica 
Acesso às listas de alunos da Universidade Católica 
através de um convénio, que permite ter acesso aos 
contactos e informações de diversos alunos.

 • Referenciação
Sugestão por parte dos colaboradores de possíveis 
candidatos que façam o enquadramento com a cultura 
do Banco e perfil da função em causa.  

Recursos Humanos
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No ano de 2019, foram recrutados externamente, 42 co-
laboradores e foram efectivadas 20 mobilidades Internas 
para as várias áreas do Banco.

Face ao desenvolvimento das áreas de controlo interno 
e a necessidade imperiosa de reforço do quadro efecti-
vo, das 42 contratações externas acima referidas 3 foram 
para área de Compliance e 1 foi para área de Risco. No 
âmbito da mobilidade interna, foi efectuada 1 mobilidade 
interna para a Direcção de Gestão do Risco.

Política de Formação
O Banco Caixa Geral Angola pretende melhorar as suas 
práticas na área da formação, incrementando a sua capa-
cidade de atracção e retenção de talentos e optimizando 
o investimento em formação. 

Para potenciar os resultados da formação, esta será de-
senvolvida em três grandes formatos: formação presen-
cial, e-learning e on-the-job. Adicionalmente, está seg-
mentada em formação interna e externa, sendo a interna 
desenvolvida com recurso a quadros do Banco e a ex-
terna concebida e/ou entregue por parceiros externos à 
Instituição. 

I. Presencial
Entende-se por formação presencial, a formação minis-
trada, internamente ou externamente, mas que tem por 
base a realização de sessões expositivas em sala.

 • Formação Interna
Formação realizada através da aplicação prática de 
assuntos relacionados com a actividade corrente do 
Banco. Estas Acções de Dinamização Local, serão 
realizadas no local de trabalho ou em sala, e minis-
tradas por Colaboradores com experiência e conheci-
mentos específicos das matérias objecto das acções. 
Com este tipo de acções pretende-se potenciar o de-
senvolvimento de competências e partilha de conhe-
cimentos, através de actividades práticas, que podem 
ser da iniciativa das hierarquias ou dos Colaboradores.

 • Formação Externa 
Formação ministrada em turma fechada, constituída 
por colaboradores do BCGA, com conteúdos progra-
máticos desenhados à medida, em função das neces-
sidades específicas de formação identificadas.
Acções na CGD (Acções de formação ou estágios pro-

fissionais e/ou workshops, em que participam colabo-
radores do BCGA, na CGD, de forma a partilhar práti-
cas e conhecimentos de âmbito corporativo.
Formação Executiva/avançada (pós-graduações e 
mestrados), com parcerias com Universidades e/ou 
Escolas de Gestão.
Conferências e Seminários (eventos específicos de de-
terminadas matérias de interesse para o desempenho 
funcional dos colaboradores).

II. E-Learning
Considera-se como formação e-learning, aquela que se 
realiza à distância através de plataforma digital dedicada. 
Pretende-se que este meio tenha um peso cada vez maior 
na formação de base, bem como um contributo mais rele-
vante para a actualização regular de conhecimentos.

III. On-The-Job
Entende-se por formação on-the-job/experiencial, a for-
mação desenvolvida directamente no local de trabalho do 
colaborador, à medida das necessidades específicas do 
seu contexto laboral.

Formações direccionadas às áreas de Controlo Interno  
e de Negócio

No âmbito do Aviso nº. 01/2013, do Banco Nacional de 
Angola, artigo 22º., alínea 3), foram definidas as horas de 
referência, para as funções abaixo referidas:

 • Função Compliance | 20 horas

 • Função Auditoria | 20 horas

 • Função Organização e Qualidade | 20 horas

 • Função de Gestão de Risco | 15 horas

 • Função de Risco de Crédito | 10 horas

 • Função de Supervisão de Controlo Cambial | 10 horas

 • Funções das áreas de negócio (DBR, DBE, DEP  
e GAE | 10 horas)

Formação em 2019

Em 2019 foram realizadas 122 acções de formação a que 
correspondeu um investimento de 174.909,000 AOA. Em 
termos médios, o rácio de horas de formação por empre-
gado foi de 7,85 horas.
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No decurso de 2019, foram realizadas acções de forma-
ção, conforme quadro abaixo.

Acções de Formação Edições Realizadas

122 182

Nº participações Horas de Formação

3.072 24.125

Acções de impacto desenvolvidas durante 2019:

 • Programa Academia de Alta Performance Comercial 
O programa Academia de Alta Performance Comercial 
teve início em Agosto de 2018 e foi realizado em parceria 
com a empresa Deloitte, tendo sido desenvolvidas três 
etapas na primeira fase do programa, nomeadamente: 

a) Cliente Mistério  

b) Diagnóstico Interno (Workshop com colaboradores)

c) Diagnóstico Externo (Workshop com Clientes)

 • Programa de Desenvolvimento de Competências para 
Gestores de Relações Comerciais com Clientes Affluent

No âmbito da Gestão de Clientes Affluent, realizou-se, 
entre Fevereiro a Junho de 2019, o 2º ciclo do progra-
ma, formou-se um grupo de cerca de quinze gestores, de 
três áreas comercias do Banco (DBR, DBE e DEP), com 
vista a dotá-los, não só de conhecimentos e técnicas co-
merciais, mas também de conhecimentos financeiros que 
permitam o domínio dos produtos, para melhor aconse-
lhar os clientes, fomentando relações de proximidade e 
confiança, e promover a venda cruzada de produtos e 
serviços.

Importa realçar que, dos quinze participantes, cinco fo-
ram identificados com a possibilidade de assumir ime-
diatamente a função de gestor de Clientes Affluent, cin-
co foram identificados com a possibilidade de assumir a 
função de gestor de Clientes Affluent nos próximos seis 
meses e cinco foram classificados como tendo capacida-
de para assumir esta função, mas carecem de melhorias 
prévias nalgumas áreas.

Recursos Humanos
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Organização Interna
Em relação ao organograma constante do 
relatório anterior, há a destacar a criação/
reorganização das seguintes Direcções/
Gabinetes:

 • Foram criadas as seguintes Direcções/
Gabinetes: Direcção de Organização e 
Qualidade (DOQ), Direcção de Sistemas 
de Informação (DSI); Direcção de Empre-
sas e Petróleos (DEP) e o Gabinete de 
Acompanhamento e Estruturação (GAE). 

 • Foi reestruturada a Direcção de Marke-
ting (DMK) e a Direcção de Contabilida-
de (DCT).

 • Foram extintas as seguintes Direcções/
Gabinete: Direcção de Organização e 
Sistemas (DOS); Direcção de Grandes 
Empresas (DGE), Direcção de Investi-
mentos e Petróleos (DIP) e o Gabinete 
de Controlo Comercial (GCC).

Sistemas de Informação
As principais iniciativas visaram a finali-
zação de um Plano de Continuidade de 
Negócio (PCN), através da adequação 
dos sistemas e serviços instalados no 
Datacenter Disaster Recovery na ITA no 
Patriota – Luanda Sul, de acordo com o 
documento de Análise de Impacto ao 
Negócio, o reforço da monitorização dos 
equipamentos, comunicações e serviços, 
bem como a continuação do processo de 
robustecimento da infra-estrutura de su-
porte às aplicações e processos, nomea-
damente:

I. No âmbito do PCN, foram preparadas 
as condições de recuperação tecno-
lógica de acordo com o documento 
BIA (Business Impact Analysis);

II. Monitorização de todos os serviços 
críticos do Banco, 24 X 7 X 365, em 
tempo real, com alarmística associa-
da e a produção de um relatório diário 
da indisponibilidade dos serviços crí-
ticos do Banco, de acordo com o BIA, 
para um RTO (Recovery Time Objecti-
ve) de 2 horas;

III. Reforço da segurança dos sistemas 
de informação, com a adopção de no-
vos sistemas de firewall (Checkpoint);

IV. Actualização do sistema central de 
autenticação AD (Active Directory) e 
políticas de rede, da versão Windows 
Server 2008R2 para o Windows Ser-
ver 2016;

V. Evolução das plataformas digitais (In-
ternet Banking, Mobile Banking e Site 
Institucional), para versões tecnolo-
gicamente mais evoluídas e com um 
conjunto de serviços dentro de um 
front-end mais apelativo e moderno;

VI. Sincronização dos ambientes de Pro-
dução, Qualidade e Testes, e melhoria 
da gestão dos servidores;

VII. Activação de links de comunicação 
por fibra óptica para todas as agên-
cias nas províncias;

VIII. Melhorias na solução de Correio Elec-
trónico (Exchange), com o aumento 
da capacidade dos arquivos On-Line, 
políticas de segurança e regras de 
acesso ao correio electrónico;

IX. Prosseguiu-se com a actualização 
Solução Wi-fi, que consistiu na insta-
lação de controladores em ambos os 
sistemas (Principal e DR) bem como 
migração da autenticação e configu-
ração de todos os computadores por-
táteis via políticas de grupo para uma 
autenticação automática.

Durante o exercício de 2019, foram imple-
mentadas as seguintes aplicações e pro-
cessos de negócio:

I. Workflow de Operações, em fase de 
implementação de um vasto conjunto 
de melhorias identificadas, bem como 
a integração com o SINOC e com o 
core bancário, permitindo um maior 
automatismo no tratamento dos pro-
cessos carregados. Em fase de tes-
tes o novo módulo de tratamento dos 
leilões;

II. Mapa de Necessidades, foi cria-
do todo o processo que permite ao 
Banco ser autónomo na criação dos 
ficheiros para submissão automática 
no portal SSIF;

Organização e Sistemas de Informação

Organização 
e Sistemas de 
Informação
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III. Sistema de Gestão de Risco Compliance, que permi-
te a gestão documental regulamentar, visando con-
trolar o fluxo de documentos regulamentares, desde 
a recolha/actualização até à monitorização de im-
plementação das medidas por parte dos órgãos de 
estrutura;

IV. Evolução das plataformas digitais para versões tec-
nologicamente mais evoluídas e de mais fácil usabi-
lidade, onde se salienta o lançamento da APP para o 
canal Mobile Banking;

V. Implementação do Módulo de Alta Disponibilidade 
para o Banka, permitindo assim a disponibilidade aos 
nossos clientes, dos serviços digitais, 24 X 7 X 365;

VI. Informação de Gestão – RISCO, visou a criação de 
um conjunto vasto de reportes e ficheiros, para fazer 
face aos requisitos definidos pelos reguladores, ac-
cionistas e gestão interna;

VII.  SPU – Sistema de Pagamentos UNITEL;
VIII.  SDD – Sistema Débitos Directos, em fase de testes, 

o Sistema de Débitos Directos, que permite aos ade-
rentes procederem com a cobrança de facturas aos 
seus clientes;

IX. LSC – Levantamento sem Cartão, permite aos clien-
tes do Banco obterem do ATM, um talão de levanta-
mento de numerário sem cartão e permite aos bene-
ficiários procederem ao levantar dinheiro sem cartão 
nos ATM dos Bancos aderentes.

X. Adopção IVA – com a entrada do novo Imposto Valor 
Acrescentado, o Banco teve de adaptar os seus sis-
temas transaccionais para a cobrança do imposto de 
acordo com a legislação; e

XI. Impressão Facturas – de acordo com a nova legisla-
ção que regulamenta a emissão de facturas, o Ban-
co teve de adaptar os seus sistemas transaccionais 
para dar cumprimento à legislação.

Segurança e privacidade da informação
Considerando a importância da Informação como activo 
de elevada criticidade para o Banco, nomeadamente para 
a continuidade da actividade e dos processos de negó-
cio encontra-se em vigor a Ordem de serviço que visa a 
Segurança de Informação, Politica Global de Segurança 
de Informação (PGSI), cujo âmbito visa a protecção e sal-
vaguarda da informação e dos sistemas de informação de 
eventos adversos que possam causar impacto significati-
vo para o BCGA, contribuindo para um maior controlo in-
terno e para a redução do risco operacional, reputacional 
e de compliance.

A PGSI é complementada por regulação adicional de se-
gurança de informação, incluindo políticas corporativas 
e sectoriais, normas, procedimentos, deliberações, boas 
práticas e outros documentos de carácter normativo ou 
orientador. Tal regulação, aborda temas específicos e as-
pectos concretos sobre a implementação das directivas 
globais que constam da PGSI, com vista à sua sustenta-
ção e aprofundamento.

Continuidade e Recuperação da Informação 
em caso de Contingência/Sinistro
O Banco possui dois sites de dados, em modo activo-ac-
tivo, com alta disponibilidade dos sistemas core do Ban-
co e balanceamento de cargas. O site principal situa-se 
em Viana e interliga com o site secundário, situado no Lar 
do Patriota, através de um link com redundância de fibra 
óptica escura de até 5Gb. Em caso de falha de algum dos 
equipamentos core do Banco, de imediato o equipamen-
to redundante assume toda a função. Existe um Plano 
de Recuperação Tecnológica para os sistemas e serviços 
com um RTO de até 2 horas, sendo estes, considerados 
críticos para o negócio do Banco, de acordo com o Busi-
ness Impact Analysis (BIA), em vigor na instituição.

No caso do sistema core bancário, IBM iSERIES, a alta 
disponibilidade garante que, até ao momento do inci-
dente, a última transacção válida está efectivamente re-
plicada no sistema de Back-Up, sendo que, em caso de 
falha do sistema de produção, dá-se início a um processo 
automatizado de “Role-Switch”, ou seja, o equipamen-
to Back-Up passa a ser o equipamento de produção até 
que, o incidente esteja resolvido e um novo “Role-Switch” 
ocorra, repondo os parâmetros iniciais.
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Produtos e Serviços
O Banco Caixa Geral Angola dispõe de um 
portfólio de produtos e serviços adequado 
às práticas de mercado e necessidades 
dos seus Clientes. 

Alinhado ao compromisso assumido de 
contribuir para o sucesso e crescimento 
dos seus Clientes, mantendo valores de 
confiança, qualidade e proximidade, des-
tacamos abaixo as principais acções no 
âmbito do portfólio de produtos e servi-
ços do Caixa Angola realizadas no ano de 
2019:

 • Extensão da comercialização do produ-
to de Leasing aos Clientes Particulares;

 • Comercialização de 4 produtos novos 
de poupança de curto prazo para ga-
rantir a rentabilização do capital dos 
seus Clientes, a saber:
• DP Investe - Um depósito com pra-

zos de 90 e 182 dias com taxas de 
juro competitivas, em exclusivo para 
novos depósitos e com o objectivo 
de valorizar os investimentos dos 
Clientes Caixa Angola.

• DP Cacimbo - Um depósito com três 
maturidades de investimento, 90, 
182 e 365 dias, com possibilidade de 
efectuar reforços de capital, mobiliza-
ção antecipada e renovação, garan-
tindo total flexibilidade aos Clientes e 
rentabilização dos seus recursos.  

• DP Caixa Fado - Produto de rentabi-
lização de depósitos com a oferta de 
convites para a 5ª Edição do Festival 
Caixa Fado.

• DP 2020 - Produto que permite a ren-
tabilização dos excedentes caracte-
rísticos do final do ano.

 • Lançamento dos novos Canais Digi-
tais, Site Institucional, Internet Banking, 
e App Caixa Angola, disponibilizando 
um conjunto de novas funcionalidades 
transaccionais, como a constituição e 
gestão de depósitos a prazo, pedidos e 
gestão dos cartões de débito, pré-pago 
e crédito, levantamento sem cartão, pe-
dido e cancelamento de cheques, entre 
outra; 

 • Disponibilização do serviço Multicaixa 
Express, canal interbancário de paga-
mentos da rede Multicaixa que permite 
a associação de vários cartões da rede 
no telemóvel e a realização de um vas-
to leque de operações de pagamento e 
consultas;

 • Manutenção da funcionalidade de Le-
vantamento sem cartão nos ATM, uma 
solução que vem facilitar a relação entre 
os Clientes bancarizados e não banca-
rizados e conferir maior celeridade e se-
gurança nas transacções;

 • Manutenção da aposta em produtos 
diferenciadores no mercado como é o 
caso dos Cartões Pré-Pagos de ban-
deira nacional e internacional com a di-
namização dos Cuia Cards (Visa e Mul-
ticaixa);

 • Dinamização do serviço de Pagamen-
tos por Referência, uma solução que 
permite às empresas receberem os pa-
gamentos dos produtos e serviços que 
comercializam de forma segura, célere 
e cómoda;

 • Aposta na dinamização dos Termi-
nais de Pagamento Automático, ga-
rantindo a melhoria da qualidade do 
serviço e a captação de recursos. 

Marketing e 
Comunicação
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Comunicação
O Plano de Comunicação para o ano de 2019 do Cai-
xa Angola, teve como principal vector de actuação, a 
valorização, notoriedade e reconhecimento da Marca e 
o crescimento do negócio, promovendo e facilitando a 
captação de clientes, a colocação de produtos e a pres-
tação de serviços, garantindo o incremento da taxa de 
penetração de produtos por cliente, a sua fidelização e o 
crescimento do produto bancário. 

As campanhas e iniciativas realizadas visaram assim a 
promoção da Marca, Visão e Valores de compromisso, 
a melhoria dos índices de reconhecimento, o posiciona-
mento estratégico de Grupo CGD e a melhoria generali-
zada dos indicadores de negócio, de forma sustentada e 
socialmente responsável.

I. Campanhas Institucionais

Continuação e consolidação da Campanha Caixa Mundo, 
iniciada em 2018 (solução de incentivo às empresas ex-
portadoras). Esta campanha, com stand próprio, posicio-
nou o Banco nos eventos e feiras em que participou e foi 
acompanhada com a disponibilização digital e física de 
um Guia de Apoio ao Exportador.

O ano de 2019 foi marcado por grande evolução ao nível 
dos Canais Digitais do Caixa Angola, com o lançamento 
da App Caixa Angola e com a renovação do Site Institu-
cional e do Internet Banking, tendo sido alargada a oferta 
de produtos e de transaccionalidade nestes serviços, pelo 
que esta campanha também serviu de posicionamento 
estratégico no Digital.
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II. Campanhas de Produtos e Serviços

DP Investe

DP Caixa Fado

DP 2020

DP Cacimbo  
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III. Eventos Externos
Com o objectivo de reforçar os laços de relação entre o 
Banco, os seus clientes internos e externos e parceiros, o 
Banco Caixa Geral Angola, realizou em 2019 os seguintes 
eventos:

2ª Edição da Caminhada Caixa Angola

Actividade de sensibilização e promoção de uma vida 
saudável e activa, dirigida aos colaboradores do Banco 
e à sociedade civil. 

 

Festival Caixa Fado’19  | 5ª edição do Festival Caixa 
Fado. Outubro

Tributo a Amália Rodrigues, Prémio Lusófono de Criativi-
dade na categoria de eventos culturais, 2019.
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O sistema de controlo interno define-se 
como o conjunto das estratégias, siste-
mas, processos, políticas e procedimen-
tos definidos pelo órgão de administração, 
bem como das acções empreendidas por 
este órgão e pelos colaboradores da insti-
tuição, com vista a garantir: 

 • A continuidade do negócio e a sobrevi-
vência da instituição através da eficien-
te afectação dos recursos e execução 
das operações, do controlo dos riscos, 
da prudente avaliação de activos e res-
ponsabilidades, e da segurança e con-
trolo de acessos nos sistemas de infor-
mação e comunicação (objectivos de 
desempenho); 

 • A existência de informação, contabilís-
tica e de gestão, de natureza financeira 
e não financeira, completa, fiável e tem-
pestiva, que suporte a tomada de deci-
são e os processos de controlo (objecti-
vos de informação);

 • O cumprimento das disposições legais, 
das directrizes internas e das regras 
deontológicas e de conduta no relacio-
namento com os clientes, as contrapar-
tes das operações, os accionistas e os 
supervisores (objectivos de compliance). 

As políticas e os processos instruídos no 
âmbito do sistema de controlo interno do 
Banco, respeitam os princípios estabeleci-
dos no Aviso n.º 02/2013, de 19 de Abril, 
do BNA, mais propriamente no artigo 4.º 
e artigo 5.º. Por outro lado, há a desta-
car que a gestão do sistema de controlo 

interno do Banco em alinhamento com o 
Grupo CGD, encontra-se suportada em 
orientações e metodologias reconhecidas 
como boas práticas, com destaque para 
a metodologia genérica de controlo inter-
no proposta pelo COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission).

De modo a atingir de forma eficaz os ob-
jectivos definidos, o Banco procura ga-
rantir um adequado ambiente de controlo, 
um sólido sistema de gestão de riscos, um 
eficiente sistema de informação e comuni-
cação, e um contínuo processo de moni-
torização, com o objectivo de assegurar a 
qualidade e a eficácia do próprio sistema. 

Para atingir estes objectivos, encontram-
-se atribuídas responsabilidades transver-
sais relacionadas com a gestão do siste-
ma de controlo interno a todos os órgãos 
do Banco, (Conselho de Administração, 
Comissões Delegadas, Comités e Órgãos 
de Estrutura), aos Órgãos de Fiscalização, 
cometida ao Conselho Fiscal e ao Perito 
Contabilista e  responsabilidades espe-
cíficas de alguns órgãos detalhadas nos 
respectivos regulamentos e manuais de 
estrutura orgânica, onde se destacam as 
funções de controlo da responsabilidade 
da Direcção de Auditoria Interna (“DAI”), 
da Direcção de Gestão de Riscos (“DGR”) 
e do Gabinete de Suporte à Função de 
Compliance (“GFC”).

Sistema  
de Controlo  
Interno
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A função de auditoria interna reporta fun-
cionalmente à Direcção de Auditoria Inter-
na da CGD e à Comissão de Auditoria e 
Controlo Interno (CACI), e mantém uma 
linha de reporte com o Presidente da Co-
missão Executiva (ou outro membro da 
Comissão Executiva a quem seja atribuída 
esta responsabilidade) para os assuntos 
de gestão corrente, e com o Conselho Fis-
cal.

A Comissão de Auditoria e Controlo In-
terno, em conjunto com a Comissão Exe-
cutiva, após a solicitação e recepção do 
parecer prévio e vinculativo da Direcção 
de Auditoria Interna da CGD, nomeia ou 
procede à substituição do Responsável da 
função de auditoria interna.

Missão
Contribuir para o desenvolvimento susten-
tável das actividades do BCGA no siste-
ma financeiro angolano e no Grupo CGD, 
através da avaliação sistemática, discipli-
nada, independente e objectiva, baseada 
no risco, da estrutura de governo interno 
e do sistema de controlo interno, com vis-
ta a garantir a sua adequação e eficácia, 
nomeadamente através da identificação 
de deficiências, de oportunidades de me-
lhoria e da monitorização da respectiva 
implementação.

Aplicação de Requisitos Pruden-
ciais e dos Standards  Profissio-
nais e Éticos
No desenvolvimento da sua Missão, a DAI 
do BCGA tem como referência:

 • Os requisitos da função de auditoria in-
terna definidos para as Instituições Fi-
nanceira em Angola, designadamente 
no artigo 17º do aviso nº 2/2013 e na alí-
nea “d” do artigo 13º do aviso nº 1/2013 
de 19 de Abril ambos do BNA;

 • Os requisitos da função de auditoria in-
terna definidos para as entidades finan-

ceiras em Portugal, designadamente no 
Aviso nº 5/2008 do Banco de Portugal;

 • As Normas Internacionais para a Prática 
Profissional de Auditoria Interna (Inter-
national Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing), divulgadas 
pelo Instituto de Auditores Internos (The 
Institute of Internal Auditors);

 • O Código de Ética e a Definição de Au-
ditoria Interna estabelecidos pelo Insti-
tuto de Auditores Internos;

 • As orientações do Comité de Supervi-
são Bancária de Basileia (Basel Com-
mittee on Banking Supervision – BCBS) 
sobre a função de auditoria interna nos 
bancos;

 • As linhas de orientação (Guidelines on 
Internal Governance) da Autoridade 
Bancária Europeia (European Banking 
Authority – EBA);

 • A framework de práticas profissionais 
de auditoria/avaliação de sistemas de 
informação (ITAF) do Information Sys-
tem Audit and Control Association (ISACA).

Autoridade e Dever de Colaboração
A Comissão Executiva e os primeiros res-
ponsáveis pelos Órgãos de Estrutura infor-
mam a DAI sobre novos processos (incluin-
do procedimentos e sistemas), produtos e 
iniciativas ou alterações organizacionais e/
ou de funcionamento significativas, de for-
ma a serem considerados tempestivamen-
te os eventuais riscos associados.

No âmbito das suas funções, os Auditores 
Internos têm acesso irrestrito a todos os 
Órgãos de Estrutura e áreas funcionais do 
BCGA, incluindo as actividades assegura-
das em regime de outsourcing - pessoas, 
registos, informações, sistemas, instala-
ções, equipamentos e outros recursos -, 
bem como a toda a documentação, inde-
pendentemente do tipo de suporte, perti-
nente para a realização do seu trabalho. 

Função de Auditoria Interna

Função de 
Auditoria
Interna
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Todos os colaboradores do BCGA têm o dever de cola-
borar com a DAI, facultando a informação de que dispo-
nham e que lhes seja solicitada, nos prazos solicitados 
ou acordados.

A DAI comunica à Direcção de Auditoria Interna da CGD, 
à Comissão de Auditoria e Controlo Interno, ao Presi-
dente da Comissão Executiva, através do administrador 
responsável pelo seu pelouro, sempre que se verifique 
qualquer impedimento à sua autoridade e/ou ao incum-
primento do dever de colaboração.

Independência e Objectividade
A DAI, no âmbito do seu plano de actividades, sujeito ao 
parecer prévio da Direção de Auditoria Interna da CGD e 
aprovado pela Comissão de Auditoria e Controlo Inter-
no, actua com autonomia e sem interferência de qualquer 
elemento externo, designadamente quanto à selecção 
dos temas a auditar, do âmbito, dos procedimentos, da 
frequência, da oportunidade e dos conteúdos a reportar, 
de modo a assegurar a necessária independência e ob-
jectividade da função.

No exercício das suas funções, os Colaboradores da DAI 
devem assegurar os seguintes pressupostos:

 • A ausência de condicionalismos ou limitações pessoais 
e/ou de factores externos na execução dos trabalhos;

 • A imparcialidade e a objectividade das suas conclu-
sões, opiniões, juízos e recomendações;

 • A inexistência de responsabilidades operacional e/ou 
de gestão sobre os processos e as áreas auditadas ou 
a auditar;

 • A neutralidade e equilíbrio na exposição dos factos, 
evidenciados através de provas obtidas e coligidas de 
acordo com os princípios e procedimentos aplicáveis.

Os Auditores Internos devem informar por escrito a sua 
hierarquia sempre que se verifique a existência de qual-
quer situação que possa comprometer a sua independên-
cia e objectividade.

Compete à Direcção da DAI encontrar e propor as alter-
nativas adequadas para garantir que os princípios da inde-
pendência e da objectividade são respeitados na execu-
ção das acções de auditoria interna. 

No relatório anual de actividades, a DAI inclui um capítulo 
dedicado à independência da função, onde reporta even-

tuais restrições injustificadas ao exercício da actividade de 
auditoria interna.

Responsabilidades
No exercício da função de auditoria interna, a DAI tem as 
seguintes responsabilidades:

 • Contribuir para uma cultura de controlo interno em to-
dos os Órgãos de Estrutura do Banco, através de uma 
atitude pró-activa e pedagógica;

 • Avaliar a adequação dos processos em que assenta o 
funcionamento do Banco, face às políticas, prioridades 
e planos estratégicos definidos, propor eventuais me-
didas correctivas e acompanhar a sua implementação;

 • Avaliar a eficácia dos sistemas de gestão e de medição 
dos riscos;

 • Verificar o cumprimento das normas internas e da le-
gislação e regulamentação externas que regem a ac-
tividade;

 • Avaliar a integridade e fiabilidade da informação perió-
dica de natureza prudencial reportada às Entidades de 
Supervisão, bem como a tempestividade com que é 
prestada;

 • Avaliar o grau de eficiência no uso dos recursos ma-
teriais e humanos afectos, e identificar e propor even-
tuais oportunidades de melhoria;

 • Articular as actividades de auditoria interna com as 
restantes funções de controlo – função de gestão de 
riscos e função de compliance – considerando as res-
pectivas funções, responsabilidades e competências;

 • Cooperar e partilhar informação com o Auditor Exter-
no, com as Entidades de Supervisão, designadamen-
te o Banco Nacional de Angola, e com a Direcção de 
Auditoria Interna da CGD, de modo a assegurar um 
adequado grau de cobertura dos riscos e optimizar ou 
complementar as acções desenvolvidas;

 • Prestar de imediato informação aos Órgãos de Admi-
nistração (Conselho de Administração do BCGA, Co-
missão de Auditoria e Controlo Interno e Comissão 
Executiva), ao Conselho Fiscal e à Direcção de Audi-
toria Interna da CGD sobre questões de controlo, de 
risco (incluindo o risco de fraude), de governação e 
outras, com relevância e/ou impacto material nas ac-
tividades do Banco;
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 • Efectuar a gestão das questões de auditoria e reportar 
aos Órgãos de Administração do BCGA, à Direção de 
Auditoria da CGD e ao Conselho Fiscal, uma síntese 
das principais deficiências identificadas nas auditorias 
realizadas e dos resultados das acções de seguimento 
das recomendações efectuadas;

 • Realizar avaliações, averiguações e revisões, quando 
solicitadas pelos Órgãos de Administração e de Fisca-
lização;

 • Orientar o exercício da função de auditoria interna de 
acordo com as políticas e procedimentos definidos no 
Manual de Auditoria Interna do Grupo, complementa-
dos com as adaptações às especificidades do BCGA, 
a acordar com a Direcção de Auditoria Interna da CGD;

 • Colaborar com a Direcção de Auditoria Interna da CGD 
nos termos definidos em Carta de Compromisso e de 
acordo com a Metodologia de Acompanhamento Cor-
porativo.

Plano de actividades de Auditoria Interna
A DAI elabora um plano plurianual de actividades (3 anos), 
tendo como referência as orientações estratégicas do 
Grupo CGD, a avaliação de risco do universo auditável 
(com base num modelo de risk assessment) e os requi-
sitos legais e regulamentares, bem como o orçamento 
anual, que submete à apreciação e parecer da Direcção 
de Auditoria Interna da CGD, da Comissão Executiva, do 
Conselho Fiscal e à aprovação da Comissão de Auditoria 
e Controlo Interno.

O Director da DAI diligencia as acções necessárias para 
que os recursos humanos e materiais sejam os adequa-
dos para cumprimento do plano aprovado. No caso de 
ausência de competências em matérias específicas ou 
necessidade de reforço temporário da capacidade, pro-
põe a contratação de serviços externos especializados 
para realizar as acções de auditoria planeadas.

No âmbito da contratação de serviços especializados de 
auditoria interna, a DAI assegura que as entidades sub-
contratadas respeitam os princípios deontológicos do 
Regulamento Interno da Função de Auditoria.

Os eventuais impactos no plano anual de actividades 
aprovado, derivados da limitação de recursos afectos à 
DAI, são comunicados à Direcção de Auditoria Interna da 
CGD, à Comissão de Auditoria e Controlo Interno, ao Pre-
sidente da Comissão Executiva e ao Conselho Fiscal.  

Relatórios de Auditoria e Acompanhamento 
das Recomendações
Por cada acção de auditoria interna a DAI elabora um re-
latório escrito “Relatório de Auditoria Interna (RAI)” que 
consubstancia o âmbito, os objectivos e as conclusões 
obtidas e que é endereçado conforme apropriado, in-
cluindo os responsáveis pelas matérias auditadas e os 
Órgãos de Administração.

Em geral, os relatórios de auditoria interna integram:

 • Um sumário executivo com o enquadramento ou con-
texto da acção, o âmbito e os objectivos e as principais 
conclusões, incluindo as principais deficiências, opor-
tunidades de melhoria e recomendações;

 • Um detalhe com as deficiências/fraquezas de controlo 
e erros pontuais, o seu impacto no sistema de contro-
lo interno e as recomendações ou oportunidades de 
melhoria;

 • Os compromissos dos intervenientes auditados sobre 
as recomendações efectuadas, nomeadamente os pla-
nos de acção e os prazos de implementação.

No que respeita aos findings cujo risco residual, indepen-
dentemente da sua natureza, seja considerado elevado, 
o Director da DAI, quando considere que as medidas a 
implementar são insuficientes para minimizar os riscos in-
corridos, articula com os respectivos owners no sentido 
da sua melhoria.

Se, não obstante a referida articulação, as medidas conti-
nuarem a revelar-se insuficientes, a DAI assegura a apro-
priada comunicação à Comissão de Auditoria e Controlo 
Interno, ao Administrador com o pelouro da DAI e aos Ad-
ministradores com os pelouros das matérias auditadas.

A DAI assegura o seguimento (follow-up) sistemático e 
periódico da implementação das recomendações emiti-
das, reportando trimestralmente à Direcção de Auditoria 
Interna da CGD, à Comissão de Auditoria e Controlo In-
terno, à Comissão Executiva e ao Conselho Fiscal.

Outras Actividades
A função auditoria interna participa e/ou acompanha 
projectos ou iniciativas com relevância nas actividades 
do Banco, sempre que considere útil para recolha de in-
formação que permita antecipar eventuais riscos, a sua 
mitigação ou o fortalecimento dos sistemas de controlo 
interno.
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A título de membro permanente ou como observador, in-
tegra ou está presente em Conselhos ou Comités, sem-
pre que justificável para o exercício da função.

A participação nestas actividades é previamente auto-
rizada pelo Director da DAI, podendo assumir uma das 
seguintes naturezas:

 • Formal | serviços planeados e sujeitos à redacção de 
um acordo escrito entre as partes;

 • Informal | serviços associados a actividades de rotina, 
tais como a participação em comités, em equipas de 
projecto com duração limitada no tempo, reuniões ad-
-hoc e partilha de informação;

 • Especial | participação em eventos de carácter não 
habitual, constituindo exemplos a reestruturação de uma 
função ou sistema informático ou a integração numa 
equipa destinada a avaliar uma fusão ou aquisição;

 • Emergência | participação em task-forces constituí-
das em resposta a eventos com impacto adverso/sig-
nificativo na Instituição (ex: equipas de gestão de crises). 

A DAI participa na elaboração dos relatórios regulamen-
tares de Governação Corporativa e Sistemas de Controlo 
Interno do BCGA, sob a responsabilidade da Comissão 
Executiva e dinamizado pela Direcção de Organização e 
Qualidade - (DOQ).

Avaliação da Qualidade e Melhoria Contínua
A DAI mantém um programa destinado a assegurar e a 
promover a melhoria da qualidade da Auditoria Interna 
(Programa de Avaliação da Qualidade e Melhoria Contí-
nua - QA&IP).

Este programa, descrito no Manual de Auditoria Interna, 
abrange avaliações contínuas e periódicas, internas e ex-
ternas, com o objectivo de verificar a conformidade das 
actividades da DAI com os referenciais, nacionais e inter-
nacionais, aplicáveis à função de auditoria interna.
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Gestão do Risco
A existência de risco é intrínseca à activi-
dade bancária, pelo que, é essencial asse-
gurar uma apropriada gestão dos riscos, 
em linha com a estratégia, os objectivos 
de negócio e a rentabilidade expectável a 
médio e a longo prazo. Assim, a missão 
da função de gestão do risco do BCGA é 
implementar, promover e consolidar uma 
cultura de risco transversal à organização, 
adequada à natureza, dimensão e comple-
xidade, de forma a salvaguardar os inte-
resses dos accionistas e demais stakehol-
ders, entre os quais os seus clientes e 
colaboradores.

No Banco a gestão dos riscos, baseia-se 
num modelo de governação que respeita 
as melhores práticas nesta matéria e que 
se encontra alinhado com os Avisos nº 
01/2013 e nº 02/2013, emitidos pelo BNA 
e com a Directiva Comunitária 2013/36/EU.

O BCGA procura desenvolver a sua acti-
vidade sempre orientada pelos princípios 
de gestão do risco definidos, de forma efi-
ciente e equilibrada, considerando na sua 
gestão corrente os níveis de solvabilidade 
mínimos exigidos e os perfis de risco por 
si definidos, actuando proactivamente no 
sentido de se ajustar às exigências regula-
mentares aplicáveis.

Princípios da Gestão do Risco

De modo a dinamizar o cumprimento dos 
objectivos estratégicos e de negócio num 
contexto de múltiplos desafios e grande 
exigência por parte dos vários stakehol-
ders, a Política de Gestão do Risco do 
BCGA assenta num conjunto de princípios 
base, onde se destacam:

 • Princípio da Solvabilidade, que permita 
conferir a solidez adequada ao balanço, 
de modo a suportar perdas inesperadas;

 • Princípio da Rendibilidade e Liquidez, 
com objectivo de assegurar os meios 
líquidos necessários à continuidade e 
evolução do negócio perante eventos 
de risco adversos; e

 • Princípio da Sustentabilidade, através do 
desenvolvimento da actividade orientada 
por princípios éticos e geradores de va-
lor para a sociedade onde nos inserimos. 

Modelo de Gestão e Controlo dos 
Riscos 
I. Modelo de Governação do Risco
Em cumprimento com a regulamentação 
do Banco Nacional de Angola, descrito no 
Aviso n.º 7/2016 que orienta os bancos a 
identificar, avaliar e monitorizar os riscos 
subjacentes à sua actividade, o BCGA 
implementou, o Modelo de Governação 
e Apetência ao Risco (Risk Appetite Fra-
mework “RAF”) que determina a estratégia 
de definição, comunicação e monitoriza-
ção da apetência pelo risco da instituição.

Este modelo é, portanto, um elemento 
chave no processo de desenvolvimento 
e implementação da apetência pelo risco.  
O RAF, faz parte da Declaração de Ape-
tência pelo Risco (Risk Appetite Statement 
“RAS”). Estes relatórios apresentam o en-
tendimento dos tipos e níveis de risco que 
o BCGA está disposto a aceitar para con-
cretizar os objectivos estratégicos, requi-
sitos regulatórios e objectivos acordados 
com os seus accionistas. 

O RAF mantém o objectivo de estabelecer 
o modelo de governo e envolvimento das 
diferentes áreas do BCGA, a gestão do ris-
co e os mecanismos de monitorização e 
a integração da Apetência pelo Risco nos 
processos de gestão do risco e de tomada 
de decisão. Assim, são definidos os se-
guintes elementos: 

 • Áreas envolvidas e respectivas funções 
e responsabilidades; 

 • Responsabilidade por métricas e limites; 

 • Coreografia de monitorização e reporte 
do risco; 

 • Mecanismos de resposta a quebra de 
nível de tolerância ou de limite; 

Função de Gestão do Risco

Função  
de Gestão  
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 • Modelo de integração da Apetência pelo Risco em prá-
ticas de gestão; 

 • Processos para a revisão e actualização do RAS/RAF; 

 • Processo de “cascata” de métricas e limites do RAS 
do BCGA e do Grupo CGD. 

A Declaração de Apetência pelo Risco (RAS) define os 
tipos e níveis de risco que o BCGA está disposto a acei-
tar para concretizar os seus objectivos estratégicos, bem 
como os requisitos regulamentares e objectivos acor-
dados com o seu accionista, Caixa Geral de Depósitos.  
 
O RAS reflecte-se transversalmente em toda a organiza-
ção, sendo que a sua definição é entendida como uma 
prática importante e necessária no suporte a uma gestão 
prudente do negócio, uma vez que é imprescindível para 
a avaliação do risco e contribui para um melhor entendi-
mento da relação retorno/risco desejável.

O RAS baseia-se na materialização dos objectivos estra-
tégicos do Banco (definidos pelo Conselho de Adminis-
tração) em métricas e limites de exposição ao risco, que 
devem ser incorporados no exercício da actividade diária 
do Banco. Por outro lado, a aplicação dos respectivos 
níveis de tolerância, no exercício da actividade do BCGA, 
gera informação de controlo que é utilizada enquanto fon-
te para o planeamento estratégico do Banco.

II. Perfil do Risco do BCGA
O Perfil de Risco do BCGA, materializa-se no conjunto 
de declarações qualitativas que definem a estratégia de 
risco do Banco. Estes princípios, estão alinhados com a 
estratégia de negócio do BCGA e com o entendimento 
da relação retorno/risco daí resultante. O nível de apetên-
cia pelo risco do BCGA é baixo, encontrando-se alinhado 
com a estratégia definida pela sua administração, sendo, 
anualmente, efectuada a auto-avaliação do perfil de risco 
no âmbito do exercício de ICAAP (Internal Capital Ade-
quacy Assessment). 

No que se refere ao perfil do risco, o BCGA definiu os 
seguintes objectivos estratégicos, que devem suportar as 
actividades do Banco:

I. Garantir níveis adequados de solvência e liquidez

O BCGA, com este objectivo pretende assegurar níveis 
adequados de solvência e liquidez, aplicando este princí-
pio da seguinte forma: 

 • Mantendo a solidez de capital, através de uma avalia-
ção regular do balanço; 

 • Mantendo um nível de capital acima das exigências 
regulatórias, garantindo um buffer em linha com as 
expectativas de mercado, tanto em cenários normais 
como em cenários adversos; 

 • Continuando a assegurar uma posição de liquidez es-
tável, sólida e segura, capaz de suportar cenários ad-
versos; 

 • Mantendo estável a capacidade de financiamento e ní-
veis adequados de buffers de liquidez, através de uma 
abordagem orientada ao mercado, que permita adaptar 
a estrutura do balanço, às circunstâncias existentes. 
Este princípio permite ao BCGA, alcançar os objecti-
vos principais em termos de indicadores de capital e 
liquidez.

II. Assegurar sustentabilidade a longo prazo

 • Assegurando a sustentabilidade a longo prazo, através 
de uma remuneração adequada das posições no ba-
lanço, de uma melhoria na eficiência operacional e da 
gestão dos riscos (em particular os que estão ligados 
ao crédito) que possam pôr em causa a execução da 
estratégia do Banco;

 • Mantendo a identidade de um Banco comercial, tanto 
em depósitos como em crédito à economia e às famí-
lias, com o foco em clientes de retalho, pequenas e 
médias empresas; e

 • Perseguindo uma estrutura simples e trans-
parente, assente numa  infra-estrutura  mode-
na, para proporcionar elevados níveis de satisfa-
ção aos clientes e minimizar o risco operacional. 

Este princípio permite ao BCGA, alcançar os objectivos 
principais em termos de indicadores de negócio e con-
centração.

III. Adoptar práticas de excelência na gestão do risco

O terceiro objectivo estratégico, visa assegurar a adop-
ção de melhores práticas na gestão de risco, aplicando 
este princípio da seguinte forma:

 • Reforçando a Governação e as funções de Gestão e 
Controlo de Risco, garantindo que estão ao nível das 
melhores práticas do mercado e assim contribuindo 
para a maior confiança dos stakeholders; e
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 • Operando de acordo com princípios sólido-
de gestão de risco, com um modelo de Gover-
no efectivo e políticas que assegurem o cum-
primento das leis e regulação, e garantindo o 
pleno alinhamento com as directrizes internacionais;  

III. Principais tipos de Risco
I. Crédito

O risco de crédito encontra-se associado ao grau de in-
certeza dos retornos esperados, por incapacidade quer 
do tomador do empréstimo (e do seu garante, se existir), 
quer do emissor de um título ou da contraparte de um 
contrato em cumprir com as suas obrigações.

II. Mercado

O conceito de risco de mercado reflecte a perda potencial 
que pode ser registada por uma determinada carteira em 
resultado de alterações de taxas (de juro e de câmbio) 
e/ou dos preços dos diferentes instrumentos financeiros 
que a compõem, considerando quer as correlações exis-
tentes entre eles, quer as respectivas volatilidades. 

III. Taxa de Juro

O risco taxa de juro é entendido como sendo a probabili-
dade de ocorrência de impactos negativos nos resultados 
ou no capital, com alterações das taxas de juro do mer-
cado, ou potenciais desequilíbrios nas taxas de juro dos 
activos e passivos do balanço.

IV. Cambial

O risco cambial é entendido como sendo a probabilidade 
de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 
no capital, devido a movimentos adversos nas taxas de 
câmbio de activos da carteira do Banco, provocados por 
alterações nas taxas de câmbio utilizadas na conversão 
para a moeda nacional. 

V. Liquidez

O risco de liquidez reflecte a incapacidade do Ban-
co cumprir com as suas obrigações no momento do 
respectivo vencimento, sem incorrer em perdas sig-
nificativas decorrentes de uma degradação das con-
dições de financiamento (risco de financiamento) e/
ou de venda dos seus activos por valores inferiores 
aos valores de mercado (risco de liquidez de mercado).  

VI. Operacional

Como risco operacional entende-se a perda potencial re-
sultante de falhas ou inadequações nos processos inter-
nos, nas pessoas ou nos sistemas, ou ainda as perdas 
potenciais resultantes de eventos externos. 

VII.  Legal/Compliance

O risco legal entende-se como o potencial prejuízo finan-
ceiro ou reputacional que pode resultar para o BCGA do 
não cumprimento das normas, leis e regulamentos ema-
nados das autoridades tutelares e de supervisão, bem 
como do não cumprimento de contratos, acordos e/ou 
parcerias celebrados com clientes e outras entidades.

VIII. Risco de Contingência

O risco de contingência traduz a probabilidade de ocor-
rência de impactos negativos nos resultados ou no capi-
tal, decorrentes de situações de emergência e perturba-
ção da ordem pública, quer sejam decorrentes por mão 
humana ou devido a desastres naturais.

IV. Gestão do Risco
No âmbito da gestão do risco, em alinhamento com os 
avisos do BNA sobre governação do risco, e as orienta-
ções corporativas, em 2018, foram desenvolvidas as se-
guintes iniciativas:

I. Elaboração e revisão do Plano de Gestão do Risco; 

II. Elaboração e publicação de Políticas de Gestão do 
Risco, designadamente:

 • Modelo de Governação e Apetência pelo Risco;
 • Política de Gestão Global do Risco;
 • Política de Gestão do Risco de Modelo;
 • Política de Gestão do Risco de Crédito;
 • Política de Gestão do Risco de Liquidez;
 • Política de Gestão do Risco de Taxa de Juro do 

Balanço;

 • Política de Gestão do Risco de Mercado e Cambial. 

III. Processo de adopção da IFRS 9 e início dos repor-
tes nas duas componentes de classificação e men-
suração (liderado pela Direcção de Contabilidade), 
e a componente de Imparidade (liderado pela Di-
recção de Gestão do Risco). 

Função de Gestão do Risco
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Apresenta-se abaixo, os principais Riscos identificados 
para o exercício de 2019:

Risco de Solvência

O risco de solvência, é a probabilidade da instituição não 
ter um nível de capital suficiente para fazer face a perdas 
futuras inesperadas, resultantes da actividade do Banco. 
O rácio de solvabilidade do BCGA, situa-se muito acima 
do limite mínimo regulamentar de 10% exigidos. Em 2019 
fixou-se em 33,3%, uma redução 9,2 pp comparado com 
o ano anterior.

Risco de Crédito

O risco de crédito, entende-se como a probabilidade de 
se incorrer em perdas financeiras, ou seja, o grau de in-
certeza quanto à capacidade de um cliente ou contrapar-
te em cumprir com o serviço da sua dívida ou com outras 
obrigações contractuais similares.

Risco de Liquidez 

O risco de liquidez, define-se como a probabilidade das 
reservas e disponibilidades de uma instituição não serem 
suficientes para responder às suas obrigações, no mo-
mento em que estas ocorrem. Traduz-se na possibilidade 
de ocorrência de um desfasamento, entre os fluxos de 
pagamento e os fluxos de recebimento e traduz-se na in-
capacidade de cumprimento das suas obrigações.

Risco de Taxa de Juro 

Risco de taxa de juro da carteira bancária, é definido 
como a probabilidade de ocorrência de perdas quer nos 
resultados, quer no valor económico de uma instituição, 
resultado do impacto de uma variação adversa das taxas 
de juro. O risco de taxa de juro, insere-se na categoria 
mais vasta dos riscos de mercado. O BCGA, apresenta 
uma estabilidade em relação à exposição ao risco de taxa 
de juro, na medida em que apresenta valores de impacto 
muito próximos do zero, que são os valores recomenda-
dos na gestão do risco de taxa de juro. 

Risco Cambial

O risco de taxa de câmbio é a probabilidade de se incor-
rer em perdas associadas a movimentos desfavoráveis 
das taxas de câmbio, para a actividade desenvolvida em 
moeda estrangeira.

No âmbito da sua actividade, o BCGA tem no seu balan-
ço posições denominadas em dez moedas estrangeiras, 
conforme abaixo apresentado, e apresenta uma maior 
exposição ao Dólares Norte-Americanos e ao Euro, man-
tendo as posições noutras moedas em níveis com pouca 
expressividade.

Nº Moeda Designação

1 USD Dólar Norte Americano

2 EUR Euro

3 GBP Libra 

4 JPY Iene japonês

5 CAD Dólar Canadense

6 CHF Franco Suíço

7 NAD Dólar Namibiano

8 SEK Coroa Sueca

9 NOK Coroa Norueguesa

10 ZAR Rand Sul-africano

Risco Operacional

O Modelo de Governo do Risco Operacional e do Contro-
lo Interno, encontra-se implementado e formalizado des-
de 2011, sendo um modelo que garante o acompanha-
mento permanente e transversal deste risco, garantindo:

 • Registo dos eventos pelos vários órgãos de estrutura 
das áreas de negócio, controlo e suporte do Banco;

 • Reporte à Unidade de Risco Operacional, que valida os 
eventos na aplicação SAS e GRC (p.e. causas, órgão 
de estrutura em que ocorreu, tipo de evento de risco, per-
das associadas, recuperações, entre outros itens);  

 • Avaliação e controlo do risco operacional é efectuado 
no Comité de Risco Operacional e Controlo Interno 
(ROCI), assim como, acompanhamento da implemen-
tação de planos de acção para a correcção de deficiên-
cias detectadas, contando igualmente com o seguimen-
to permanente, não só pela área responsável (DGR), 
como também pela Direcção de Auditoria Interna. 

O BCGA, tem vindo a reforçar o modelo de gestão do ris-
co operacional nas componentes de avaliação, acompa-
nhamento e controlo, no sentido de permitir a instituição 
responder aos requisitos regulamentares da abordagem 
standard (método Padrão) para a gestão do risco ope-
racional. Importa salientar que o BCGA, se encontra a 
aguardar pelo parecer sobre o processo de candidatura 
apresentado ao BNA, para a adesão ao Método Padrão. 

Função de Gestão do Risco
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Função de Compliance

A Função de Compliance é uma das fun-
ções chave do controlo interno, respon-
sável por garantir que o Banco actue de 
acordo com as leis, regulamentos, norma-
tivo interno, acordos nacionais e interna-
cionais que vinculam a actividade do Ban-
co, evitando assim o risco de incorrer em 
sanções de carácter legal ou regulamentar 
e em prejuízos financeiros ou reputacio-
nais. 

Neste sentido a actividade da Função 
de Compliance é acompanhada não só 
pela Comissão Executiva do BCGA, pelo 
Conselho Fiscal (CF), pela Comissão de 
Controlo Interno (CCI), mas também tem 
o acompanhamento funcional e metodo-
lógico do Gabinete de Suporte à Função 
Compliance do accionista CGD que, em 
estreita articulação com o responsável em 
Angola, apoia e facilita a implementação 
de metodologias e ferramentas adequa-
das, bem como políticas e processos que 
reflectem as melhores práticas. Desde 
a sua instituição no BCGA, em 2011, do 
ponto de vista formal, foram adoptados 
um conjunto de normas referentes aos se-
guintes temas: 

I. Política de AML/CFT;
II. Política de Sanções;
III. Políticas de Identificação e Aceitação 

de Clientes (KYC);
IV. Políticas de Gestão de Correspon-

dentes;
V. Regulamento de Funcionamento do 

Comité de Análise e Resolução sobre 
matérias de AML;

VI. Regulamento de Gestão do Risco de 
Compliance;

VII. Regulamento de Reporte e Registo de 
Incumprimentos;

VIII. Código de Conduta;
IX. Whistleblowing (Sistema Interno de 

Denúncia de Irregularidades), entre 
outros, relacionados com a gestão 
efectiva da Função Compliance.

Na mesma senda e, numa óptica corpora-
tiva, em que o BCGA se encontra inserido, 

o Gabinete de Suporte à Função Com-
pliance do BCGA, em estreita articulação 
com o Head of Compliance do Grupo 
CGD, tem em curso o processo de trans-
posição do Manual de Gestão do Risco 
de Compliance na acepção dos requisi-
tos ISO 31000:2009 – Risk Management-
-Principles and Guidelines, assim como os 
requisitos ISO 19600:2014 – Compliance 
Management System - Guidelines.

Não obstante o facto de a coordenação 
da gestão de todas as matérias de Com-
pliance ser da competência do Gabinete 
de Suporte à Função Compliance, impor-
ta realçar o carácter  da gestão do risco 
de Compliance no BCGA, sublinhando-se 
que, nos termos do normativo interno, 
essa responsabilidade estende-se às de-
mais estruturas do Banco, com particu-
lar destaque para o órgão de gestão e de 
administração, e os responsáveis de pri-
meira linha dos vários OE que têm como 
coadjuvantes, para os temas da gestão do 
risco de Compliance nos seus OE, os Res-
ponsáveis de Compliance, colaboradores 
com dependência hierárquica dos Direc-
tores dos OE e dependência funcional do 
Compliance Officer. 

As atribuições cometidas à Função Com-
pliance, enquanto função de controlo, e 
cuja coordenação se encontra centraliza-
da no Gabinete de suporte à Função Com-
pliance, são:

I. O acompanhamento e avaliação re-
gular da adequação e eficácia das 
medidas e procedimentos adoptados 
pelo BCGA, com vista à detecção de 
qualquer risco de incumprimento das 
obrigações legais ou regulamentares 
e deveres a que se encontra sujeito, 
bem como das medidas tomadas 
para corrigir eventuais deficiências no 
respectivo cumprimento;

II. Prestar aconselhamento ao órgão de 
gestão e dos demais OE, para efeitos 
do cumprimento das obrigações le-
gais e dos deveres a que o BCGA se 
encontra sujeito;

III. Assegurar o acompanhamento e a 

Função de 
Compliance
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Função de Compliance

avaliação dos procedimentos de controlo interno em 
matéria de AML, competindo-lhe ainda a centraliza-
ção da informação e a respectiva comunicação às 
autoridades competentes;

IV. Acompanhar e analisar as operações sobre a cria-
ção de produtos bancários e financeiros com vista 
a garantir a defesa do mercado, a sua regularidade 
de funcionamento, transparência, e credibilidade, in-
cluindo a comunicação ao órgão de gestão das sus-
peitas de crimes e infracções contra o mercado de 
capitais, bem como às autoridades competentes;

V. Prestar tempestivamente ao órgão de gestão infor-
mação sobre quaisquer indícios de violação de obri-
gações legais ou regulamentares, regras de conduta 
e de relacionamento com clientes ou de outros de-
veres que possam fazer incorrer o BCGA ou os seus 
colaboradores num ilícito de natureza contra-ordena-
cional;

VI. Garantir a manutenção de um Registo de Incumpri-
mentos e das medidas propostas e adoptadas para 
dirimir os indícios ou os efectivos incumprimentos 
das obrigações legais e regulamentares, garantir 
a transposição de normativos de âmbito do Grupo 
CGD; e

VII. Proceder a elaboração e levar a apreciação do ór-
gão de gestão com conhecimento do Órgão de Fis-
calização o Relatório, de periodicidade pelo menos 
anual, identificando os incumprimentos verificados e 
as medidas adoptadas para corrigir eventuais defi-
ciências, bem como o relatório sobre a avaliação glo-
bal da função compliance; (viii) Participar em grupos 
de trabalhos com as demais UO para desenvolver 
abordagens com vista a obter a conformidade com 
os normativos internos e externos; Assegurar o regis-
to do Banco junto do Internal Revenue Service (IRS) 
como FATCA participante, a sua actualização em 
função de alterações na legislação local, bem como 
do cumprimento das correctas medidas de KYC com 
vista detecção clientes que sejam US Persons. Adi-
cionalmente, importa sublinhar que recentemente fo-
ram efectuadas adequações ao nível do Manual de 
Estrutura do Compliance, destacando-se, de entre 
estas, a necessidade de realizar visitas de avaliação 
do grau de aderência às práticas de compliance dos 
vários OE, actividade assegurada pelo Núcleo Regu-
lamentar (NFC1).

Por último, em matéria de formalização e normativos in-
ternos, as políticas e processos em matéria de Complian-
ce consubstanciam-se num rol de medidas formalmente 
aprovadas, pela primeira vez, ao nível do Conselho de 
Administração do BCGA, no início do segundo semestre 
de 2015, estando o documento em apreço sujeito a revi-

sões anuais, que de seguida passamos a descrever:

I. Normativos que institucionalizam a função interna de 
gestão do risco de Compliance;

II. Normativo que adopta o instrumento de gestão da 
ética e deontologia profissional;

I. Normativo sobre a recepção, validação e registo de 
incumprimento, por parte do Compliance;

II. Normativo sobre a Política de Gestão de Identidades 
e Acessos aos Sistemas Informáticos (chinese walls);

III. Normativo sobre Circuito e Procedimentos de Cria-
ção e Desenvolvimento de Produtos e Serviços;

IV. Sistema de Denúncias de Irregularidades ao Com-
pliance Officer;

V. Normativo sobre a Política de Prevenção e Gestão de 
Conflito de Interesses;

VI. Normativo sobre a Política Global de Segurança da 
Informação;

VII. Normativo que Regula as Campanhas de Publicidade 
de Produtos e Serviços Financeiros;

VIII. Normativo que Regula o Processo de Extracção, Va-
lidação e Envio de Informação Prudencial e Estatísti-
cas Monetárias ao BNA;

IX. Normativo que institui os procedimentos a conside-
rar na monitorização das alterações regulamentares;

X. Normativo que regula a gestão das reclamações; e
XI. Normativo interno que estatui os critérios de moni-

torização de clientes em função do nível de  risco 
de AML/CFT; (xiv) e efectiva adopção da abordagem 
de Metodologia de Gestão do Risco de Compliance, 
nos termos a alínea c) do número 4 do artigo 12º do 
Aviso n.º 02/13.

Tendo como foco o reforço dos princípios da transparên-
cia no desenvolvimento das actividades do Banco, em 
linha com os ditames da política de Denúncias de Irregu-
laridades (Whistleblowing) encontra-se em curso a imple-
mentação do canal de denúncia de práticas irregulares 
com uma linha telefónica interna e externa a uma enti-
dade independente que irá receber todas as denúncias 
e produzir um relatório mensal para o Compliance Office, 
assim como a disponibilização, para o público em geral, 
no site institucional do Banco, de um link de submissão 
de denúncias de práticas irregulares.

Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Ter-
rorismo

O Gabinete de suporte à Função Compliance (GFC) é a 
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unidade orgânica responsável pela implementação do 
Programa de AML/CFT & sanções, bem como pela mo-
nitorização do seu cumprimento interno na 2.ª linha de 
defesa do controlo interno. Neste sentido, é da responsa-
bilidade do GFC analisar as transacções potencialmente 
suspeitas e efectuar o seu reporte às autoridades compe-
tentes. Adicionalmente, o GFC é responsável por respon-
der a pedidos de informação das autoridades competen-
tes, relativamente a temas de AML/CFT & Sanções. 

A coordenação dos procedimentos de controlo interno 
relativos a AML/CFT & Sanções está cometida ao GFC. 
O Director do GFC actua enquanto Compliance Officer, 
sendo apoiado pela restante equipa do GFC. 

A missão do Compliance Officer é assegurar que a es-
trutura na qual se encontra inserido cumpre a legislação, 
regras e normativos (internos e externos), com vista a evi-
tar sanções de carácter legal ou regulamentar e prejuízos 
financeiros ou reputacionais. 

Adicionalmente, é da responsabilidade do Compliance 
Officer analisar as relações de negócio e as transacções 
potencialmente suspeitas, bem como reportá-las, tanto 
internamente, como à Unidade de Informação Financeira 
(UIF). De igual modo, compete ao Compliance Officer re-
ceber e responder a pedidos de informação por parte da 
UIF, ou de outras autoridades e/ou reguladores, relativa-
mente a temas de PBC/CFT e Sanções.

Função de Compliance
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O ano de 2019 impulsionou o Balanço e 
os Resultados Financeiros do Banco Caixa 
Geral de Angola para valores record na ins-
tituição, devido à implementação de uma 
estratégia focada nos desafios impostos 
pelo actual ambiente macroeconómico e 
na aposta de novas fontes de receita, man-
tendo o apoio à diversificação da economia.

Estamos convictos que a experiência do 
Grupo, com mais de 142 anos, bem como 
os resultados atingidos ao longo dos últi-

mos anos, evidenciam os resultados ob-
tidos, diversificando a aposta em novos 
produtos.

Demonstração de Resultados
O BCGA atingiu em 2019, um resultado lí-
quido do exercício no montante de AOA 
21.383,047 milhares, o que representa, em 
termos homólogos, um acréscimo de 4,1%.

Análise 
Financeira

Resultado Líquido do Exercício

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

2016 2017 2018 2019

12,372

7,589

20,548
21,383

Valores em milhões AOA 

A margem financeira de AOA 24.374,526 
milhares cresceu, em termos acumulados, 
14,5% face ao período homólogo. por via 
de um aumento do Activo, ou seja, efeito 

quantidade que anulou um menor cresci-
mento relativo dos Juros e Rendimentos 
similares, face ao crescimento dos Juros e 
Encargos similares. 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Activos financeiros mensurados ao justo valor

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito a clientes 15 461 649 10 765 589 

Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito 1 784 921  426 176 

Juros de investimentos ao custo amortizado 15 889 164 17 089 551 

33 135 734 28 281 316 

Activos financeiros mensurados ao justo valor 1 363 175 1 470 520

Juros de crédito a clientes 1 363 175 1 470 520

32 687 381 28 281 316

Juros e encargos similares

Juros de recursos de bancos centrais e instituições de crédito  610 036 1 960 162 

Juros de recursos de clientes 7 541 826 5 033 957 

Juros de passivos de locação  160 993  - 

8 312 855 6 994 119 

Margem Financeira 24 822 879 21 287 197 
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O produto bancário atingiu o valor de AOA 39.131.772 
milhares, muito ligeira subida face ao exercício de 2018 
que registou AOA 39.052.828 milhares. 

Esta menor evolução deveu-se essencialmente à redução 
dos resultados cambiais face ao exercício anterior.

Produto Bancário
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Os Custos de Estrutura, em termos homólogos, tiveram 
um crescimento de 18,74%, sendo que os Custos com 
Pessoal aumentaram 9,4% face ao período homólogo 
e os Fornecimentos e Serviços Terceiros crescenram 
27,5%. O aumento face ao período homólogo deve-se ao 

peso dos custos com fornecedores não residentes (pro-
jectos de consultoria e apoio informático facturados em 
moeda estrangeira), a que se juntou a inflação de 16,9% 
e a introdução do IVA no último trimestre do ano 2019.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Orgãos Sociais

Remuneração base  770 050  597 500 

Outros custos  149 030  136 091 

 919 080  733 591 

Colaboradores

Remunerações 5 870 235 5 670 711 

Encargos sociais obrigatórios  464 784  198 328 

Encargos sociais facultativos  647 064  641 895 

Outros custos  105 925  71 964 

7 088 008 6 582 898 

8 007 088 7 316 489
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Consultoria e auditoria 1 906 567 1 061 180 

Comunicações e expedição  443 390  401 371 

Segurança e vigilância  367 057  342 563 

Rendas e alugueres  98 745  546 575 

Conservação e reparação  473 159  443 337 

Manutenção de software 1 230 271  580 164 

Publicidade e publicações  362 994  383 723 

Deslocações e representação  258 727  159 156 

Formação e Recrutamento  226 718  190 410 

Transporte de valores  97 426  163 204 

Água, energia e combustiveis  43 466  49 753 

Material de consumo corrente  71 726  52 432 

Outros custos  92 029  74 295 

5 672 275 4 448 163 

Balanço

Em 2019 a nível do balanço, constatou-se que o activo 
atingiu em Dezembro o montante de AOA 547.099.867 
milhares, uma variação positiva de 51% face ao período 
homólogo.

O crescimento do balanço do Banco deveu-se, princi-
palmente, ao crescimento dos recursos de clientes em 
63,4%, fixando-se no montante de AOA 457.217,370 mi-
lhares. A carteira de investimentos ao custo amortizado, 
principalmente, por via da depreciação cambial, registou 
um crescimento de 23% face ao período homólogo.

Este crescimento dos Recursos de Clientes, é o reflexo 
de uma alteração de estratégia que passou a dar um en-

foque maior também na retenção, para além da maior 
agressividade das campanhas de captação em curso.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

Obrigações do Tesouro em moeda nacional

- Indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos 71 778 532 57 971 238 

- Não reajustáveis 40 666 520 40 415 631 

112 445 052 98 386 869 

Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira 41 103 994 29 381 281 

Bilhetes do Tesouro 21 294 694 13 730 753 

174 843 740 141 498 903 

Perdas por imparidade (2 700 609) (1 572 071)

172 143 131 139 926 832 
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Depósitos à ordem de residentes

Em moeda nacional 74 856 288 71 417 463

Em moeda estrangeira 116 982 286 72 101 000

Depósitos à ordem de não residentes

Em moeda nacional 1 353 492 1 284 962

Em moeda estrangeira 1 440 353 1 902 411

Total depósitos à ordem 194 63 419 146 705 836

Depósitos a prazo de residentes

Em moeda nacional 117 350 643 59 007 301

Em moeda estrangeira 143 591 378 72 888 233

Depósitos a prazo de não residentes

Em moeda nacional 560 886 392 443

Em moeda estrangeira 229 828 97 446

Total depósitos a prazo 261 732 735 132 385 423

Outros depósitos de residentes - -

Cheques visados 852 216 764 473

457 217 370 279 855 732

O crédito bruto cresceu 34,9% para o montante de AOA 
123.698.287 milhares e a imparidade de crédito em ba-
lanço reduziu 4,4% para o montante de AOA 11.321,168 
milhares, o crescimento verificado, deveu-se essencial-
mente por via das novas operações de crédito.

O principal tipo de crédito continua a ser por desembol-
so, nomeadamente, empréstimos que atingiram o valor 
de AOA 38.410,329 milhares no exercício de 2019, apesar 
de se ter verificado um forte crescimento do apoio à te-

souraria com um montante de AOA 24.023.943 milhares 
em contas correntes. Deste modo, o Banco Caixa Geral 
Angola mantém a sua estratégia no apoio ao sector em-
presarial Angolano.

Devido aos actuais desafios da economia Angolano, o 
Banco verificou um aumento negativo de 167% no seu 
nível de crédito e juros em incumprimento, levando o seu 
rácio de incumprimento de crédito de 13,3% para 23,9%.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Sector Público 14 838 965 11 761 901

A empresas

Empréstimos 38 410 329 34 005 178 

Crédito em conta corrente 24 023 943 10 872 801 

Locação financeira  49 125 1 304 613 

62 483 397 46 182 592 

A particulares

Habitação 4 387 408 3 862 197 

Consumo 3 691 405 4 024 488 

8 078 813 7 886 685 

85 401 175 65 831 178 
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Crédito e juros em incumprimento

Até 3 meses  542 150 3 810 920 

De 3 meses a 1 ano 9 150 587 5 292 908 

De 1 a 5 anos 17 180 400  977 770 

26 873 137 10 081 598 

112 274 312 75 912 776 

Perdas por imparidade (11 321 168) (11 843 508)

Operações de Crédito ao Justo Valor 11 423 975 15 786 617 

112 377 119 79 855 885 

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade evi-
denciadas no activo como correcção aos valores do cré-
dito foram os seguintes:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Saldo inicial 11 843 508 11 054 758 

Impacto da transição para a IFRS 9 - (3 109 167)

Dotações líquidas de reposições (594 258) 4 128 654 

Outras recuperações de crédito ( 58 307) ( 232 740)

Diferenças de câmbio e outras 130 225  2 003 

Saldo final 11 321 168 11 843 508

O rácio de solvabilidade, atingiu o valor de 33,33% no 
fecho do exercício de 2019, sendo que o cálculo deste 
rácio, foi efectuado de acordo com os novos normativos 
em vigor, para o cálculo dos Fundos Próprios Regula-

mentares (Aviso n.º 02/2016) e os Requisitos de Fundos 
Próprios: Risco de Crédito (Aviso n.º 03/2016), Risco de 
Mercado (Aviso n.º 04/2016) e Risco Operacional (Aviso 
n.º 05/2016).
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V O LTA R  A O  Í N D I C E

No exercício findo em 31 de Dezembro de 
2019, foi apurado como resultado líquido 
o valor de 21.383.047.372,97 (vinte e um 
bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, 
quarenta e sete mil, trezentos e setenta e 
dois Kwanzas e noventa e sete cêntimos).

Tendo em conta o equilíbrio entre as ne-
cessidades regulamentares de manuten-
ção dos fundos próprios e o crescimento 
e consolidação no mercado Angolano, o 
Banco Caixa Geral Angola, propõe que os 
resultados apurados tenham a seguinte 
aplicação:

I. 50% (cinquenta por cento) para “di-
videndos”, no montante de AOA 
10.691.523.686,48 (Dez mil, seiscen-
tos e noventa e um milhões, quinhen-
tos e vinte e três mil, seiscentos e oi-
tenta e seis kwanzas e quarenta e oito 
cêntimos); e

II. 50% (cinquenta por cento) para “re-
servas livres”, no montante de AOA 
10.691.523.686,49 (Dez mil, seiscen-
tos e noventa e um milhões, quinhen-
tos e vinte e três mil, seiscentos e 
oitenta e seis kwanzas e quarenta e 
nove cêntimos).

Esta proposta permite cumprir com os ob-
jectivos referidos nos considerandos ante-
riores.

Proposta de 
Distribuição 
de Resultados
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11    Aprovação do Conselho de Administração

V O LTA R  A O  Í N D I C E

O Conselho de Administração do Banco 
Caixa Geral Angola, S.A., é o responsável 
pela preparação, integridade e objectivi-
dade das Demonstrações Financeiras.

As Demonstrações Financeiras Individuais 
do Banco em 31 de Dezembro de 2019, à 
data de emissão do Relatório de Auditoria 
do auditor externo, encontram-se penden-
tes de aprovação pela Assembleia Geral. 
No entanto o Conselho de Administração 
entende que estas demonstrações finan-
ceiras serão aprovadas sem alterações 
materiais.

Luanda, 16 de Abril de 2020

____________________________________

José Manuel Cerqueira

Presidente do Conselho de Administração

Aprovação do 
Conselho de 
Administração
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V O LTA R  A O  Í N D I C E

(milhares de Kwanzas)

Notas 31.12.2019 31.12.2018

Juros e rendimentos similares 4 32 687 381 28 281 316

Método taxa efectiva 31 324 206 26 810 796

Instrumentos ao justo valor 4 1 363 175 1 470 520

Juros e encargos similares - Método taxa efectiva 4 (8 312 855) (6 994 119)

Margem financeira 24 374 526 21 287 197

Rendimentos de serviços e comissões 5 4 873 778 4 576 968

Encargos com serviços e comissões 5 ( 974 888) ( 655 302)

Resultados de activos financeiros ao justo valor através de resultados 17 2 347 016  986 548

Resultados de activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento 
integral

15 -  1 731

Resultados de activos financeiros ao custo amortizado 16 ( 48 327) -

Resultados cambiais 6 10 336 970 13 672 917

Resultados de alienação de outros activos 7  72 952  22 937

Outros resultados de exploração 8 (1 600 483) ( 840 169)

Produto da actividade bancária 39 381 544  39 052 827 

Custos com o pessoal 9 (8 007 088) (7 316 489)

Gastos gerais administrativos 10 (5 672 275) (4 448 163)

Depreciações e amortizações do exercício 19 e 20 (1 571 798) (1 079 961)

Provisões líquidas de anulações 25 ( 270 939) 1 076 032

Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações 17 1 042 611 (4 128 654)

Imparidade para outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 14 e 16 (1 029 346) ( 742 334)

Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações 19 ( 181 729) ( 593 352)

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO  23 690 980 21 819 906

Impostos sobre os resultados

Correntes 21 (2 380 983) ( 942 220)

Diferidos 21  73 050 ( 328 808)

RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO  21 383 047 20 548 878

Resultado de operações descontinuadas e/ou em descontinuação - -

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  21 383 047 20 548 878

Número médio de acções ordinárias emitidas 17 150 000 17 150 000

Resultados por acção básico (em kwanzas) 11  1 247  1 198

Resultados por acção diluídos (em kwanzas) 11  1 247  1 198

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras

Demonstrações
Financeiras

Demonstrações dos Resultados 

Banco Caixa Geral 
Angola, S.A.
Demonstrações dos Resultados 
para os exercícios findos em  
31 de Dezembrde 2019 e 2018
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V O LTA R  A O  Í N D I C E

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Resultado líquido do exercício 21 383 047 20 548 878 

Outro rendimento integral

Itens que não serão reclassificados para resultados 35 522 -

Variação de justo valor de instrumentos de capital ao justo valor  
através de outro rendimento integral

35 522 - 

Rendimento integral do exercício 21 418 569 20 548 878

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras

Demonstrações do Rendimento Integral

Banco Caixa Geral 
Angola, S.A.
Demonstrações dos Resultados 
e do outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 
de Dezembro de 2019 e 2018
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V O LTA R  A O  Í N D I C E

(milhares de Kwanzas)

Notas 31.12.2019 31.12.2018

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 12 55 560 271 34 642 429 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 13 54 884 169 30 735 972 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 14 135 556 338 61 157 358 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral 15  68 205  68 205 

Investimentos ao custo amortizado 16 172 143 131 139 926 832 

Crédito a clientes 17 112 377 119 79 855 885 

Activos não correntes detidos para venda 18 1 297 836 1 386 637 

Outros activos tangíveis e direitos de uso 19 9 978 627 9 234 006 

Activos intangíveis 20  725 990  231 031 

Activos por impostos correntes - - 

Activos por impostos diferidos 21 2 017 115 2 882 743 

Outros activos 22 2 491 066 2 159 710 

Total de Activo 547 099 867 362 280 808 

Passivo

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 23 2 644 921 1 722 800 

Recursos de clientes e outros empréstimos 24 457 217 370 279 855 732 

Provisões 25  757 743 1 475 559 

Passivos por impostos correntes 21 2 203 579 1 096 837 

Outros passivos 26 7 669 541 12 837 264 

Total do Passivo 470 493 153 296 988 192 

Capital próprio

Capital social 27 9 376 913 9 376 913 

Outras reservas e resultados transitados 28 45 234 263 34 789 856 

Reservas de reavaliação 28  612 491  576 969 

Resultado líquido 21 383 047 20 548 878 

Total do capital próprio 76 606 714 65 292 616 

Total do passivo e do capital próprio 547 099 867 362 280 808 

 O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras

Balanços

Banco Caixa Geral 
Angola, S.A.
Balanços para os exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 
2019 e 208
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(milhares de Kwanzas)

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

Notas Capital social Reservas de 
justo valor

Reservas de  
conversão cambial Sub-total

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 9 376 913  576 969 -  576 969 

- - - - 

Ajustamentos de transição para a IFRS 9 12 55 560 271 34 642 429 

Saldos em 1 de Janeiro de 2018 9 376 913  576 969 -  576 969 

Aplicação do resultado líquido do exercício de 2017 27 e 28

Transferência para outras reservas - - - - 

Distribuição de dividendos(1) - - - - 

Resultado integral do exercício - - - - 

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 9 376 913  576 969 -  576 969 

Aplicação do resultado líquido do exercício de 2018 27 e 28

Transferência para outras reservas - - - - 

Distribuição de dividendos(1) - - - - 

Resultado integral do exercício -  35 522 -  35 522 

Saldos em 31 de Dezembro de 2019

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 9 376 913  612 491 -  612 491 

(1) Corresponde a um dividendo por acção de 587 Kwanzas (2018: 219 Kwanzas)

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras

 
 
 
 

Demonstrações de Alterações no Capital Próprio

Banco Caixa Geral Angola, S.A.
Demonstrações de alterações nos capitais próprios  
nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
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V O LTA R  A O  Í N D I C E

(milhares de Kwanzas)

OUTRAS RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

Reserva 
legal

Outras reservas 
e Resultados 

transitados
Sub-total Resultado líquido 

do exercício
Total do capital 

próprio

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 9 532 325 25 848 733 35 381 058 7 656 296 52 991 236 

Ajustamentos de transição para a IFRS 9 - (4 495 913) (4 495 913) - ( 4 495 913)

Saldos em 1 de Janeiro de 2018 9 532 325 21 352 820 30 885 145 7 656 296 48 495 323 

Aplicação do resultado líquido do exercício de 2017

Transferência para outras reservas - 7 656 296 7 656 296 (7 656 296) - 

Distribuição de dividendos(1) - (3 751 585) (3 751 585) - (3 751 585)

Resultado integral do exercício - - - 20 548 878 20 548 878 

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 9 532 325 25 257 531 34 789 856 20 548 878 65 292 616 

Aplicação do resultado líquido do exercício de 2018

Transferência para outras reservas - 20 548 878 20 548 878 (20 548 878) - 

Distribuição de dividendos(1) - (10 068 949) (10 068 949) - (10 068 949)

Resultado integral do exercício - ( 35 522) ( 35 522) 21 383 047 21 383 047 

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 9 532 325 35 701 938 45 234 263 21 383 047 76 606 714 

(1) Corresponde a um dividendo por acção de 587 Kwanzas (2018: 219 Kwanzas).

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras

 

Demonstrações de Alterações no Capital Próprio

Banco Caixa Geral Angola, S.A.
Demonstrações de alterações nos capitais próprios  
nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
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V O LTA R  A O  Í N D I C E

 
(milhares de Kwanzas)

Notas 31.12.2019 31.12.2018

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos 36 557 731 34 459 475 

Juros, comissões e outros proveitos equiparados pagos (3 172 797) (4 983 114)

Pagamentos a empregados e fornecedores (13 960 105) (10 920 561)

Outros resultados  103 307  434 726 

Fluxos de caixa antes das alterações nos activos e passivos operacionais 19 528 136 18 990 526 

Variação nos activos e passivos operacionais:

Aplicações em instituições de crédito (74 031 273) (52 962 896)

Recursos de instituições de crédito 1 000 000 - 

Crédito a clientes (28 263 235) (7 045 336)

Recursos de clientes e outros empréstimos 152 944 915 48 395 294 

Outros activos e passivos operacionais 1 297 715 34 279 584 

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais, antes de impostos     
sobre os lucros 72 476 258 41 657 172 

Impostos sobre os lucros pagos 12 (1 977 550) (1 596 797)

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais 70 498 708 40 060 375 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Investimentos ao custo amortizado (5 717 891) (17 611 204)

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral -  31 031 

Compra de imobilizações (1 700 493) (1 165 776)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento (7 418 384) (18 745 949)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Dividendos de acções ordinárias pagos 28 (17 758 832) (2 029 607)

Pagamentos referentes a passivos da locação 26 ( 245 883) - 

Fluxos de caixa líquidos das actividades de financiamento (18 004 715) (2 029 607)

Variação líquida em caixa e seus equivalentes 45 075 608 19 284 819 

Caixa e equivalentes no início do período 65 047 650 45 762 831 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes 45 075 608 19 284 819 

Caixa e equivalentes no fim do período 110 123 258 65 047 650 

Caixa e equivalentes engloba:

Caixa 12 5 070 111 5 220 045 

Disponibilidades em Bancos Centrais 12 50 490 161 29 422 384 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 13 54 562 986 30 405 221 

Total 110 123 258 65 047 650 

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Banco Caixa Geral 
Angola, S.A.
Demonstrações dos fluxos de 
caixa dos exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2019 
e 2018.
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13    Anexo às Demonstrações Financeiras

V O LTA R  A O  Í N D I C E

Nota 1 - Nota Introdutória  

O Banco Caixa Geral Angola, S.A. (adian-
te igualmente designado por “Banco”) foi 
constituído por Escritura Pública de 1 de 
Julho de 2002, tendo resultado da trans-
formação da Sucursal de Angola do então 
denominado Banco Totta & Açores, S.A. 
(“Sucursal”) em Banco de direito local, na 
sequência da comunicação do Banco Na-
cional de Angola de 15 de Maio de 2002 e 
da resolução do Conselho de Ministros de 
23 de Fevereiro de 2002, que autorizam a 
sua constituição.  

No âmbito desta operação e na sequên-
cia da deliberação da Comissão Executiva 
do Conselho de Administração do então 
Banco Totta & Açores, S.A. de 12 de Ju-
nho de 2002, foi transferida a totalidade 
dos activos e passivos, incluindo os bens 
ou direitos imobiliários de qualquer natu-
reza, assim como todos os direitos e obri-
gações afectos à anterior Sucursal, para 
o Banco. Neste contexto, a Sucursal foi 
encerrada no dia 30 de Junho de 2002, 
pelo valor apurado no balancete de encer-
ramento, o qual foi aplicado na realização 
de 99,98492% do capital inicial do Banco. 

Aquando da reorganização da sua estrutu-
ra accionista, a 2 de Julho de 2009, a qual 
se traduziu na entrada de novos accionis-
tas, designadamente, a Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. através da Partang SGPS, 
S.A. e a Sonangol através da Sonangol – 
Sociedade Nacional de Combustíveis de 
Angola, E.P. e da Sonangol Holdings, Lda. 
foi alterada a sua denominação social, 
passando para Banco Caixa Geral Totta 
de Angola, S.A.. 

Nessa mesma data, foi efectuado um 
aumento do seu capital social de mAOA 
793.609 para os actuais mAOA 9.376.913, 
através da entrada em dinheiro de mAOA 
7.780,600, correspondentes a USD 
100.000,000, o qual foi realizado por to-
dos os accionistas na proporção da par-
ticipação detida nessa data. Os remanes-
centes mAOA 791 do aumento de capital 
foram realizados por integração de reser-
vas livres. Após este aumento de capital, 

o valor unitário das acções foi redenomi-
nado de AOA 10 para AOA 500, tendo as 
857.500,000 acções sido convertidas em 
17.150,000 acções.

No dia 8 de Julho de 2015, o Banco San-
tander Totta e a Santotta - Internacional 
SGPS anunciaram a venda da sua partici-
pação de 49% no capital social da Partang 
SGPS, S.A. à Caixa Geral de Depósitos, 
passando este Banco a deter a totalidade 
do capital daquela sociedade.

Na sequência desta venda, em 22 de Ja-
neiro de 2016, a denominação do Banco 
foi alterada para Banco Caixa Geral An-
gola, S.A., comercialmente designado por 
Caixa Angola.

O Caixa Angola tem como missão conso-
lidar-se como um Banco estruturante do 
sistema financeiro nacional, reconhecido 
pela sua contribuição para o desenvolvi-
mento económico, o reforço da competi-
tividade, capacidade de inovação e inter-
nacionalização das empresas nacionais, e 
a estabilidade e solidez do sistema finan-
ceiro nacional.

Tendo presente esta missão, a activida-
de do Banco é orientada pelos seguintes 
valores: Rigor, transparência, segurança, 
responsabilidade e integridade, e respeito.

Assim, o Caixa Angola é hoje uma marca 
tradicional, com 26 anos de actividade, fo-
cado em contribuir para o sucesso e cresci-
mento dos seus clientes, em participar ac-
tivamente no progresso e desenvolvimento 
do País, não esquecendo o posicionamento 
de Angola no mundo global, corporizando 
a sua estratégia na nova assinatura - “Um 
Banco Local. Uma Rede Global.”

O Banco dedica-se à obtenção de recur-
sos de terceiros sob a forma de depósitos 
ou outros, os quais aplica, juntamente com 
os seus recursos próprios, na concessão 
de empréstimos, depósitos no Banco Na-
cional de Angola, aplicações em institui-
ções de crédito, aquisição de títulos ou em 
outros activos para os quais se encontra 
devidamente autorizado.

Anexo às 
Demonstrações 
Financeiras
Para os períodos 
findos em 31 de 
Dezembro de 2019  
e 2018.
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O Banco oferece um conjunto de serviços e uma carteira 
de produtos diversificada, com particular destaque para 
a área de Trade Finance – linha de crédito em moeda es-
trangeira, direccionada a empresas e empresários em 
nome individual, para apoiar a importação. Deste modo, 
financia empresários de pequena e média dimensão, dis-
pondo para o efeito de uma rede nacional de 36 balcões 
e 4 centros de empresas, distribuídos por 9 províncias 
(Cabinda, Zaire , Luanda, Lunda Sul, Benguela, Huambo, 
Huíla, Namibe e Kwanza Sul). Dos balcões em activida-
de, 24 balcões encontram-se localizados na cidade de 
Luanda e os restantes nas outras províncias. Os centros 
de empresas estão também localizados na províncias de 
Luanda.

Nota 2 - Políticas Contabilísticas

2.1.  Bases de apresentação

No âmbito do disposto no Aviso n.º 6/2016 de 22 de Ju-
nho, do Banco Nacional de Angola, as demonstrações 
financeiras do Banco Caixa Geral Angola, S.A. (Banco ou 
BCGA) são preparadas de acordo com os International 
Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) e foram pre-
paradas de acordo com o princípio da continuidade das 
operações.

Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e as in-
terpretações emitidas pelo International Financial Repor-
ting Interpretation Committee (IFRIC), e pelos respectivos 
órgãos antecessores.

As demonstrações financeiras do BCGA agora apresen-
tadas reportam-se ao exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2019.

O Banco Nacional de Angola (“BNA”) expressou uma in-
terpretação de que não se encontram cumpridos na tota-
lidade os requisitos previstos na IAS 29 – Relato financei-
ro em economias hiperinflacionárias (“IAS 29”) para que 
a economia Angolana seja considerada hiperinflacionária 
no exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de 
Dezembro de 2018, pelo que, o Conselho de Adminis-
tração do Banco decidiu não aplicar nesses períodos, as 
disposições constantes naquela Norma às suas demons-
trações financeiras naquelas datas.

Durante o exercício de 2019, já não se cumprem os requi-
sitos previstos na IAS 29, contudo, pelo facto do Banco 
não ter aplicado no exercício de 2017 e 2018 a IAS 29, 
no dia 01.01.2019, o Banco não tinha o seu balanço ajus-
tado aos requisitos previstos pela IAS 29. Deste modo, 
o Banco mantém o seu entendimento inicial e critérios 
utilizados. Não obstante o referido acima, para efeitos de 
divulgação, apresentamos o Balanço e Demonstração de 
Resultados do Banco caso tivessem sido aplicados os 
critérios da IAS 29 desde o exercício 2017 até o presente:
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(milhares de Kwanzas)

IAS/IFRS

Valor contabilístico
 a 31.12. 2018

(de acordo com R&C)
 Ajustamento 

IAS 29
Impacto  

Fiscal

Valor reexpresso
a 31.12. 2018

(estimativa)

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 34 642 429 - - 34 642 429

Disponibilidades em outras instituições de crédito 30 735 972 - - 30 735 972

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 61 157 358 - - 61 157 358

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral 68 205 - - 68 205

Investimentos ao custo amortizado 139 926 832 - - 139 926 832

Crédito a clientes 79 855 885 - - 79 855 885

Activos não correntes detidos para venda 1 386 637 1 503 464 - 2 890 101

Outros activos tangíveis 9 234 005 3 802 936 - 13 036 941

Activos intangíveis 231 031 215 720 - 446 751

Activos por impostos diferidos 2 882 743 - - 2 882 743

Outros activos 2 159 711 173 061 - 2 332 772

Total de Activo 362 280 808 5 695 181 - 367 975 989

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 1 722 800 - - 1 722 800

Recursos de clientes e outros empréstimos 279 855 732 - - 279 855 732

Passivos por impostos correntes 1 096 837 - 1 708 554 2 805 391

Provisões 1 475 559 - - 1 475 559

Outros passivos 12 837 264 - - 12 837 264

Total do Passivo 296 988 192 - 1 708 554 298 696 746

Total do Capital Próprio 65 292 616 5 695 181 (1 708 554) 69 279 243

Total de Passivo e Capital Próprio 362 280 808 5 695 181 - 367 975 989

(milhares de Kwanzas)

IAS/IFRS

Valor contabilístico
 a 31.12. 2019

 (de acordo com R&C)

Ajustamento 
IAS 29

Exercícios
anteriores

Ajustamento 
IAS 29

31.12.2019
Impacto 

Fiscal

Valor 
reexpresso a 

31.12. 2019
(estimativa)

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 55 560 271 - - - 55 560 271

Disponibilidades em outras instituições de crédito 54 884 169 - - - 54 884 169

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de 
crédito 135 556 338 - - - 135 556 338

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento 
integral 68 205 - - - 68 205

Investimentos ao custo amortizado 172 143 131 - - - 172 143 131

Crédito a clientes 112 377 119 - - - 112 377 119

Activos não correntes detidos para venda 1 297 836 1 503 464 - - 2 801 300

Outros activos tangíveis 9 978 627 3 802 936 (580 327) - 13 201 236

Activos intangíveis 725 990 215 720 (67 444) - 874 266

Activos por impostos diferidos 2 017 115 - - - 2 017 115
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Outros activos 2 491 066 173 061 - - 2 664 127

Total de Activo 547 099 867 5 695 181 (647 771) - 552 147 277 

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 2 644 921 - - - 2 644 921

Recursos de clientes e outros empréstimos 457 217 370 - - - 457 217 370

Passivos por impostos correntes 2 203 579 - - 1 514 223 3 717 802

Provisões 757 743 - - - 757 743

Outros passivos 7 669 541 - - - 7 669 541

Total do Passivo 470 493 154 - - 1 514 223 472 007 377 

Total do Capital Próprio 76 606 713 5 695 181 (647 771) (1 514 223) 80 139 900 

Total de Passivo e Capital Próprio 547 099 867 5 695 181 (647 771) - 552 147 277 

(milhares de Kwanzas)

IAS/IFRS

Valor contabilístico
 a 31.12.2019

(de acordo com R&C)

Ajustamento
IAS 29

31.12.2019

Valor reexpresso
a 31.12. 2019

(estimativa)

Juros e rendimentos similares 32 687 381 - 32 687 381

Juros e encargos similares (8 312 855) - (8 312 855)

Margem financeira 24 374 526 - 24 374 526

Rendimentos de serviços e comissões 4 873 778 - 4 873 778

Encargos com serviços e comissões (974 888) - (974 888)

Resultados de activos e passivos financeiros avaliados  
ao justo valor através de resultados 2 347 016 - 2 347 016

Resultados de investimentos ao custo amortizado (48 327) - (48 327)

Resultados cambiais 10 336 970 - 10 336 970

Resultados de alienação de outros activos 72 952 - 72 952

Outros resultados de exploração (1 600 483) - (1 600 483)

Produto da actividade bancária 39 381 544 - 39 381 544

Custos com o pessoal (8 007 089) - (8 007 089)

Fornecimentos e serviços de terceiros (5 672 275) - (5 672 275)

Depreciações e amortizações do exercício (1 571 797) (647 771) (2 219 568)

Provisões líquidas de anulações (270 939) - (270 939)

Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões  
e recuperações 1 042 611 - 1 042 611

Imparidade para outros activos financeiros líquida de reversões  
e recuperações (1 029 346) - (1 029 346)

Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações (181 729) - (181 729)

Resultado antes de impostos e de operações em continuação 23 690 980 (647 771) 23 043 209

Correntes (2 380 983) - (2 380 983)

Diferidos 73 050 194 331 267 381

Resultado líquido do exercício 21 383 047 (453 440) 20 929 607
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O impacto fiscal caso o Banco tivesse aplicado a IAS 29, 
foi apurado com base no Artigo 13º do Código do Im-
posto Industrial, ou seja, teríamos que aplicar a taxa de 
30% do imposto industrial ao montante de variação pa-
trimonial positiva por via da reavaliação dos activos não 
monetários.

As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota fo-
ram aplicadas de forma consistente com as utilizadas nas 
demonstrações financeiras a 31 de Dezembro de 2019.

O BCGA aplicou a IFRS 16 de acordo com a abordagem 
Retrospectiva Modificada, pelo que a informação compa-
rativa não foi reexpressa, continuando a ser reportada de 
acordo com a IAS 17 e a IFRIC 4.

As demonstrações financeiras estão expressas em mi-
lhares de kwanzas, arredondado ao milhar mais próximo. 
Foram preparadas de acordo com o princípio do custo 
histórico, com excepção dos activos e passivos regista-
dos ao seu justo valor, nomeadamente os activos finan-
ceiros ao justo valor através de outro rendimento integral 
e os activos financeiros não detidos para negociação 
obrigatoriamente ao justo valor através de resultados.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo 
com as IFRS requer que o Banco efectue julgamentos e 
estimativas, e utilize pressupostos que afectam a apli-
cação das políticas contabilísticas e os montantes de 
proveitos, custos, activos e passivos. Alterações em tais 
pressupostos ou diferenças destes face à realidade pode-
rão ter impactos sobre as actuais estimativas e julgamen-
tos. As áreas que envolvem um maior nível de julgamento 
ou complexidade, ou onde são utilizados pressupostos e 
estimativas significativas na preparação das demonstra-
ções financeiras encontram-se descritas na Nota 3.

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 
de Dezembro de 2019 foram aprovadas em reunião do 
Conselho de Administração no dia 16 de Abril de 2020.

2.2.  Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas 
para a moeda funcional (Kwanza) à taxa de câmbio mé-
dio em vigor na data da transacção. Os activos e pas-
sivos monetários denominados em moeda estrangeira, 
são convertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio médio em vigor na data de balanço. As diferenças 
cambiais resultantes da conversão são reconhecidas em 
resultados. Os activos e passivos não monetários deno-
minados em moeda estrangeira e registados ao custo 

histórico são convertidos para a moeda funcional à taxa 
de câmbio médio em vigor na data da transacção. Os ac-
tivos e passivos não monetários registados ao justo valor 
são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 
médio em vigor na data em que o justo valor é determi-
nado e reconhecido por contrapartida de resultados, com 
excepção daqueles reconhecidos em activos financeiros 
ao justo valor através de outro rendimento integral, cuja di-
ferença é registada por contrapartida de capitais próprios.

As demonstrações financeiras do Banco em 31 de De-
zembro de 2019 e 2018 encontram-se expressas em 
Kwanzas, tendo os activos e passivos denominados em 
outras divisas sido convertidos para moeda nacional, com 
base no câmbio médio indicativo publicado pelo Banco 
Nacional de Angola naquelas datas. Em 31 de Dezembro 
de 2019 e 2018, os câmbios médios do Kwanza (AOA) 
face ao Dólar dos Estados Unidos (USD) e ao Euro (EUR) 
eram os seguintes:

31.12.2019 31.12.2018

1 USD 482,227 308,607

1 EUR 540,817 353,015

2.3.  Modelo de Negócio

Definição e documentação do Modelo de Negócio

O modelo de negócio deve representar a forma como o 
BCGA gere os seus activos financeiros com o intuito de 
gerar cash-flows, o que, de acordo com a IFRS 9, pode 
ser através da recolha dos cash-flows contratuais (“Hol-
d-to-Collect” – HTC), um modelo misto de recolha dos 
cash-flows contratuais e realização de vendas perante a 
identificação de oportunidades de mercado (“HTC and 
Sell”) ou outros modelos de negócio (e.g., trading).

Na definição do modelo de negócio deve igualmente ser 
considerada a maturidade dos instrumentos financeiros e 
não apenas um horizonte temporal de um ano. 

As categorias de mensuração são aplicadas de acordo 
com o modelo de negócio atribuído aos activos financei-
ros – decisão do modelo de negócio. 

Os modelos de negócio não dependem das intenções da 
gestão para um instrumento individual (i.e., não se trata 
de uma avaliação instrumento-a-instrumento). Esta aná-
lise é realizada com um nível de agregação mais alto (i.e. 
numa base de carteira-a-carteira). O BCGA pode optar 
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por mais do que um modelo de negócio para a gestão 
dos seus activos financeiros. Para a determinação do mo-
delo de negócio não deve ter-se em consideração cenários 
que não se espera que venham a ocorrer, nomeadamente 
cenários “worst case” e “stress case”.

A avaliação do modelo de negócio requer julgamento 
baseado em factos e circunstâncias. Assim, devem ser 
considerados quer factores quantitativos (a frequência e 
valor esperado das vendas), quer factores qualitativos (o 
propósito da aquisição dos activos financeiros, as razões 
para qualquer venda, como o desempenho é gerido e 
como os colaboradores são remunerados, etc.).

Pelo referido nos parágrafos precedentes, na determinação 
de um modelo de negócio são consideradas como evidên-
cias relevantes, nomeadamente (mas não se limitando), a:

 • Avaliação e reporte do desempenho do modelo de 
negócio e dos activos financeiros detidos no âmbito 
desse modelo de negócio (impactos em P&L diários, 
semanais, mensais);

 • Gestão dos riscos que afectam o desempenho do mo-
delo de negócio (e os activos financeiros detidos no 
âmbito desse modelo de negócio);

 • A remuneração dos gestores (e.g., se a remuneração 
é baseada no justo valor dos activos geridos ou nos 
cash-flows contratuais recolhidos); e

 • A rotação histórica das carteiras. 

Assim, a classificação e mensuração dos activos finan-
ceiros dependerá do modelo de negócio ao qual sejam 
alocados. 

Apenas nas situações em que o BCGA altere o modelo de 
negócio utilizado para gestão dos seus activos financei-
ros é permitida a reclassificação dos instrumentos finan-
ceiros afectados pela alteração, devendo a reclassifica-
ção compreender todos os activos financeiros incluídos 
nos portfólios abrangidos por essa mesma alteração.

De acordo com a IFRS 9, mesmo quando seja definido 
que o objectivo de um determinado modelo de negócio 
é alcançado mantendo a posse dos activos financeiros, 
de forma a receber todos os cash-flows contratuais, não 
é obrigatório a Entidade manter todos os activos finan-
ceiros incluídos nesse modelo de negócio até à respecti-
va maturidade. Assim, o modelo de negócio da Entidade 
pode passar por deter os activos financeiros para receber 
todos os cash-flows contratuais mesmo quando vendas 

de activos possam vir a ocorrer de acordo com os requi-
sitos definidos pela norma.

Além das vendas que sejam decididas devido a um au-
mento do risco de crédito de um determinado activo fi-
nanceiro, vendas que ocorram por outras razões podem 
ser consistentes com um modelo de negócio cujo objec-
tivo seja deter os activos financeiros, por forma a receber 
todos os cash-flows contratuais, se essas vendas forem 
pouco frequentes (mesmo que de montante significativo) 
ou de montante não significativo quer individualmente 
quer de forma agregada (mesmo que frequentes) ou ven-
das que ocorram próximo da maturidade. Caso se verifi-
quem vendas frequentes e de montante significativo (quer 
individualmente como de forma agregada) num modelo 
de negócio cujo objectivo seja alcançado através da pos-
se dos activos financeiros de forma a receber todos os 
cash-flows contratuais, o BCGA avalia de que forma es-
sas vendas são consistentes com o objectivo de receber 
os cash-flows contratuais.

Entende-se por venda a proposta de um plano de aliena-
ção de operações apresentada ao órgão competente e 
devidamente aprovada por este último.

Ao nível dos modelos de negócio de detenção para rece-
ber os fluxos contratuais que se encontram no balanço do 
BCGA mensurados ao custo amortizado, o conjunto de 
limiares de referência aplicáveis são avaliados de acordo 
com o seguinte:

I. Conceito de vendas frequentes
• Temporalidade do período de reporte para avaliação 

da frequência (em linha com os modelos de gestão 
internos) – intervalo de 6 meses, com reporte de 
conclusões até 30 dias úteis após a respectiva data 
de referência.

• Nº de vendas por modelo de negócio não deverá ul-
trapassar 3 vendas realizadas por semestre ou 6 por 
ano, por espécie.

• O conceito de espécie corresponde às carteiras, no-
meadamente, mas não só de Bilhetes do Tesouro, 
Obrigações de Dívida Pública, Outras Obrigações e 
Outros Títulos.

II. Conceito de vendas significativas
• 5% do volume do portfólio no início do período.
• O conceito de portfólio corresponde às carteiras, 

nomeadamente, mas não só de Bilhetes do Tesouro, 
Obrigações de Dívida Pública, Outras Obrigações e 
Outros Títulos.
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III. Conceito de vendas próximo da maturidade
Um de entre os seguintes factores:

• 10% da maturidade (original) da emissão (medido 
até à 1ª call, quando aplicável), nunca num período 
superior a um ano; ou

• Ocorrer na vigência do último cupão; ou
• Ocorrer nos últimos três meses da emissão.

IV. Degradação do risco de crédito
• Aumento do risco de crédito desde o reconhecimen-

to inicial, mediante identificação de triggers de risco 
qualitativos bem como do nível de degradação das 
PD. 

Neste âmbito, considera-se a ocorrência de degradação 
do risco de crédito sempre que a informação recolhida 
de uma das agências de rating reconhecidas internacio-
nalmente, por exemplo, Moody´s, Fitch ou Standard & 
Poor´s, denote uma alteração de notação no sentido des-
cendente, ainda que se mantenha num nível de invest-
ment grade, ou que indicie prospectivamente um movi-
mento nesse sentido, caso da colocação em Outlook ou 
em Watch negativo. Nestes cálculos serão excluídas as 
vendas com as características definidas no ponto III) e no 
ponto IV).

Hold-to-collect (“HTC”)

Os activos financeiros relevados num modelo “HTC” são 
geridos de forma a realizar os cash-flows através da re-
colha dos pagamentos de capital e juros ao longo da vida 
dos instrumentos. Neste modelo de negócio as vendas 
devem ser circunstanciais e acessórias ao objectivo do 
modelo de negócio. Tipicamente envolve um menor nível 
de vendas em comparação com os outros modelos de 
negócio, quer em termos de frequência quer em termos 
de volume.

Não obstante o objectivo do modelo de negócio “HTC” 
ser o de deter os activos financeiros de forma a recolher 
os cash-flows contratuais, a entidade não necessita de 
deter todos os activos até à maturidade. Um modelo de 
negócio pode ser “HTC” mesmo quando tenham ocorrido 
algumas vendas de activos financeiros ou se espera que 
venham a ocorrer.

Hold-to-collect and Sell (“HTC and Sell”)

Quer a recolha dos cash-flows contratuais quer as ven-
das são parte integrante do objectivo deste modelo de 

negócio. Este modelo apresenta tipicamente mais vendas 
(em frequência e em volume) que o modelo de negócio 
“HTC”.

A IFRS 9 clarifica que recolher os cash-flows contratuais, 
ou vender os activos financeiros, ou ambos, pode não ser 
o objectivo do modelo de negócio em si. Em particular, 
para a categoria de recolher os cash-flows e vender os 
activos, o modelo de negócio é frequentemente deter 
um portfólio de activos líquidos de forma a fazer face a 
compromissos esperados ou não esperados ou para fi-
nanciar aquisições antecipadas. Como tal a recolha dos 
cash-flows contratuais ou a venda dos activos financeiros 
pode não ser o objectivo do modelo de negócio em si. 
Neste caso, a classificação dos activos financeiros, foca-
-se não no modelo de negócio em si, mas na forma como 
os activos são geridos de forma a cumprir os objectivos 
do modelo de negócio. 

Um modelo de negócio cujo objectivo é alcançado atra-
vés, quer da recolha dos cash-flows contratuais, quer 
das vendas dos activos financeiros, terá tipicamente uma 
maior frequência e valor de vendas comparativamente 
ao modelo de negócio “HTC”. Tal deve-se ao facto de 
as vendas dos activos financeiros serem parte integran-
te do objectivo do modelo de negócio e não acessórias 
ao mesmo. No entanto, não existe nenhum limite para a 
frequência ou montante das vendas que podem ocorrer 
neste modelo de negócio, pois ambas as formas são par-
te integrante da forma de alcançar o objectivo deste mo-
delo de negócio.

Outros modelos de negócio

Este modelo inclui todos os portfolios geridos de outras 
formas que não “HTC” ou “HTC and Sell” e inclui nomea-
damente portfólios que:

 • São geridos com o objectivo de realizar cash-flows 
através da venda;

 • São geridos, e cuja performance é avaliada, numa base 
do justo valor; ou

 • Cumprem a definição de detidos para negociação. 

Um activo financeiro é detido para negociação se é:

 • Adquirido principalmente com o propósito de venda no 
curto prazo;

 • No momento do reconhecimento inicial, parte de um 
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portfólio de instrumentos financeiros identificados 
como sendo geridos em conjunto e para os quais exis-
te evidência de um padrão actual de realização de lu-
cro no curto prazo; ou

 • Um derivado, excepto derivados designados e efecti-
vos para instrumentos de cobertura.

2.4.  SPPI - Solely Payments of Principal and Interest   
    on the principal amount outstanding

Conforme referido, no âmbito da IFRS 9, além dos mode-
los de negócio, a classificação e mensuração dos activos 
financeiros depende das características dos cash-flows 
contratuais. Desta forma, o BCGA deve determinar, para 
cada activo financeiro, se os cash-flows contratuais pre-
vistos correspondem, exclusivamente, ao pagamento de 
capital e juros sobre o capital em dívida, através da reali-
zação de teste SPPI.

Para efeitos de aplicação da Norma IFRS 9, o termo 
“capital” é definido como o justo valor no momento do 
reconhecimento inicial, podendo o mesmo ser sujeito a 
alterações ao longo da vida útil do activo financeiro (por 
exemplo, através de reembolsos antecipados), e o termo 
“juros” corresponde ao rendimento gerado pela conside-
ração do valor temporal do dinheiro e do risco de crédito 
associado ao capital em dívida, de outros riscos e custos 
básicos dos créditos, bem como da margem de lucro. De 
acordo com esta definição, os juros compreendem as se-
guintes componentes:

I. Valor temporal do dinheiro: componente dos juros 
que apenas tem em consideração a passagem do 
tempo, sem considerar outros riscos ou custos as-
sociados com a manutenção dos activos financeiros. 
Para determinar se este é o único elemento conside-
rado, o BCGA deve aplicar julgamentos e ter em con-
sideração factores relevantes como a moeda em que 
se encontra expresso o activo financeiro e o período 
de refixação das taxas de juro;

II. Risco de crédito: esta componente pretende com-
pensar o credor pela possibilidade de incumprimento 
futuro do devedor;

III. Outros riscos e custos: incluem o risco de liquidez ou 
custos administrativos;

IV. Margem de lucro: margem adicional que o credor re-
quere ao devedor.

Genuinidade e “de minimis effect”

Atendendo às interacções entretanto estabelecidas com 
reguladores da entidade de consolidação (BCE) sobre 

esta matéria, e ao entendimento por este expresso quan-
to à necessidade de introdução de uma definição aplicável 
às características passíveis de apresentarem efeitos “de 
minimis”, consideramos adequado adoptar para este efei-
to um threshold de 0,005%, aplicável quer ao período de 
reporte, quer cumulativamente no período de vigência do 
instrumento financeiro.

Entendemos que esta percentagem será suficientemente 
prudente para poder ser enquadrada na definição de “de-
masiado trivial para merecer consideração” e será sempre 
inferior aos limites actualmente em discussão para efeitos 
do teste de benchmark.

Ainda é requerido se os cash-flows contratuais do acti-
vo financeiro são exclusivamente pagamentos de capital 
e juros sobre o capital em dívida (SPPI) no momento do 
reconhecimento inicial da operação. Por forma a avaliar 
se os cash-flows da operação são SPPI, o BCGA tem em 
consideração os seguintes aspectos:

 • Performance; e

 • Covenants.
São referidos seguidamente os principais critérios e pres-
supostos a adoptar na realização do teste SPPI para de-
terminadas situações específicas:

Performance

 • Modificação da componente relativa ao valor tem-
poral do dinheiro

A Norma IFRS 9 introduz o conceito de modificação da 
componente do rendimento do instrumento financeiro re-
lativo ao valor temporal do dinheiro. O BCGA determina 
se os cash-flows contratuais do instrumento financeiro 
apresentam uma componente modificada de valor tem-
poral do dinheiro para avaliar se os mesmos cumprem 
os requisitos do teste SPPI. Tendo em consideração os 
activos financeiros detidos pelo BCGA, a situação mais 
comum em que esta modificação ocorre corresponde a 
situações em que a periodicidade de repricing de um ac-
tivo não é coincidente com a periodicidade do indexante 
utilizado (por exemplo, numa obrigação com cupões tri-
mestrais, em que a taxa do novo cupão é definida no início 
de cada trimestre por referência à taxa Luibor a 12 meses). 

Caso a diferença não seja significativa, considera-se que 
os fluxos contratuais associados ao activo são SPPI. Caso 
contrário, deverá concluir-se que a taxa de juro da ope-
ração apresenta outras características que não respeitam 
apenas a consideração pelo valor temporal do dinheiro e, 
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como tal, todo o activo deverá ser classificado e mensu-
rado ao justo valor por contrapartida de resultados.

O BCGA entende que a diferença entre os fluxos contra-
tuais e os “benchmark cash-flows” é significativa quando 
ultrapassar o limiar de 5%.

 • Moeda do activo financeiro e exposição ao risco 
cambial

O BCGA avalia se os cash-flows contratuais são exclu-
sivamente pagamentos de capital e juros sobre o capital 
em dívida na moeda em que o activo financeiro é denomi-
nado. Desta forma, instrumentos financeiros que geram 
cash-flows em moedas distintas ou que estão dependen-
tes de taxas de câmbio, não cumprem os requisitos do 
teste SPPI.

 • Taxas reguladas
Em algumas jurisdições as taxas de juro são controladas 
pela autoridade e/ou governo local. Por vezes, os objec-
tivos desta política levam a que as taxas definidas não 
reflictam apenas o valor temporal do dinheiro. Uma taxa 
de juro regulada é considerada como uma aproximação 
razoável da componente do valor temporal do dinheiro, 
apenas se tal taxa de juro for consistente com o conceito 
de passagem do tempo e não introduz nos cash-flows 
exposição a riscos ou volatilidades não consistentes com 
as de um contrato de crédito básico.

 • Alavancagem e indexação inversa
A alavancagem é uma característica dos cash-flows con-
tratuais de alguns activos financeiros. A alavancagem 
aumenta a variabilidade dos cash-flows contratuais, re-
sultando num rendimento que não tem as características 
económicas de juros. Desta forma, tal característica, não 
é compatível com as condições SPPI. Activos financei-
ros que apresentem uma remuneração indexada a uma 
taxa de juro variável inversa não apresentam característi-
cas que correspondem somente a pagamentos de capital 
e juros. Desta forma, tal característica não é compatível 
com as condições SPPI. 

 • Subordinação
Um activo financeiro que esteja subordinado a outros ins-
trumentos não implica necessariamente o não enquadra-
mento no âmbito SPPI, desde que, por exemplo o não 
pagamento do devedor constitua uma violação do con-
trato e o detentor tenha o direito contratual de receber os 
montantes de capital e juros sobre a quantia de capital 
em dívida, mesmo em caso de default do devedor.

Covenants

Os cash-flows contratuais de certas classes de activos 
podem sofrer alterações ao longo da sua vida útil. O 
BCGA avalia se tais contratos cumprem ou não os requi-
sitos do teste SPPI, comparando as características dos 
cash-flows antes e depois da alteração ocorrer.

No âmbito da IFRS 9, a classificação e mensuração dos 
activos financeiros do Banco resulta da combinação en-
tre o modelo de negócio escolhido para a gestão desses 
activos e do resultado dos testes efectuados para aferir 
sobre o cumprimento do critério SPPI.

Neste sentido, o modelo de negócio definido para a car-
teira de crédito do BCGA é Hold-to-Collect (HTC) e em 
função desta decisão todas as operações de crédito so-
bre Clientes serão classificadas como HTC e mensura-
das ao Custo Amortizado excepto nas situações onde 
exista incumprimento do crédito SPPI. Nos casos em que 
as operações de crédito não cumprem com os critérios 
SPPI, os mesmos deverão ser classificados em Fair Value 
through Profit or Loss (FVTPL).

2.5.  Alternativas de mensuração

De acordo com a IFRS 9, no momento do seu reconheci-
mento inicial, o Banco pode optar, de forma irrevogável, 
por mensurar instrumentos de capital pelo FVTOCI (ex-
cepto instrumentos de capital detidos para negociação). 
Adicionalmente, para activos financeiros que, de acordo 
com os requisitos aplicáveis, seriam classificados e men-
surados pelo custo amortizado ou pelo FVTOCI, o BCGA 
pode optar no momento do seu reconhecimento inicial, 
de forma irrevogável, por classificar e mensurar os mes-
mos pelo FVTPL, desde que tal opção permita reduzir ou 
eliminar um “accounting mismatch”.

As seguintes situações são exemplos em que existe a 
possibilidade de aplicação da alternativa de mensuração:

1. Uma entidade tem activos financeiros, passivos finan-
ceiros ou ambos, que partilham um risco (por exemplo, 
risco de taxa de câmbio) que origina variações opostas 
no justo valor de tais activos e passivos, que tendem 
a compensar-se mutuamente. Apenas alguns dos ins-
trumentos (por exemplo, derivados ou activos detidos 
para negociação) são mensurados pelo FVTPL. Por 
outro lado, os requisitos para a aplicação de conta-
bilidade de cobertura podem não ser cumpridos (por 
exemplo, os critérios de eficácia de cobertura não são 
cumpridos). Designar estes activos e passivos pelo FV-
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TPL permitirá reduzir o “accounting mismatch”, regis-
tando na mesma rubrica as variações de justo valor de 
activos e passivos relacionados. 

2. Uma entidade tem activos financeiros, passivos finan-
ceiros ou ambos, que partilham um risco (por exemplo, 
risco de taxa de câmbio) que origina variações opostas 
no justo valor de tais activos e passivos, que tendem 
a compensar-se mutuamente. Os activos e passivos 
podem ser mensurados de diferentes formas e a con-
tabilidade de cobertura não pode ser aplicável uma vez 
que nenhum dos instrumentos se encontra mensura-
do pelo FVTPL. Classificar e mensurar estes activos e 
passivos pelo FVTPL permitirá reduzir o “accounting 
mismatch”, registando na mesma rubrica as variações 
de justo valor de activos e passivos relacionados.

A opção por classificar ao “Justo valor por contrapartida 
de resultados” activos financeiros que devido ao modelo 
de negócio associado e às características dos fluxos de 
caixa contratuais seriam classificados e mensurados pelo 
custo amortizado ou pelo FVTOCI, com o objectivo de 
reduzir ou eliminar um “accounting mismach”, deverá ser 
previamente autorizada pela Comissão Executiva.

2.6.  Crédito a clientes

O crédito a clientes inclui os empréstimos originados pelo 
Banco, cuja intenção não é a de venda no curto prazo, 
os quais são registados na data em que o montante do 
crédito é adiantado ao cliente. 

O crédito a clientes é reconhecido inicialmente ao seu jus-
to valor, acrescido dos custos de transacção, e é subse-
quentemente valorizado ao custo amortizado, com base 
no método da taxa de juro efectiva, sendo apresentado 
em balanço deduzido de perdas por imparidade. 

Taxa de juros efectiva

A taxa de juro efectiva é aquela que desconta exactamen-
te o pagamento/recebimento de cash-flows futuros espe-
rados durante a vida esperada do activo financeiro para 
o valor contabilístico bruto de um activo financeiro ou o 
custo amortizado de um passivo financeiro. 

O cálculo inclui um conjunto de comissões que sejam 
parte integrante da taxa de juro efectiva, tais como co-
missões de abertura, comissão de gestão e comissão de 
renovação, custos de transacção e todos os prémios e 
descontos directamente relacionados com a transacção.

O diferimento de comissões de crédito ao longo da vigên-
cia das operações não abrange a totalidade da carteira 
de crédito, pois o Banco entende que no caso de comis-
sões de valor reduzido a não aplicação deste conceito 
não distorce a leitura das demonstrações financeiras.

As comissões associadas ao negócio, pelo seu carácter 
pontual são directamente registadas em resultados não 
sendo por isso alvo de deferimento, como é o caso da 
comissão de liquidação antecipada.

Os juros contabilizados pelo método da taxa de juro efec-
tiva são reconhecidos em margem financeira.

O crédito a clientes é desreconhecido do balanço quando:

I. Os direitos contractuais do Banco relativos aos res-
pectivos fluxos de caixa expiraram;

II. O Banco transferiu substancialmente todos os riscos 
e benefícios associados à sua detenção;

III. Não obstante o Banco ter retido parte, mas não 
substancialmente todos, os riscos e benefícios as-
sociados à sua detenção, o controlo sobre os activos 
foi transferido.

Exposição dado o default (EAD)

A exposição dado o default (EAD) representa o montante 
de exposição de determinada operação caso esta entre 
em default. Para efeitos de apuramento do valor da EAD 
é considerada a totalidade do crédito directo e das ex-
posições extrapatrimoniais (crédito indirecto e limites ir-
revogáveis). 

A fórmula da EAD ao longo do tempo é dada por:

EADt = (Valor Patrimonialt+CCFt × 
Valor Extrapatrimonial0) × (1-PPPt)

EADt>12 = Max((Capital Vincendot=12 + Juro Vincendot=12 )
× (1― % Pagamento) + Montante não utilizadot=12  

× CCF ― Colaterais Financeiros ,0)

EAD_Liqt>12= Max (EADt ― Valor dos Colaterais Ajustado, 0)

EADt>12=Max Capital Vincendot=12―  ∑(Capital a Recebern)

+ Juro Vincendot=12―

*Juro Vincendot=12 + Montante não utilizadot=12

*CCF - Colaterais Financeiros ,0

EAD_Liqt>12= Max (EADt ― Valor dos Colaterais Ajustado, 0)

n<t

t=1n<t
t=1 (Capital a Recebern)

Capital Vincendot=12

Em que:

Valor Patrimonialt = Capital vincendo, capital vencido, ju-
ros periodificados, juros vencidos a regularizar, comissões 
periodificadas, comissões vencidas e despesas vencidas;

Valor Extrapatrimonial0 = Limite não utilizado e montante 
extrapatrimonial (para garantias e créditos documentá-
rios);

CCFt  = Factor de Conversão de Crédito

PPPt = Probabilidade de Pré-Pagamento Parcial
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Relativamente ao crédito directo, a exposição em risco 
de cada crédito inclui os montantes de capital vincendo, 
capital vencido, juros periodificados, juros vencidos a re-
gularizar, comissões vencidas e despesas vencidas.

Relativamente ao crédito indirecto, as exposições extra-
patrimoniais serão ponderadas por factores de conversão 
de crédito (CCF) que devem ser adequados ao risco as-
sociado a cada tipo de produto. O Banco optou por não 
determinar parâmetros próprios de CCF com referência 
à data de cálculo do apuramento de transição tendo uti-
lizado os ponderadores definidos de forma regulamentar 
no Anexo III, Parte 5 do Instrutivo n.º 05/2016 de 08 de 
Agosto do BNA relativo às perdas por imparidade da car-
teira de crédito.

Actualmente, o parâmetro Probabilidade de Pré-Paga-
mento Parcial não é utilizado no cálculo da EAD, uma vez 
que não existe informação suficiente para modelizar este 
parâmetro.

Ao valor obtido através da fórmula acima descrita, é de-
duzido o valor de colaterais financeiros (penhores de de-
pósitos e garantias do Estado Angolano).

Foi definido o seguinte mapeamento para os referidos 
 ponderadores regulamentares:

Produto Produto regulamentar CCF

Garantias bancárias financeiras Garantias com a natureza de substitutos de crédito 100%

Garantias bancárias técnicas Garantias que não tenham a natureza de substitutos de crédito,  
designadamente as garantias de boa execução de contratos  
e as aduaneiras e fiscais

50%

Créditos documentários Créditos documentários, emitidos e confirmados 50%

Linhas de crédito para C/C, 
cartões de crédito e outros 
produtos

Linhas de crédito não utilizadas, que possam ser incondicionalmente 
anuladas em qualquer momento e sem pré-aviso ou que prevejam  
uma anulação automática devido à deterioração da situação creditícia 
do mutuário

0%

Para a projecção das perdas esperas a 12 meses, a EAD 
deverá ser determinada com base nos valores registados 
à data de cálculo da imparidade. No entanto, de acordo 
com a IFRS 9, para operações classificadas em stage 2 
é necessário estimar as perdas de crédito esperadas até 
à maturidade das operações. Deste modo, para os casos 
classificados em stage 2, com análise colectiva e com 
maturidade residual superior a 12 meses é necessário de-
terminar a EAD até à maturidade do contrato.

A EAD em cada momento deverá ser estimada através da 
projecção dos cash flows futuros. Esta projecção deve-
rá ser realizada de acordo com as condições contratua-
lizadas e deverá ter conta as seguintes características: 

I. Data de maturidade;
II. Tipo de amortização (por exemplo, bullet, prestações 

constantes);
III. Frequência da amortização;
IV. Datas e tipos de carência.
As operações deverão ser divididas em dois grupos:

1. Operações sem maturidade definida
Para produtos que não tenham, pelas suas característi-
cas, uma maturidade definida, esta deverá ser definida 
com base num estudo sobre o seu comportamento histó-
rico. Nestes casos, a exposição será amortizada de acor-
do com percentagens anuais definidas para o efeito. 
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Deste modo, a EAD para os períodos superiores a 12 me-
ses será calculada até à maturidade de acordo com a se-
guinte fórmula:

EADt = (Valor Patrimonialt+CCFt × 
Valor Extrapatrimonial0) × (1-PPPt)

EADt>12 = Max((Capital Vincendot=12 + Juro Vincendot=12 )
× (1― % Pagamento) + Montante não utilizadot=12  

× CCF ― Colaterais Financeiros ,0)

EAD_Liqt>12= Max (EADt ― Valor dos Colaterais Ajustado, 0)

EADt>12=Max Capital Vincendot=12―  ∑(Capital a Recebern)

+ Juro Vincendot=12―

*Juro Vincendot=12 + Montante não utilizadot=12

*CCF - Colaterais Financeiros ,0

EAD_Liqt>12= Max (EADt ― Valor dos Colaterais Ajustado, 0)

n<t

t=1n<t
t=1 (Capital a Recebern)

Capital Vincendot=12

Foi realizada uma análise de dados históricos para de-
terminação da maturidade comportamental a considerar 
para Cartões de Crédito e Descobertos. Sendo que, para 
Cartões de Crédito o horizonte temporal foi Maio de 2013 
até Dezembro de 2017, e para Descobertos de Janeiro de 
2012 até Dezembro de 2017. 

A análise consistiu na construção de uma matriz, por tipo 
de produto e por stage, em que se verificou a utilização 
de cada limite:

I. Considerou-se todas as operações com montante 
utilizado a cada data de referência, sendo que este 
universo de operações foi fixado a cada data e con-
siderou-se uma amortização total da exposição sem-
pre que o montante utilizado atingiu valor nulo ou a 
exposição entrou em default, não se considerando 
para cada janela novas utilizações posteriores a este 
ponto;

II. Avaliou-se o comportamento durante os meses se-
guintes, face ao valor de utilização inicial;

III. Obteve-se uma percentagem de variação da utiliza-
ção ao longo do tempo.

Da análise referida, conclui-se que para ambos os produ-
tos as utilizações tendem para zero durante os primeiros 
12 meses, deste modo assumiu-se 12 meses como ma-
turidade comportamental.

2. Operações com maturidade definida
Para estas operações deverá ser aplicado o plano de pa-
gamentos em vigor, nomeadamente os pagamentos de 
capital a receber. Nestes casos, na EAD para os períodos 
superiores a 12 meses, o capital vincendo será subtraído 
do capital a receber registado no plano de pagamentos e 
os juros vincendos reduzidos na mesma proporção: 

EADt = (Valor Patrimonialt+CCFt × 
Valor Extrapatrimonial0) × (1-PPPt)

EADt>12 = Max((Capital Vincendot=12 + Juro Vincendot=12 )
× (1― % Pagamento) + Montante não utilizadot=12  

× CCF ― Colaterais Financeiros ,0)

EAD_Liqt>12= Max (EADt ― Valor dos Colaterais Ajustado, 0)

EADt>12=Max Capital Vincendot=12―  ∑(Capital a Recebern)

+ Juro Vincendot=12―

*Juro Vincendot=12 + Montante não utilizadot=12

*CCF - Colaterais Financeiros ,0

EAD_Liqt>12= Max (EADt ― Valor dos Colaterais Ajustado, 0)

n<t

t=1n<t
t=1 (Capital a Recebern)

Capital Vincendot=12

Caso a operação tenha maturidade definida, mas não 
exista plano de pagamentos definido, o somatório do ca-
pital a receber será 0, sendo que a EAD é projectada até 
ao máximo da maturidade definida.

Grupos Económicos
Em linha com os requisitos legais definidos na Lei das 
Instituições Financeiras – art.2º alínea j) do Capítulo I, o 
Banco definiu uma relação de grupo como uma relação 
que se dá entre duas ou mais sociedades que constituam 
uma única entidade do ponto de vista do risco assumido, 
por estarem de tal forma ligadas que, na eventualidade 
de uma delas deparar-se com problemas financeiros, a 
outra ou todas as outras terão, provavelmente, dificulda-
des em cumprir as suas obrigações. Com excepção das 
empresas públicas ou de outra natureza controladas pelo 
Estado, considera-se que existe esta relação de grupo 
nomeadamente quando:

I. Uma das entidades tem o controlo sobre a gestão 
da outra ou detém uma participação no seu capital 
social superior a 50%;

II. Todas as entidades sejam filiais da mesma empre-
sa-mãe;

III. Entidades colectivas sem relação explícita entre si, 
mas detidas ou controladas por uma mesma pessoa 
singular ou colectiva.

De forma a assegurar que existe informação actualizada 
sobre os grupos económicos da carteira o Banco definiu 
um processo de criação e manutenção de informação so-
bre os grupos económicos.



Relatório & Contas 2019 107

13    Anexo às Demonstrações Financeiras

V O LTA R  A O  Í N D I C E

Gestão de Garantias e Colaterais

1. Registo e Classificação
As garantias representam importantes instrumentos de 
mitigação do risco de crédito, pelo que o BNA entendeu 
atribuir particular importância a estes instrumentos. No 
entanto, a utilização de garantias requer a existência de 
informação com elevada qualidade e o nível adequado 
de granularidade na caracterização desses instrumentos, 
assim como a implementação de um conjunto significa-
tivo de processos que potenciem a sua efectiva gestão. 

Contudo, para poderem ser aceites como mitigantes de 
risco de crédito para fins prudenciais as garantias devem 
ter as características mencionadas de acordo com o Avi-
so n.º 10/2014 emitido em 5 de Dezembro de 2014.

No âmbito do processo de solicitação de uma proposta 
de crédito, é tomada uma decisão quanto à necessida-
de de obter garantias por parte do cliente para mitigar o 
risco associado à respectiva operação de crédito. Caso 
as condições da operação de crédito sejam aprovadas, o 
processo segue para a fase da contratualização e formali-
zação dos contratos relativos à operação de crédito, bem 
como das garantias que lhe estão afectos.

2. Alocação de Colaterais
No âmbito do registo efectuado no sistema-core do Ban-
co é efectuada a alocação das garantias às operações 
de crédito, sendo que na maior parte das situações da 
carteira existem apenas garantias específicas alocadas a 
uma única operação.

As garantias do Banco são geridas tendo por base a in-
formação que está residente no sistema-core (Banka). 

Contudo, considerando que alguma informação relevante 
sobre os colaterais da carteira de crédito não se encon-
tra reflectida no sistema-core, foi decidido que a gestão 
dos colaterais seria assegurada em conjunto no sistema 
central (registo inicial dos colaterais) e no KIWI (informa-
ção adicional sobre as garantias, alocações de garantias 
e avaliações).

3. Reavaliação de Colaterais
A avaliação dos colaterais deve ser efectuada regular-
mente, no máximo de dois em dois anos, para que o 
Banco disponha de informação actualizada sobre o valor 
destes instrumentos e consequentemente da sua capa-
cidade de mitigação do risco das operações de crédito.

4. Fase de Recuperação de Crédito
Sempre que for relevante no âmbito do processo de re-
cuperação de crédito e de forma a determinar o montante 
recuperável do crédito através da execução das garantias 
existentes ou para suportar uma operação de reestrutura-
ção de crédito, o Banco pode solicitar a reavaliação das 
garantias associadas às operações.

De forma a adoptar uma abordagem conservadora na 
incorporação do valor das garantias para a carteira de 
crédito, o Banco definiu um conjunto de coeficientes de 
desvalorização (haircuts) que pretendem reflectir o risco 
na utilização das garantias e que se pode traduzir em 
duas dimensões, nomeadamente: (i) os obstáculos legais 
e processuais à sua execução; (ii) a volatilidade do seu 
valor de mercado. 

Os haircuts definidos pelo Banco para os diversos tipos 
de garantias são os seguintes:

Tipo de garantia Subtipo de garantia Haircut

Garantia emitida pelo Estado angolano, englobando as suas Adminis-
trações centrais e provinciais 

0%

Garantia emitida por Bancos multilaterais de desenvolvimento 1%

Garantia emitida por Organizações internacionais 1%

Garantia emitida por Administrações centrais, Bancos centrais e Ad-
ministrações regionais e locais de Países ou territórios não incluídos 
no grupo 5 da lista anexa a normativo específico emitido pelo Banco 
Nacional de Angola

100%

Garantia emitida por Sociedades previstas na Lei das Sociedades 
Comerciais ou que se encontrem sedeadas em Países ou territórios 
não incluídos no grupo 5 da lista anexa a normativo específico emitido 
pelo Banco Nacional de Angola

100%
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Tipo de garantia Subtipo de garantia Haircut

Garantia emitida por Entidades colectivas com personalidade jurídica, 
mas sem a natureza de sociedades, sedeadas em Angola ou em Paí-
ses ou territórios não incluídos no grupo 5 da lista anexa a normativo 
específico emitido pelo Banco Nacional de Angola

100%

Garantia emitida por Particulares residentes em Angola ou em Países 
e territórios não incluídos no grupo 5 da lista anexa a normativo espe-
cífico emitido pelo Banco Nacional de Angola

100%

Garantias emitidas por Instituições financeiras

Garantia emitida por Bancos Angolanos  
ou Bancos internacionais com rating > AA

100%

Garantia emitida por Bancos Angolanos  
de média dimensão

100%

Garantia emitida por Restantes Bancos Angolanos 100%

Carta conforto / Stand-by letter

Carta conforto / Standby letter emitida por Empresas com 
protocolo com Banco, do sector público Angolano, Grupos 
Angolanos de grande dimensão ou Grupos Multinacionais

100%

Carta conforto / Standby letter emitida por Outras  
empresas com protocolo com o Banco

100%

Carta conforto / Standby letter emitida por Empresas 
sem protocolo com o Banco

100%

Aval Pessoal
Aval pessoal com património comprovado 100%

Aval pessoal sem património comprovado 100%

Depósitos junto da própria Instituição 0%

Depósitos junto de outras Instituições 100%

Títulos da Dívida Pública Angolana 0%

Outros Títulos de Dívida Pública ou Privada com rating > AA 1%

Outros Títulos com rating < AA 100%

Direitos sobre propriedade imobiliária1

Hipotecas de imóveis residenciais 
(Avaliação < 2 anos)

0%

Hipotecas de imóveis residenciais 
(Avaliação > 2 anos)

30%

Hipotecas de imóveis não residenciais 
(Avaliação < 2 anos)

0%

Hipotecas de imóveis não residenciais 
(Avaliação > 2 anos)

55%

Direitos de propriedade sobre bens móveis,  
designadamente automóveis, navios e aviões

100%

Direitos sobre créditos e outros valores a receber 100%

Direitos sobre mercadorias 100%

Consignação de receitas Consignação de receitas 100%

Angola Invest 0%

Apólices de seguro de vida de natureza financeira 100% 100%

Outras garantias 100%

 1  Haircuts referentes aos direitos sobre propriedade imobiliária alterados de acordo com conjuntura actual.
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De forma a adaptar os haircuts utilizados no modelo de 
imparidade com a evolução do perfil de risco da cartei-
ra de crédito e com a experiência de negócio do Banco, 
esses parâmetros devem ser revistos numa base regular. 
Desta forma, foi definido que os haircuts seriam revistos 
numa base anual. 

De modo a definir o haircut a aplicar a determinado cola-
teral o Banco irá recolher a informação necessária até que 
seja possível efectuar uma análise no sentido de determi-
nar uma estimativa mais precisa da diferença entre o valor 
de mercado / valor de venda de cada activo e o seu valor 
contabilístico, assim como, do tempo necessário para a 
venda de activos que venham a ser entregues em dação 
ao Banco como resultado do seu processo de recupera-
ção de crédito. 

Assim que o Banco tenha esta informação será possível 
determinar o coeficiente de desvalorização que deve ser 
aplicado para cada tipo de colateral e compará-lo com 
os haircuts que estão definidos para o modelo de impa-
ridade.

É importante salientar que os seguintes tipos de garantias 
são classificados como colaterais financeiros:

I. Depósitos junto da própria Instituição (0%);
II. Títulos da Dívida Pública Angolana (0%);
III. Outros Títulos de Dívida Pública ou Privada com ra-

ting > AA (1%);
IV. Garantias emitida por Bancos multilaterais de desen-

volvimento (1%);
V. Garantia emitida por Organizações internacionais 

(1%);
VI. Garantia emitida pelo Estado Angolano, englobando 

as suas administrações centrais e provinciais (0%);
VII. Angola Invest (0%);
Por forma a garantir a conformidade com a Directiva N.º 
13/DSB/DRO/2019 do BNA, foram considerados alguns 
ajustes face ao disposto acima no que se refere a cola-
terais imobiliários para efeitos de fecho contabilístico do 
exercício de 2019. Em concreto, consideraram-se as se-
guintes taxas de desconto atendendo à antiguidade da 
avaliação dos imóveis:

1. Cenário base (ponderação de 70%):
 

Desconto

Antiguidade  
da avaliação

>= 50% obra  
concluída

< 50% obra  
concluída

Inferior a 1 ano N/A N/A
Entre 1 a 2 anos 20% 25%
Entre 2 a 3 anos 30% 40%
Mais de 3 anos 55% 65%

2. Cenário favorável (ponderação de 10%):
 

Desconto

Antiguidade da 
avaliação

>= 50% obra  
concluída

< 50% obra  
concluída

Inferior a 1 ano N/A N/A
Entre 1 a 2 anos 15% 20%
Entre 2 a 3 anos 25% 35%
Mais de 3 anos 50% 60%

3. Cenário adverso (ponderação de 20%):
 

Desconto

Antiguidade da 
avaliação

>= 50% obra 
concluída

< 50% obra  
concluída% 
obra concluí-
da

Inferior a 1 ano N/A N/A
Entre 1 a 2 anos 25% 30%
Entre 2 a 3 anos 35% 45%
Mais de 3 anos 60% 70%
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Note-se que, por forma a ter em conta o critério de pro-
porcionalidade dos valores acima referidos tendo em 
conta a antiguidade da avaliação, procedeu-se ao cálculo 
de um haircut ponderado através das seguintes fórmulas:

a) ≥ 50% obra concluída:

I.  [0 – 365]  dias 
Haircut = 0% 

II.  [365 – 730]  dias 

Haircut ponderado: 70% × 20% ×              +10% × 15% ×

+ 20% × 25% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  20% +            × 10%  + 10% ×

  15%+             × 10%  + 20% × 25% +            × 10%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×55%+10%×50%+20%×60%=26,55%

Haircut ponderado: 70% × 25% ×              +10% × 20% ×

+ 20% × 30% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  25% +            × 15%  + 10% ×

  20%+             × 15%  + 20% × 30% +            × 15%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70%×65%+10%×60%+20%×70%=26,55%

III.  [730 – 1095]  dias

Haircut ponderado: 70% × 20% ×              +10% × 15% ×

+ 20% × 25% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  20% +            × 10%  + 10% ×

  15%+             × 10%  + 20% × 25% +            × 10%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×55%+10%×50%+20%×60%=26,55%

Haircut ponderado: 70% × 25% ×              +10% × 20% ×

+ 20% × 30% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  25% +            × 15%  + 10% ×

  20%+             × 15%  + 20% × 30% +            × 15%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70%×65%+10%×60%+20%×70%=26,55%

 
IV.  [1096– ∞]  dias

Haircut ponderado: 70% × 20% ×              +10% × 15% ×

+ 20% × 25% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  20% +            × 10%  + 10% ×

  15%+             × 10%  + 20% × 25% +            × 10%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×55%+10%×50%+20%×60%=26,55%

Haircut ponderado: 70% × 25% ×              +10% × 20% ×

+ 20% × 30% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  25% +            × 15%  + 10% ×

  20%+             × 15%  + 20% × 30% +            × 15%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70%×65%+10%×60%+20%×70%=26,55%

b) < 50% obra concluída:

I.  [0 – 365]  dias 
Haircut = 0%

 
 
II.  [365 – 730]  dias 

Haircut ponderado: 70% × 20% ×              +10% × 15% ×

+ 20% × 25% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  20% +            × 10%  + 10% ×

  15%+             × 10%  + 20% × 25% +            × 10%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×55%+10%×50%+20%×60%=26,55%

Haircut ponderado: 70% × 25% ×              +10% × 20% ×

+ 20% × 30% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  25% +            × 15%  + 10% ×

  20%+             × 15%  + 20% × 30% +            × 15%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70%×65%+10%×60%+20%×70%=26,55%

III.  [730 – 1095]  dias

Haircut ponderado: 70% × 20% ×              +10% × 15% ×

+ 20% × 25% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  20% +            × 10%  + 10% ×

  15%+             × 10%  + 20% × 25% +            × 10%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×55%+10%×50%+20%×60%=26,55%

Haircut ponderado: 70% × 25% ×              +10% × 20% ×

+ 20% × 30% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  25% +            × 15%  + 10% ×

  20%+             × 15%  + 20% × 30% +            × 15%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70%×65%+10%×60%+20%×70%=26,55%

IV.  [1096– ∞]  dias

Haircut ponderado: 70% × 20% ×              +10% × 15% ×

+ 20% × 25% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  20% +            × 10%  + 10% ×

  15%+             × 10%  + 20% × 25% +            × 10%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×55%+10%×50%+20%×60%=26,55%

Haircut ponderado: 70% × 25% ×              +10% × 20% ×

+ 20% × 30% ×

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70% ×  25% +            × 15%  + 10% ×

  20%+             × 15%  + 20% × 30% +            × 15%

D―LI
365

D―LI
365

D―LI
365

Haircut ponderado: 70%×65%+10%×60%+20%×70%=26,55%

Em que:

 LI – Limite inferior do intervalo, em dias;

D – Antiguidade, em dias.
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Classificação por Stages

A abordagem da IFRS 9 implica a classificação das ope-

rações/clientes em stages, conforme o nível de risco de crédito, considerando determinados critérios:

Stage Descrição ECL Critério

Stage 3 Activos financeiros com evidência objectiva  
de perda.

Lifetime Default

Stage 2 Activos financeiros que apresentam um au-
mento significativo de risco de crédito desde 
o reconhecimento inicial.

Lifetime Verifica pelo menos um critério de aumento 
significativo de risco de crédito à data de 
referência.

Stage 1 Activos financeiros após o reconhecimento 
inicial independentemente da sua qualidade 
de crédito (a não ser que sejam adquiridos ou 
originados com evidência objectiva de perda).

12  
meses

Não verifica os critérios de entrada para  
o stage 2 ou 3.

A alocação dos contratos a cada stage determina se o 
cálculo da ECL deve ser realizado com base numa abor-
dagem a 12 meses ou lifetime.

I. Classificação em stage 3
A classificação em stage 3 está assente no critério de 

marcação de default, a tabela abaixo descreve os crité-
rios de entrada em default, de acordo com a definição 
corporativa, sendo que é apenas necessário que cumpra 
um dos critérios para que uma operação seja classificada 
em default. Determinada operação/cliente deixará de ser 
marcado em default, caso deixe de cumprir com os res-
pectivos critérios de entrada e após cumprido o respecti-
vo período de quarentena.

Critérios de Entrada Limites de Materialidade Período de Quarentenad

Operações com crédito vencido com quebra 
dos limites de materialidade durante um  
período consecutivo superior a 90 dias.

Retalho: 20.000 Kwanzas  
e 1% do total da exposição 
on-balance (medido ao nível 
da exposição da operação).

3 meses após desactivação  
do critério.

Não Retalho: 100.000 
Kwanzas e 1% do total  
da exposição on-balance 
(medido ao nível do total  
do crédito do devedor).

Operações com juros extrapatrimoniais  
(juros anulados há mais de 90 dias). N/A

Taxa de juro + spread = 0% na contratação  
da operação ou na reestruturação por  
dificuldades financeiras do cliente.

N/A 12 meses após a contratação  
ou reestruturação.
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Critérios de Entrada Limites de Materialidade Período de Quarentenad

Créditos abatidos ao activo. N/A

3 meses após desactivação do 
critério.

Insolvência declarada (CIRC do BNA), Pedido 
de Insolvência pelo devedor ou pelo Banco. N/A

Clientes com operações em contencioso. N/A
Clientes com imparidade individual. N/A
Clientes com reestruturações por dificuldades 
financeiras com perda económica >1%. N/A  • 12 meses a contar da data mais 

recente nas situações indicadas: 

 • a data da reestruturação;

 • a data da marcação de default;

 • a data fim do período de carên-
cia incluído na reestruturação e 
após verificação dos seguintes 
condicionalismos: 
• Durante esse período foi efec-

tuado um pagamento signifi-
cativo, que corresponde a um 
montante igual ao valor que 
estava vencido ou que tenha 
sido abatido / perdoado no 
âmbito da reestruturação;

• durante esse período, os pa-
gamentos foram feitos regu-
larmente de acordo com o 
plano de reestruturação;

• não existem quaisquer valores 
vencidos.

Aplicação de medidas de reestruturação por 
dificuldades financeiras do cliente a exposições 
com estatuto de NPE.

N/A

Exposição Forborne (Reestruturação por 
dificuldades financeiras do cliente) em período 
probatório com mais de 30 dias de atraso, que 
estava classificada como NPE antes da entrada 
no período probatório.

N/A

Exposição Forborne (Reestruturação por 
dificuldades financeiras do cliente) em período 
probatório com novas reestruturações dentro 
do período de vigilância (2 anos), que estava 
classificada como NPE antes da entrada no 
período probatório.

N/A

Rating de default. N/A 3 meses após desactivação do 
critério.

É de salientar os critérios de contaminação utilizados na 
marcação de default:

Segmento  Critério

Empresas O default é medido ao nível do devedor, pelo que a activação do default numa operação 
contamina todas as responsabilidades do devedor (cross default).

Particulares O default é medido ao nível da operação, no entanto:
• São contaminadas todas as operações no mesmo segmento de produto;
• A activação de critérios qualitativos ao nível do cliente contamina todas as suas res-

ponsabilidades. 
Todas as responsabilidades do cliente (patrimoniais e extrapatrimoniais) são classificadas 
em default sempre que as exposições patrimoniais (vencido + vincendo) em default é 
superior a 20% do total da exposição patrimonial do cliente.
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II. Classificação em stage 2
A classificação em stage 2 está assente na observação 
de um aumento significativo do nível de risco de crédi-
to, sendo que a norma geral obriga a que este aumento 
de risco seja medido através da comparação de PD re-
siduais Lifetime Forward-Looking à data de reporte com 
as estimadas na contratação, para a mesma maturidade 
residual.

Uma vez que o Banco não dispõe de modelos de rating 
e scoring com a maturidade necessária, a classificação 
em stage 2 é feita com base em triggers objectivos ob-
servados com base na informação disponível. Os triggers 
para aumento significativo do risco de crédito descritos 
na tabela abaixo são detectados através de processos 
automáticos, com base em informação residente nos sis-
temas de informação do Banco:

Trigger # Critério de entrada Trigger mandatário corporativo

Dias de atraso. T1
Existência de pelo menos uma operação com 
capital vencido, isto é, uma prestação de capi-
tal exigível e não paga há pelo menos 30 dias.

Atrasos superiores a 30 dias na operação 
(Particulares).

Atrasos superiores a 30 dias em qualquer 
operação do cliente (Empresas).

Operações 
reestruturadas. T2

Código Produto = “BCGTRESTR”.

Operações reestruturadas por dificuldades 
financeiras que não se enquadrem nos 
critérios de stage 3 (Particulares).
Clientes com operações reestruturadas por 
dificuldades financeiras que não se enqua-
drem nos critérios de stage 3 (Empresas).

Informação 
interna sobre 
cheques  
devolvidos.

T4

Clientes com cheques devolvidos no Banco.  
Identificação pelos analistas de risco de 
cheques devolvidos (ficheiros com informação 
sobre cheques devolvidos disponibilizados 
pela DOS).

Devolução ou inibição do uso de cheques.

Utilização  
excessiva  
de limites.

T5

Utilização de operações de crédito renováveis, 
designadamente contas correntes e descober-
tos, utilizadas de forma permanente em, pelo 
menos, 95% do limite inicialmente contratuali-
zado nos últimos 12 meses.

Descobertos 
não autoriza-
dos.

T6 Clientes com descobertos não autorizados.

Decréscimo 
material  
do valor da  
garantia real.

T8
Crédito com decréscimo material do valor da 
garantia real (superior a 20%), quando tal re-
sulte num rácio financiamento-garantia supe-
rior a 80%.

Project Finance: Degradação da  
garantia real que resulte num LTV > 80% 
(Empresas).

Operação de 
Crédito em 
Contencioso 
nos últimos  
5 anos.

T9
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Atendendo à sua abrangência o Banco considera que es-
tes triggers representam uma percentagem significativa 
do montante total de crédito com triggers de aumento 
significativo de risco de crédito, embora tenha definido 
também um conjunto de triggers complementares de for-
ma a ser mais conservador no cálculo do montante de 
perdas por imparidade para a carteira de crédito.

III. Desmarcação de stage 2
Independentemente do critério que classifica a operação/
cliente em stage 2, existe um período de quarentena de 
12 meses.

Exposições analisadas individualmente
O montante de imparidade a determinar para as exposi-
ções analisadas individualmente corresponde à diferença 
entre o valor de balanço dessa exposição e o valor actual 

dos seus fluxos de caixa estimados. Nesse sentido é fun-
damental identificar as exposições que, tendo por base o 
perfil de risco da carteira, são consideradas como expo-
sições significativas.

1. Critérios de materialidade
Relativamente aos critérios de materialidade, a IFRS 9 
não introduz nenhum requisito específico, pelo que o 
Banco optou por manter os critérios definidos no modelo 
de IAS 39.

De forma a identificar as exposições individualmente sig-
nificativas o Banco definiu o montante de fundos próprios 
da instituição como o referencial para a identificação de 
exposições significativas. Os critérios definidos pelo Ban-
co para a identificação de clientes ou grupos económicos 
individualmente significativos foram os seguintes:

Segmento Critério o

Clientes/Grupos económicos para os quais sejam obser-
vadas evidências objectivas de imparidade 0,1% do montante de fundos próprios da instituição

Clientes/Grupos económicos para os quais não sejam 
observadas evidências objectivas de imparidade 0,5% do montante de fundos próprios da instituição

O montante global de exposição de cada cliente / grupo 
económico não considera a aplicação de factores de con-
versão para as exposições extrapatrimoniais. 

O Banco considera que os critérios de materialidade e o 
nível de cobertura que estes garantem, reflectem uma to-
tal aderência com os requisitos regulamentares definidos 
nas IFRS. Tendo em conta a verificação dos critérios de 
materialidade acima definidos, a aplicação KIWI despole-
ta um processo de análise individual para um analista que 
tem a responsabilidade de identificar a informação rele-
vante sobre o cliente e o estado actual do seu processo 
de recuperação, interagindo sempre que necessário com 
a Direcção responsável pelo acompanhamento do cliente 
em questão.

De forma a operacionalizar o processo de identificação 
dos clientes individualmente significativos com aumento 
significativo do risco de crédito desde o reconhecimento 
inicial, o Banco definiu um processo de preenchimento e 
revisão de um conjunto de questionários de risco adap-
tados ao perfil de cliente. O preenchimento dos questio-
nários de risco pode concluir que existe um aumento sig-

nificativo do risco de crédito, portanto sujeitos a análise 
individual.

2. Análise Individual
As perdas do cliente deverão ser estimadas a 12 meses 
ou lifetime de acordo com o stage do cliente. Se o clien-
te se encontrar em stage 1 será apurada uma perda a 
12 meses, caso contrário, o analista deverá responder a 
um conjunto de questões para aferir a classificação going 
concern ou gone concern do cliente.

Tendo por base a informação disponível, o analista efec-
tua uma análise com o objectivo de definir o cenário de 
recuperação mais adequado perante a situação indivi-
dual de cada cliente de acordo com os cenários de re-
cuperação, nomeadamente quanto às suas operações 
de crédito, aos colaterais existentes e a sua capacidade 
de mitigação, ao histórico do seu comportamento com o 
Banco, entre outros. O analista terá a responsabilidade 
de documentar as principais características do processo 
de recuperação seleccionado através de um questionário 
adaptado ao cenário/cenários que forem seleccionados.
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A frequência de revisão das análises individuais deverá 
depender do stage em que o cliente está classificado, ou seja:

I. As análises de clientes classificados em stage 2 e 3 
deverão ser revistas trimestralmente;

II. As análises de clientes classificados em stage 1 de-
verão ser revistas pelo menos uma vez por ano.

Classificação em gone concern / going concern

Os clientes classificados em stage 2 ou 3 deverão ser su-
jeitos a uma análise de classificação em gone concern / 
going concern, que irá determinar a estratégia de recupe-
ração a considerar. Para este efeito, deverão ser conside-
rados os seguintes critérios para classificação no estado 
gone concern:

I. Atrasos em pagamentos superiores a 18 meses;
II. Fluxos de caixa operacionais futuros baixos ou ne-

gativos;
III. A execução de colateral é crítica para a recuperação 

da dívida;
IV. Existe um grau significativo de incerteza em torno 

da estimativa dos fluxos de caixa futuros. Tal seria 
o caso se o EBITDA dos dois anos anteriores tiver 
sido negativo ou se os planos de negócios dos anos 
anteriores tenham falhado (devido a discrepâncias 
materiais no backtesting);

V. Não existe informação suficiente para efectuar uma 
análise de going concern.

De forma a suportar a análise individual dos clientes / gru-
pos económicos considerados significativos, é recolhida 
informação que abrange um conjunto de dimensões rele-
vantes, nomeadamente:

I. Grupos económicos
II. Garantias
III. Situação económica e financeira
IV. Comportamento Creditício
V. Capacidade de Gestão
VI. Sector de actividade e posicionamento competitivo
VII. Outros factores

Factores específicos para clientes particulares

Relativamente aos clientes particulares é também funda-
mental identificar alguns factores que têm relevante im-
pacto na sua capacidade creditícia, nomeadamente:

I. Sobreendividamento do cliente que possa conduzir a 
uma situação de redução significativa dos rendimen-
tos disponíveis para solver os seus compromissos;

II. Situações de divórcio, quer litigioso quer por mútuo 
acordo, que acarretem a divisão do património finan-
ceiro e físico conduzindo a uma redução significativa 
dos fundos disponíveis;

III. Situações de desemprego ou redução dos rendimen-
tos do cliente por ausência de pagamentos de salá-
rios, subsídios, indeminizações, entre outros.

Cenários de Recuperação

De forma a determinar o montante de imparidade indi-
vidual para os clientes individualmente significativos, o 
Banco efectua uma estimativa do valor recuperável do 
crédito, tendo por base a informação disponível relati-
va às dimensões identificadas anteriormente. Tendo por 
base esta informação e a fase actual do processo de ne-
gociação que possa decorrer com o cliente, o Banco de-
termina qual o cenário mais adequado às características 
de cada cliente/grupo económico e ao seu processo de 
recuperação, nomeadamente:

I. Cobrança
II. Reestruturação
III. Cessão de créditos
IV. Dação 
V. Recuperação judicial
VI. Perdão de dívida

3. Cálculo da taxa de imparidade individual
O montante de imparidade deve ser determinado como a 
diferença entre a quantia escriturada do activo e o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluin-
do as perdas de crédito futuras que não tenham sido in-
corridas) descontado à taxa de juro nominal original do 
activo financeiro (i.e. a taxa de juro calculada no reconhe-
cimento inicial). 

Para cada um dos cenários seleccionados, o analista ela-
bora um Discounted Cash Flow (DCF) tendo por base a 
estimativa dos fluxos de caixa estimados futuros que são 
descontados para o momento presente. A diferença entre 
o montante recuperável actualizado para o momento pre-
sente e o montante de exposição alocado ao respectivo 
cenário representa o montante de imparidade para aquele 
cenário. A taxa de imparidade para o cliente é determina-
da tendo por base a taxa média ponderada das taxas de 
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imparidade calculadas para cada cenário do cliente.

O prazo temporal de recuperação dos fluxos de caixa é 
uma variável muito significativa do cálculo da imparidade, 
uma vez que mesmo nos casos em que seja expectável 
o recebimento total dos fluxos de caixa contratuais em 
dívida, se os mesmos ocorrerem em datas posteriores ao 
que foi contratado, deverá ser reconhecida uma perda de 
imparidade. Esta situação só não se verificará nos casos 
em que o Banco receba uma compensação por inteiro 
(por exemplo, na forma de juros ou juros de mora) para o 
período em que o crédito se encontrou vencido.

Os fluxos de caixa são actualizados tendo por base as 
taxas de juro contratuais de cada operação até que o 
Banco implemente os requisitos definidos pelo BNA para 
a determinação das taxas de juro efectivas para a carteira 
de crédito.

A taxa de imparidade final para o cliente / grupo económi-
co é determinada da seguinte forma:

Taxa de imparidadei =     
EADi―

EADi

FlxCaixa
(1+Tx)t

n
j=1

Em que,

i – Identificação do cliente;

j – Identificação do fluxo de caixa;

EaDi – Montante da posição em risco do cliente i 
determinada de acordo com a fórmula apresentada 
na Exposição dado o default (EAD);

FlxCaixa – Montante de fluxos de caixa estimados 
para o cliente;

Tx – Taxa de juro da operação ou no caso de ser 
mais do que uma operação, média ponderada das 
taxas de juro de cada operação;

t - Prazo temporal para a actualização dos fluxos 
de caixa estimados.

As taxas de imparidade apuradas no âmbito da análise 
individual não podem ser superiores a 100%, nem infe-
riores a 0%.

Apenas podem existir taxas de 0% quando a exposição 

for totalmente coberta por colaterais financeiros (isto é, 
penhores de depósitos ou de títulos de dívida pública e 
garantias do Estado).

Para as exposições com taxa de imparidade individual, 
após cenarização, igual a zero, que não estejam total-
mente cobertas por colaterais de baixo risco (penhora de 
depósitos no BCGA, dívida soberana do estado angola-
no ou aval do estado) é aplicada a imparidade colectiva 
tendo em conta o stage em que a exposição se encontrar 
(stage 2 ou stage 3).

Cenários prospectivos

A IFRS 9 propõe ainda a identificação de cenários alter-
nativos na estimação de imparidade. Tendo em conside-
ração que não foi possível detectar qualquer correlação 
estatística entre as Default Rates a 12 meses e factores 
macroeconómicos, foi assumido apenas um cenário al-
ternativo pessimista ao cenário considerado actualmente 
(cenário base). Adicionalmente foi também assumida a 
não inclusão de um cenário optimista, dada a impossibili-
dade de comprovar a sua probabilidade bem como o res-
pectivo efeito face às estimativas actuais. Desde modo, 
foi assumida uma ponderação de 80% ao cenário base e 
a restante ao pessimista, de acordo com a seguinte fór-
mula:

Imparidade Individual = Cenário base × 80%  
+ Cenário pessimista × 20%

O cenário pessimista é determinado apenas para exposi-
ções em stage 3 e é assumido que:

I. Para as exposições com colaterais imobiliários, o 
tempo de recuperação e monetização do imóvel é de 
pelo menos mais 3 anos (determinado sobre o va-
lor de mercado do imóvel com haircut, descontado à 
taxa de juro contratual);

II. Para exposições sem colateral, uma perda total.
O Banco assumiu que o montante de imparidade dos ce-
nários base e optimista era o mesmo, desta forma a pon-
deração de 80% sobre o cenário base resultada de (60% 
do cenário base + 20% do cenário optimista). 

As probabilidades de ocorrência de cada cenário foram 
definidas por expert judgment e são iguais para a impari-
dade colectiva e individual

Cenário base – 60%
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Cenário optimista – 20%

Cenário pessimista – 20%

Como referido, a cenarização aplica-se apenas aos clien-
tes em stage 3 e alvo de análise individual. Para os clien-
tes em stage 2 aplica-se sempre a maior das seguintes 
taxas:

I. Taxa individual, quando atribuída, ou;
II. Taxa resultante da aplicação da PDxLGD do segmen-

to onde o cliente se insere.

Exposições analisadas colectivamente

Os clientes não significativos são incluídos em segmen-
tos homogéneos com risco de crédito semelhante, tendo 
em conta o modelo de gestão do Banco, e sujeitos à de-
terminação de imparidade em base colectiva.

Para efeitos de determinação das perdas por imparidade 
para créditos analisados em base colectiva, como referido 
anteriormente e de acordo com os requisitos regulamen-
tares presentes no artigo 8.º do Instrutivo nº 05/2016 de 
08 de Agosto do BNA, sobre perdas por imparidade para 
a carteira de crédito, as exposições devem ser agrupadas 
por segmentos homogéneos tendo em conta a qualidade 
dos seus activos/características de risco de crédito. Este 
requisito é detalhado em termos regulamentares na Parte 
1 do Anexo IV do mesmo Instrutivo, através da definição, 
entre outros, dos seguintes factores:

I. Tipo de cliente;
II. Tipo de instrumento;
III. Tipo de colateral;
IV. Indústria.
Desta forma, pretende-se assegurar que para efeitos de 
análise destas exposições e determinação dos parâme-
tros de risco (PD e LGD), as mesmas apresentam carac-
terísticas de risco semelhantes. 

Não obstante, também há a necessidade de existir mate-
rialidade estatística para cada segmento, por forma a per-

mitir estimar o respectivo perfil de risco, e a relevância ou 
adequação desta segmentação aos diversos processos 
relativos à gestão do risco de crédito no Banco.

Com base na segmentação definida, foram determinados 
os parâmetros de risco que permitam quantificar a perda 
esperada, nomeadamente, a probabilidade da operação/
cliente entrar em default (PD) e as perdas estimadas para 
essa operação/cliente após default (LGD).

1. Segmentação de exposições para cálculo de PD
Para efeitos de cálculo de PD, o Banco decidiu segmen-
tar a carteira com base em dois vectores, nomeadamen-
te, segmentação com base no tipo de cliente e produto/
indústria (populações homogéneas) e buckets de risco. 
Os clientes/operações são classificados em cada mo-
mento temporal com base nesses dois vectores, sendo 
os mesmos a base para a posterior estimativa de PD por 
segmento. 

A segmentação em vigor teve em consideração a seg-
mentação da corporativa, por forma a garantir a consis-
tência intra-grupo.

2. Definição de populações homogéneas
Para efeitos de definição das populações homogéneas, 
no âmbito da estimativa da PD, foram considerados como 
factores relevantes de segmentação algumas característi-
cas das operações de crédito, tais como o tipo de cliente, 
o stage, o tipo de produto/indústria e o bucket de risco.

Com vista a assegurar a existência de uma segmentação 
da carteira consistente com os requisitos regulamenta-
res e com a relevância estatística necessária para a de-
terminação de parâmetros de PD robustos, bem como 
averiguar o nível de segmentação definido pelo Grupo foi 
definida a seguinte segmentação apresentada na figura 
seguinte:

Tipo de 
cliente Stage Tipo de produto/ 

indústria Bucket de risco Segmento_PDo_P
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Particulares

Stage 1

Crédito à habitação Regular Aquisição e Habitação_1

Consumo Regular Consumo_Outros_1

Cartões de Crédito  
e Descobertos Regular Consumo_Cartões &  

Descobertos

Stage 2

Crédito à habitação

Indícios sem Incumprimento Aquisição e Habitação_2

Incumprimento (31 a 60d) Aquisição e Habitaçao_3

Incumprimento (61 a 90d) Aquisição e Habitação_4

Particulares Outros

Indícios sem Incumprimento Consumo_Outros_2

Incumprimento (31 a 60d) Consumo_Outros_3

Incumprimento (61 a 90d) Consumo_Outros_4

Empresas

Stage 1

Comercial Real Estate Regular Commercial Real Estate (CRE)_1

Comércio e Transporte Regular Comércio e Transportes_1

Agro-Indústria Regular Agro-indústrias_1

Serviços / Outros Regular Serviços/Outros_1

Stage 2 Empresas

Indícios sem Incumprimento Empresas_2

Incumprimento (31 a 60d) Empresas_3

Incumprimento (61 a 90d) Empresas_4

3. Definição de buckets de risco
No âmbito da determinação das perdas por imparidade para créditos analisados em base colectiva, em linha com os 

requisitos regulamentares presentes na Parte 2 do Anexo 
IV do Instrutivo n.º 5/2016, de 8 de Agosto, o Banco efec-
tua a classificação das exposições nos seguintes buckets 
de risco:

Bucket de risco Descrição

(D) Default Para detalhe da definição de default, consultar o ponto sobre a classificação em stage 3.

(I2) Incumprimento  
entre 61-90 dias Operações com atraso de 61 a 90 dias.

(I1) Incumprimento  
entre 31-60 dias Operações com atraso de 31 a 60 dias.

(Ind) Cumprimento  
com indícios

Operações com atraso igual ou inferior a 30 dias e com indicadores objectivos de au-
mento significativo de risco.
Operações que saíram da situação de default, durante um período de cura de 12 meses 
(curado).

Regular Operações com atraso inferior a 30 dias e sem indicadores objectivos de aumento signi-
ficativo de risco.

4. Segmentação de exposições para cálculo de LGD
Tendo em consideração o enquadramento referido no ponto anterior e, com vista a assegurar a existência de uma 
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Bucket de risco Descrição

(D) Default Para detalhe da definição de default, consultar o ponto sobre a classificação em stage 3.

segmentação da carteira consistente com os requisitos 
regulamentares, com a relevância estatística necessária 
para a determinação de parâmetros de LGD robustos e 
que se encontrem de acordo com as estratégias de recu-
peração do Banco, foi decidido efectuar uma segmenta-
ção baseada na tipologia de cliente.

Relativamente ao Sector Público, atendendo ao facto dos 
requisitos regulamentares vigentes indicarem a não atri-
buição de imparidade a estas posições, foi atribuída uma 
LGD = 0. Relativamente a Colaboradores que em IAS 39 
constituíam um segmento à parte, em IFRS 9 passam a 
ser incluídos no segmento “Particulares”.

5. Metodologia de cálculo dos parâmetros de impari-
dade colectiva

Os parâmetros de risco (PD e LGD) a aplicar para efeitos 
da determinação das perdas por imparidade para crédi-
tos analisados em base colectiva (ECL), são determina-
dos de acordo com a metodologia definida nos pontos 
seguintes.

I. Metodologia de cálculo de PD
O processo de cálculo de probabilidade de default (PD) 
tem por base a segmentação definida, sendo que cada 
segmento representa um grupo homogéneo de ope-
rações. É necessário assegurar que cada segmento de 
cálculo de PD é homogéneo face aos seus clientes/ope-
rações e heterogéneo entre si. Desta forma é possível as-
segurar que o risco é gerido de forma homogénea nos 
diversos segmentos da carteira, logo dois clientes com 
perfis de risco idênticos terão probabilidade de default 
idênticas.

Para cada um dos segmentos definidos, as PD são 
calculadas com base na análise das taxas de default con-
dicionais observadas para vários cohorts (grupo de clien-
tes com a mesma data de referência, bucket de risco e 
segmento) e são extrapoladas recorrendo a uma função 
exponencial (Adjusted Weibull). 

O cálculo da PD para determinado grupo homogéneo que 
esteja em stage 1 corresponde ao número de operações 
que entrou em default num horizonte temporal de 12 meses, 
sobre o total de operações considerado no início do período.

A IFRS 9 determina que sejam calculadas perdas de cré-
dito lifetime para exposições classificadas em stage 2. 
Isto significa que, a PD considerada na fórmula de cálculo 

da ECL deverá reflectir o risco de entrada em default até 
à maturidade residual. Por outro lado, a norma refere que 
deve ser considerada informação prospectiva no apura-
mento de perdas de crédito esperadas. Assim, as PD de-
verão incorporar uma visão forward-looking.

Este cálculo é efectuado mensalmente tendo por base 
as últimas n observações, correspondente ao período de 
performance (número de “janelas” temporais observadas) 
convencionado.

Profundidade histórica da base de cálculo

Em termos regulamentares, encontra-se definido no arti-
go 8.º do Instrutivo n.º 5/2016, de 08 de Agosto do BNA, 
sobre as perdas por imparidade para a carteira de crédito 
que as instituições devem proceder à recolha de informa-
ção histórica sobre o comportamento de crédito para um 
período mínimo de 5 (cinco) anos.

A informação histórica disponível para este efeito cobre 
um período de Janeiro de 2012 até Dezembro de 2017, 
abrangendo assim o período mínimo de 5 anos exigidos 
pela norma.

Quantificação do parâmetro PD

As probabilidades de default são estimadas em duas 
fases: 

 • Estimação das probabilidades “through-the-cycle”: es-
timativa com base no histórico de defaults do Banco. 
Representam a tendência média histórica do defaults.

 • Estimação das probabilidades “point-in-time”: Aplica-
ção de um ajustamento às probabilidades “through-
-the-cycle” de modo a reflectir a tendência cíclica da 
PD. No caso específico do Banco este ajustamento é 
feito através de um factor escalar de modo a reflectir 
a tendência mais recente observada das taxas de de-
fault.

Notação das PD

De modo a facilitar a interpretação e o acompanhamento 
das seguintes secções deste documento, são apresen-
tadas abaixo as notações de PD utilizadas bem como as 
respectivas fórmulas:

PD condicional [PD(t)] – corresponde à probabilidade de 
um default ocorrer exactamente no período t, dado que 
não entrou em default até ao início do período t.



Relatório & Contas 2019 120

13    Anexo às Demonstrações Financeiras

V O LTA R  A O  Í N D I C E

PD(t)= 
cPD(t)― cPD(t-1)

1 ― cPD(t-1)

PD acumulada [cPD(t)] – a PD cumulativa corresponde à 
probabilidade de um default ocorrer até ao período t. 

cPD(t)= PD(t)× 

cPD(t)= MPD(i)Ai≤t

[1 ― cPD(t-1)] + cPD(t-1)

ou

∑

PD marginal [MPD(t)] – a PD marginal corresponde à pro-
babilidade de um default ocorrer exactamente no período 
t.

PD(t)  × [1 ― cPD(t-1)]

MPD(t)= 

MPD(t)= 

cPD(t)― cPD(t-1)

ou

PD Lifetime Through-The-Cycle (TTC)

As PD TTC são definidas como as probabilidades de 
default acíclicas (que não incluem o efeito do ciclo ma-
croeconómico). O primeiro passo para a estimação das 
PD TTC é o cálculo das taxas de default condicionais e 
cumulativas com base na informação empírica histórica 
dos seguintes cohorts:

 • Séries de informação histórica mensal ao nível do clien-
te entre Janeiro de 2012 e Dezembro de 2016;

 • Para cada combinação de segmentos e bucket de ris-
co, calcular as taxas de default (ano 1, ano 2, …, ano 
n) para a janela de observações relativa à data de re-
ferência.

As taxas de default observadas são calculadas através 
dos seguintes passos e fórmulas:

 • Passo 1: Contar o número de defaults no período t, 
D(y,t)zs , a partir do cohort formado à data y e corres-
pondendo aos clientes do segmento s que se encon-

tram no bucket de risco z.

 • Passo 2: Calcular a dimensão do cohort, n(y,t)
zs, no início do período t tendo em conta o nú-
mero de defaults e de saídas de clientes, E(y,t)zs: 
 

n(y,t)   = ∑
t-1

i=1
∑

∏

t-1

i=1

T

i=1

z
s n(y,0)   ―z

s D(y,i)   ― E(y,i)z
s

D(y,t)   z
s

n(y,t)   zs
DR(y,t)   =z

s

DR(y,t)   z
sDR(t)   =z

s

cDR(T)   = 1― [ 1―cDR(i)  ]z
s

z
s

cPD(t) =

z
s

 1― e
(1― e-1)

- e- αtβ

 

 • Passo 3: Calcular as taxas de default condicionais: 
 

n(y,t)   = ∑
t-1

i=1
∑

∏

t-1

i=1

T

i=1

z
s n(y,0)   ―z

s D(y,i)   ― E(y,i)z
s

D(y,t)   z
s

n(y,t)   zs
DR(y,t)   =z
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 • Passo 4: Calcular o valor médio de taxas de default con-
dicionais ao longo de todas as datas de cohorts dispo-
níveis y na base de dados históricos Y para o período t: 
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 • Passo 5: Calcular o valor médio das taxas de default 
acumuladas para o segmento s e para o grau de risco z:
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Após o cálculo das taxas de default acumuladas (cDRs) 
para todos os segmentos e buckets de risco, o passo se-
guinte é definir a curva exponencial que permite extrapo-
lar os mesmos. Aplicando uma regressão para encontrar 
os parâmetros α e β, as PD ajustados são obtidas através 
da seguinte função distribuição:
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 1― e
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A curva de PD resultante da aplicação da extrapolação a 
cada um dos segmentos de PD será a curva de PD Throu-
gh-The-Cycle para esse segmento.
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PD Lifetime Point-In-Time (PIT) – Ajustamento For-
ward-Looking

O ajustamento Point-in-Time é aplicado à PD Through-
-the-Cycle de modo a que as PD reflictam o ciclo econó-
mico vigente. De modo a aplicar este ajustamento duas 
alternativas foram consideradas:

 • Análise regressiva das taxas de default empíricas com 
factores macroeconómicos;

 • A aplicação de um factor escalar que reflicta a tendên-
cia histórica das default rates nos últimos períodos do 
histórico.

Após uma análise detalhada com os dados macroeco-
nómicos disponíveis foi concluído que não existe uma 
relação estatisticamente significativa entre as variáveis 
macroeconómicas disponíveis e as taxas de default do 
portfólio. Deste modo, considerou-se a opção alternativa 
descrita acima.

De modo a estimar este factor escalar, os segmentos de 
PD definidos foram agregados em segmentos com maior 
abrangência de forma a garantir uma maior fiabilidade es-
tatística:

 • “Empresas sem Indícios”;

 • “Empresas com Indícios sem incumprimento”;

 • “Empresas com Indícios com incumprimento”; 

 • “Particulares sem Indícios”;

 • “Particulares com Indícios sem incumprimento”;

 • “Particulares com Indícios com incumprimento”.
Para cada um destes segmentos foi realizada uma análise 
gráfica de modo a aferir a existência de uma tendência 
observável na evolução histórica das taxas de default a 
12 meses.

Para os segmentos sem indícios, observamos que existe 
uma tendência decrescente nas taxas de default. Para es-
tes segmentos a PD será ajustada apenas para o primeiro 
período já as operações a estes associados vão ser ne-
cessariamente alocadas ao stage 1 não necessitando de 
um cálculo da ECL lifetime. Para estas exposições a PD 
assumida corresponde ao primeiro ponto da TTC multipli-
cada pelo factor escalar.

Para os segmentos com indícios sem incumprimento 
esta tendência deixa de ser tão facilmente observada, 
em particular para os segmentos de empresas. Contudo, 
é notório que o número de observações para os últimos 
períodos sofre um aumento significativo. Este aumento 
teoricamente irá ser traduzido numa maior significância 
dos resultados para estes períodos pelo que faz sentido a 
aplicação da variável escalar para estes segmentos.

Para os segmentos em incumprimento não é possível ve-
rificar nenhuma tendência nem aumento significativo no 
número de operações pelo que a PD TTC extrapolada irá 
ser assumida como a PD final.

O factor escalar é então calculado segundo a seguinte 
fórmula:

Cash�low p

(1 + Tx) p/n
n
p=1

∑ 12
T=1 DRT

∑
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t>0

MA(DR)S,T   

m
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ECL = EADt × PDt × LGDt × Dt 

(1― Custos) × ValorColateraisImobiliários

EAD Líquida
(1+ Tx desconto)5 

TR Col = 
)

95% + 99% ― 95% 
200% ― 95% 

TR Total Ajustada = × (TR Total ― 95%), 95% ≤ TR Total < 200%
TR Total, TR Total < 95%

99%, TR Total ≥ 200%

EADi

FES,T Representa o factor escalar para o segmento S no 
mês T;

DRS Representa a taxa de default média do segmento S;

MA(DR)S,T Representa a média móvel para os 12 meses 
anteriores a T para o segmento S no mês T dada pela 
seguinte fórmula:
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99%, TR Total ≥ 200%

EADi

DRi  Representa a taxa de default para o mês T.

Este factor escalar vai, teoricamente, traduzir a diferença 



Relatório & Contas 2019 122

13    Anexo às Demonstrações Financeiras

V O LTA R  A O  Í N D I C E

entre o último ponto anual e a tendência média da cartei-
ra. Ao multiplicá-lo pela PD TTC de cada segmento ori-
ginal obtemos a PD PiT que irá ser utilizada no cálculo 
final da ECL. A PD PiT irá a dado momento do tempo 
ser revertida para a tendência central (PD TTC) dado que 
esta última se configura como uma melhor medida de es-
pectativa da PD a longo curso. Para os segmentos com 
indícios sem incumprimentos e, tendo em conta que a 
PD TTC configura uma PD mais conservadora, 3 cenários 
foram definidos para a aplicação do ajustamento:

• Cenário optimista: PD com factor escalar aplicada 
até ao quinto ano com reversão para a tendência 
central do quinto ano ao sétimo;

• Cenário central: PD com factor escalar aplicada até 
ao terceiro ano com reversão para a tendência cen-
tral do terceiro ano ao quinto;

• Cenário pessimista: PD com factor escalar aplicada 
no primeiro ano com reversão para a tendência cen-
tral do primeiro ao terceiro.

II. Metodologia de cálculo de LGD
Por forma a suportar o cálculo da perda incorrida, um 
dos parâmetros fundamentais é a perda dado o default 
(LGD). Este parâmetro pretende suportar a determinação 
das perdas associadas às operações em default sendo o 
seu cálculo baseado nos fluxos de caixa resultantes do 
processo de recuperação.

Como referido anteriormente, considerando as caracte-
rísticas e dimensão da carteira de crédito (significância 
estatística), e a estratégia de recuperação de dívida dos 
clientes, foi decidido segmentar a carteira, para efeitos de 
cálculo da LGD, nos segmentos de “Sector Público” (para 
os quais não foi apurada imparidade, de acordo com as 
orientações regulamentares), “Empresas” e “Particulares”.

Profundidade histórica da base de cálculo

Encontra-se definido no artigo 8.º do Instrutivo n.º 5/2016, 
de 08 de Agosto do BNA, sobre as perdas por imparidade 
para a carteira de crédito que as instituições devem pro-
ceder à recolha de informação histórica sobre o compor-
tamento de crédito para um período mínimo de 5 (cinco) 
anos.

Neste sentido, importa referir que as janelas de obser-
vação utilizadas no cálculo do parâmetro LGD são de 5 
anos (60 meses), abrangendo assim o período mínimo de 
5 anos exigidos pela norma, estando também assegurado 
que o período considerado não contempla uma fase em que 

o perfil de recuperação do Banco era distinto do actual.

LGD particulares e empresas (base histórica)

A LGD é a percentagem de perda esperada associada a 
um crédito que se encontre em situação de default, ou 
seja, é a percentagem do valor em dívida à data de en-
trada em default (Exposure-at-Default), que não é coberta 
pelos fluxos de pagamentos (fluxos de caixa) depois da 
data de default, descontados para à data de referência de 
análise à taxa nominal do contrato (i.e., LGD por bucket 
de antiguidade).

Adicionalmente, uma vez que as recuperações podem 
advir de recuperações via cash-flows ou via execução de 
colaterais, torna-se importante diferenciar estes tipos de 
recuperação através da definição de dois tipos de recu-
peração: recuperação paramétrica (referente aos cash-
-flows de recuperação) e recuperação via colateral.

Por outro lado, por forma a permitir que sejam estudadas 
as recuperações/perdas históricas é necessário fixar um 
intervalo de observação de recuperações denominado 
de período de workout. Este período deve ter por base 
o comportamento histórico das recuperações, sendo 
definido como o período a partir do qual a recuperação 
marginal torna-se materialmente insignificante. Assim, 
tendo em conta o histórico de recuperações do Banco, 
foi assumido um período de workout de 36 meses para os 
segmentos de Empresas e Particulares.

A LGD paramétrica a atribuir a cada grupo homogéneo 
resulta da média das observações no período histórico 
considerado e traduz-se na visão perda económica espe-
rada à data de default, de acordo com a seguinte fórmula:
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TR Total Ajustada = × (TR Total ― 95%), 95% ≤ TR Total < 200%
TR Total, TR Total < 95%

99%, TR Total ≥ 200%

EADi

Em que:

 • P representa o número de meses de recuperação; 

 • EAD i representa o saldo em dívida da operação à data 
de entrada em default (Exposure at default);

 • Cashflow é igual aos pagamentos efectuados em cada 
mês de observação (pagamentos recebidos associa-
dos às diferentes estratégias de recuperação, corres-
pondendo exclusivamente a recuperações monetárias 
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efectivas);

 • Tx representa a taxa de actualização de cash-flows.
É importante salientar que de acordo com a metodologia, 
existe um conjunto de cash flows não observáveis, os 
quais são estimados de acordo com a metodologia Chain 
Ladder aditiva.

Por outro lado, para efeitos de consideração das possí-
veis recuperações obtidas por via de colaterais, é definida 
a taxa de recuperação via colaterais (TR Col), a qual é ob-
tida através da seguinte fórmula:
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99%, TR Total ≥ 200%

EADi

Em que:

 • Custos, representa os custos de recuperação associa-
dos à execução do colateral imobiliário em questão;

 • Valor Colaterais Imobiliários é o valor de avaliação do 
colateral após haircut (para avaliações < 2 anos, não é 
aplicado qualquer haircut);

 • Tx desconto, representa a taxa de desconto a aplicar 
ao valor do colateral tendo em conta o valor temporal 
do dinheiro e resulta da seguinte equação: Max (taxa 
de juro contrato; taxa de desconto do BNA); e

 • EAD Líquida resulta da EAD bruta deduzida dos cola-
terais financeiras, após aplicação de haircut definidos, 
alocado à operação à data de reporte.

Uma vez que o Banco não apresenta informação histórica 
materialmente relevante para efeitos de modelização dos 
custos de recuperação no parâmetro LGD, optou-se por 
assumir um valor de custos de recuperação equivalente a 
5% do valor de venda dos colaterais imobiliários, sendo 
este custo representativo dos custos de comissão espe-
rados aquando da venda dos colaterais em questão, de 
acordo com “expert judgment” e com o que é praticado 
no sector bancário.

No âmbito da estimação da taxa de recuperação via co-
lateral assumiu-se um período de execução e venda do 
colateral que tem em consideração três cenários com di-
ferentes ponderações:

 • Cenário optimista (10%): Período de execução e venda 
do colateral igual a 3 anos

 • Cenário central (80%): Período de execução e venda 
do colateral igual a 5 anos

 • Cenário pessimista (10%): Período de execução e ven-
da do colateral igual a 7 anos

Tendo em consideração o disposto acima, a taxa de re-
cuperação total de uma operação é calculada através da 
seguinte equação:

TR Total = (1 - LGD paramétrica) + TR Col

Com o objectivo de impedir que existam operações com 
EAD líquida superior a zero e ECL igual a zero, fez-se um 
ajustamento ao valor da taxa de recuperação total, o qual 
é dado pelas seguintes equações:
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A LGD final, por sua vez, é dada pela seguinte equação:    

LGD = (1 – TR Total Ajustada)

Curva de perda, dado o default, por segmento

Depois de determinar o LGD0 para cada grupo homogé-
neo o Banco determinou a curva de LGD que correspon-
de ao vector de parâmetros que caracteriza o efeito da 
passagem do tempo na determinação das taxas de per-
das associadas às operações. 

Desta forma, tendo por base os critérios definidos na po-
lítica de abate de operações de crédito ao activo para a 
identificação de créditos que devem ser abatidos ao acti-
vo, foi definida uma curva de perdas até atingir o período 
máximo definido na referida política.

Cálculo da imparidade colectiva

De acordo com a IFRS 9, a ECL lifetime para activos finan-
ceiros é o valor actual da diferença entre (1) os cash-flows 
a que a entidade tem direito de acordo com o contrato, 
e (2) os cash-flows que a entidade espera receber. Para 
activos que não se encontram em default, este princípio é 
equivalente ao que se encontra na fórmula abaixo:
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Onde:

 • T, representa o número de anos entre a data de reporte 
e a data de maturidade do contrato (maturidade resi-
dual);

 • EADt, representa o valor de exposição dado o default;

 • PDt, representa a probabilidade de entrada em default 
durante o período de 12 meses entre t e t+1 (i.e. a PD 
marginal entre t e t+1);

 • LGDt, representa a perda dado o default do contrato;

 • Dt, representa o factor de desconto do contrato, (1+r) t 

onde o r representa a taxa efectiva original.
A ECL a 12 meses é a parte das ECL lifetime que repre-
senta as perdas de crédito esperadas que resultam de 
eventos de default que podem acontecer nos 12 meses 
após a data de reporte. Assim, este princípio é equivalen-
te à fórmula abaixo para activos que não se encontram 
em default.

ECL = EAD0 × PD0 × LGD0

Onde:

 • EAD0, representa o valor da exposição dado o default 
à data de reporte;

 • PD0, representa a probabilidade de entrada em default 
durante os 12 meses após a data de reporte;

 • LGD0, representa a perda dado o default do contrato.
O factor de desconto não é aplicável para a ECL a 12 
meses, uma vez que é considerada a exposição que se 
encontra reconhecida à data de reporte.

Para activos em default, a ECL lifetime é obtida através 
do valor de perda dado o default, dependendo do tempo 
passado desde que o activo entrou em default.

ECL = EAD0 × LGD0v

Onde:

 • EAD0, representa o valor da exposição dado o default 
à data de reporte; 

 • v, representa o tempo passado desde que o contrato 
entrou em default;

 • LGDv0, representa a perda dado o default do contrato, 
considerando o tempo passado desde o momento de 
entrada em default do mesmo.

Validação do modelo de imparidade

Considerando a complexidade associada ao cálculo dos 
parâmetros e à determinação das estimativas de perda, 
o Banco definiu um conjunto de análises periódicas de 
validação, incluindo análises de sensibilidade e back-tes-
ting que permita dar um maior grau de conforto nas es-
timativas e pressupostos utilizados na determinação da 
imparidade. Adicionalmente, o processo de back-testing 
tem como objectivo assegurar a coerência entre os parâ-
metros estimados (resultantes do processo de cálculo 
baseado em informação histórica) e os parâmetros ob-
servados.

Foi decidido pelo Banco que estes processos de valida-
ção devem ocorrer com periodicidade mínima anual, em 
linha com os requisitos regulamentares estipulados no 
Instrutivo das perdas por imparidade para a carteira de 
crédito do Banco Nacional de Angola.

Processo de back-testing

O back-testing deve avaliar a performance dos diversos 
factores de risco, nomeadamente, dos parâmetros de 
base e dos pressupostos de cálculo. A metodologia do 
Banco consiste na análise de uma amostra de operações 
que compõem a carteira analisada colectivamente, numa 
determinada data de referência. A evolução da amostra 
seleccionada é monitorizada por um período de 12 me-
ses e, posteriormente são comparadas as evidências que 
resultam dessa evolução com os pressupostos utilizados 
no modelo de cálculo de perdas por imparidade, nomea-
damente em matéria de factores de risco.

A metodologia de back-testing de PD tem como objectivo 
avaliar a diferença entre a PD observada e a PD estimada 
(resultante do processo de cálculo). Como no processo 
de cálculo de imparidade o parâmetro a ser aplicado foi 
estimado com base em dados históricos é fundamental 
garantir que a diferença entre estes não é significativa. 
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Assim, calcula-se para cada janela a PD observada e com 
base na PD estimada:

 • Comparar, com base no cálculo de um intervalo de 
confiança a 95% para a PD observada, em torno da PD 
estimada e observar se cada janela de PD observada 
se encontra dentro do intervalo estimado; e

 • Efectuar o teste estatístico T-Test para comparar os 
pressupostos dos parâmetros estimados com os resul-
tados observados. O T-Test permite testar a diferen-
ça das PD, através de comparação de diferença entre 
duas. A estatística de teste utilizada foi a seguinte:

d – μd0
  

Sd 
√n

tn-1 =

HO: μ observada 
― μ estimada = 0

Ha: μ observada 
― μ estimada ≠ 0

Tal como os intervalos de confiança, o nível de significân-
cia será de 5%.

Para efeitos de teste de hipóteses, a metodologia consi-
dera como Hipótese Nula (H0) a diferença das médias ser 
igual a zero, o que significa que não existem diferenças 
entre as PD observadas e estimadas, e considera como 
Hipótese Alternativa (Ha) a diferença das médias ser dife-
rente de zero, o que significa que existem diferenças entre 
as duas PD:

d – μd0
  

Sd 
√n

tn-1 =

HO: μ observada 
― μ estimada = 0

Ha: μ observada 
― μ estimada ≠ 0

A metodologia de back-testing de LGD tem como objecti-
vo avaliar a diferença entre o valor de recuperação obser-
vado nos últimos 12 meses e a LGD estimada (resultante 
do processo de cálculo que recorreu ao algoritmo Chain 
Ladder). Esta comparação é efectuada numa base agre-
gada sendo que para cada valor estimado são utilizados 
intervalos de confiança que correspondem aos seguintes 
valores:

 • Se variação for enquadrável no IC de 95% de confian-
ça - verde: Sem diferenças significativas;

 • Se variação for enquadrável no IC de 95% de confian-
ça - amarelo: com diferenças sujeitas a monitorização;

 • Se variação for não enquadrável no IC de 95% de con-
fiança - vermelho: com diferenças significativas.

Dependendo dos resultados dos testes de back-testing, 

pode ser necessário tomar medidas correctivas, como 
por exemplo:

 • Redesenvolvimento do Modelo: mudança mais seve-
ra a um modelo só considerada quando não existem 
hipóteses de transformar o modelo actual, alterando 
partes do mesmo;

 • Calibração: quando as PD estimadas não se enqua-
dram com as PD observadas ou com a tendência cen-
tral, pode ser necessária uma calibração;

 • Revisão da segmentação: quando um determinado 
segmento apresenta uma alteração significativa deverá 
ser revista a segmentação do modelo.

Validação Independente do Cálculo de Imparidade

A validação do Modelo por parte de um órgão indepen-
dente é efectuada pela Auditoria Externa com uma perio-
dicidade mínima anual. 

Por outro lado, a Direcção de Auditoria Interna realiza va-
lidações ao modelo de imparidade, bem como aos proce-
dimentos efectuados, no sentido de assegurar que tudo 
o que é apresentado no se encontra a ser cumprido na 
íntegra. Adicionalmente, o Gabinete de Validação de Mo-
delos da Caixa Geral de Depósitos, enquanto entidade 
corporativa, efectua igualmente validações ao modelo de 
imparidade sem uma periodicidade definida.

2.7.  Instrumentos financeiros

Critérios gerais para a classificação de instrumentos 
financeiros

A classificação de instrumentos financeiros é determinada 
no reconhecimento inicial e é expectável que as reclassi-
ficações sejam extremamente raras. Um activo financeiro 
só pode ser reclassificado se houver uma alteração no 
modelo de negócio para gestão dos activos financeiros 
e, assim sendo, esta reclassificação requer aprovação e 
actualização da política contabilística.

A IFRS 9 apresenta opções para uma designação es-
pecial de instrumentos dívida que são mensurados ao 
“custo amortizado” ou “Justo Valor através de Other 
Comprehensive Income” (“FVOCI”). No momento do re-
conhecimento inicial, a entidade tem a opção de designar 
estes instrumentos ao “Justo Valor através de Profit and 
Loss” (“FVTPL”) apenas se esta designação eliminar ou 
reduzir significativamente o mismatch contabilístico (Fair 
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Value Option – “FVO”). Esta opção é irrevogável.

Os ganhos e perdas em activos financeiros classificados 
em “FVO” são reconhecidos em P&L. 

Critérios específicos para a classificação de instru-
mentos financeiros

Existem três categorias primárias, de acordo com a IFRS 
9, para instrumentos financeiros – Custo Amortizado, 
“FVOCI” e “FVTPL”. 

Instrumentos de capital

Os instrumentos de capital são obrigatoriamente mensu-
rados ao justo valor, com as variações a serem reflecti-
das em P&L, ou seja, são classificados em “FVTPL”. Os 
instrumentos de capital são considerados como mantidos 
para negociação quando a entidade tem a intenção de ne-
gociar as posições com vista a realizar um lucro a curto 
prazo.

Contudo, no reconhecimento inicial, a IFRS 9 permite que 
a entidade opte irrevogavelmente, e numa base de instru-
mento-a-instrumento, por apresentar as variações do jus-
to-valor do instrumento de capital em OCI (“OCI Option”). 
Esta opção é aplicável somente a instrumentos que não 
são mantidos para negociação e que não estão reconhe-
cidos como contingente por um comprador numa combi-
nação de negócio na qual a IFRS 3 se aplica.

Quando a entidade opta pela “OCI Option”, os ganhos 
e perdas nos investimentos em instrumentos de capital 
designados em “FVOCI” serão reconhecidos em “OCI” 
e nunca poderão ser reclassificados de capital para P&L 
(mesmo quando os mesmos são desreconhecidos). Re-
lativamente aos dividendos, deverá existir uma avaliação 
para determinar se estes representam uma recuperação 
de parte do custo de investimento ou não. Os dividendos 
são usualmente reconhecidos em P&L. Contudo se se 
concluir que os mesmos representam uma recuperação 
de parte do custo de investimento os mesmos não serão 
reconhecidos em P&L. De acordo com a IFRS 9, mesmo 
quando a entidade opta pela “OCI Option”, o instrumento 
de capital não tem que ser submetido a análise de impa-
ridade.

Instrumentos de dívida

De acordo com a IFRS 9, todas as categorias primárias 
de mensuração estão disponíveis para os instrumentos de 
dívida, nomeadamente:

I. Custo amortizado;
II. Justo valor através de OCI (“FVOCI”); e
III. Justo valor através de resultados (“FVTPL”).

Como referido anteriormente, uma entidade pode irrevo-
gavelmente designar um instrumento financeiro que po-
deria ser de outra forma mensurado ao Custo amortizado 
para ser mensurado ao justo valor através de P&L (“FVO”), 
se tal designação eliminar ou reduzir significativamente a 
inconsistência no reconhecimento e mensuração (misma-
tch contabilístico) que de outra forma levaria a que a men-
suração dos activos e passivos ou o reconhecimento dos 
ganhos e perdas fosse efectuada em diferentes bases.

Custo amortizado

Um instrumento de dívida será classificado e subsequen-
temente mensurado ao Custo Amortizado somente se as 
seguintes condições se verificarem:

 • Modelo de Negócio: se o instrumento de dívida for 
mantido num modelo de negócio cujo objectivo é deter 
o activo de forma a obter os seus cash-flows contra-
tuais (“HTC”); e

 • Cumprimento com o critério SPPI: os termos contra-
tuais dos títulos de dívida originam em datas específi-
cas cash-flows que são somente pagamentos de ca-
pital e de juros sobre o montante de capital em dívida 
(“Solely Payments of Principal and Interest” – “SPPI”).

Se ambas as condições acima apresentadas se verifica-
rem, os activos financeiros poderão ser mensurados ao 
Custo Amortizado.

Os instrumentos financeiros designados ao Custo Amor-
tizado são, no momento do reconhecimento inicial, regis-
tados ao justo valor acrescido de qualquer custo de tran-
sacção elegível. O justo valor no momento inicial de um 
activo ou passivo financeiro designado ao Custo Amorti-
zado é normalmente o preço de transacção desde que o 
activo não possua uma taxa de juro abaixo do mercado. 
O justo valor de um instrumento financeiro é determinado 
de acordo com a IFRS 13 - Fair Value Measurement.

Na mensuração subsequente os instrumentos são sujei-
tos a imparidade, o juro deve ser reconhecido em P&L 
utilizando a taxa de juro efectiva (“EIR”) e os ganhos e 
perdas cambiais são igualmente reconhecidos em P&L.
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Justo valor através de OCI (“FVOCI”)

O instrumento financeiro será classificado e mensurado 
ao “FVOCI” se ambas as seguintes condições se verifi-
carem:

 • Modelo de Negócio: se o instrumento de dívida for 
mantido num modelo de negócio cujo objectivo é deter 
o activo de forma a obter os seus cash-flows contra-
tuais e, eventualmente, ganhar com a sua venda (“HTC 
and Sell”); e

 • Cumprimento com o critério SPPI os termos contra-
tuais dos títulos de dívida originam em datas específi-
cas cash-flows que são somente pagamentos de ca-
pital e de juros sobre o montante de capital em dívida 
(“Solely Payments of Principal and Interest” – “SPPI”).

Os títulos de dívida, que cumpram as duas característi-
cas acima mencionadas, serão mensurados ao justo va-
lor através de OCI (FVOCI). Isto exclui os activos para os 
quais a opção de “FVO” tenha sido aplicada.

Os ganhos e perdas relativos aos activos financeiros clas-
sificados em FVOCI resultantes de alterações no seu jus-
to valor são reconhecidos em OCI. Apresentam-se como 
excepção ao referido os casos a seguir apresentados que 
são reconhecidos em P&L:

 • O juro é reportado em juros recebidos (P&L) utilizando 
o método de taxa de juro efectiva;

 • A “ECL” e reversões são registados em imparidade de 
perdas de crédito; 

 • Os ganhos e perdas cambiais são registados em ou-
tros rendimentos ou transacções de capital;

 • Os dividendos que são registados em P&L, a não ser 
que representem um reembolso de parte do investi-
mento.

Os requisitos de mensuração para os activos mensura-
dos ao FVOCI continuam a ser aplicados de acordo com 
a IFRS 13.

No que diz respeito a títulos de dívida, quando o activo 
é desreconhecido, o ganho ou perda acumulada previa-
mente reconhecida em OCI é reclassificada para P&L.

Justo valor através de resultados (“FVTPL”)

Qualquer instrumento financeiro que não recaia em ne-
nhuma das categorias anteriores deverá ser classificado 

e mensurado ao justo valor através de resultados (“FV-
TPL”). Por exemplo, se um activo não for mantido dentro 
de um modelo de negócio “HTC” ou “HTC and Sell”, en-
tão o activo será classificado em “FVTPL”.

Ganhos e perdas em activos financeiros classificados em 
“FVTPL“, resultantes de alterações no seu justo valor são 
reconhecidos em P&L. Os requisitos de mensuração para 
os activos mensurados ao “FVTPL” continuam a ser apli-
cados de acordo com a IFRS 13.

O juro é reportado em juros recebidos (P&L) pelo menos 
mensalmente numa base de diferimento para os títulos 
de dívida registados ao “FVTPL”. Os rendimentos de divi-
dendos são também incluídos em P&L.

Identificação e mensuração de imparidade

Com referência a 31.12.2019, o Banco aplicou a Directiva 
N.º 13/DSB/DRO/2019 do Banco Nacional de Angola que 
define que o cálculo das perdas esperadas para a cartei-
ra de disponibilidades e aplicações em OIC deverá ser 
efectuado de acordo com os requisitos da IFRS 9. Deste 
modo, recomendaram a aplicação dos seguintes pressu-
postos usados pelo Banco:

 • Disponibilidades: considerar uma PD equivalente a 
1/12 (um doze avos) da PD a 12 meses atendendo ao 
rating da contraparte (ou do país em que a contraparte 
se encontra sedeada, caso a mesma não tenha rating) 
e uma LGD de 60% para todas as contrapartes que 
não tenham registado um aumento significativo do ris-
co de crédito; e

 • Aplicações: considerar uma PD a 12 meses atendendo 
ao rating da contraparte (ou do país em que a contra-
parte se encontra sedeada, caso a mesma não tenha 
rating) e uma LGD de 60% para todas as contrapartes 
que não tenham registado um aumento significativo do 
risco de crédito.

No caso concreto das perdas por imparidade para a dí-
vida pública nacional em moeda nacional e estrangeira 
(mensurada ao custo amortizado), foram considerados os 
seguintes critérios em linha com a Directiva:

 • Probabilidade de incumprimento (“PD”) a 12 meses 
para a notação de rating de Angola publicada no estu-
do da Moody’s aplicável ao exercício em questão;

 • Perda dado o incumprimento (“LGD”) associada aos 
eventos de Default soberanos verificados, conforme 
indicada no referido estudo.
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Compensação de instrumentos financeiros

O Banco procede à compensação de activos e passivos 
financeiros, apresentando um valor liquido no balanço 
quando, e apenas quando, o Banco tem o direito irrevo-
gável de os compensar numa base líquida e tem a in-
tenção de os liquidar numa base líquida ou de receber o 
valor do activo e liquidar o passivo simultaneamente.

Ganhos e perdas apenas são compensados quando tal é 
permitido pelas IFRS ou para ganhos e perdas decorren-
tes de um grupo de transacções de natureza similar.

2.8. Desreconhecimento e Activos com Imparidade      
   na Originação/Aquisição

Os activos com imparidade na originação ou na aquisição 
(“Purchase or Originated Credit Impaired” – “POCI”) são 
activos com imparidade no reconhecimento inicial – um 
activo tem imparidade se um ou mais eventos ocorreram 
e tiveram impacto negativo nos cash-flows futuros espe-
rados do activo.

Os dois eventos que levam à originação de exposições 
em POCI:

 • Novos activos financeiros após alterações que levem 
ao desreconhecimento e reconhecimento de uma nova 
operação; e

 • Novas exposições a clientes com imparidade.
O BCGA desreconhece um activo financeiro quando, e 
apenas quando, expira o direito contratual ao recebimen-
to dos cash-flows ou o activo financeiro é transferido e 
a transferência se qualifica para desreconhecimento. 
Considera-se que é transferido um activo financeiro se, 
e apenas se, forem transferidos os direitos contratuais ao 
recebimento dos cash-flows desse activo financeiro ou 
se forem mantidos os direitos contratuais ao recebimen-
to dos cash-flows, mas o BCGA assume uma obrigação 
contratual de entregar esses cash-flows a um ou mais be-
neficiários.

No caso em que sejam mantidos os direitos contratuais 
ao recebimento dos cash-flows, o BCGA deve tratar a 
operação como uma transferência apenas se todas as 
seguintes condições forem cumpridas:

I. Não tem a obrigação de pagar valores ao beneficiá-
rio excepto aqueles que sejam recebidos do activo 
original;

II. Encontra-se impedida pelos termos do acordo de 

transferência de vender o activo original; e
III. Tenha a obrigação de pagar os cash-flows recebidos 

sem atrasos materiais e não seja permitido reinvestir 
esses cash-flows até ao seu pagamento.

Quando os cash-flows contratuais de um activo finan-
ceiro são renegociados ou de outra forma modificados e 
essa renegociação ou modificação não resulta no desre-
conhecimento do activo financeiro, o BCGA recalcula o 
valor de balanço bruto do activo financeiro e reconhece 
um ganho ou perda pela diferença para o anterior valor 
de balanço bruto. O novo valor de balanço bruto do ac-
tivo deve ser determinado como o valor actual dos cash-
-flows renegociados ou modificados, descontado à taxa 
efectiva original do activo (ou à taxa de juro ajustada no 
caso de créditos adquiridos ou originados com imparida-
de) ou, quando aplicável, à taxa de juro efectiva revista. 
Quaisquer custos ou comissões incorridas são incluídos 
no novo valor de balanço bruto e amortizados durante o 
período de vida remanescente do activo.

Num cenário em que a modificação dos fluxos contra-
tuais resulta no desreconhecimento do activo financeiro, 
observam-se as seguintes implicações:

a) Necessidade de realização de nova análise SPPI com 
o intuito de determinar se as condições contratuais do 
activo financeiro modificado se enquadram no âmbito 
de SPPI;

b) Registo do novo activo financeiro pelo justo valor no 
momento inicial, sendo a eventual diferença face ao 
valor líquido contabilístico do activo anterior registada 
em resultados;

c) Caso as modificações contratuais tenham sido motiva-
das por reestruturação de um activo por dificuldades 
financeiras do devedor, o novo activo é considerado 
POCI (Purchased or originated credit impaired Finan-
cial assets), sendo as perdas por imparidade sempre 
reconhecidas com base na PD lifetime, ou seja, o novo 
activo nunca poderá ser classificado como stage 1;

d) O custo amortizado do novo activo será determinado 
com base nos fluxos de caixa esperados;

e) O novo activo financeiro reconhecido que resulte de 
uma modificação contratual de um activo financeiro 
anteriormente marcado como forbearance (de acordo 
com o Regulamento de Execução (UE) 2015/227 da 
Comissão de 9 de Janeiro de 2015 e em conformidade 
com a política interna definida pela CGD), continuará a 
manter esta marcação, sendo que o período de cura é 
reiniciado a partir da data da última reestruturação; e
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f) Para um activo financeiro originalmente classificado 
no stage 3, para efeitos do modelo de imparidade cuja 
modificação contratual conduz ao respectivo desre-
conhecimento, o novo activo financeiro a reconhecer 
manter-se-á classificado no stage 3, podendo, em fun-
ção dos triggers definidos pelo BCGA para efeitos da 
definição de incumprimento, passar posteriormente 
para o stage 2.

A IFRS 9 não concretiza quais os critérios a observar para 
distinguir em que circunstâncias é que uma alteração aos 
fluxos de caixa contratuais deve resultar no desreconhe-
cimento do activo financeiro. Desta forma, e sendo da 
responsabilidade de cada Instituição de Crédito a defi-
nição de uma política de desreconhecimento de activos 
financeiros, o BCGA alinhou a sua política com o accio-
nista maioritário onde consolida, e definiu: 

 • A abordagem para decisão relativamente ao desreco-
nhecimento ou não de um activo financeiro por alte-
ração aos fluxos de caixa contratuais deverá ter em 
consideração as razões que conduziram à respectiva 
modificação. A este nível são identificadas duas ra-
zões: 
• Dificuldades financeiras do devedor; e
• Motivações comerciais. 

Dificuldades financeiras do devedor 

Modificações contratuais que resultem do normal pro-
cesso de recuperação de crédito em incumprimento por 
dificuldades financeiras do devedor não deverão por prin-
cípio resultar no desreconhecimento do activo financeiro.

O racional subjacente é o seguinte: 

I. As alterações contratuais efectuadas em caso de 
reestruturações por dificuldades financeiras do clien-
te são necessárias à recuperação do crédito conce-
dido e constituem uma consequência desse proces-
so; e

II. No caso de ser reconhecida uma nova operação se-
ria dissociável da operação original. No entanto, a 
Instituição de Crédito, em circunstâncias normais, 
não concederia o financiamento com condições con-
tratuais iguais às condições do processo de reestru-
turação. 

Deverão, contudo, ser consideradas algumas excepções, 
nomeadamente quando se verificarem modificações 
substanciais no activo financeiro. 

Entende-se que uma alteração implica modificações 
substanciais no activo financeiro quando: 

I. As alterações ao contrato impliquem que os fluxos 
de caixa contratuais deixem de poder ser considera-
dos apenas capital e juros (SPPI) nos termos defini-
dos pela IFRS 9 e quando sujeitos ao teste SPPI; e

II. As alterações ao contrato impliquem uma alteração 
da contraparte do activo financeiro, salvo se directa-
mente relacionada com o devedor original.

Nestes casos excepcionais as alterações contratuais de-
verão dar lugar ao desreconhecimento do activo finan-
ceiro. Adicionalmente a estes critérios, entende-se que 
uma alteração contratual implica uma análise específica 
(“activo a activo”) para avaliação da existência de uma 
modificação substancial no activo financeiro quando o 
montante em dívida do activo financeiro na data da al-
teração contratual exceder os 100.000,000 Kwanzas e a 
diferença entre o valor descontado dos fluxos de caixa do 
activo financeiro com as novas condições e o valor des-
contado dos fluxos de caixa do activo originalmente reco-
nhecido, actualizados à taxa efectiva original, for superior 
a 10%. Consequentemente, uma alteração contratual que 
caia nesta situação poderá, em função da conclusão des-
ta análise específica, conduzir ao desreconhecimento do 
activo financeiro e ao reconhecimento de um novo instru-
mento financeiro.

Motivações comerciais 

Todas as modificações contratuais originadas por motiva-
ções comerciais deverão implicar um desreconhecimento 
do activo financeiro em vigor e ao reconhecimento de um 
novo. O racional subjacente prende-se pelo facto de:

I. Estas alterações serem efectuadas com o objectivo 
de reflectir, sobre o valor em dívida as condições de 
mercado actuais, na medida em que ocorrem a pedi-
do da contraparte e, caso o pedido não seja atendi-
do, o cliente pode terminar a operação tendo a capa-
cidade de contratar uma operação semelhante ou até 
mais favorável noutra Instituição de Crédito; e

II. O objectivo e/ou montante contratualizado sofrer al-
terações e não cumprir com os termos contratuais do 
contrato original.

2.9.  Outros activos tangíveis

Os outros activos tangíveis são registados ao custo de 
aquisição, reavaliados ao abrigo das disposições legais 
aplicáveis e deduzidos das amortizações e perdas por 
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imparidade acumuladas. O activo inclui despesas que 
são directamente atribuíveis à aquisição dos bens. Os 
custos subsequentes são reconhecidos como um activo 
separado apenas se for provável que deles resultarão be-
nefícios económicos futuros para o Banco. Os custos de 
reparação, manutenção e outras despesas associadas ao 
seu uso, não incorporados no activo, são reconhecidos 
como custo do exercício, na rubrica “Gastos gerais ad-
ministrativos”.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas 
constantes ao longo da vida útil estimada do bem, a qual 
corresponde ao período em que se espera que o activo 
esteja disponível para uso, conforme seguidamente des-
criminado:

Número de anos
Imóvel de serviço próprio 15 a 50

Obras em imóveis arrendados 2 a 15

Equipamento

Mobiliário e material 3 a 10

Aparelhagem de som e de imagem 6 a 7

Máquinas e ferramentas 3 a 10

Equipamento informático 2 a 10

Instalações de interiores 6 a 15

Material de transporte 4

Equipamento de segurança 2 a 10

Os terrenos não são amortizados. As amortizações dos 
restantes activos são registadas em custos do exercício.

Periodicamente são realizadas análises no sentido de 
identificar evidências de imparidade em outros activos 
tangíveis. Sempre que o valor líquido contabilístico dos 
activos tangíveis exceda o seu valor recuperável (maior 
de entre o valor de uso e o justo valor), é reconhecida 
uma perda por imparidade com reflexo em resultados, na 
rubrica “Imparidade de outros activos líquida de rever-
sões e recuperações”. As perdas por imparidade podem 
ser revertidas, também com impacto em resultados, caso 
subsequentemente se verifique um aumento no valor re-
cuperável do activo.

Quando existe indicação de que um activo possa estar 
em imparidade, o IAS 36 – Imparidade de activos exige 
que o seu valor recuperável seja estimado, devendo ser 
reconhecida uma perda por imparidade sempre que o va-
lor líquido de um activo exceda o seu valor recuperável.

As perdas por imparidade são reconhecidas na demons-
tração dos resultados.

2.10. Activos intangíveis

Software

Os custos incorridos com a aquisição de software a ter-
ceiras entidades são capitalizados, assim como as des-
pesas adicionais suportadas pelo Banco necessárias à 
sua implementação. Estes custos são amortizados linear-
mente pelo período da vida útil estimado, a qual se situa 
normalmente em 3 anos.

Encargos com projectos de investigação e desen-
volvimento

Os custos directamente relacionados com o desenvol-
vimento de aplicações informáticas, sobre os quais seja 
expectável que estes venham a gerar benefícios económi-
cos futuros para além de um exercício, são reconhecidos 
e registados como activos intangíveis. 

Todos os restantes encargos relacionados com os servi-
ços informáticos são reconhecidos como custos quando 
incorridos.

2.11.  Activos não correntes detidos para venda

A norma IFRS 5 – “Activos não correntes detidos para 
venda e unidades operacionais descontinuadas” é apli-
cável a activos isolados e também a grupos de activos a 
alienar, através de venda ou outro meio, de forma agrega-
da numa única transacção, bem como todos os passivos 
directamente associados a esses activos que venham a 
ser transferidos na transacção (denominados “grupos de 
activos e passivos a alienar”). Os activos não correntes, 
ou grupos de activos e passivos a alienar são classifica-
dos como detidos para venda sempre que seja expectá-
vel que o seu valor de balanço venha a ser recuperado 
através de venda, e não de uso continuado. Para que um 
activo (ou grupo de activos e passivos) seja classificado 
nesta rubrica é necessário o cumprimento dos seguintes 
requisitos:
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I. A probabilidade de ocorrência da venda seja elevada;
II. O activo esteja disponível para venda imediata no 

seu estado actual; e,
III. Deverá existir a expectativa de que a venda se ve-

nha a concretizar até 12 meses após a classificação 
do activo nesta rubrica. Os activos registados nesta 
rubrica não são amortizados, sendo valorizados ao 
menor entre o custo de aquisição e o justo valor, de-
duzido dos custos a incorrer na venda. O justo valor 
destes activos é determinado com base em avalia-
ções de peritos. Caso o valor registado em balanço 
seja superior ao justo valor, deduzido dos custos de 
venda, são registadas perdas por imparidade na ru-
brica “Imparidade de outros activos líquida de rever-
sões e recuperações”.

São igualmente classificados nesta rubrica os imóveis 
e outros bens arrematados obtidos por recuperação de 
créditos vencidos, os quais são registados pelo valor de 
arrematação.

Uma extensão do período durante o qual se exige que a 
venda seja concluída não exclui que um activo seja clas-
sificado como detido para venda, se o atraso for causado 
por acontecimentos e circunstâncias fora do controlo do 
Banco e se houver suficiente prova de que o Banco con-
tinua comprometido com o seu plano de vender o acti-
vo. Adicionalmente, no âmbito da legislação em vigor do 
Banco Nacional de Angola, o BCGA após 12 meses de 
registo de um activo como Activo não corrente disponível 
para venda, solicita ao BNA o registo continuo nessa ru-
brica e informa dos esforços desenvolvidos para a venda. 
Caso tal comunicação ao BNA dê origem a um parecer 
desfavorável, o BCGA efectuará a transferência do activo 
da rubrica “Activos não correntes disponíveis para venda” 
para a rubrica “Outros Activos” pelo mesmo valor conta-
bilístico, continuando os esforços de alienação.

O BCGA analisa periodicamente o valor recuperável dos 
imóveis recebidos por recuperação de créditos ou outros 
imóveis reclassificados como activos não correntes de-
tidos para venda através de um modelo de imparidade 
desenvolvido para o efeito. A imparidade é determinada 
de forma individual para todos os imóveis, no âmbito do 
modelo de análise individual de imparidade, são ponde-
radas as particularidades do imóvel assim como da es-
tratégia de desinvestimento que se pretende prosseguir, 
incorporando informação disponível sobre a procura, a 
oferta e outros riscos específicos, nomeadamente no que 
concerne a licenciamentos, necessidades de investimen-
to, situações de ocupação, contratos de arrendamento 
ou outros susceptíveis de influenciar o seu valor.

Adicionalmente, esta valorização foi ajustada às indica-
ções dadas pelo BNA através da Directiva N.º 13/DSB/
DRO/2019 assumindo a ponderação dos 3 cenários, onde 
procedemos ao ajustamento com base nas taxas de des-
conto específicas em função da antiguidade da avaliação. 
Assim, foram utilizadas as seguintes taxas de desconto 
atendendo à antiguidade da avaliação dos imóveis:

Desconto
Antiguidade  
da avaliação 

> = 50%  
obra concluída 

< 50%  
obra concluída 

Inferior a 1 ano Não aplicável Não aplicável
Entre 1 a 2 anos 20% 25%
Entre 2 e 3 anos 30% 40%
Mais de 3 anos 55% 65%

2.12.  Locações (IFRS 16)

O Banco adoptou, com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2019, a IFRS 16 – Locações em substituição da IAS 
17 – Locações, que estabelece os princípios aplicáveis ao 
reconhecimento, à mensuração, à apresentação e à divul-
gação de contratos de locação, com o objectivo de ga-
rantir informações pertinentes que representem fielmente 
estas transacções.

A IFRS 16 introduziu alterações significativas na forma de 
contabilização de contratos de locação na perspectiva do 
locatário, devendo este reconhecer no seu balanço um 
activo pelo direito de uso e um passivo relativo às res-
ponsabilidades inerentes aos referidos contratos, excep-
to quando se trate de contratos de locação a curto prazo.

No início de um contrato, o Banco avalia se um contrato 
é, ou contém, uma locação. É uma locação um contrato 
ou parte de um contrato que transmite o direito de usar 
um activo (o activo subjacente) durante um certo período, 
em troca de uma retribuição. Para avaliar se um contrato 
transmite o direito de controlar o uso de um activo identi-
ficado, o Banco avalia, se:

I. O contrato envolve o uso de um activo identificado 
– o activo poderá ser especificado de forma explí-
cita ou implícita e deve ser fisicamente distinto ou 
representar substancialmente toda a capacidade de 
um activo fisicamente não distinto. Mesmo que um 
activo seja especificado, o Banco não tem o direito 
de usar um activo identificado se o fornecedor tiver o 
direito substantivo de substituir esse activo durante o 
período de utilização;
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II. O Banco tem o direito de obter substancialmente to-
dos os benefícios económicos do uso do activo iden-
tificado, durante todo o período de utilização; e

III. O Banco tem o direito de orientar o uso do activo 
identificado. O Banco tem este direito quando tem os 
direitos de tomada de decisão mais relevantes para 
alterar o modo e a finalidade com que o activo é usa-
do durante todo o período de utilização. Nos casos 
em que a decisão sobre como e para que finalidade 
o activo é utilizado é predeterminada, o Banco tem o 
direito de orientar o uso do activo se:

• O Banco tem o direito de explorar o activo (ou de 
mandar outros explorar o activo da forma que ele 
determinar) durante todo o período de utilização, 
sem que o fornecedor tenha o direito de alterar es-
sas instruções de exploração; ou

• O Banco concebeu o activo (ou aspectos específi-
cos do activo) de uma forma que determine previa-
mente o modo e a finalidade com que o activo será 
usado durante todo o período de utilização.

O Banco aplicou a IFRS 16 aos contratos celebrados ou 
alterados em ou após 1 de Janeiro de 2019.

No início ou na reavaliação de um contrato que contenha 
um componente da locação, o Banco imputa a retribuição 
no contrato a cada componente da locação com base nos 
seus preços individuais. No entanto, para as locações de 
terrenos e edifícios nos quais é locatário, o Banco optou 
por não separar as componentes de não locação e con-
tabilizar as componentes da locação e de não locação 
como uma única componente.

Como locatário

O Banco reconhece um activo sob direito de uso e um 
passivo da locação na data de início da locação. O activo 
sob direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, o 
qual inclui o valor inicial do passivo da locação ajustado 
de todos os pagamentos antecipados da locação em ou 
antes da data de início (deduzidos os incentivos à loca-
ção recebidos), adicionado de quaisquer custos directos 
iniciais incorridos e da estimativa dos custos para des-
mantelamento e remoção do activo subjacente ou para 
restaurar o activo subjacente ou as instalações na qual 
está localizado.

Subsequentemente, o activo sob direito de uso é depre-
ciado utilizando o método linear desde a data de início 
até ao fim da vida útil do activo sob direito de uso ou ao 
fim do prazo da locação, consoante o que terminar pri-
meiro. A vida útil estimada dos activos sob direito de uso 

é determinada seguindo os mesmos princípios dos Acti-
vos Tangíveis. Adicionalmente, o activo sob direito de uso 
é periodicamente deduzido das perdas por imparidade, se 
existirem, e ajustado por determinadas remensurações do 
passivo da locação.

O passivo da locação é mensurado inicialmente pelo va-
lor presente dos pagamentos da locação que não tenham 
sido efectuados nessa data, descontados segundo a taxa 
de juro implícita na locação, se essa taxa puder ser facil-
mente determinada. Se a taxa não puder ser facilmente 
determinada, deve ser utilizada a taxa incremental de fi-
nanciamento do Banco. Por norma, o Banco utiliza como 
taxa de desconto a sua taxa incremental de financiamento.

Os pagamentos de locação incluídos na mensuração do 
passivo da locação compreendem os seguintes pagamen-
tos pelo direito de usar o activo subjacente durante o prazo 
de locação que não tenham sido efectuados nessa data:

I. Pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos em 
substância), menos os incentivos à locação;

II. Pagamentos variáveis que dependam de um índice ou 
uma taxa, inicialmente mensurados utilizando a taxa 
ou o índice existente à data de início;

III. Montantes que se espera que venham a ser pagos a 
título de garantias de valor residual;

IV. O preço do exercício de uma opção de compra, se 
o Banco estiver razoavelmente certo de exercer essa 
opção; e

V. Pagamentos de sanções por rescisão da locação, se 
o prazo da locação reflectir o exercício de uma opção 
de rescisão da locação pelo Banco.

O passivo da locação é mensurado ao custo amortizado 
usando o método da taxa de juro efectiva. É remensurado 
quando existe uma alteração aos pagamentos futuros da 
locação decorrentes de uma alteração num índice ou taxa, 
quando ocorre uma alteração na estimativa do Banco do 
montante que se espera pagar ao abrigo de uma garantia 
de valor residual, ou sempre que o Banco altera a sua ava-
liação sobre a expectativa de exercer ou não uma opção 
de compra, prorrogação ou rescisão.

Sempre que o passivo da locação é remensurado, o Banco 
reconhece o montante da remensuração do passivo da lo-
cação como um ajustamento ao activo sob direito de uso. 
No entanto, caso a quantia escriturada do activo sob direi-
to de uso se encontre reduzida a zero e houver uma outra 
redução na mensuração do passivo da locação, o Banco 
reconhece essa redução na demonstração de resultados.
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O Banco apresenta os activos sob direito de uso que não 
correspondem à definição de propriedade de investimen-
to em “Outros Activos Tangíveis” e os passivos da loca-
ção em “Outros Passivos” no balanço.

A norma permite que um locatário não reconheça os ac-
tivos sob direito de uso e os passivos da locação de cur-
to prazo que têm um prazo de locação de 12 meses ou 
inferior e locações de activos de baixo valor, sendo os 
pagamentos associados a estas locações reconhecidos 
como despesa pelo método linear durante a vigência do 
contrato.

O Banco optou por aplicar a isenção definida pela IFRS 
16 para o reconhecimento dos activos sob direito de uso 
e passivos da locação para locações de curta duração, 
cujo prazo de locação seja igual ou inferior a 12 meses, e 
locações de activos de baixo valor. Deste modo, o Ban-
co reconhece as despesas associadas a estes contratos 
directamente em “Gastos gerais administrativos” na De-
monstração de Resultados.

Como locador

Quando o Banco actua como locador, no início da loca-
ção determina se a mesma deve ser classificada como 
uma locação operacional ou uma locação financeira.

Para classificar cada locação, o Banco efectua uma ava-
liação global sobre se a locação transfere substancial-
mente todos os riscos e benefícios inerentes à proprieda-
de do activo subjacente. No caso de a locação transferir 
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes 
à propriedade do activo subjacente, a mesma é classifi-
cada como locação financeira, caso contrário, como lo-
cação operacional. Como parte desta avaliação, o Banco 
considera alguns indicadores tais como se a locação é 
realizada para a maior parte da vida económica do activo.

Quando o Banco é um locador intermediário, este con-
tabiliza os seus interesses na locação principal e na su-
blocação separadamente. A classificação da sublocação 
é efectuada por referência ao activo sob direito de uso 
decorrente da locação original, e não por referência ao 
activo subjacente. No caso da locação original ser um 
contrato de locação de curto prazo, à qual o Banco aplica 
a isenção de reconhecimento descrita anteriormente, o 
Banco classifica a sublocação como uma locação ope-
racional.

Se um contrato contém componentes de locação e de 
não locação, o Banco aplicará a IFRS 15 para imputar a 

retribuição prevista no contrato.

O Banco reconhece os pagamentos de locação recebi-
dos sob locações operacionais como proveito numa base 
linear durante o prazo da locação como parte dos “Gas-
tos Gerais Administrativos”.

As políticas contabilísticas aplicáveis ao Banco como lo-
cador no período comparativo não foram diferentes da 
IFRS 16.

2.13.  Impostos sobre lucros

O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Im-
posto Industrial, sendo considerado fiscalmente um contri-
buinte que integra o Grupo A. 

A 1 de Janeiro de 2015 entrou em vigor o novo Código do 
Imposto Industrial, aprovado pela Lei n.º 19/14, de 22 de 
Outubro, o qual passou a determinar que os rendimen-
tos sujeitos a Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC) 
são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tri-
butável, não consubstanciando o IAC um gasto dedutível 
fiscalmente.

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/11, de 30 de De-
zembro, veio introduzir diversas alterações legislativas ao 
Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais, tendo 
sido, entretanto, alterado pelo Decreto Legislativo Presi-
dencial n.º 2/14, de 20 de Outubro.

O total dos impostos sobre lucros registados em resulta-
dos engloba os impostos correntes e os impostos diferidos.

I. Imposto corrente

O imposto corrente engloba o Imposto Industrial, o qual é 
calculado com base no lucro tributável do exercício, po-
dendo este ser diferente do resultado contabilístico em 
resultado de ajustamentos nos termos do Código do Im-
posto Industrial.

Adicionalmente, nos termos do Código do Imposto In-
dustrial, os contribuintes cuja actividade se encontre no 
âmbito dos poderes de supervisão do Banco Nacional de 
Angola, como é o caso do BCGA, devem efectuar, até ao 
final do mês de Agosto de cada ano, a liquidação provisó-
ria do Imposto Industrial referente a esse exercício, sendo 
o imposto a entregar calculado com base em 2% sobre 
o resultado derivado das operações de intermediação fi-
nanceira, apurado nos primeiros seis meses do exercício 
fiscal anterior, excluídos os rendimentos sujeitos a IAC.
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O IAC incide, genericamente, sobre os rendimentos pro-
venientes das aplicações financeiras do Banco, nomea-
damente rendimentos de aplicações, juros de títulos de 
dívida e, de forma genérica, quaisquer outros rendimentos 
derivados da simples aplicação de capitais. A taxa varia 
entre 5% (no caso de rendimentos de títulos de dívida 
admitidos à negociação em mercado regulamentado e 
que apresentem uma maturidade igual ou superior a três 
anos) e 15%.

II. Imposto diferido

O imposto diferido corresponde ao impacto no imposto a 
recuperar/pagar em períodos futuros resultantes de dife-
renças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor 
de balanço dos activos e passivos e a sua base tributável, 
utilizados na determinação do lucro tributável.

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas 
de imposto que se antecipa estarem em vigor à data da re-
versão das diferenças temporárias, que correspondem às 
taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data 
de balanço. O Banco procede, conforme estabelecido na 
IAS 12 – Imposto sobre o Rendimento, parágrafo 74, à 
compensação dos activos e passivos por impostos diferi-
dos sempre que: (i) tenha o direito legalmente executável 
de compensar activos por impostos correntes e passivos 
por impostos correntes; e (ii) os activos e passivos por 
impostos diferidos se relacionarem com impostos sobre o 
rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre 
a mesma entidade tributável ou diferentes entidades tribu-
táveis que pretendam liquidar passivos e activos por im-
postos correntes numa base líquida, ou realizar os activos 
e liquidar os passivos simultaneamente, em cada período 
futuro em que os passivos ou activos por impostos dife-
ridos se esperem que sejam liquidados ou recuperados. 

2.14.  Benefícios aos empregados

O crédito a colaboradores inclui os empréstimos con-
cedidos a colaboradores no âmbito do estabelecido em 
normativos internos. Estes créditos têm associados ta-
xas bonificadas pelo que para efeito da quantificação do 
benefício ao colaborador, o momento do reconhecimento 
inicial, o Banco calcula o justo valor do crédito concedi-
do, descontando os respectivos fluxos contratuais à taxa 
média de mercado aplicável aos clientes do Banco no 
mesmo período. Este montante é depois amortizado de 
forma linear durante o período mais curto entre (i) a dura-
ção do crédito ou (ii) o número de anos que medeia entre 
a data de concessão do crédito e a data legal em que o 
colaborador se reforma.

Os benefícios de curto prazo a empregados são regis-
tados como custo assim que o serviço associado tiver 
sido prestado. É reconhecido um passivo pelo montante 
expectável a ser liquidado, se o Banco tiver uma obriga-
ção presente, legal ou construtiva, de pagar este montan-
te como resultado de um serviço prestado no passado 
pelo colaborador e essa obrigação possa ser fiavelmente 
estimada.

Fundo de Apoio Social

O Fundo de Apoio Social do Banco Caixa Geral Angola 
tem como objectivo atribuir apoio financeiro aos colabo-
radores na satisfação de necessidades de carácter social 
e material, designadamente:

 • Formação profissional bancária e financeira diferen-
ciada, através da realização de acções de formação e 
concessão de bolsas de especialização;

 • Criação e manutenção de infra-estruturas de cariz so-
cial e de suporte de vida familiar e lúdico;

 • Constituição e gestão de fundos complementares de 
velhice e reforma;

 • Apoio em caso de emergência social.
As dotações financeiras do Fundo Social são exclusiva-
mente feitas por aprovação do Conselho de Administra-
ção pela afectação em cada período económico de uma 
percentagem dos lucros antes de deduzidos os impostos. 
As dotações não utilizadas anualmente transitam para o 
orçamento do ano seguinte.

2.15.  Provisões

São reconhecidas provisões quando (i) o Banco tem uma 
obrigação presente (legal ou decorrente de práticas pas-
sadas ou políticas publicadas que impliquem o reconheci-
mento de certas responsabilidades), (ii) seja provável que 
o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa 
ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.

A mensuração das provisões tem em conta os princípios 
definidos na IAS 37 no que respeita à melhor estimativa 
do custo expectável, ao resultado mais provável das ac-
ções em curso e tendo em conta os riscos e incertezas 
inerentes ao processo.

Nos casos em que o efeito do desconto é material, as 
provisões correspondem ao valor actual dos pagamentos 
futuros esperados, descontados a uma taxa que conside-
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ra o risco associado à obrigação.

As provisões são revistas no final de cada data de repor-
te e ajustadas para reflectir a melhor estimativa, sendo 
revertidas por contrapartida de resultados na proporção 
dos pagamentos que não sejam prováveis.

As provisões são desreconhecidas através da sua utilização 
para as obrigações para as quais foram inicialmente cons-
tituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar.

2.16.  Reconhecimento de juros

Os resultados referentes a juros de instrumentos financei-
ros activos e passivos mensurados ao custo amortizado 
são reconhecidos nas rubricas de juros e rendimentos 
similares ou juros e encargos similares (margem financei-
ra), pelo método da taxa de juro efectiva. Os juros à taxa 
efectiva de activos financeiros ao justo valor através de 
outro rendimento integral também são reconhecidos em 
margem financeira.

A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que descon-
ta os pagamentos ou recebimentos futuros estimados 
durante a vida esperada do instrumento financeiro (ou, 
quando apropriado, por um período mais curto) para o 
valor líquido actual de balanço do activo ou passivo fi-
nanceiro.

Para a determinação da taxa de juro efectiva, o Banco 
procede à estimativa dos fluxos de caixa futuros consi-
derando todos os termos contractuais do instrumento 
financeiro (por exemplo opções de pagamento antecipa-
do), não considerando eventuais perdas por imparidade. 
O cálculo inclui as comissões pagas ou recebidas consi-
deradas como parte integrante da taxa de juro efectiva, 
custos de transacção e todos os prémios ou descontos 
directamente relacionados com a transacção, excepto 
para activos e passivos financeiros ao justo valor através 
de resultados.

No caso de activos financeiros ou grupos de activos fi-
nanceiros semelhantes para os quais foram reconheci-
das perdas por imparidade (stage 3), os juros registados 
em resultados são determinados com base na taxa de 
juro utilizada para desconto de fluxos de caixa futuros na 
mensuração da perda por imparidade.

2.17.  Reconhecimento de rendimentos de serviços  
      e comissões

Os rendimentos resultantes de serviços e comissões são 

reconhecidos de acordo com os seguintes critérios:

 • Quando são obtidos à medida que os serviços são 
prestados, o seu reconhecimento em resultados é 
efectuado no período a que respeitam de acordo com 
a IFRS 15;

 • Quando resultam de uma prestação de serviços, o seu 
reconhecimento é efectuado quando o referido serviço 
está concluído acordo com a IFRS 15.

 • Quando são uma parte integrante da taxa de juro efec-
tiva de um instrumento financeiro, os proveitos resul-
tantes de serviços e comissões são registados na mar-
gem financeira de acordo com a IFRS 9.

2.18.  Resultados em operações financeiras

O Resultado de operações financeiras reflecte os ganhos 
e perdas dos activos financeiros ao justo valor através de 
resultados, isto é, variações de justo valor. Inclui igual-
mente mais ou menos valias de alienações de instrumen-
tos de dívida de activos financeiros ao justo valor através 
de outro rendimento integral e de outros activos financei-
ros ao custo amortizado.

2.19.  Caixa e seus equivalentes

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a cai-
xa e seus equivalentes englobam os valores registados 
no balanço com maturidade inferior a três meses a contar 
da data de balanço, onde se incluem a caixa, depósitos 
à ordem no BNA e as disponibilidades em outras institui-
ções de crédito.

2.20.  Garantias financeiras e Compromissos

Garantias financeiras são contratos que obrigam o Banco 
a efectuar pagamentos específicos de forma a reembol-
sar o detentor por uma perda incorrida em virtude de um 
devedor falhar o cumprimento de um pagamento. Com-
promissos são compromissos firmes com o objectivo de 
fornecer crédito ao abrigo de condições pré-determinadas.

Passivos que decorrem de garantias financeiras ou com-
promissos dados para fornecer um empréstimo a uma 
taxa de juro abaixo do valor de mercado são inicialmen-
te reconhecidos ao justo valor, sendo o justo valor inicial 
amortizado durante o período de vida útil da garantia ou 
compromisso. Subsequentemente o passivo é registado 
ao mais alto entre o valor amortizado e o valor presente 
de qualquer pagamento expectável para liquidar.
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2.21.  Resultados por acção

Os resultados por acção básicos são calculados dividin-
do o resultado líquido atribuível a accionistas do Banco 
pelo número médio ponderado de acções ordinárias em 
circulação, excluindo o número médio de acções próprias 
detidas pelo Banco.

Para o resultado por acção diluído, o número médio de 
acções ordinárias em circulação é ajustado de forma a 
reflectir o efeito de todas as potenciais acções ordinárias 
tratadas como diluidoras. Emissões contingentes ou po-
tenciais são tratadas como diluidoras quando a sua con-
versão para acções faz decrescer o resultado por acção.

Se o resultado por acção for alterado em resultado de 
uma emissão a prémio ou desconto ou outro evento que 
altere o número potencial de acções ordinárias ou altera-
ções nas políticas contabilísticas, o cálculo do resultado 
por acção para todos os períodos apresentados é ajusta-
do retrospectivamente.

Nota 3 – Principais estimativas e julgamentos utiliza-
dos na elaboração das demonstrações financeiras

Os IFRS estabelecem uma série de tratamentos conta-
bilísticos e requerem que o Conselho de Administração 
efectue julgamentos e faça as estimativas necessárias 
para decidir qual o tratamento contabilístico mais ade-
quado. As principais estimativas contabilísticas e julga-
mentos utilizados na aplicação dos princípios contabi-
lísticos pelo Banco são apresentadas nesta Nota, tendo 
como objectivo melhorar o entendimento de como a sua 
aplicação afecta os resultados reportados do Banco e a 
sua divulgação. Uma descrição alargada das principais 
políticas contabilísticas utilizadas pelo Banco é apresen-
tada na Nota 2 às demonstrações financeiras.

Considerando que, em muitas situações, existem alterna-
tivas ao tratamento contabilístico adoptado pelo Conse-
lho de Administração, os resultados reportados pelo Ban-
co poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente 
fosse escolhido. O Conselho de Administração considera 
que as escolhas efectuadas são apropriadas e que as de-
monstrações financeiras apresentam de forma verdadeira 
e apropriada a posição financeira do Banco e o resultado 
das suas operações em todos os aspectos materialmente 
relevantes.

3.1.  Perdas por imparidade em crédito a clientes e 
outros instrumentos

O Banco efectua uma revisão periódica da sua carteira de 
crédito de forma a avaliar a existência de perdas por impa-
ridade, conforme referido na política contabilística descrita 
na Nota 2.6.

O processo de avaliação da carteira de crédito de forma 
a determinar se uma perda por imparidade deve ser re-
conhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. 
Este processo inclui factores como a probabilidade de in-
cumprimento, as notações de risco, o valor dos colaterais 
associado a cada operação, as taxas de recuperação e 
as estimativas quer dos fluxos de caixa futuros, quer do 
momento do seu recebimento.

Metodologias alternativas e a utilização de outros pres-
supostos e estimativas poderiam resultar em níveis dife-
rentes das perdas por imparidade reconhecidas, com o 
consequente impacto nos resultados do Banco.

O Banco considera que a imparidade determinada com 
base na metodologia descrita na Nota 2.6 permite reflec-
tir de forma adequada o risco associado à sua carteira 
de crédito a clientes, tendo em conta as regras definidas 
pela norma IFRS 9.

3.2.  Impostos sobre os lucros

Os impostos sobre os lucros são determinados pelo Ban-
co com base nas regras definidas pelo enquadramento 
fiscal em vigor. No entanto, em algumas situações a le-
gislação fiscal pode não ser suficientemente clara e ob-
jectiva e originar a existência de diferentes interpretações. 
Nestes casos, os valores registados resultam do melhor 
entendimento dos órgãos responsáveis pelo Banco sobre 
o correcto enquadramento das suas operações, o qual é, 
no entanto, susceptível de ser questionado por parte das 
Autoridades Fiscais.

As Autoridades Fiscais têm a possibilidade de rever o cál-
culo da matéria colectável efectuado pelo Banco durante 
um período de dez anos. Desta forma, é possível que haja 
correcções à matéria colectável, resultantes principal-
mente de diferenças na interpretação da legislação fiscal, 
que pela sua probabilidade, o Conselho de Administração 
considera que não terão efeito materialmente relevante 
ao nível das demonstrações financeiras.

3.3.  Justo Valor - Divulgação de instrumentos  
financeiros ao custo amortizado

O justo valor é baseado em cotações de mercado, quan-
do disponíveis, e na ausência de cotação é determinado 
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com base na utilização de preços de transacções recen-
tes semelhantes e realizadas em condições de mercado, 
ou com base em metodologias de avaliação baseadas em 
técnicas de fluxos de caixa futuros descontados consi-
derando as condições de mercado, o valor temporal, a 
curva de rentabilidade e factores de volatilidade. Estas 
metodologias podem requerer a utilização de pressupos-
tos ou julgamentos na estimativa do justo valor.

Consequentemente, a utilização de diferentes metodo-
logias ou de diferentes pressupostos ou julgamentos na 
aplicação de determinado modelo, poderia originar resul-
tados financeiros diferentes daqueles reportados.

3.4. Provisões / Contingências

São reconhecidas provisões sempre que exista uma obri-
gação presente (legal ou construtiva), de que seja prová-

vel que o seu pagamento venha a ser exigido no futuro e 
este possa ser mensurado com fiabilidade.

As contingências não são registadas nas demonstrações 
financeiras, sendo objecto de divulgação caso a possibili-
dade de virem a ser realizados pagamentos não seja clas-
sificada como remota.

A decisão quanto ao reconhecimento de provisões e res-
pectiva mensuração tem em conta a avaliação realizada 
pela gestão quanto aos riscos e incertezas associados 
aos processos em curso e expectativa de concretização 
dos fluxos de caixa futuros, tendo por referência a melhor 
informação que se encontre disponível à data de encerra-
mento das demonstrações financeiras.

Nota 4 – Margem Financeira
O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de 
Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Juros e rendimentos similares

Activos financeiros mensurados ao custo amortizado

Juros de crédito a clientes 13 650 121 9 295 069 

Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito 1 784 921  426 176 

Juros de investimentos ao custo amortizado 15 889 164 17 089 551 

31 324 206 26 810 796 

Activos financeiros mensurados ao justo valor

Juros de crédito a clientes 1 363 175 1 470 520 

1 363 175 1 470 520 

32 687 381 28 281 316 

Juros e encargos similares

Juros de recursos de bancos centrais e instituições de crédito  610 036 1 960 162 

Juros de recursos de clientes 7 541 826 5 033 957 

Juros de passivos de locação  160 993  - 

8 312 855 6 994 119 

Margem Financeira 24 374 526 21 287 197 

A rubrica de juros de créditos a clientes inclui o efeito posi-
tivo de AOA 562.688 milhares (31 de Dezembro de 2018: 
efeito positivo de AOA 246.234 milhares) relativo a comis-

sões e outros proveitos contabilizados de acordo com o 
método da taxa de juro efectiva, conforme estabelecido na 
IFRS 9 e explicado na Nota 2.7.
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A rubrica de juros de disponibilidades e aplicações em 
instituições de crédito apresentou um proveito de AOA 
1.784.921 milhares (31 de Dezembro de 2018: AOA 
426.176 milhares). O crescimento verificado nesta rubrica 
deveu-se ao aumento dos saldos de juros recebidos em 
resultado de operações no mercado monetário interfinan-
ceiro no estrangeiro.

Apesar de termos verificado um aumento em balanço dos 
activos ao custo amortizado com referência a 31 de De-
zembro de 2019, durante o exercício de 2019 verificou-se 
uma degradação da taxa média de rentabilidade da car-
teira global devido à volatilidade das taxas de juro.

A rubrica de juros de recursos de bancos centrais e insti-
tuições de crédito teve uma redução significativa no exer-
cício de 2019, com um custo de AOA 610.036 milhares 
(31 de Dezembro de 2018: AOA 1.960.162 milhares).

A rubrica de juros de recursos de clientes, que reflecte 
a remuneração paga pelos depósitos dos clientes, teve 
um custo no exercício de 2019 de AOA 7.541.826 milha-
res (31 de Dezembro de 2018: AOA 5.033.957 milhares), 
superior ao ano anterior, devido ao aumento da remune-
ração paga pelos depósitos a prazo, que reflecte o cres-
cimento verificado nesta carteira.

Nota 5 – Resultados de serviços 
e comissões
O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de 
Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Rendimentos de serviços e comissões

Por serviços bancários prestados 1 547 368 1 370 162 

Expediente, comunicações e manutenção  834 260 1 297 353 

Por compromissos para terceiros 1 623 199  873 245 

Por operações cambiais  633 457  828 067 

Operações de títulos com clientes  88 368  122 652 

Por garantias e outros serviços prestados  103 998  58 427 

Por serviços prestados  27 683  16 136 

Outros  15 445  10 926 

4 873 778 4 576 968 

Encargos com serviços e comissões

Por serviços prestados por terceiros ( 974 888) ( 655 302)

3 898 890 3 921 666 

Esta rubrica inclui os resultados decorrentes de comis-
sões, sendo que a ligeira redução ocorrida do saldo desta 
rubrica, resulta de um aumento, ainda que pouco signifi-
cativo, no montante de encargos com serviços e comis-
sões por serviços prestados por terceiros, nomeadamen-

te no que refere a comissões de ordens de pagamento 
recebidas (OPR), comissões de transporte de valores  
e comissões de fiscalização.
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Nota 6 – Resultados cambiais
O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Proveitos Custos Total Proveitos Custos Total

Operações cambiais realizadas com clientes 5 504 836 (4 489 797) 1 015 039 3 106 835 (4 372 361) (1 265 526)

Depósitos de clientes indexados a moeda 
estrangeira  5 400 (18 220 223) (18 214 823) - (8 633 704) (8 633 704)

Obrigações em moeda estrangeira e indexadas 
a moeda estrangeira 84 439 531 (57 017 333) 27 422 198 66 107 029 (19 432 291) 46 674 738 

Variação cambial de outros activos e passivos 
em moeda estrangeira

141 128 270 461 (141 128 155 
905)

 114 556 94 690 800 651 (94 713 903 242) (23 102 591)

 10 336 970 13 672 917 

Esta rubrica inclui os resultados decorrentes da reavalia-
ção cambial de activos e passivos monetários expressos 
em moeda estrangeira de acordo com a política contabi-
lística descrita na Nota 2.2. 

O resultado cambial gerado pelos depósitos de clientes 
indexados ao dólar norte-americano gerou um custo no 
montante de AOA 18.214.823 milhares (31 de Dezembro 
de 2018: AOA 8.633,704 milhares). 

O resultado cambial gerado pelas obrigações em dólares 
norte-americanos e obrigações indexadas ao dólar norte-
-americano gerou um proveito de AOA 27.422,198 milha-

res (31 de Dezembro de 2018: AOA 46.674,738 milhares). 
A variação registada em 2019, deveu-se à evolução do 
preço dos Kwanzas face às divisas internacionais, como 
se pode verificar na Nota 2.1 do presente relatório.

Nota 7 – Resultados de alienação de outros 
activos
Esta rubrica, no valor de AOA 72,952 milhares (31 de De-
zembro de 2018: AOA 22,937 milhares) respeita às mais 
e menos valias obtidas com a alienação de activos fixos 
tangíveis.

Nota 8 – Outros resultados de exploração

O valor desta rubrica é composto por:
(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Outros proveitos de exploração

Por reembolso de despesas  316 676  104 822 

Recuperação de capital e juros de crédito -  146 966 

Outros proveitos operacionais  413 462  922 998 

Prestação de serviços diversos -  6 491 

 730 138 1 181 277

Outros custos de exploração

Impostos directos e indirectos (1 968 087) (1 630 957)

Outros custos operacionais ( 319 863) ( 390 489)

Prestação de serviços diversos ( 42 671) - 

(2 330 621) (2 021 446)

(1 600 483) ( 840 169)
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Nota 9 – Custos com pessoal
O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de 
Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Orgãos Sociais

Remuneração base  770 050  597 500 

Outros custos  149 030  136 091 

 919 080  733 591 

Colaboradores

Remunerações 5 870 235 5 670 711 

Encargos sociais obrigatórios  464 784  198 328 

Encargos sociais facultativos  647 064  641 895 

Outros custos  105 925  71 964 

7 088 008 6 582 898 

8 007 088 7 316 489

Os custos com pessoal cresceram em 2019 9% valor 
abaixo da inflação que foi de 16,9%. No decurso do ano 
de 2019, procedeu-se a um ajuste da tabela salarial de 
cerca de 17% em termos médios.

A comparação dos custos com as remunerações dos Or-
gãos Sociais (OS), está influenciada quer pela valorização 
do USD face ao Kwanza de cerca de 57%, sendo que a 
base de 2018 não é comparável pois alguns dos OS só 
foram registados e começaram a receber remunerações 
a partir do terceiro trimestre de 2019.

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica Encargos sociais 
facultativos inclui AOA 108.939 milhares (31 de Dezembro 
de 2018: AOA 437.205 milhares) referente ao seguro de 
saúde e inclui ainda AOA 513.722 milhares (31 de Dezem-
bro de 2018: AOA 191.407 milhares) referente ao Fundo 
de Apoio Social.

A rubrica Outros custos desagrega-se como se segue:

A variação dos outros resultados de exploração é justifi-
cada, principalmente, pela variação da rubrica de Outros 
Proveitos Operacionais, devido à redução de proveitos 
relativos a correcções extraordinárias ocorridas no exer-
cício de 2018 e que não se repetiram no exercício em 
análise, tal como é exemplo o impacto da reversão da 
estimativa de bónus para colaboradores e da rubrica de 
Outros Custos Operacionais, que registou um aumento 

significativo dos custos associados a insuficiência de 
provisões.

A rubrica Impostos directos e indirectos inclui o montante 
de AOA 1.206.305 milhares (31 de Dezembro de 2018: 
AOA 1.398.922 milhares) relativo a Imposto sobre a Apli-
cação de Capitais.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Outros custos

Benefícios a colaboradores  72 294  46 983 

Outros  33 631  24 981 

 105 925  71 964 
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Esta rubrica inclui o montante de AOA 72.294 milhares 
(31 de Dezembro de 2018: AOA 46.983 milhares) referen-
te ao efeito da concessão de crédito a colaboradores a 
taxas de juro inferiores às aplicadas no mercado, de acor-
do com a IAS 19.

O número de colaboradores do Banco, considerando os 
efectivos e os contratados a termo, apresenta a seguinte 
desagregação por categoria profissional:

 (milhares de 
Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Funções directivas   37   36 

Funções de chefia   118   115 

Funções específicas   195   192 

Funções administrativas e outras   195   197 

  545   540 

Nota 10 – Gastos gerais administrativos
O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de 
Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Consultoria e auditoria 1 906 567 1 061 180 

Comunicações e expedição  443 390  401 371 

Segurança e vigilância  367 057  342 563 

Rendas e alugueres  98 745  546 575 

Conservação e reparação  473 159  443 337 

Manutenção de software 1 230 271  580 164 

Publicidade e publicações  362 994  383 723 

Deslocações e representação  258 727  159 156 

Formação e Recrutamento  226 718  190 410 

Transporte de valores  97 426  163 204 

Água, energia e combustiveis  43 466  49 753 

Material de consumo corrente  71 726  52 432 

Outros custos  92 029  74 295 

5 672 275 4 448 163 

O Banco optou por aplicar a isenção definida pela IFRS 
16 para o reconhecimento dos activos sob direito de uso 
e passivos da locação para locações de curta duração, 
cujo prazo de locação seja igual ou inferior a 12 meses, e 
locações de activos de baixo valor. Deste modo, o Ban-
co reconhece as despesas associadas a estes contratos 
directamente em “Gastos gerais administrativos” na De-
monstração de Resultados.

A 31 de Dezembro de 2019, a rubrica “Rendas e alugue-
res” tem um montante de AOA 98.745 milhares relativo 
a custos com espaços, conforme descrito nas políticas 
contabilísticas.

Em 2019, a variação do saldo da rubrica de “Gastos ge-
rais administrativos” resulta, sobretudo, do aumento do 
saldo das rubricas de “Consultoria e auditoria” e de “Ma-
nutenção de software”.

Em 2019 e 2018, o saldo da rubrica “Deslocações e re-
presentação”, respeita a custos com deslocação em tra-
balho e despesas incorridas no âmbito de diversos pro-
jectos desenvolvidos pelo Banco.
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Nota 11 – Resultados por Acção

Resultados por acção básicos

Os resultados por acção básicos são calculados efec-
tuando a divisão do resultado pelo número médio ponde-
rado de acções ordinárias em circulação durante o ano.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Resultado líquido do exercício

Número médio ponderado de acções ordinárias emitidas (milhares) 21 383 047 20 548 878 

Número médio ponderado de acções próprias em carteira (milhares) 17 150 000 17 150 000 

Número médio de acções ordinárias em circulação (milhares) - - 

Resultado por acção básico (em kwanzas) 17 150 000 17 150 000 

 1 247  1 198 

Resultados por acção diluídos

Os resultados por acção diluídos são calculados ajus-
tando o efeito de todas as potenciais acções ordinárias 
diluidoras ao número médio ponderado de acções ordi-

nárias em circulação e ao resultado líquido. Os resultados 
por acção diluídos não diferem dos resultados por acção 
básicos.

Nota 12 – Caixa e disponibilidades  
em bancos centrais
O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Caixa

Notas e moedas nacionais 1 332 559 3 223 522 

Notas e moedas estrangeiras:

Em Dólares dos Estados Unidos 1 503 059  681 712 

Em Euros 1 058 776  290 521 

Em outras divisas  134 011  82 557 

Notas em ATM 1 041 706  941 733 

5 070 111 5 220 045 

Depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola (BNA)

Em moeda nacional 38 805 122 22 581 967 

Em Dólares dos Estados Unidos 11 685 038 6 840 417 

50 490 160 29 422 384 
55 560 271 34 642 429 
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A rubrica Disponibilidades no Banco Nacional de Angola 
inclui depósitos de carácter obrigatório, no montante de 
AOA 45.535.561 milhares (31 de Dezembro de 2018: AOA 
19.647.479 milhares), que têm por objectivo satisfazer os 
requisitos legais quanto à constituição de disponibilida-
des mínimas de caixa.

De acordo com o Instrutivo nº 10/2018 do Banco Nacio-
nal de Angola, de 19 de Julho de 2018, as reservas mí-
nimas obrigatórias em depósitos à ordem no BNA, são 
resumidas de acordo com a seguinte tabela: 

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

Taxas sobre a base de Incidência

Governo central Apuramento Diário 17% 100%

Governos Locais e Administrativos Municipais Apuramento Diário 17% 100%

Outros Sectores Apuramento Semanal 21% 15%

O cumprimento das disponibilidades mínimas obrigató-
rias, para um dado período de observação semanal (Ou-
tros Sectores), é concretizado tendo em consideração o 
valor médio dos saldos dos depósitos junto do Banco du-
rante o referido período.

Em 31 de Dezembro de 2019, o montante de exigibili-
dades totais (Governo Central, Governos Locais, Ad-
ministrações Locais e Outros Sectores) ascende a AOA 
2.749.301 milhares (31 de Dezembro de 2018: AOA 
3.089.311 milhares).

Nota 13 – Disponibilidades em outras  
instituições de crédito
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2019 e 2018  
é analisada como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Disponibilidades em outras instituições de crédito no estrangeiro

Depósitos à ordem

Em Dólares dos Estados Unidos 24 682 581 17 207 219 

Em Euros 28 511 689 12 601 033 

Em Libras Estrelinas  32 573  44 082 

Outras divisas 1 336 144  552 887 

54 562 987 30 405 221 

Compensação de cheques e cartões  305 530  316 276 

Outros  30 744  14 475 

Perdas por imparidade ( 15 092) - 

54 884 169 30 735 972 
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As posições em moeda estrangeira, dizem respeito à li-
quidez junto dos Bancos correspondentes. O crescimen-
to das disponibilidades em Dólares Americanos e Euros, 
está directamente ligado ao esforço efectuado durante o 
exercício de 2019 para o equilíbrio da posição cambial.

Os cheques a cobrar sobre instituições de crédito foram 
enviados para cobrança nos primeiros dias úteis subse-
quentes à data de referência.

Nota 14 – Aplicações em bancos centrais  
e em outras instituições de crédito
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2019 e 2018  
é analisada como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Aplicações em instintuições de crédito no estrangeiro

Caixa Geral de Depósitos 41 213 360 33 946 770

Banco Santander Totta 94 557 683 27 539 577

135 771 043 61 486 347

Perdas por imparidade (214 705) (328 989)

135 556 338 61 157 358

As aplicações em instituições de crédito têm uma maturi-
dade média inferior a 6 meses (31 de Dezembro de 2018: 
inferior a 3 meses).

As aplicações, em 31 de Dezembro de 2019 venciam ju-
ros a taxas entre os 1,45%% e os 2,70%% (31 de De-
zembro de 2018: entre os 0,25% e os 2,38%).

Todas as exposições relativas a aplicações em outras ins-
tituições de crédito encontram-se no stage 1.

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade 
evidenciadas no activo como correcção aos valores das 
aplicações foram os seguintes:

(milhares de Kwanzas)

2018
Saldo em 

31.12.2017
Aumentos /

Dotações
Reposições / 

Reversões Utilizações

Diferenças 
cambiais e 

outros

Impacto da 
transição para  

a IFRS 9
Saldo em 

31.12.2018

Imparidade em Aplicações em 
instituições de crédito -  258 401 - - -  70 588  328 989 

Total -  258 401 - - -  70 588  328 989 

Controlo ( 328 989)

2019
Saldo em 

31.12.2018
Aumentos /

Dotações
Reposições / 

Reversões Utilizações

Diferenças 
cambiais e 

outros

Impacto da 
transição para  

a IFRS 9
Saldo em 

31.12.2019

Imparidade em Aplicações em 
instituições de crédito  328 989 - ( 114 284) - - -  214 705 

Total  328 989 - ( 114 284) - - -  214 705 

Controlo ( 328 989) ( 214 705)
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Nota 15 – Activos financeiros ao justo  
valor através de outro rendimento integral
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2019 e 2018  
é analisada como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Acções:

EMIS – Empresa Interbancária de Serviços

Capital  68 205  68 205 

 68 205  68 205 

De acordo com a política contabilística descrita na Nota 
2.8, o Banco avalia regularmente se existe evidência ob-
jectiva de imparidade na sua carteira de activos financei-
ros ao justo valor através de outro rendimento integral se-
guindo os critérios de julgamento descritos na Nota 3.1.

A EMIS tem como objecto a gestão dos meios electróni-
cos e de pagamentos, bem como a prestação de serviços 
complementares.

Nos exercícios de 2003 e 2004 foram prestados suprimen-
tos a esta entidade no montante total de USD 112.000, 
os quais não vencem juros nem têm prazo de reembolso 
definido. No exercício de 2011, os referidos suprimentos 
foram incorporados nas prestações acessórias de capital.

Em 2008 foram concedidas prestações suplementares à 
EMIS no montante de USD 250.500. Adicionalmente, em 
2012 e 2013 foram concedidas prestações suplementa-
res no montante de USD 51.870 em cada ano.

No exercício de 2009, o Banco participou com USD 
108.000 no aumento de capital da EMIS, decidido em As-
sembleia Geral Extraordinária de 16 de Janeiro de 2009, 
no sentido de a empresa fazer face ao Plano de Investi-
mentos aprovado. 

O reembolso das prestações acessórias não remunera-
das concedidas à EMIS em 2011 será efectuado em fun-
ção da finalização do projecto do Subsistema de Com-
pensação de Cheques (STC) e da utilização do mesmo 
por parte do Banco.

No exercício de 2012, o Banco participou com USD 
67.994 no aumento do capital da EMIS, conforme delibe-
rado em Assembleia Geral Ordinária da EMIS ocorrida a 
9 de Dezembro de 2011, no sentido de a empresa fazer 
face ao Plano de Investimentos aprovado.

No exercício de 2013 foram concedidas prestações aces-
sórias não remuneradas adicionais à EMIS no montante 
de USD 73.684. O reembolso destas prestações acessó-
rias será efectuado em função da finalização do projecto 
do Serviço de Compensação de Cheques e da utilização 
do mesmo por parte do Banco.

Durante o exercício de 2016, o BCGA procedeu à redeno-
minação do capital e das prestações suplementares an-
teriormente registadas em USD para AOA, uma vez que o 
reembolso irá ocorrer em AOA.

No exercício 2018, com base no acordo parassocial de 
21 de Novembro de 2018, ficou estabelecido ajustar as 
participações sociais de cada participante ao peso per-
centual do valor global das prestações de serviços fac-
turadas pela EMIS aos seus accionistas. Com base no 
acordo parassocial da EMIS, de modo a que a posição de 
cada banco reflicta a sua actividade, o Banco procedeu à 
alienação de 30.476 acções da EMIS.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a participação de-
tida pelo Banco representa 1,65% do capital desta em-
presa. 
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Nota 16 – Investimentos ao  
custo amortizado
Esta rubrica a 31 de Dezembro de  
2019 e 2018 é analisada como segue:

(milhares de 
Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

Obrigações do Tesouro em moeda nacional

- Indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos 71 778 532 57 971 238 

- Não reajustáveis 40 666 520 40 415 631 

112 445 052 98 386 869 

Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira 41 103 994 29 381 281 

Bilhetes do Tesouro 21 294 694 13 730 753 

174 843 740 141 498 903 

Perdas por imparidade (2 700 609) (1 572 071)

172 143 131 139 926 832 

Todas as exposições relativas a investimentos ao custo 
amortizado encontram-se no stage 1.

O BCGA no exercício de 2019 efectuou alienações na sua 
carteira de títulos pelo montante de AOA 2.075.401 mi-
lhares, dentro dos limites estabelecidos no modelo de ne-
gócio da instituição. As alienações foram efectuadas em 
títulos indexados à taxa de câmbio do Dólar dos Estados 
Unidos e em títulos não reajustáveis.

No exercício de 2019, foi possível verificar o vencimen-
to de títulos no montante de AOA 32.320.397 milhares 
e USD 9.890 milhares, e aquisições de novos títulos no 
montante de AOA 23.393.200 milhares.

As Obrigações do Tesouro em moeda nacional indexadas 
à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos, reconhe-
cem a valorização ou desvalorização do seu valor nomi-
nal por contra partida da rubrica de Resultados Cambiais 
(Nota 6).

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade 
evidenciadas no activo como correcção aos valores dos 
investimentos ao custo amortizado foram os seguintes:

(milhares de Kwanzas)

2018 Saldo em 
31.12.2017

Aumentos /
Dotações

Reposições / 
Reversões Utilizações

Diferenças 
cambiais e 

outros

Impacto da 
transição para 

a IFRS 9

Saldo em 
31.12.2018

Imparidade em Investimentos  
ao Custo Amortizado -  483 933 - - - 1 088 138 1 572 071 

Total -  483 933 - - - 1 088 138 1 572 071 

Controlo 1 572 071 

2019 Saldo em 
31.12.2018

Aumentos /
Dotações

Reposições / 
Reversões Utilizações

Diferenças 
cambiais e 

outros

Impacto da 
transição para 

a IFRS 9

Saldo em 
31.12.2019

Imparidade em Investimentos  
ao Custo Amortizado 1 572 071  1 128 538 - - - - 2 700 609 

Total 1 572 071 1 128 538  - - - - 2 700 609 

Controlo 1 572 071 2 700 609 
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Nota 17 – Crédito a Clientes
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2019  
e 2018 é analisada como segue:

(milhares de 
Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Sector Público 14 838 965 11 761 901

A empresas

Empréstimos 38 410 329 34 005 178 

Crédito em conta corrente 24 023 943 10 872 801 

Locação financeira  49 125 1 304 613 

62 483 397 46 182 592 

A particulares

Habitação 4 387 408 3 862 197 

Consumo 3 691 405 4 024 488 

8 078 813 7 886 685 

85 401 175 65 831 178 

Crédito e juros em incumprimento

Até 3 meses  542 150 3 810 920 

De 3 meses a 1 ano 9 150 587 5 292 908 

De 1 a 5 anos 17 180 400  977 770 

26 873 137 10 081 598 

112 274 312 75 912 776 

Perdas por imparidade (11 321 168) (11 843 508)

Operações de Crédito ao Justo Valor 11 423 975 15 786 617 

112 377 119 79 855 885 

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o escalonamento  
dos instrumentos detidos até à maturidade por prazos  
de vencimento é como segue: 

(milhares de Kwanzas)

Inferior  
a três meses

Entre três meses 
e um ano

De um a 
 cinco anos

Mais de  
cinco anos Total

Obrigações de emissores públicos nacionais 11 790 566 91 499 800 71 249 141  304 233 174 843 740 

Saldo a 31 de Dezembro de 2019 11 790 566 91 499 800 71 249 141  304 233 174 843 740 

Obrigações de emissores públicos nacionais 2 578 593 26 499 619 108 900 274 3 520 417 141 498 903 

Saldo a 31 de Dezembro de 2018 2 578 593 26 499 619 108 900 274 3 520 417 141 498 903 
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A rubrica “Empréstimos” inclui o montante de AOA 
11.423.975 milhares relativo a créditos obrigatoriamente 
mensurados ao justo valor através de resultados, devido 
a não cumprirem com os requisitos da IFRS 9 no que 
respeita ao SPPI (ver nota 2.4).

O Banco Caixa Geral Angola registou durante o exercício 
de 2019 um ganho no montante de AOA 2.347,016 mi-
lhares relativamente à variação de justo valor decorrente 
dos créditos a clientes obrigatoriamente mensurados ao 
justo valor através de resultados. Este valor é registado 
na rubrica de Resultados de activos financeiros ao justo 
valor através de resultados.

A rubrica “Crédito e juros em incumprimento” inclui a to-
talidade das prestações associadas às operações de cré-
dito que se encontram em situação de default.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o maior cliente do 
Banco representava 16% e 9% do total da exposição 
bruta da carteira de crédito, respectivamente. Adicio-
nalmente, naquelas datas, o conjunto dos dez maiores 
clientes do Banco representavam aproximadamente 58% 
e 52% do total da exposição bruta da carteira de crédito, 
respectivamente.

Os créditos abatidos ao activo, nos exercícios findos 
em 31 Dezembro de 2019 e 2018 ascenderam a AOA 
3.185.231 milhares e AOA 3.210.123 milhares, respecti-
vamente.

O escalonamento do crédito a clientes por prazos de 
vencimento, a 31 de Dezembro de 2019 e 2018, é como 
segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Até 3 meses 9 406 321 7 255 560 

De 3 meses a um ano 22 168 307 - 

De um a cinco anos 33 151 924 18 133 904 

Mais de cinco anos 29 927 780 51 587 321 

Duração indeterminada 29 043 955 14 722 608 

123 698 287 91 699 393

O escalonamento das locações por prazos de vencimento 
 a 31 de Dezembro de 2019 apresenta-se como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019

Até 3 meses   763 

De 3 meses a um ano  15 547 

De um a cinco anos  467 894 

 484 204

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade  
evidenciadas no activo como correcção aos valores  
do crédito foram os seguintes:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Saldo inicial 11 843 508 11 054 758 

Impacto da transição para a IFRS 9 - (3 109 167)

Dotações líquidas de reposições (594 258) 4 128 654 

Outras recuperações de crédito ( 58 307) ( 232 740)

Diferenças de câmbio e outras 130 225  2 003 

Saldo final 11 321 168 11 843 508
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A metodologia de registo das imparidades adoptada pelo 
Banco consiste no lançamento mensal das dotações e 
respectiva anulação no período seguinte. Durante o ano 
de 2019 o valor acumulado das dotações/utilizações foi 
de AOA 594.258 milhares.

A distribuição do crédito e juros em cumprimento a clien-
tes por tipo de taxa é como segue:

(milhares de 
Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Taxa fixa 14 602 463 31 251 505 

Taxa variável 80 051 869 45 757 198 

94 654 332 77 008 703

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe das  
exposições e imparidade constituída por segmento  
e por intervalo de dias de atraso é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Exposição Ano 2019

Segmento
Exposição 

total
Crédito em 

cumprimento
Do qual 
curado

Do qual 
reestruturado

Crédito em 
incumprimento

Do qual 
reestruturado

Sector Público 20 007 439 20 007 439 462 820 - - - 

Administrações Públicas 19 935 606 19 935 606  462 820 - - - 

Comércio e Transportes 71 833 71 833 - - - - 

Empresas 93 043 719 66 568 080 14 045 214 71 285 26 475 640 5 311 044

Agro-Indústria 15 323 882 15 323 882 - - - - 

Comércio e Transportes 27 807 092 27 807 092 - - - - 

Commercial Real Estate 4 678 698 4 678 698 - - - - 

Default 25 169 844 - - - 25 169 845 5 311 044

Empresas 16 375 111 16 375 022 14 045 214  71 285   89 - 

Serviços - Outros 3 689 092 2 383 386 - - 1 305 706 - 

Particulares 10 647 129 8 078 813 441 464 123 961 2 568 316 1 668 319

Aquisição e Habitação 5 776 565 5 776 565 300 035 - - - 

Consumo - Cartões e 
Descobertos 99 859 99 859   522 - - - 

Consumo - Outros 1 767 310 1 767 310 140 907  123 961 - - 

Default 2 568 316 - - - 2 568 316 1 668 319

Serviços - Outros 435 079 435 079 - - - - 

Total 123 698 287 94 654 332 14 949 498  195 246 29 043 956 6 979 363 

(milhares de Kwanzas)

Imparidade Ano 2019

Segmento
Imparidade 

total
Crédito em 

cumprimento
Crédito em 

incumprimento

Sector Público  222 363  222 363 - 

Administrações Públicas  221 713  221 713 - 

Comércio e Transportes   650   650 - 

Empresas 9 428 057 199 472 9 228 633

Agro-Indústria 39 609 39 609 - 

Comércio e Transportes 79 122 79 122 - 

Commercial Real Estate 2 935 2 935 - 
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Default 9 228 585 - 9 228 633 

Empresas 76 270 76 270 - 

Serviços - Outros 1 536  1 536 - 

Particulares 1 670 748 150 337 1 520 411

Aquisição e Habitação 138 280 138 280 - 

Consumo - Cartões e Descobertos 12 12 - 

Consumo - Outros 9 318 9 318 - 

Default 1 520 411 - 1 520 411

Serviços - Outros 2 727  2 727 - 

Total 11 321 168 572 172 10 749 044 

(milhares de Kwanzas)

Exposição Ano 2018

Segmento
Exposição 

total
Crédito em 

cumprimento
Do qual 
curado

Do qual 
reestruturado

Crédito em 
incumprimento

Do qual 
reestruturado

Sector Público 17 960 364 17 960 364 17 657 536 - - - 

Administrações Públicas 17 839 857 17 839 857 17 657 536 - - - 

Comércio e Transportes  120 507  120 507 - - - - 

Empresas 64 514 948 51 161 654 14 400 954  644 912 13 353 294 5 253 889 

Agro-Indústria 3 276 252 3 271 730 - -  4 522 - 

Comércio e Transportes 2 044 973 2 044 973 - - - - 

Commercial Real Estate  495 253  495 253 - - - - 

Default 17 561 706 4 212 934 -  644 912 13 348 772 5 253 889 

Empresas 38 267 651 38 267 651 14 400 954 - - - 

Instituições de Crédito   31   31 - - - - 

Serviços - Outros 2 869 082 2 869 082 - - - - 

Particulares 9 224 081 7 886 685  163 421  495 150 1 337 396  169 150 

Aquisição e Habitação 5 257 249 5 062 807  141 448 -  194 442 - 

Consumo - Cartões e 
Descobertos  306 391  306 389  5 983 -   2 - 

Consumo - Outros 1 375 058 1 373 218  15 990 -  1 840 - 

Default 2 106 127  965 015 -  495 150 1 141 112  169 150 

Serviços - Outros  179 256  179 256 - - - - 

Total 91 699 393 77 008 703 32 221 911 1 140 062 14 690 690 5 423 039 

(milhares de Kwanzas)

Imparidade Ano 2018

Segmento
Imparidade 

total
Crédito em 

cumprimento
Crédito em 

incumprimento

Sector Público  4 439  4 439 - 

Administrações Públicas - - - 
Comércio e Transportes  4 439  4 439 - 
Empresas 9 602 744 1 371 921 8 230 820 

Agro-Indústria  1 409  1 240   169 
Comércio e Transportes  11 871  11 532   336 
Commercial Real Estate   225   225 - 
Default 8 994 507  773 428 8 221 079 
Empresas  585 846  583 071  2 775 
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Instituições de Crédito - - - 

Serviços - Outros  8 886  2 425  6 461 
Particulares 2 236 325 1 073 379 1 162 946 

Aquisição e Habitação  238 144  152 128  86 016 

Consumo - Cartões e Descobertos  13 020  13 016   4 

Consumo - Outros  85 510  72 367  13 143 

Default 1 899 651  835 868 1 063 783 

Serviços - Outros - - - 

Total 11 843 508 2 449 739 9 393 766 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe das  
exposições e imparidade constituídas por stages 
é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Exposição Ano 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Exposição

Sector Público 19 544 619 462 820 - 20 007 439

Administrações Públicas 19 472 786 462 820 - 19 935 606

Comércio e Transportes 71 833 - - 71 833

Empresas 50 420 369 16 147 710 26 475 640 93 043 719

Agro-indústria 15 323 882 - - 15 323 882

Comércio e Transportes 27 807 090 - - 27 807 090

Commercial Real Estate 4 678 698 - - 4 678 698

Default - - 25 169 845 25 169 845

Empresas 227 313 16 147 710 89 16 375 112

Serviços - Outros 2 383 386 - 1 305 706 3 689 092

Particulares 7 598 560 480 253 2 568 316 10 647 129

Aquisição e Habitação 5 439 081 337 484 - 5 776 565

Consumo - Cartões e Descobertos 97 997  1 862 - 99 859

Consumo - Outros 1 626 403 140 907 - 1 767 310

Default - - 2 568 316 2 568 316

Serviços - Outros 435 079 - - 435 079

Total 77 563 548 17 090 783 29 043 956 123 698 287

(milhares de Kwanzas)

Imparidade Ano 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Exposição

Sector Público 222 363 - - 222 363

Administrações Públicas  221 713 - -  221 713 

Comércio e Transportes   650 - -   650 

Empresas 123 202 76 270 9 228 585 9 428 057

Agro-indústria  39 609 - -  39 609 

Comércio e Transportes  79 122 - -  79 122 

Commercial Real Estate  2 935 - -  2 935 

Default - - 9 228 585 9 228 585 

Empresas -  76 270 -  76 270 



Relatório & Contas 2019 152

13    Anexo às Demonstrações Financeiras

V O LTA R  A O  Í N D I C E

Serviços - Outros  1 536 - -  1 536 

Particulares 44 098 106 239 1 520 411 1 670 748

Aquisição e Habitação  33 800  104 480 -  138 280 

Consumo - Cartões e Descobertos   11   1 -   12 

Consumo - Outros  7 560  1 758 -  9 318 

Default - - 1 520 411 1 520 411 

Serviços - Outros  2 727 - -  2 727 

Total 389 663 182 509 10 748 996 11 321 168

(milhares de Kwanzas)

Exposição Ano 2018

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Exposição

Sector Público 302 036 17 658 328 - 17 960 364

Administrações Públicas 181 529 17 658 328 - 17 839 857

Comércio e Transportes 120 507 - - 120 507

Empresas 8 827 185 38 108 396 17 579 368 64 514 949

Agro-indústria 3 276 252 - - 3 276 252

Comércio e Transportes 2 044 973 - - 2 044 973

Commercial Real Estate 495 253 - - 495 253

Default - - 17 579 368 17 579 368

Empresas 141 593 38 108 396 - 38 249 989

Instituições de Crédito 31 - - 31

Serviços - Outros 2 869 083 - - 2 869 083

Particulares 6 239 225 913 655 2 106 127 9 259 007

Aquisição e Habitação 4 605 625 651 624 - 5 257 249

Consumo - Cartões e Descobertos 271 337 35 054 - 306 391

Consumo - Outros 1 148 079 226 977 - 1 375 056

Default - - 2 106 127 2 106 127

Serviços - Outros 214 184 - - 214 184

Total 15 368 446 56 680 379 19 685 495 91 734 320

(milhares de Kwanzas)

Imparidade Ano 2018

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Exposição

Sector Público 4 439 - - 4 439

Administrações Públicas - - - - 

Comércio e Transportes  4 439 - -  4 439 

Empresas 25 166 583 071 8 994 508 9 602 745

Agro-indústria  1 410 - -  1 410 

Comércio e Transportes  11 870 - -  11 870 

Commercial Real Estate   225 - -   225 

Default - - 8 994 508 8 994 508 

Empresas  2 775  583 071 -  585 846 

Instituições de Crédito - - - - 

Serviços - Outros  8 886 - -  8 886 

Particulares 138 873 197 801 1 899 650 2 236 324
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Aquisição e Habitação  85 042 153 102 -  238 144 

Consumo - Cartões e Descobertos  7 052 5 968 -  13 020 

Consumo - Outros  46 779 38 731 -  85 510 

Default - - 1 899 650 1 899 650 

Serviços - Outros - - - - 

Total 168 478 780 872 10 894 158 11 843 508

Em 31 de Dezembro de 2019, o detalhe da carteira  
de crédito por segmento e por ano de concessão  
das operações é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Empresas

Sector Público Financ., Contas Correntes e Desc.

Ano de concessão Número de
operações Montante Imparidade

constituída
Número de
operações Montante Imparidade

constituída

2014 e anteriores   1  42 027   650   13 14 602 361  8 043 

2015   2 5 162 373 -   21 16 753 197 4 603 123 

2016   1 5 057 507  78 364   16 10 530 372  356 719 

2017   6 9 252 906  143 349   9 6 254 682  475 962 

2018   1  462 820 -   18 6 440 624 1 739 159 

2019   1  29 806 -   119 36 983 938  825 306 

Total   12 20 007 439  222 363   196 91 565 174 8 008 312 

Cartões de Crédito Leasing

Ano de concessão Número de
operações Montante Imparidade

constituída
Número de
operações Montante Imparidade

constituída

2014 e anteriores   27  6 712 - - - - 

2015   19  1 718 -   32 1 305 512 1 305 511 

2016   1   256 -   7  11 193   512 

2017   4   561 - - - - 

2018   1   530 -   21  47 294  26 165 

2019 - - -   20  104 769  87 557 

Total   52  9 777 -   80 1 468 768 1 419 745 

(milhares de Kwanzas)

Particulares

Sector Público Financ., Contas Correntes e Desc.

Ano de concessão Número de
operações Montante Imparidade

constituída
Número de
operações Montante Imparidade

constituída

2014 e anteriores   10  291 161  9 217   20  415 524  345 711 

2015   207 1 027 666  22 541   9  198 067  56 130 

2016   13  194 988  1 237   6  139 950  20 461 

2017   9  82 741  4 935   25  355 563  142 397 

2018   8  84 579   738   194  461 324  22 452 

2019   62 2 706 272  96 044   444 2 790 484  912 397 

Total   309 4 387 407  134 712   698 4 360 912 1 499 548 
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Cartões de Crédito Leasing

Ano de concessão Número de
operações Montante Imparidade

constituída
Número de
operações Montante Imparidade

constituída

2014 e anteriores   262  50 679   4   3  39 568  29 144 

2015   104  9 010 -   57  462 520  2 300 

2016   33  3 512   8   36  187 582   930 

2017   17  2 083   1   39  239 201   514 

2018   44  8 394   1   124  176 862   648 

2019   97  26 233   4   202  693 166  2 934 

Total   557  99 911   18   461 1 798 899  36 470 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do mon-
tante de exposição bruta de crédito e do montante de 

imparidade constituída para as exposições analisadas 
individual e colectivamente, por segmento é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Empresas

Sector Público Financ., Contas Corr. e Desc. Cartões de Crédito Leasing

2019 Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade

Imparidade individual - - 14 337 993 6 514 545 - - 1 305 511 1 305 511 

Imparidade colectiva 20 007 439  222 363 77 227 181 1 493 767  9 777 -  163 257  114 234 

Total 20 007 439  222 363 91 565 174 8 008 312  9 777 - 1 468 768 1 419 745 

(milhares de Kwanzas)

Particulares

Crédito Habitação Crédito Habitação Cartões de Crédito Crédito Funcionários

2019 Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade

Imparidade individual - -  736 922  344 324 - - - - 

Imparidade colectiva 4 387 407  134 712 3 623 990 1 155 224  99 911   18 1 798 899  36 470 

Total 4 387 407  134 712 4 360 912 1 499 548  99 911   18 1 798 899  36 470 

(milhares de Kwanzas)

Empresas

Sector Público Financ., Contas Corr. e Desc. Cartões de Crédito Leasing

2018 Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade

Imparidade individual - - 13 268 734 7 018 526   42   4 - - 

Imparidade colectiva 17 960 364  4 439 49 731 014 2 573 022  210 545  4 731 1 304 613  6 461 

Total 17 960 364  4 439 62 999 748 9 591 548  210 587  4 735 1 304 613  6 461 

(milhares de Kwanzas)

Particulares

Crédito Habitação Finan., Cr. Consumo e Auto Cartões de Crédito Crédito Funcionários

2018 Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade

Imparidade individual - -  595 515  507 971   300   300 - - 

Imparidade colectiva 4 031 649  195 662 2 783 816 1 445 451  307 472  26 270 1 540 256  60 670 

Total 4 031 649  195 662 1 953 422 3 379 331  307 772  26 570 1 540 256  60 670 
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Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do mon-
tante de exposição bruta de crédito e do montante de 
imparidade constituída para as exposições analisadas 

individual e colectivamente, por sector de actividade  
é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Adm.Pub.,Defesa e Seg.
Social Obrigatoria Construção

Alojamento 
e Restauração

Comércio  
p/Grosso/Ag.Comer-

cio Excep.Veic

Agricult/Prod. 
Animal/Caça/Act.

Serv.Relac

2019
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade

Imparidade 
individual - - - -  89 506  26 852 5 252 203 1 079 922 - - 

Imparidade 
colectiva 19 527 769  221 713 9 262 210  993 736 19 176 534  33 781 12 767 706  147 559 8 919 985  136 506 

Total 19 527 769  221 713 9 262 210  993 736 19 266 040  60 633 18 019 909 1 227 481 8 919 985  136 506 

(milhares de Kwanzas)

Fabric. Outros Prod. 
Minerais Nao Metal.

Industrias Alimen-
tares e Bebidas Fabricação de Texteis

Comerc.Retalho/Rep.
Bens Pessoais/Domest.

Extracção, Preparação 
Minerios Metalicos

2019
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade

Imparidade 
individual 1 305 511 1 305 511 - - 3 463 758 3 463 758  336 457  72 720 - - 

Imparidade 
colectiva 3 445 658  5 415 10 264 080  93 542 - - 3 265 862  18 027 2 087 997  4 644 

Total 4 751 169 1 310 926 10 264 080  93 542 3 463 758 3 463 758 3 602 319  90 747 2 087 997  4 644 

(milhares de Kwanzas)

Actividades Imobiliarias
Outras Activ.de Serv.

Prest. Empresas
Outras Activ.de Serv.

Prest. Empresas
Invest. e Desen-

volvimento Restantes Sectores

2019
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade

Imparidade 
individual 4 266 744 1 311 421  137 824  94 977  311 445  96 109  300 000  300 000  180 057  68 834 

Imparidade 
colectiva  69 080 - 1 824 592  21 649 1 357 280  87 569 - - 5 438 900  66 175 

Total 4 335 824 1 311 421 1 962 416  116 626 1 668 725  183 678  300 000  300 000 5 618 957  135 009 

(milhares de Kwanzas)

Adm.Pub.,Defesa e Seg.
Social Obrigatoria Construção

Alojamento 
e Restauração

Comércio  
p/Grosso/Ag.Comer-

cio Excep.Veic

Agricult/Prod. 
Animal/Caça/Act.

Serv.Relac

2018
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade

Imparidade 
individual - -  131 442  4 308  89 506  87 275 4 781 325  804 196 8 992 377  122 684 

Imparidade 
colectiva 19 527 769  221 713 9 262 210  993 736 19 176 534  33 781 12 767 706  147 559 8 919 985  136 506 

Total 17 661 779 - 5 017 906  379 133 13 953 100  136 085 10 348 454 1 029 821 8 992 377  122 684 
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Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do justo-
valor das garantias subjacentes à carteira de crédito dos 
segmentos de empresas e habitação é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Empresas

Ano 2019 Imóveis  Outras garantias reais

Justo valor Número de imóveis Montante Número Montante

< 50 MAOA   24 22 341   314 676 461

>= 50 MAOA e < 100 MAOA   2 152 675   7 556 894

>= 100 MAOA e < 500 MAOA   8 2 281 195   31 6 216 887

>= 500 MAOA e < 1.000 MAOA   9 7 132 244   5 3 334 138

>= 1.000 MAOA e < 2.000 MAOA   10 14 139 886   4 6 251 212

>= 2.000 MAOA e < 5.000 MAOA   9 24 718 600 - - 
>= 5.000 MAOA   11 246 651 971 - - 

Total 73 295 098 912 361 17 035 592

(milhares de Kwanzas)

   Habitação

Ano 2019 Imóveis  Outras garantias reais

Justo valor Número de imóveis Montante Número Montante

< 50 MAOA   29 673 448  1 626 1 865 571
>= 50 MAOA e < 100 MAOA   38 2 835 033   7  457 299 
>= 100 MAOA e < 500 MAOA   40 6 878 970   3  603 266 
>= 500 MAOA e < 1.000 MAOA - - - - 
>= 1.000 MAOA e < 2.000 MAOA - - - - 
>= 2.000 MAOA e < 5.000 MAOA - - - - 
>= 5.000 MAOA - - - - 
Total 107 10 387 451 1 636 2 926 136

(milhares de Kwanzas)

Fabric. Outros Prod. 
Minerais Nao Metal.

Industrias Alimen-
tares e Bebidas Fabricação de Texteis

Comerc.Retalho/Rep.
Bens Pessoais/Domest.

Extracção, Preparação 
Minerios Metalicos

2018
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade

Imparidade 
individual  197 946  16 000 - - 3 463 758 3 463 758  230 769  178 893 - - 

Imparidade 
colectiva 4 242 547   21 3 066 565  19 666 - -  880 400  9 846  347 038  3 150 

Total 4 440 493  16 021 3 066 565  19 666 3 463 758 3 463 758 1 111 169  188 739  347 038  3 150 

(milhares de Kwanzas)

Actividades Imobiliarias
Outras Activ.de Serv.

Prest. Empresas
Outras Activ.de Serv.

Prest. Empresas
Invest. e Desen-

volvimento Restantes Sectores

2018
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade
Exposição 

total Imparidade

Imparidade 
individual 3 027 054 1 311 418 - -  408 479  217 708  756 076  756 076  778 236  687 169 

Imparidade 
colectiva 4 604 324 - 2 316 425  127 928  379 770  6 733 - - 11 026 390 3 377 419 

Total 7 631 378 1 311 418 2 316 425  127 928  788 249  224 441  756 076  756 076 11 804 626 4 064 588 
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(milhares de Kwanzas)

Empresas

Ano 2018 Imóveis  Outras garantias reais

Justo valor Número de imóveis Montante Número Montante

< 50 MAOA   25 288 478   3 44 166 079

>= 50 MAOA e < 100 MAOA   271 828 252   507 39 328 623

>= 100 MAOA e < 500 MAOA   20 4 289 311   100 500

>= 500 MAOA e < 1.000 MAOA   30 5 800 431 - - 

>= 1.000 MAOA e < 2.000 MAOA   2 3 000 000   12 3 000

>= 2.000 MAOA e < 5.000 MAOA   3 24 997 167   7 - 
>= 5.000 MAOA   34 3 000 - - 

Total 385 39 206 639 629 83 498 202

(milhares de Kwanzas)

Habitação

Ano 2018 Imóveis  Outras garantias reais

Justo valor Número de imóveis Montante Número Montante

< 50 MAOA   103 2 211 206   11 717 807
>= 50 MAOA e < 100 MAOA   10 1 174 738 - - 
>= 100 MAOA e < 500 MAOA - - - - 
>= 500 MAOA e < 1.000 MAOA - - - - 
>= 1.000 MAOA e < 2.000 MAOA - - - - 
>= 2.000 MAOA e < 5.000 MAOA - - - - 
>= 5.000 MAOA - - - - 
Total 113 3 385 944 11 717 807

As garantias apresentadas no mapa acima incluem, en-
tre outros, cartas - conforto e consignação de receitas, 
as quais são consideradas no apuramento de imparidade 
nos termos descritos na política na Nota 2.7.

Em 31 de Dezembro de 2019, o detalhe do justo valor e 
do valor líquido contabilístico dos imóveis recebidos em 
dação, por tipo de imóvel é como segue:

(milhares de Kwanzas)

  Ano 2019   Ano 2018

Tipo de imóvel
Número  

de imóveis
Valor de  

avaliação
Valor líquido  

contabilístico
Número  

de imóvei
Justo valor 

do activo
Valor líquido  

contabilístico

Terreno

Urbano   1 3 100 025 1 297 836   1 2 941 549 1 297 836 

Edifícios construídos

Comerciais - - -   1  144 652  88 801 

Total   1 3 100 025 1 297 836   2 3 086 201 1 386 637 
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Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do valor 
líquido contabilístico dos imóveis recebidos em dação 
por antiguidade, tipo de imóvel é como segue:

(milhares de Kwanzas)

  Ano 2019

Tempo decorrido desde a dação/execução >= 1 ano e < 2,5 anos > 2,5 anos Total

Terreno

Urbano - 1 297 836 1 297 836 

Edifícios construídos

Comerciais - - - 

Total - 1 297 836 1 297 836 

(milhares de Kwanzas)

  Ano 2018

Tempo decorrido desde a dação/execução >= 1 ano e < 2,5 anos > 2,5 anos Total

Terreno

Urbano - 1 297 836 1 297 836 

Edifícios construídos

Comerciais - 88 801 88 801 

Total - 1 386 637 1 386 637 

(milhares de Kwanzas)

Ano 2019

Total Exposição  Imparidade

Situação Análise colectiva Análise individual Total Análise colectiva Análise individual Total

Vincendo 98 126 087 5 879 510 104 005 597 2 105 672 1 239 274 3 344 946

Dos quais: Em incumprimento 11 341 522 5 724 854 17 066 376 1 583 635 1 239 274 2 822 909

Dos quais: Reestruturado 1 248 142 602 659 1 850 801 624 853 211 126 835 979

Dos quais: Curado 14 949 498 - 14 949 498 152 397 - 152 397

Vencido 9 191 774 10 500 916 19 692 690 1 051 066 6 925 156 7 976 222

Dos quais: Em incumprimento 1 476 664 10 500 916 11 977 580 1 000 980 6 925 156 7 926 136

Dos quais: Reestruturado 533 365 4 790 443 5 323 808 224 595 4 257 921 4 482 516

Dos quais: Curado - - - - - - 

Total 107 317 861 16 380 426 123 698 287 3 156 738 8 164 430 11 321 168 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do mon-
tante de exposição bruta de crédito e do montante de 
imparidade constituída para as exposições analisadas in-
dividual e colectivamente é como segue:

Do total da exposição patrimonial apresentada na análi-
se colectiva, no montante de AOA 107.317,861 milhares, 
existem 702 operações individualmente significativas, no 
montante de AOA 84.352,427 milhares, com imparidade 

associada no montante de AOA 1.923,869 milhares, que 
transitaram para a análise colectiva devido ao modelo de 
imparidade em vigor descrito na nota 2,3.
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(milhares de Kwanzas)

Ano 2018

  Total Exposição  Imparidade

Situação Análise colectiva Análise individual Total Análise colectiva Análise individual Total

Vincendo 44 035 280 4 501 149 48 536 429 725 790 486 805 1 212 595

Dos quais: Em incumprimento 638 453 342 545 980 998 541 509 112 473 653 982

Dos quais: Reestruturado 330 615 - 330 615 258 687 - 258 687

Dos quais: Curado 28 063 307 4 158 603 32 221 910 37 696  374 332 412 028

Vencido 29 195 005 13 967 959 43 162 964 3 590 917 7 039 996 10 630 913

Dos quais: Em incumprimento 5 114 892 13 589 605 18 704 497 3 222 113 7 018 063 10 240 176

Dos quais: Reestruturado 920 617 5 311 869 6 232 486 826 695 5 235 319 6 062 014

Dos quais: Curado - - - - - - 

Total 73 230 285 18 469 108 91 699 393 4 316 707 7 526 801 11 843 508 

Do total da exposição patrimonial apresentada na análi-
se colectiva, no montante de AOA 73.230.285 milhares, 
existem 317 operações individualmente significativas, no 
montante de AOA 53.008,504 milhares, com imparidade 
associada no montante de AOA 1.454,643 milhares, que 
transitaram para a análise colectiva devido ao modelo de 
imparidade em vigor descrito na nota 2.3.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do mon-
tante de exposição bruta de crédito e do montante de 
imparidade constituída por stage, desagregado entre cré-
dito directo e indirecto é como segue:

(milhares de Kwanzas)

    Ano 2019

Crédito Directo   Total Exposição  Imparidade

Stage Análise colectiva Análise individual Total Análise colectiva Análise individual Total

Stage 1 77 408 893 154 656 77 563 549 389 662 - 389 662

Stage 2 17 090 782 - 17 090 782 182 509 - 182 509

Stage 3 12 818 186 16 225 770 29 043 956 2 584 567 8 164 430 10 748 997

Do qual: Crédito vincendo associado 41 163 3 402 44 565 - - - 

Total 107 317 861 16 380 426 123 698 287 3 156 738 8 164 430 11 321 168 

(milhares de Kwanzas)

    Ano 2019

Crédito Indirecto   Total Exposição  Imparidade

Stage Análise colectiva Análise individual Total Análise colectiva Analise individual Total

Stage 1 54 018 064 - 54 018 064 218 953 - 218 953

Stage 2 3 573 700 - 3 573 700 25 073 - 25 073

Stage 3 257 306 385 600 642 906 127 106 77 044 204 150

Total 57 849 070  385 600 58 234 670  371 132  77 044  448 176 
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(milhares de Kwanzas)

    Ano 2018

Crédito Directo   Total Exposição  Imparidade

Stage Análise colectiva Análise individual Total Análise colectiva Análise individual Total

Stage 1 15 368 446 - 15 368 446 168 477 - 168 477

Stage 2 52 108 491 4 536 960 56 645 451 384 608 396 264 780 872

Stage 3 5 753 346 13 932 150 19 685 496 3 763 622 7 130 537 10 894 159

Do qual: Crédito vincendo associado 4 229 845 940 984 5 170 829 - - - 

Total 73 230 283 18 469 110 91 699 393 4 316 707 7 526 801 11 843 508 

(milhares de Kwanzas)

    Ano 2018

Crédito Indirecto   Total Exposição  Imparidade

Stage Análise colectiva Análise individual Total Análise colectiva Análise individual Total

Stage 1 11 407 414 - 11 407 414 86 186 - 86 186

Stage 2 13 628 183 215 356 13 843 539 26 490 17 064 43 554

Stage 3 2 089 1 148 3 237 - - - 

Total 25 037 686  216 504 25 254 190  112 676  17 064  129 740 

(milhares de Kwanzas)

    Ano 2019

  Total Exposição  Imparidade

Análise colectiva Análise individual Total Análise colectiva Análise individual Total

Crédito em cumprimento 94 499 675 154 656 94 654 331 572 172 - 572 172

Crédito em incumprimento 12 818 186 16 225 770 29 043 956 2 584 566 8 164 430 10 748 996

Até 3 meses 397 731 144 419 542 150 201 937 57 768 259 705

De 3 meses a 1 ano 2 523 801 6 626 785 9 150 586 1 583 092 1 143 499 2 726 591

De 1 a 5 anos 9 896 654 9 454 566 19 351 220 796 458 6 963 163 7 759 621

Mais de 5 anos - - -  3 079 - 3 079

Do qual: Crédito vincendo associado 41 163 3 402  44 565 - - - 

Total 107 317 861 16 380 426 123 698 287 3 156 738 8 164 430 11 321 168 

(milhares de Kwanzas)

    Ano 2018

  Total Exposição  Imparidade

Análise colectiva Análise individual Total Análise colectiva Análise individual Total

Crédito em cumprimento 67 476 937 4 536 960 72 013 897 553 085  396 264 949 349

Crédito em incumprimento 5 753 346 13 932 150 19 685 496 3 763 622 7 130 537 10 894 159

Até 3 meses 840 762 3 027 054 3 867 816 606 037 1 311 418 1 917 455

De 3 meses a 1 ano 1 087 746 424 359 1 512 105 981 814 244 811 1 226 625

De 1 a 5 anos 3 824 357 10 480 737 14 305 094 2 175 441 5 574 308 7 749 749

Mais de 5 anos   481 -   481   330 - 330

Do qual: Crédito vincendo associado 4 229 845 940 984 5 170 829 - - - 

Total 73 230 283 18 469 110 91 699 393 4 316 707 7 526 801 11 843 508 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do mon-
tante de exposição bruta de crédito e do montante de 
imparidade constituída, desagregados por crédito em 

cumprimento e em incumprimento e por prazos de in-
cumprimento, apresenta-se como segue:
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Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe da exposi-
ção de crédito vencido sem imparidade, desagregado por 

crédito em cumprimento e em incumprimento, por stage 
e por prazos de incumprimento, apresenta-se de seguida:

(milhares de Kwanzas)

Ano 2019

 Crédito Vencido sem Imparidade

Total Exposição Análise colectiva Análise individual Total

Crédito em cumprimento 12 216 - 12 216

Stage 1 12 216 - 12 216

Stage 2 - - - 

Crédito em incumprimento 26 018 3 476 329 3 502 347

Stage 3 26 018 3 476 329 3 502 347

Do qual: Crédito vincendo associado - - - 

Total  38 234 3 476 329 3 514 563 

(milhares de Kwanzas)

Ano 2018

Crédito Vencido sem Imparidade

Total Exposição Análise colectiva Análise individual Total

Crédito em cumprimento 4 692 737 - 4 692 737 

Stage 1 - - - 

Stage 2 4 692 737 - 4 692 737 

Crédito em incumprimento 3 060 4 604 519 4 607 579

Stage 3 3 060 4 604 519 4 607 579

Do qual: Crédito vincendo associado - - - 

Total 4 695 797 4 604 519 9 300 316 

(milhares de Kwanzas)

Ano 2019

 Crédito Vencido sem Imparidade

Total Exposição Análise colectiva Análise individual Total

Crédito em cumprimento 12 216 - 12 216

Stage 1 12 216 - 12 216

Stage 2 - - - 

Crédito em incumprimento 26 017 3 476 329 3 502 346

Stage 3 26 017 3 476 329 3 502 346

Até 3 meses 25 146 - 25 146

De 3 meses a 1 ano 0 1 305 511 1 305 511

De 1 a 5 anos 871 2 170 818 2 171 689

Mais de 5 anos - - - 

Do qual: Crédito vincendo associado - - - 

Total  38 233 3 476 329 3 514 562 
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(milhares de Kwanzas)

Ano 2018

 Crédito Vencido sem Imparidade

Total Exposição Análise colectiva Análise individual Total

Crédito em cumprimento 4 692 737 - 4 692 737 

Stage 1 - - - 

Stage 2 4 692 737 - 4 692 737 

Crédito em incumprimento 3 060 4 604 517 4 607 577

Stage 3 3 060 4 604 517 4 607 577

Até 3 meses - - 0

De 3 meses a 1 ano - - 0

De 1 a 5 anos 2 909 4 604 517 4 607 426

Mais de 5 anos   151 -   151 

Do qual: Crédito vincendo associado - - - 

Total 4 695 797 4 604 517 9 300 314 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe da exposi-
ção de crédito vencido com imparidade, desagregado por 

crédito em cumprimento e em incumprimento, por stage 
e por prazos de incumprimento, apresenta-se de seguida:

(milhares de Kwanzas)

Ano 2019

 Crédito Vencido com Imparidade

Total Exposição Análise colectiva Análise individual Total

Crédito em cumprimento 7 702 894 - 7 702 894

Stage 1 7 664 645 - 7 664 645

Stage 2 38 249 -  38 249 

Crédito em incumprimento 1 450 646 7 024 587 8 475 233

Stage 3 1 450 646 7 024 587 8 475 233

Do qual: Crédito vincendo associado  41 163  3 402  44 565 

Total 9 153 540 7 024 587 16 178 127 

(milhares de Kwanzas)

Ano 2018

 Crédito Vencido com Imparidade

Total Exposição Análise colectiva Análise individual Total

Crédito em cumprimento 19 387 376  378 356 19 765 732

Stage 1 - - - 

Stage 2 19 387 376  378 356 19 765 732 

Crédito em incumprimento 5 111 832 8 985 086 14 096 918

Stage 3 5 111 832 8 985 086 14 096 918

Do qual: Crédito vincendo associado 3 595 511 593 706 4 189 217 

Total 24 499 208 9 363 442 33 862 650 
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(milhares de Kwanzas)

Ano 2019

 Crédito Vencido com Imparidade

Total Exposição e Análise colectiva Análise individual Total

Crédito em cumprimento 7 702 894 - 7 702 894

Stage 1 7 664 645 - 7 664 645

Stage 2 38 249 -  38 249 

Crédito em incumprimento 1 450 647 7 024 587 8 475 234

Stage 3 1 450 647 7 024 587 8 475 234

Até 3 meses 22 869 0 22 869

De 3 meses a 1 ano 479 593 199 079 678 672

De 1 a 5 anos 948 185 6 825 508 7 773 693

Mais de 5 anos - - - 

Do qual: Crédito vincendo associado 41 163 3 402  44 565 

Total 9 153 541 7 024 587 16 178 128 

(milhares de Kwanzas)

Ano 2018

 Crédito Vencido com Imparidade

Total Exposição Análise colectiva Análise individual Total

Crédito em cumprimento 19 387 376  378 356 19 765 732

Stage 1 - - - 

Stage 2 19 387 376  378 356 19 765 732 

Crédito em incumprimento 5 111 832 8 985 086 14 096 918

Stage 3 5 111 832 8 985 086 14 096 918

Até 3 meses 758 190 3 027 054 3 785 244

De 3 meses a 1 ano 531 864 181 850 713 714

De 1 a 5 anos 3 821 448 5 776 182 9 597 630

Mais de 5 anos   330 -   330 

Do qual: Crédito vincendo associado 3 595 511 593 706 4 189 217 

Total 24 499 208 9 363 442 33 862 650 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do crédito 
reestruturado, apresenta-se como segue:

(milhares de Kwanzas)

 Ano 2019

Total Exposição

Crédito Reestruturado   Crédito em Cumprimento  Crédito em Incumprimento

Vincendo Vencido Total Vincendo Vencido Total

Empresas 71 285 - 71 285 549 211 4 761 833 5 311 044

Particulares 123 961 -  123 961 1 106 344 561 975 1 668 319 

Habitação - - - - - - 

Consumo 123 961 -  123 961 1 106 344 561 975 1 668 319 

Total  195 246 -  195 246 1 655 555 5 323 808 6 979 363 
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(milhares de Kwanzas)

 Ano 2019

Imparidade

Crédito Reestruturado   Crédito em Cumprimento  Crédito em Incumprimento

Vincendo Vencido Total Vincendo Vencido Total

Empresas 209 - 209 153 673 4 140 140 4 293 813

Particulares 0 - - 682 097 342 376 1 024 473 

Habitação - - - - - - 

Consumo 0 - - 682 097 342 376 1 024 473 

Total   209 -   209  835 770 4 482 516 5 318 286 

(milhares de Kwanzas)

 Ano 2018

   Total Exposição Imparidade

Crédito Reestruturado  Crédito em  
Cumprimento

Crédito em 
Incumprimento  Crédito em  

Cumpriment
Crédito em 

Incumprimento

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Empresas -  71 285 5 311 044 5 382 329 -   209 4 293 813 4 294 022

Particulares -  123 961 1 668 319 1 792 280 - - 1 024 473 1 024 473

Habitação - - - - - - - - 

Consumo -  123 961 1 668 319 1 792 280 - - 1 024 473 1 024 473

Total -  195 246 6 979 363 7 174 609 -   209 5 318 286 5 318 495 

(milhares de Kwanzas)

 Ano 2018

Total Exposição

Crédito Reestruturado   Crédito em Cumprimento  Crédito em Incumprimento

Vincendo Vencido Total Vincendo Vencido Total

Empresas - - - 147 586 5 751 216 5 898 802

Particulares - - - 183 029 481 270  664 299 

Habitação - - - - - - 

Consumo - - - 183 029 481 270  664 299 

Total - - -  330 615 6 232 486 6 563 101 

(milhares de Kwanzas)

 Ano 2018

Imparidade 

Crédito Reestruturado   Crédito em Cumprimento  Crédito em Incumprimento

Vincendo Vencido Total Vincendo Vencido Total

Empresas - - - 91 054 5 584 581 5 675 635

Particulares - - - 167 633 477 433  645 066 

Habitação - - - - - - 

Consumo - - - 167 633 477 433  645 066 

Total - - -  258 687 6 062 014 6 320 701 
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(milhares de Kwanzas)

 Ano 2018

   Total Exposição Imparidade

Crédito Reestruturado  Crédito em  
Cumprimento

Crédito em 
Incumprimento  Crédito em  

Cumprimento
Crédito em 

Incumprimento

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Empresas - - 5 898 801 5 898 801 - - 5 675 635 5 675 635

Particulares - -  664 300 664 300 - -  645 066 645 066

Habitação - - - - - - - - 

Consumo - -  664 300 664 300 - -  645 066 645 066

Total - - 6 563 101 6 563 101 - - 6 320 701 6 320 701 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a distribuição da 
carteira de crédito medida por graus de risco interno é 
como segue: (milhares de Kwanzas)

 Ano 2019

  Grau de risco Baixo Grau de risco Médio   Grau de risco Elevado

Segmento A B C D E F G

Sector Público 19 471 688  535 751 - - - - - 

Administrações Públicas 19 471 688  463 918 - - - - - 

Comércio e Transportes -  71 833 - - - - - 

Empresas 2 536 269 72 936 944  168 090  138 332 6 303 759 3 720 237 7 240 088 

Agro-Indústria - 15 323 882 - - - - - 

Comércio e Transportes  30 132 27 776 960 - - - - - 

Commercial Real Estate  135 125 4 543 559   14 - - - - 

Default - 8 974 151  168 076  138 332 6 234 665 3 720 043 5 934 577 

Empresas  707 554 15 598 463 - -  69 094 - - 

Serviços - Outros 1 663 458  719 929 - - -   194 1 305 511 

Particulares  97 779 7 923 866  31 459  23 698  622 517 1 923 862  23 948 

Aquisição e Habitação - 5 485 272 - -  243 454  47 839 - 

Consumo - Cartões e Descobertos   461  99 380 -   18 - - - 

Consumo - Outros  97 318 1 614 853  31 459  23 680 - - - 

Default -  289 282 - -  379 063 1 876 023  23 948 

Serviços - Outros -  435 079 - - - - - 

Total 22 105 736 81 396 561  199 549  162 030 6 926 276 5 644 099 7 264 036 
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(milhares de Kwanzas)

 Ano 2018

  Grau de risco Baixo Grau de risco Médio   Grau de risco Elevado

Segmento A B C D E F G

Sector Público 17 778 835  181 529 - - - - - 

Administrações Públicas 17 658 328  181 529 - - - - - 

Comércio e Transportes  120 507 - - - - - - 

Empresas 14 406 126 32 274 575  54 923  816 837 8 378 905 3 391 477 5 192 103 

Agro-Indústria - 3 276 252 - - - - - 

Comércio e Transportes  39 861 2 005 111 - - - - - 

Commercial Real Estate  488 436  5 388 -  1 428 - - - 

Default -  941 301  54 923  606 041 8 378 905 3 391 477 4 189 059 

Empresas 12 314 294 25 743 951 -  209 368 - -   38 

Instituições de Crédito -   31 - - - - - 

Serviços - Outros 1 563 535  302 541 - - - - 1 003 006 

Particulares  193 911 7 945 431  178 092  100 428  456 939  292 800  56 481 

Aquisição e Habitação  13 660 5 221 207 -  22 382 - - - 

Consumo - Cartões e Descobertos  1 658  304 244 -   490 - - - 

Consumo - Outros  113 843 1 247 430   439  13 346 - - - 

Default  40 651 1 017 393  177 653  64 210  456 939  292 800  56 481 

Serviços - Outros  24 099  155 157 - - - - - 

Total 32 378 872 40 401 535  233 015  917 265 8 835 844 3 684 277 5 248 584 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a divulgação dos 
factores de risco associados ao modelo de imparidade 
por segmento é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Imparidade 2019

   
  Probabilidade de incumprimento (%) Perda dado o 

incumpriment 
o (%)

Segmento
< 30 dias sem 

indícios
< 30 dias com 

indícios
Entre 30 e 

60 dias
Entre 60 e 

90 dias Reestruturado Curado

Sector Público 2,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Empresas

Financiamentos, Contas 
Correntes e Descobertos 4,45% 2,66% 0,00% 0,00% 100,00% 2,66% 66,96%

Créditos Documentários  
e Garantias Bancárias 4,45% 2,66% 0,00% n/a n/a 2,66% 66,74%

Cartões de Crédito 4,45% 2,66% 0,00% 0,00% n/a 5,27% 59,64%

Leasing 1,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,66% 67,47%

Crédito Habitação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,66% 67,87%

Particulares

Crédito Habitação 1,29% 0,00% 0,00% 76,68% 0,15% 15,01% 91,28%

Financiamentos, Crédito 
Consumo, Crédito Automóvel 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,44%

Cartões de Crédito 0,15% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00%

Protocolos 1,29% 0,00% 0,00% 76,68% 100,00% 15,01% 0,00%

Crédito Funcionários 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
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(milhares de Kwanzas)

Imparidade 2018

   
  Probabilidade de incumprimento (%) Perda dado o 

incumpriment 
o (%)

Segmento
< 30 dias sem 

indícios
< 30 dias com 

indícios
Entre 30 e 

60 dias
Entre 60 e 

90 dias Reestruturado Curado

Sector Público 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Empresas

Financiamentos, Contas 
Correntes e Descobertos 4,00% 1,33% 0,00% 0,00% 1,57% 1,33% 67,88%

Créditos Documentários  
e Garantias Bancárias 4,00% 1,33% n/a n/a 2,96% 1,33% 67,50%

Cartões de Crédito 4,00% 1,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 48,79%

Leasing 4,00% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 1,33% 67,50%

Crédito Habitação 1,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,50%

Particulares

Crédito Habitação 0,72% 4,16% 0,00% 73,15% 0,33% 4,16% 83,13%

Financiamentos, Crédito 
Consumo, Crédito Automóvel 1,65% 5,27% 0,33% 76,25% 0,00% 0,33% 80,82%

Cartões de Crédito 0,33% 0,33% 52,50% 0,00% 0,00% 0,33% 80,80%

Protocolos 1,65% 9,43% 0,00% 0,00% 4,16% 4,16% 81,17%

Crédito Funcionários 0,72% 46,31% 46,31% 76,25% 0,00% 0,00% 80,89%

Nota 18 – Activos não correntes detidos 
para venda
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 é analisa-
da como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Activos não correntes detidos para venda

Imóveis 1 297 836 1 386 637 

1 297 836 1 386 637 

Perdas por imparidade acumuladas - - 

1 297 836 1 386 637 

Os valores apresentados referem-se a imóveis recebidos 
em dação para pagamento de crédito a clientes disponí-
veis para venda imediata.

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Imóveis” cor-
respondia a dois imóveis recuperados em processos de 
dação de crédito concedido a clientes.

Durante o ano de 2019, o Banco efectuou a venda de um 
destes imóveis pelo que, em 31 de Dezembro de 2019, a 
rubrica “Imóveis” corresponde assim a um imóvel recu-
perado em processos de dação de crédito concedido a 

clientes. O crédito em dívida dos clientes foi desreconhe-
cido e os valores em dívida foram registados na rubrica 
de activos não correntes detidos para venda, acrescido 
dos custos suportados com as escrituras do imóvel. O 
valor de avaliação do imóvel é superior ao seu valor con-
tabilístico, pelo que o mesmo se encontra registado pelo 
valor contabilístico.

O imóvel recebido em dação pelo Banco, foi objec-
to de avaliação por perito independente (menos de 24 
meses de antiguidade). O imóvel foi avaliado em AOA 
3.100.025.390. 
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O movimento dos activos não correntes detidos para ven-
da durante o exercício de 2019 e 2018 foi como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Saldo inicial 1 386 637 1 386 637 

Entradas - - 

Vendas ( 88 801) - 

Transferências - - 

Outros movimentos - - 

Saldo final 1 297 836 1 386 637 

Nota 19 – Outros activos tangíveis
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 é apresen-
tada como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Imóveis

De serviço próprio 7 993 782 8 241 954 

Obras em imóveis arrendados 1 464 245 1 756 773 

9 458 027 9 998 727 

Equipamento

Equipamento informático 1 890 084 1 670 002 

Mobiliário e material 1 034 746 1 054 499 

Material de transporte 1 384 579 1 034 498 

Máquinas de uso administrativo  167 764  172 168 

Equipamento de segurança  249 266  195 305 

Outros  245 801  225 228 

4 972 240 4 351 700 

Activos sob Direito de Uso

Imóveis 1 430 929 - 

1 430 929 - 

Imobilizado em curso

Imóveis de serviço próprio  348 970  314 466 

Obras em imóveis arrendados  203 029 - 

Outros  63 610 - 

 615 609  314 466 

16 476 805 14 664 893 

Depreciação acumulada 5 774 745 4 837 535 

Imparidade  723 433 593 352

9 978 627 9 234 006 
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Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os outros activos 
tangíveis em curso correspondem, essencialmente, à 
aquisição do espaço e a pagamentos a fornecedores pelo 
equipamento e obras realizadas em novos balcões. No fi-
nal do exercício de 2019 encontram-se em funcionamento 
34 Agências e 4 Centros de Empresas.

Os principais investimentos efectuados durante 2019, fo-
ram essencialmente obras de melhoria, requalificação e 
adaptação de instalações, nomeadamente, no balcão de 
Cabinda.

As variações verificadas na rubrica “Equipamento infor-
mático” dizem respeito, essencialmente, à aquisição de 
dois novos servidores e UPs, bem como a renovação dos 
computadores portáteis.

Relativamente à variação observada no saldo da rubrica 
“Material de Transporte”, esta diz respeito à aquisição de 
novas viaturas destinadas à renovação da frota automóvel 
do Banco.
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Os movimentos da rubrica Outros activos tangíveis, du-
rante os anos de 2019 e 2018, são analisados como segue:

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31.12.2018

Ajustamento 
Transição IFRS 

16
Aquisições/

Dotações
Alienações/

Abates Transferências Regularizações Saldo em 
31.12.2019

Imóveis

De serviço próprio 8 241 954 -  2 091 ( 187 173) - ( 63 090) 7 993 782 

Obras em imóveis arrendados 1 756 773 -  19 268 ( 204 046) - ( 107 750) 1 464 245 

9 998 727 -  21 359 ( 391 219) - ( 170 840) 9 458 027 

Equipamento

Equipamento informático 1 670 002 -  293 291 ( 60 577) - ( 12 632) 1 890 084 

Mobiliário e material 1 054 499 -  68 858 ( 117 137)  46 997 ( 18 471) 1 034 746 

Material de transporte 1 034 498 -  473 537 ( 126 145) -  2 689 1 384 579 

Máquinas de uso administrativo  172 168 -  40 861 ( 32 170) - ( 13 095)  167 764 

Equipamento de segurança  195 305 -  29 496 ( 9 621) -  34 086  249 266 

Outros  225 228 -  21 866 ( 14 440) -  13 147  245 801 

4 351 700 -  927 909 ( 360 090)  46 997  5 724 4 972 240 

Activos sob Direito de Uso

Imóveis - 1 430 929 - - - - 1 430 929 

- 1 430 929 - - - - 1 430 929 

Imobilizado em curso  314 466 -  355 821 - ( 46 997) ( 7 681)  615 609 
14 664 893 1 430 929 1 305 089 ( 751 309) - ( 172 797) 16 476 805 

Amortizações acumuladas

Imóveis

De serviço próprio (1 644 718) ( 217 368)  36 514 -  437 420 (1 388 152)

Obras em imóveis arrendados ( 595 211) - ( 175 865)  204 046 - ( 448 557) (1 015 587)

(2 239 929) - ( 393 233)  240 560 - ( 11 137) (2 403 739)

Equipamento

Equipamento informático (1 095 803) - ( 227 031)  59 490 -  38 824 (1 224 520)

Mobiliário e material ( 560 414) - ( 107 407)  49 742 -  22 426 ( 595 653)

Material de transporte ( 574 185) - ( 228 740)  118 232 - ( 3 694) ( 688 387)

Máquinas de uso administrativo ( 134 371) - ( 15 743)  30 855 -  28 409 ( 90 850)

Equipamento de segurança ( 103 548) - ( 17 607)  8 222 - ( 46 140) ( 159 073)

Outros ( 129 285) - ( 22 485)  14 183 - ( 24 237) ( 161 824)

(2 597 606) - ( 619 013)  280 724 -  15 588 (2 920 307)

Activos sob Direito de Uso

Imóveis - - ( 450 699) - - - ( 450 699)

- - ( 450 699) - - - ( 450 699)

(4 837 535) - (1 462 945)  521 284 -  4 451 (5 774 745)

Imparidade

De imóveis de uso próprio ( 593 352) - ( 130 081) - - - ( 723 433)

9 234 006 1 430 929 ( 287 937) ( 230 025) - ( 168 346) 9 978 627 
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(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31.12.2017

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates Transferências Regularizações Saldo em 

31.12.2018

Custos

Imóveis

De serviço próprio 7 565 919  732 493 -  388 845 ( 445 303) 8 241 954 

Obras em imóveis arrendados 1 375 246  21 371 -  1 196  358 960 1 756 773 

8 941 165  753 864 -  390 041 ( 86 343) 9 998 727 

Equipamento

Equipamento informático 1 346 821  357 217 ( 15 783)  3 398 ( 21 651) 1 670 002 

Mobiliário e material 1 089 502  20 798 (  736)  17 367 ( 72 432) 1 054 499 

Material de transporte  917 016  183 843 ( 66 361) - - 1 034 498 

Máquinas de uso administrativo  167 531  4 965 - - (  328)  172 168 

Equipamento de segurança  149 326  60 896 - - ( 14 917)  195 305 

Outros  206 488  18 736 - -   4  225 228 

3 876 684  646 455 ( 82 880)  20 765 ( 109 324) 4 351 700 

Imobilizado em curso  972 287  181 175 - ( 413 843) ( 425 153)  314 466 

13 790 136 1 581 494 ( 82 880) ( 3 037) ( 620 820) 14 664 893 

Amortizações acumuladas

Imóveis

De serviço próprio (1 470 428) ( 260 127) -  25 474  60 363 (1 644 718)

Obras em imóveis arrendados ( 402 917) ( 113 664) - ( 25 903) ( 52 727) ( 595 211)

(1 873 345) ( 373 791) - (  429)  7 636 (2 239 929)

Equipamento

Equipamento informático ( 838 670) ( 257 802) - -   669 (1 095 803)

Mobiliário e material ( 447 455) ( 111 273)   677 - ( 2 363) ( 560 414)

Material de transporte ( 438 978) ( 200 434)  65 227 - - ( 574 185)

Máquinas de uso administrativo ( 114 901) ( 19 475) - -   5 ( 134 371)

Equipamento de segurança ( 84 989) ( 19 137) - -   578 ( 103 548)

Outros ( 109 296) ( 23 688) - (  3)  3 702 ( 129 285)

(2 034 289) ( 631 809)  65 904 (  3)  2 591 (2 597 606)

(3 907 634) (1 005 600)  65 904 (  432)  10 227 (4 837 535)

Imparidade

De imóveis de uso próprio - ( 593 352) - - - ( 593 352)

9 882 502 ( 17 458) ( 16 976) ( 3 469) ( 610 593) 9 234 006 
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Nota 20 – Activos intangíveis
Esta rubrica é apresentada como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Sistema de tratamento automático de dados 982 314 885 913 

Gastos de organização e expansão 37 817 37 817 

1 020 131  923 730 

Activos intangíveis em curso

Sistema de tratamento automático de dados 448 614 - 

 448 614 - 

Amortização acumulada (742 755) (692 699)

725 990 231 031 

Os principais investimentos efectuados no exercício 2019, 
dizem respeito a: projectos regulamentares, nomeada-
mente relacionados com o AML, e projectos ligados à alta 

disponibilidade, ou seja, disponibilização dos serviços  
e canais 24/7. O movimento nesta rubrica foi o seguinte:

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31.12.2018

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates

Transferências  
e Regulariza-

ções
Saldo em 

31.12.2019

Activos intangíveis

Sistema de tratamento automático de dados 885 913 73 937 (4 267) 26 731 982 314 

Gastos de organização e expansão 37 817 - - - 37 817 

Activos intangíveis em curso

Sistema de tratamento automático de dados - 440 932 - 7 682 448 614 

Amortização acumulada

Sistema de tratamento automático de dados (692 699) (108 852) 4 267 54 529 (742 755)

Saldo líquido a 31 de Dezembro  231 031  406 017 -  88 942  725 990 

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31.12.2017

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates

Transferências e 
 Regularizações

Saldo em 
31.12.2018

Activos intangíveis

Sistema de tratamento automático de dados 661 952 221 357 - 2 604 885 913 

Gastos de organização e expansão 37 817 - - - 37 817 

Amortização acumulada

Sistema de tratamento automático de dados (609 697) (83 434) -  432 (692 699)

Saldo líquido a 31 de Dezembro  90 072  137 923 -  3 036  231 031 
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Nota 21 – Impostos
O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Im-
posto Industrial, sendo considerado fiscalmente um con-
tribuinte do Grupo A. 

Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) 
são reflectidos nos resultados do exercício, excepto nos 
casos em que as transacções que os originaram tenham 
sido reflectidas noutras rubricas de capital próprio. Nes-
tas situações, o correspondente imposto é igualmente 
reflectido por contrapartida de capital próprio, não afec-
tando o resultado do exercício.

O cálculo do imposto corrente dos exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2019 e 2018 foi apurado nos termos 
do Código do Imposto Industrial (Lei n.º 19/14, de 22 de 
Outubro), com as alterações introduzidas pela Lei que al-
tera o Código do Imposto Industrial (Lei n.º 4/19, de 18 
de Abril), sendo a taxa de imposto aplicável de 30%, nos 
termos do n.º 1 do artigo 64.º do supra referido diploma.

As declarações fiscais encontram-se sujeitas a revisão e 
correcção por parte das autoridades fiscais durante um 
período de cinco anos, podendo resultar, devido a dife-

rentes interpretações da legislação fiscal, em eventuais 
correcções ao lucro tributável dos exercícios de 2015 a 
2019. No entanto, não é previsível que qualquer correc-
ção relativa a estes exercícios venha a ocorrer e, caso 
ocorra, não são esperados impactos significativos nas 
demonstrações financeiras.

Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, 
conforme disposto no n.º 1 do artigo 48.º do Código do 
Imposto Industrial, podem ser deduzidos aos lucros tribu-
táveis dos três anos posteriores.

Os impostos diferidos são calculados com base nas ta-
xas de imposto que se antecipa estarem em vigor à data 
da reversão das diferenças temporárias, as quais corres-
pondem às taxas aprovadas ou substancialmente apro-
vadas na data de balanço.

Assim, para o exercício de 2019 e 2018, o imposto diferido 
foi, em termos gerais, apurado com base numa taxa de 
30%.

Os activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos 
em balanço em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 podem 
ser analisados como seguem:

(milhares de Kwanzas)

  Activo Passivo   Líquido

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Instrumentos financeiros   254 270   49 090   254 270   49 090 

Crédito a clientes  1 514 666  1 698 496  1 514 666  1 698 496 

Provisões   248 179   196 479   248 179   196 479 

Crédito de imposto -   938 678 -   938 678 

Activo/(passivo) por imposto diferido  2 017 115  2 882 743 - -  2 017 115   2 882 743  

O Banco avaliou a recuperabilidade dos seus impostos 
diferidos em balanço tendo por base a expectativa de lu-
cros futuros tributáveis.

A 31 de Dezembro de 2018, o montante de crédito de 
imposto era referente a um crédito de imposto solicitado 
pelo Banco à Administração Geral Tributária com referên-
cia ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2015, uma vez 
que o Banco entende que liquidou Imposto Industrial em 
excesso nesse exercício. Considerando a complexidade 

da legislação fiscal e a probabilidade deste pedido ser 
deferido, o Banco entendeu ser prudente constituir, no 
mesmo exercício, uma provisão na totalidade do crédito 
de imposto (ver Nota 25). Durante o ano de 2019, o Banco 
utilizou a respectiva provisão de forma a eliminar o crédito 
de imposto do seu balanço.

Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos di-
feridos de balanço tiveram as seguintes contrapartidas:
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Saldo inicial  2 882 743  1 284 731 

Transição IFRS 9 -  1 926 820 

Reconhecido em resultados   73 050 (  328 808)

Outros (  938 678) - 

Saldo no final (Activo/(Passivo))  2 017 115  2 882 743 

Conforme referido acima, o desreconhecimento do impos-
to diferido referente ao Crédito de imposto, foi efectuado 
através da utilização da respectiva provisão (ver Nota 25).

A reconciliação da taxa de imposto, na parte respeitante 
ao montante reconhecido em resultados, pode ser anali-
sada como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Resultado antes de impostos  23 690 980  21 819 906 

Acréscimos / (deduções) à base tributável

Rendimentos sujeitos a Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC) ( 17 675 774) ( 16 510 681)

Variações de justo valor de activos financeiros ( 2 347 016)   986 548 

Imposto sobre a aplicação de capitais  1 386 877  1 398 924 

Custos com assistência social não aceites   513 722   191 407 

Rendimentos não sujeitos a imposto industrial (  323 771) (  408 418)

Amortizações excessivas   243 821   72 920 

Provisões não previstas constituição / (libertação) (  211 646) (  193 425)

Multas e outros encargos sobre infracções   16 027   353 050 

Outros   316 306   293 932 

Base tributável  5 609 525  8 004 163 

Utilização de prejuízos fiscais reportáveis - ( 4 863 430)

 5 609 525  3 140 733 

Taxa de imposto 30% 30%

Imposto industrial antes de prejuízos fiscais reportáveis  1 682 858   942 220 

Taxa efectiva de imposto 7,1% 4,3%

Insuficiência de estimativa de imposto relativa ao exercício de 2018   698 125 - 

Imposto do exercício  2 380 983   942 220 
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Os rendimentos dos títulos da dívida pública resultantes 
de Obrigações do Tesouro e de Bilhetes do Tesouro emi-
tidos pelo Estado Angolano, cuja emissão se encontra re-
gulamentada pelo Decreto Presidencial n.º 259/10, de 18 
de Novembro e pelo Decreto Presidencial n.º 31/12, de 
30 de Janeiro, gozam da isenção de todos os impostos.

Adicionalmente, o Decreto Legislativo Presidencial n.º 
5/11, de 30 de Dezembro (revisto e republicado através 
do Decreto Legislativo Presidencial n.º 2/14, de 20 de Ou-
tubro) introduziu uma norma de sujeição a Imposto sobre 
a Aplicação de Capitais sobre os rendimentos dos títulos 
da dívida pública resultantes de Obrigações do Tesouro 
e de Bilhetes do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano.

Não obstante, de acordo com o disposto no artigo 47.º do 
Código do Imposto Industrial (Lei n.º 19/14, de 22 de Ou-
tubro) em vigor desde 1 de Janeiro de 2015, na determi-
nação da matéria tributável deduzir-se-ão do lucro líquido 
apurado os proveitos ou ganhos sujeitos a Imposto sobre 
a Aplicação de Capitais. 

Desta forma, na determinação do lucro tributável para os 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, 
tais rendimentos foram deduzidos ao lucro tributável. 

De igual forma, o gasto apurado com a liquidação de Im-
posto de Aplicação de Capitais não é fiscalmente aceite 
para apuramento da matéria colectável, conforme dis-
posto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Código do 
Imposto Industrial.

Sem prejuízo do exposto, no que diz respeito aos ren-
dimentos de títulos de dívida pública, segundo o último 
entendimento da Administração Geral Tributária dirigido 
à ABANC (carta com a referência 196/DGC/AGT/2016, de 
17 de Maio de 2016), apenas os que decorrerem de títu-
los emitidos em data igual ou posterior a 1 de Janeiro de 
2012 se encontram sujeitos a este imposto.

Ademais, cumpre ainda referir que segundo a posição 
das Autoridades Fiscais, as reavaliações cambiais dos tí-
tulos da dívida pública emitidos em moeda nacional mas 
indexados a moeda estrangeira, emitidos desde 1 de Ja-
neiro de 2012, deverão ser sujeitas a Imposto Industrial 
até que o Banco Nacional de Angola se encontre em con-
dições de efectuar a devida retenção na fonte em sede de 
Imposto sobre a Aplicação de Capitais.

O valor referente ao Imposto de Aplicação de Capitais 
encontra-se registado na rubrica Outros resultados de 
exploração.

A rubrica Passivos por impostos correntes, no montante 
de AOA 2.203.579 milhares, refere-se essencialmente ao 
valor de imposto industrial a pagar relativo ao resultado 
do exercício 2019, no montante de AOA 1.682.858 mi-
lhares. A diferença está relacionada com o Imposto sobre 
a Aplicação de Capitais (IAC) de operações no mercado 
monetário e de títulos.

Em 2018, a  taxa efectiva de imposto foi de 4.3% devido 
à utilização de prejuízos fiscais reportáveis. Em 2019 esta 
situação não se verifica sendo que a taxa efectiva de im-
posto é de 7.1%.

A rubrica Insuficiência de estimativa de imposto, diz res-
peito à diferença da provisão para estimativa de imposto 
industrial constituída para o exercício de 2018 e o valor 
efectivamente pago.
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Nota 22 – Outros activos
A rubrica Outros activos a 31 de Dezembro de 2019  
e 2018 é analisada como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Ajustamento de justo valor ao crédito a colaboradores 1 038 336  800 823 

Juros a receber programa Angola Invest  220 333  604 610 

Adiantamentos a fornecedores  52 390 - 

Custos Diferidos  82 734  270 282 

Rendas e Alugueres   435  70 404 

Seguros  64 812  54 764 

Outros  17 487  145 114 

Outras operações a regularizar  522 184  206 714 

Património artístico  4 962  4 962 

Activos não afectos à exploração - Imóveis  125 909 - 

Metais preciosos, numismática, medalhística e outras disponibilidades  2 596  2 596 

Impostos - IVA  11 149 - 

Outros  482 122  269 723 

2 542 715 2 159 710 

Perdas por imparidade dos Activos não afectos à exploração - Imóveis ( 48 243) - 

Outras perdas por imparidade ( 3 406) - 

( 51 649) - 

2 491 066 2 159 710 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Ajusta-
mento de justo valor ao crédito a colaboradores” refere-se 
ao ajustamento ao crédito a colaboradores efectuado no 
âmbito da aplicação da IAS 19: benefícios a colaborado-
res. Com efeito, o BCGA, à semelhança da generalidade 
das instituições financeiras angolanas, concede crédito 
aos seus colaboradores a taxas de juro abaixo das pra-
ticadas para os seus clientes, sendo este mais um com-
plemento ao seu salário de base. Este benefício permite 
ao colaborador ter uma taxa de esforço inferior à que teria 
se o seu crédito tivesse uma taxa de mercado, razão pela 
qual deverá ser contabilizado o custo de oportunidade 
para o Banco, em linha com o definido na IAS 19.

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica “Juros a receber 
programa Angola Invest “ no montante de AOA 220.333 
milhares (31 de Dezembro de 2018: AOA 604.610 milha-
res) refere-se a juros a receber do Ministério da Economia 
no âmbito do programa de crédito à economia Angola Invest.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Custos di-

feridos – Rendas e Alugueres” inclui o montante liquidado 
relativo a despesas com os espaços arrendados.

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica “Outras opera-
ções a regularizar” inclui o valor de AOA 257.374 milhares 
relativo a um saldo por executar referente às atribuições 
de moeda em leilão. Esta rubrica inclui, ainda, valores de 
operações a regularizar relativas a cartas de crédito, no 
valor de AOA 218.211 milhares.

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica “Outros” inclui o 
valor de AOA 66.760 milhares relativo a falhas de caixa e 
ATM’s, que tem associada uma provisão de igual montan-
te (31 de Dezembro de 2018: AOA 45.079 milhares). Esta 
rubrica inclui ainda o valor de AOA 266.172 milhares (31 
de Dezembro de 2018: AOA 122.593 milhares) relativos a 
uma liquidação provisória de imposto industrial.

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade as-
sociadas à rubrica de “Outros activos” apresentam-se de 
seguida



Relatório & Contas 2019 177

13    Anexo às Demonstrações Financeiras

V O LTA R  A O  Í N D I C E

(milhares de Kwanzas)

2018

Saldo em 
31.12.2017

Aumentos / 
Dotações

Reposições / 
Reversões Utilizações

Diferenças  
cambiais e 

outros
Saldo em 

31.12.2018

Imparidade dos Activos não afectos 
à exploração - Imóveis - - - - - - 

Outros - - - - - - 

Total - - - - - - 

2019

Aumentos 
Reposições / 

Reversões Utilizações

Diferenças  
cambiais e 

outros
Saldo em 

31.12.2019

Imparidade dos Activos não afectos 
à exploração - Imóveis  48 243 - - -  48 243 

Outros  3 406 - - -  3 406 

Total  51 649 - - -  51 649 

Nota 23 – Recursos de bancos centrais  
e de outras instituições de crédito
A rubrica de Recursos de bancos centrais e de outras ins-
tituições de crédito é apresentada como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Recursos de outras Instituições de Crédito

Mercado monetário interbancário 1 000 790 - 

Outras Instituições de Crédito 1 000 000 - 

Juros   790 - 

Obrigações no sistema de pagamentos  712 193 1 722 800 

Operações com acordo de recompra  931 938 - 

2 644 921 1 722 800 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Obriga-
ções no sistema de pagamentos” refere-se a valores a li-
quidar de operações efectuadas pelos clientes do Banco 

com cartões de crédito e multicaixa. Os saldos apresen-
tados estão pendentes de regularização e compensam-se 
nos dias úteis seguintes.
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Nota 24 – Recursos de clientes e outros  
empréstimos
O saldo da rubrica recursos de clientes e outros  
empréstimos é composta como segue: (milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Depósitos à ordem de residentes

Em moeda nacional

Empresas  51 940 596  53 618 754 

Particulares  16 501 555  14 232 567 

Sector Público Administrativo  4 529 607  2 233 303 

Sector Público Empresarial  1 884 530  1 332 839 

 74 856 288  71 417 463 

Em moeda estrangeira

Empresas  74 130 529  52 373 710 

Particulares  39 744 085  15 944 178 

Sector Público Administrativo  1 420 730  2 774 955 

Sector Público Empresarial  1 686 942  1 008 157 

 116 982 286  72 101 000 

Depósitos à ordem de não residentes

Em moeda nacional  1 353 492  1 284 962 

Em moeda estrangeira  1 440 353  1 902 411 

 2 793 845  3 187 373 

Total depósitos à ordem 194 632 419 146 705 836 

Depósitos a prazo de residentes

Em moeda nacional

Empresas  84 903 918  42 620 082 

Particulares  26 768 723  14 045 440 

Sector Público Administrativo  1 446 637   226 707 

Sector Público Empresarial  4 231 365  2 115 072 

 117 350 643  59 007 301 

Em moeda estrangeira

Empresas  108 684 467  41 092 819 

Particulares  34 791 005  31 721 262 

Sector Público Empresarial   115 906   74 152 

 143 591 378  72 888 233 

Depósitos a prazo de não residentes

Em moeda nacional   560 886   392 443 

Em moeda estrangeira   229 828   97 446 

  790 714   489 889 

Total depósitos a prazo 261 732 735 132 385 423 

Cheques visados  852 216 764 473 

457 217 370 279 855 732 



Relatório & Contas 2019 179

13    Anexo às Demonstrações Financeiras

V O LTA R  A O  Í N D I C E

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a generalidade dos 
depósitos à ordem de clientes não são remunerados, com 
excepção de situações específicas, definidas de acordo 
com as orientações da Comissão Executiva do Banco.

O escalonamento dos recursos de clientes e outros em-
préstimos por prazos de vencimento, a 31 de Dezembro 
de 2019 e 2018, é como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Exigível à vista 195 484 635 147 470 309 

Exigível a prazo

Até 3 meses 163 757 612 64 722 557 

De 3 meses a um ano 93 814 151 63 287 537 

De um a cinco anos 4 160 951 4 375 316 

Mais de cinco anos   21   13 

261 732 735 132 385 423 

457 217 370 279 855 732 

Nota 25 – Provisões
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica Provisões 
apresenta os seguintes movimentos:

(milhares de Kwanzas)

Provisões para  
garantias e outros 

compromissos

Provisões para  
contingências 

fiscais
Prémio de 

antiguidade

Provisões  
para falhas  

de caixa
Outras  

provisões Total

Saldo a 31 de Dezembro de 2017  877 473 1 154 483  378 999  108 468  -  2 519 423 

Ajustamentos transição para IFRS  134 873  -  -  -  -   134 873 

Dotações  -  157 057  49 518  -  326 780   533 355 

Reversões ( 882 607) ( 215 805) ( 417 917) ( 33 474) ( 59 584) ( 1 609 387)

Transferências  -  -  - ( 45 459)  - (  45 459)

Utilizações  - ( 105 327) ( 10 600)  -  - (  115 927)

Diferenças de câmbio e outras  -  4 122  -  15 545  39 014   58 681 

Saldo a 31 de Dezembro de 2018  129 739  994 530  -  45 080  306 210 1 475 559 

Dotações  56 845  -  -  1 663  274 969   333 477 

Reversões ( 57 170) ( 5 368)  -  -  - (  62 538)

Transferências  -  -  -  -  - - 

Utilizações  - ( 989 162)  -  - ( 34 500) ( 1 023 662)

Diferenças de câmbio e outras  14 890  -  -  20 017  -   34 907 

Saldo a 31 de Dezembro de 2019  144 304  -  -  66 760  546 679  757 743 

O saldo desta rubrica, visa a cobertura de determinadas 
contingências devidamente identificadas, decorrente da 
actividade do Banco, sendo revistas em cada data de re-
porte, de forma a reflectir a melhor estimativa do montan-
te e respectiva probabilidade de pagamento.

O saldo de “Provisões para garantias e outros compro-
missos” respeita à provisão constituída sobre créditos 
documentários à importação e garantias prestadas. No 
que respeita às “Provisões para contingências fiscais”, o 
valor registado refere-se, essencialmente, à provisão as-

sociada ao pedido de crédito de imposto, conforme refe-
rido na Nota 21 – Impostos.

O valor referente a utilizações da Provisões para contin-
gências fiscais inclui o montante de AOA 938.678 milha-
res, relativo ao desreconhecimento do Crédito de impos-
to registado na rubrica de Activos por impostos diferidos 
(ver Nota 21).
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Nota 26 – Outros passivos
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de Outros 
passivos é composta da seguinte forma:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Dividendos a liquidar -  7 689 883 

Custos com pessoal 2 181 936  2 405 033 

Acréscimos de custos 1 576 141  1 114 608 

Fundo de apoio social  976 706   551 996 

Operações a regularizar  267 680   427 542 

Comissões a diferir  335 443   268 413 

Impostos e taxas por liquidar  822 120  109 365 

IVA  255 148 - 

Imposto do Selo  36 874   15 402 

Outros  530 098   93 963 

Fornecedores  22 077   73 734 

Credores diversos  198 950 - 

Passivos da locação 1 120 990 - 

Outros  167 498   196 690 

Total 7 669 541 12 837 264 

A rubrica “Custos com Pessoal”, em 31 de Dezembro de 
2019, tem especializado os valores a pagar dos prémios 
de desempenho e subsídio de férias. Também é registado 
o Prémio de Antiguidade, os colaboradores têm direito a 
este prémio a partir do 10º ano de serviço, o qual é pago 
a cada 5 anos até atingirem 35 anos de serviço. Este pré-
mio é calculado com base no salário recorrente auferido 
mensalmente, projectando o prémio futuro e deferindo 
linearmente essa responsabilidade futura em função do 
número de anos de serviço do colaborador.

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica “Acréscimo de 
custos” diz respeito aos acréscimos de custos referentes 
a fornecedores decorrentes do processo de circulação e 
do reconhecimento da provisão das facturas do final de 
2019.

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica “Fundo de apoio 
social” diz respeito aos valores constituídos para o Fun-
do de Apoio Social, abreviadamente referido por FAS, 
que tem por objecto prestar apoio aos colaboradores do 
Banco na satisfação de necessidades de carácter social 
e material.

Em 31 de Dezembro de 2019, o saldo da rubrica “Impos-
tos e taxas por liquidar – Outros” inclui o valor da liqui-
dação provisória do Imposto Industrial bem como outros 
impostos. 

Em 31 de Dezembro de 2019, o saldo da rubrica “Passi-
vos de locação” corresponde ao valor dos passivos de 
locação reconhecidos no âmbito da IFRS 16, conforme 
descrito na nota 2.13. A esta data, o Banco possui diver-
sos contratos de locação operacional de imóveis.

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica “Outros” diz res-
peito aos valores da rubrica Regularização Float Multicai-
xa, onde o saldo inclui os valores a regularizar referentes 
à utilização dos cartões de crédito pelos Clientes na rede 
de ATM’s e POS’s.

Em 31 de Dezembro de 2019, a análise de maturidade 
dos fluxos de caixa contratuais não descontados dos 
passivos de locação, apresenta-se como segue:
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2019

Análise de maturidade - fluxos de caixa contratuais não descontados

Inferiores a 1 ano   540 675 

1 a 5 anos   696 654 

Superiores a 5 anos   111 177 

Total de passivos de locação não descontados 1 348 506 

Nota 27 – Capital social

Acções ordinárias

Em 31 de Dezembro de 2019, o capital social do Banco 
é de AOA 8.575.000 milhares integralmente realizado. Em 
2009, foi registado o valor de reserva da actualização mo-
netária do capital social, no montante de AOA 801.913 
milhares, perfazendo o valor global de capital no montan-
te de AOA 9.376.913 milhares.

Reserva de actualização monetária dos fundos próprios

Nos termos do Aviso n.º 2 / 2009, de 8 de Maio, do Ban-
co Nacional de Angola, sobre actualização monetária, as 
instituições financeiras devem, em caso de existência de 
inflacção, considerar mensalmente os efeitos da modifi-
cação no poder de compra da moeda nacional, com base 
na aplicação do Índice de Preços ao Consumidor aos 
saldos de capital, reservas e resultados transitados. As 
demonstrações financeiras de uma entidade cuja moe-
da funcional seja a moeda de uma economia hiper-infla-
cionária devem ser expressas em termos da unidade de 
mensuração corrente à data do balanço. A hiperinflacção 
é indicada pelas características do ambiente económico 
de um país que inclui, mas sem limitar, as seguintes si-
tuações:

I. A população em geral prefere guardar a sua riqueza 
em activos não monetários ou em moeda estrangei-

ra relativamente estável. As quantias da moeda local 
detidas são imediatamente investidas para manter o 
poder de compra;

II. A população em geral vê as quantias monetárias em 
termos de moeda estrangeira estável. Os preços po-
dem ser cotados nessa moeda;

III. As vendas e compras a crédito têm lugar a preços 
que compensem a perda esperada do poder de com-
pra durante o período do crédito, mesmo que o pe-
ríodo seja curto;

IV. As taxas de juro, salários e preços estão ligados a um 
índice de preços; e

V. A taxa acumulada de inflacção durante 3 anos apro-
xima-se, ou excede 100%.

O valor resultante da actualização monetária deve ser re-
flectido mensalmente, a débito na conta de “Resultado da 
Actualização Monetária” da demonstração de resultados, 
por contrapartida do aumento dos saldos de fundos pró-
prios, com excepção da rubrica Capital Social, que deve 
ser classificada numa rubrica específica (Reserva de Ac-
tualização Monetária do Capital Social) que só pode ser 
utilizada para posterior aumento de capital.

Encontra-se representado por 17.150.000 acções ordi-
nárias nominativas de quinhentos Kwanzas Angolanos 
cada, totalmente subscritas e realizadas, com a seguinte 
estrutura accionista:

  % Capital

31.12.2019 31.12.2018

Partang SGPS, S. A. 51,00% 51,00%

Sonangol, E. P. 24,00% 24,00%

António Mosquito 12,00% 12,00%

José Jaime Agostinho de Sousa Freitas 12,00% 12,00%

Sonangol Holdings, Limitadas 1,00% 1,00%

100,00% 100,00%
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O resultado atribuível a cada acção encontra-se divulga-
do na Nota 11.

Nota 28 – Reservas, Resultados Transitados 
e Outro Rendimento Integral

Reserva legal

Esta rubrica é constituída integralmente pela Reserva le-
gal, que só pode ser utilizada para cobrir prejuízos acu-
mulados ou para aumentar o Capital.

A legislação angolana aplicável exige que a Reserva legal 
seja anualmente creditada com pelo menos 10% do lucro 
líquido anual, até à concorrência do capital social.

Reservas de justo valor

As reservas de justo valor representam as mais e menos 
valias potenciais relativas à carteira de Justo Valor através 
de Outro Rendimento Integral e à actualização monetária 
feita em 2009 sobre o imobilizado do Banco, líquidas de 
imparidade reconhecida em resultados no exercício e/ou 
em exercícios anteriores. O valor desta reserva é apresen-
tado líquido de imposto diferido.

Os movimentos ocorridos nestas rubricas foram os se-
guintes:

(milhares de Kwanzas)

Reservas de justo valor Outras Reservas e Resultados Transitados

 Reserva  
de justo 

valor bruta 

 Reserva de 
reconversão 

cambial 

 Reservas por 
impostos 
diferidos 

 Total Reserva 
de justo 

valor 
 Reserva 

 Legal  

 Outras reservas 
e Resultados 

Transitados 

 Total Outras 
Reservas e 
Resultados 
Transitados 

Saldo em 1 de Janeiro  
de 2018  576 969  -  -  576 969 9 532 325 21 352 820 30 885 145 

Constituição de reservas  -  -  -  -  - 7 656 296 7 656 296 

Distribuição de dividendos  -  -  -  -  - (3 751 585) (3 751 585)

Saldo em 31 de Dezembro  
de 2018  576 969  -  -  576 969 9 532 325 25 257 531 34 789 856 

Alterações de justo valor  35 522  -  -  35 522  - ( 35 522) ( 35 522)
Constituição de reservas  -  -  -  -  - 20 548 878 20 548 878 
Distribuição de dividendos  -  -  -  -  - (10 068 949) (10 068 949)

Saldo em 31 de Dezembro  
de 2019  612 491  -  -  612 491 9 532 325 35 701 938 45 234 263 

Nota 29 – Garantias e outros compromissos
Esta rubrica é apresentada como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Créditos documentários 36 020 777 14 663 264 

Garantias e avales prestados 4 507 219 1 587 146 

Garantias e avales recebidos (1 032 422 430) (498 231 510)

Compromissos perante terceiros - Linhas de crédito revogáveis  17 258 498 9 003 782 

Compromissos assumidos por terceiros (  283 021)  - 

Custódia de títulos de clientes  108 708 374 136 904 531 

Remessas documentárias  1 503 678 1 054 736 

( 864 706 905) ( 335 018 051)
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Em 2019, a análise da EAD das operações que se encon-
tram nas rubricas “Créditos documentários”, “Garantias 
e avales prestados” e “Compromissos perante terceiros 

– Linhas de crédito revogáveis” por stage e imparidade 
associada apresenta-se como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019

Exposição Exposição 
Líquida Imparidade

Análise Individual

Stage 3  385 600  192 726  38 345 

Análise colectiva
Stage 1  54 217 401 33 720 517  78 970 
Stage 2  2 926 188 2 603 300  5 723
Stage 3   257 306  224 396  21 266 

 57 786 495  36 740 939   144 304 

As garantias e os avales prestados são operações bancá-
rias que não se traduzem por mobilização de fundos por 
parte do Banco.

Os créditos documentários são compromissos irrevogá-
veis, por parte do Banco, por conta dos seus clientes, de 
pagar/mandar pagar um montante determinado ao forne-
cedor de uma dada mercadoria ou serviço, dentro de um 
prazo estipulado, contra a apresentação de documentos 
referentes à expedição da mercadoria ou prestação do 
serviço. A condição de irrevogável consiste no facto de 
não ser viável o seu cancelamento ou alteração sem o 
acordo expresso de todas as partes envolvidas.

Os compromissos revogáveis apresentam acordos con-
tractuais para a concessão de crédito com os clientes do 
Banco (por exemplo linhas de crédito não utilizadas) os 
quais, de forma geral, são contratados por prazos fixos 
ou com outros requisitos de expiração e, normalmente, 
requerem o pagamento de uma comissão. Substancial-
mente todos os compromissos de concessão de crédito 
em vigor requerem que os clientes mantenham determi-
nados requisitos verificados aquando da contractualiza-
ção dos mesmos.

Não obstante as particularidades destes compromis-
sos, a apreciação destas operações obedece aos mes-
mos princípios básicos de uma qualquer outra operação 
comercial, nomeadamente o da solvabilidade, quer do 
cliente, quer do negócio que lhe está subjacente, sendo 

que o Banco requer que estas operações sejam devida-
mente colaterizadas quando necessário. Uma vez que 
é expectável que a maioria dos mesmos expire sem ter 
sido utilizado, os montantes indicados não representam 
necessariamente necessidades de caixa futuras.

Os instrumentos financeiros contabilizados como Garan-
tias e outros compromissos estão sujeitos aos mesmos 
procedimentos de aprovação e controlo aplicados à car-
teira de crédito nomeadamente quanto à avaliação da 
adequação das provisões constituídas tal como descrito 
na política contabilística descrita na Nota 2.7. A exposição 
máxima de crédito é representada pelo valor nominal que 
poderia ser perdido relativo aos passivos contingentes e 
outros compromissos assumidos pelo Banco na eventua-
lidade de incumprimento pelas respectivas contrapartes, 
sem ter em consideração potenciais recuperações de cré-
dito ou colaterais.

Para as garantias e outros compromissos é utilizado um 
factor de conversão do crédito (ccf) para ajustar o valor 
da exposição sobre a qual a imparidade irá ser apurada.

Para os créditos documentários e garantias prestadas, o 
factor de conversão do crédito utilizado é de 50%, sendo 
que, para os outros compromissos irrevogáveis, o factor 
utilizado é de 0%.
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Nota 30 – Transacção com partes  
relacionadas
De acordo com a IAS 24, são consideradas entidades re-
lacionadas com o BCGA:

 • Titulares de participações qualificadas – Accionistas, 
presumindo-se que tal sucede quando a participação 
de capital é não inferior a 10%;

 • Entidades que se encontrem directa ou indirectamente 
em relação de domínio ou em relação de grupo – Filiais, 
empresas associadas e de controlo conjunto;

 • Membros dos órgãos de administração e fiscalização 
do Banco e seus cônjuges, descendentes ou ascen-
dentes até ao segundo grau da linha recta, conside-
rados beneficiários últimos das transacções ou dos 
activos.

As entidades relacionadas do Banco com as quais este 
manteve saldos ou transacções no exercício findo em 31 
de Dezembro de 2019 e 2018 são as seguintes:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Disponibilidades

Accionistas 52 602 878 22 436 446

Aplicações de Liquidez

Operações no mercado monetário interfinanceiro

Accionistas 41 213 360 33 953 503

Depósitos à Ordem

Accionistas 19 001 406 624 287

Órgãos de Gestão e Fiscalização 849 129 223 563

Outras entidades relacionadas 13 149 738 12 644 975

Depósitos a Prazo

Accionistas 1 151 452 10 260 938

Órgãos de Gestão e Fiscalização 1 026 034 943 968

Outras entidades relacionadas 10 595 573 10 141 659

Custódia de Títulos

Accionistas 4 748 174 4 229 150

Outras entidades relacionadas 24 718 047 17 673 929

Os custos e proveitos com entidades relacionadas do 
Banco com as quais este manteve saldos ou transacções 
no exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 
são os seguintes:

(milhares de Kwanzas)

2019

Juros de depósitos Comissões 
cobradas

Outras Entidades Relacionadas   651 392 ( 55 627)

Órgãos de Gestão e Fiscalização   21 920 (  532)

673 312 ( 56 159)

2018

Outras Entidades Relacionadas   736 149 ( 48 309)

Órgãos de Gestão e Fiscalização   25 621 ( 1 658)

761 770 ( 49 967)
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Os custos com remunerações e outros benefícios atribuí-
dos ao pessoal chave da gestão do Banco (de curto e 
longo prazo) são apresentados como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Remuneração base  710 722   406 756 

Subsídios de férias e de Natal  131 601   97 098 

Subsídios de alojamento e despesas de educação  65 449   54 286 

Remuneração variável  -   161 238 

Seguro de saúde e seguro de acidentes de trabalho  11 308   14 213 

 919 080  733 591 

Considera-se pessoal chave da gestão os membros do 
Conselho de Administração.

Todas as transacções efectuadas com partes relaciona-
das são realizadas a preços normais de mercado, obede-
cendo ao princípio do justo valor.

Nota 31 – Justo valor de activos e passivos 
financeiros
O justo valor tem como base as cotações de mercado, 
sempre que estes se encontrem disponíveis. Caso estas 
não existam, o justo valor é estimado através de modelos 
internos baseados em técnicas de desconto de fluxos de 
caixa. A geração de fluxos de caixa dos diferentes instru-

mentos é feita com base nas respectivas características 
financeiras e as taxas de desconto utilizadas incorporam 
quer a curva de taxas de juro de mercado, quer os actuais 
níveis de risco do respectivo emitente.

Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos 
parâmetros utilizados no modelo de avaliação, que ne-
cessariamente incorporam algum grau de subjectividade, 
e reflecte exclusivamente o valor atribuído aos diferentes 
instrumentos financeiros.

O justo valor dos activos e passivos financeiros detidos 
pelo Banco é apresentado como segue:

(milhares de Kwanzas)

Valorizados ao Justo Valor  

Custo 
Amortizado Imparidade

Cotações de 
mercado 

(nível 1)

Modelos de 
valorização com 

parâmetros 
observáveis no  

mercado 
(nível2)

Modelos de 
valorização com 
parâmetros não 

observáveis  
no mercado 

(nível 3)
Total Valor de 

Balanço Justo Valor

31 de Dezembro de 2019

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 55 560 271 - - - - 55 560 271 55 560 271

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito 54 899 261 ( 15 092) - - - 54 884 169 54 884 169

Aplicações em bancos centrais e em 
outras instituições de crédito 135 771 043 ( 214 705) - - - 135 556 338 135 556 338

Activos financeiros ao justo valor através 
outro rendimento integral - - - -  68 205  68 205  68 205

Investimentos ao custo amortizado 174 843 740 (2 700 609) - - - 172 143 131 175 098 594
Crédito a clientes 112 274 312 (11 321 168) - - 11 423 975 112 377 119 112 279 571

Activos financeiros 533 348 627 (14 251 574) - - 11 492 180 530 589 233 533 447 148
Recursos de bancos centrais e outras 
instituições de crédito 2 644 921 - - - - 2 644 921 2 644 921

Recursos de clientes e outros 
empréstimos 457 217 370 - - - - 457 217 370 457 217 370

Passivos financeiros 459 862 291 - - - - 459 862 291 459 862 291
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(milhares de Kwanzas)

Valorizados ao Justo Valor  

Justo valor
Custo 

Amortizado Imparidade

Cotações de 
mercado 

(nível 1)

Modelos de 
valorização com 

parâmetros 
observáveis no  

mercado 
(nível2)

Modelos de 
valorização com 
parâmetros não 

observáveis  
no mercado 

(nível 3)
Total Valor de 

Balanço Justo Valor

31 de Dezembro de 2018

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 34 642 429 - - - - 34 642 429 34 642 429

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito 30 735 972 - - - - 30 735 972 30 735 972

Aplicações em bancos centrais e em 
outras instituições de crédito 61 486 347 ( 328 989) - - - 61 157 358 61 157 358

Activos financeiros ao justo valor através 
outro rendimento integral - - - -  68 205  68 205  68 205

Investimentos ao custo amortizado 141 498 903 (1 572 071) - - - 139 926 832 139 656 203
Crédito a clientes 75 912 776 (11 843 508) - - 15 786 617 79 855 885 79 702 015

Activos financeiros 344 276 427 (13 744 568) - - 15 854 822 346 386 681 345 962 182
Recursos de bancos centrais e outras 
instituições de crédito 1 722 800 - - - - 1 722 800 1 722 800

Recursos de clientes e outros 
empréstimos 279 855 732 - - - - 279 855 732 279 855 732

Passivos financeiros 281 578 532 - - - - 281 578 532 281 578 532

O movimento dos instrumentos financeiros mensurados 
ao justo valor através de resultados classificados no nível 
3, apresenta-se como segue:

(milhares de Kwanzas)

2019

Activos Financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente mensurados  
ao justo valor através de resultados - instrumentos de dívida Total

Activo

Crédito ao Justo Valor

Valor de balanço (líquido) em 1 de Janeiro de 2019 15 786 617 15 786 617

Total de ganhos / perdas registados em resultados 2 347 016 2 347 016
Aquisições - -
Emissões - -
Vendas - -
Reembolsos por maturidade (6 709 658) (6 709 658)
Transferências do nível 3 - -
Transferências para o nível 3 - -
Outros - -

Valor de balanço (líquido) em 31 de Dezembro de 2019 11 423 975 11 423 975
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(milhares de Kwanzas)

2018

Activos Financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente mensurados  
ao justo valor através de resultados - instrumentos de dívida Total

Activo

Crédito ao Justo Valor

Valor de balanço (líquido) em 1 de Janeiro de 2018 27 164 188 27 164 188

Total de ganhos / perdas registados em resultados 986 548  986 548
Aquisições - -
Emissões - -
Vendas - -
Reembolsos por maturidade (14 668 967) (14 668 967)
Transferências do nível 3 - -
Transferências para o nível 3 - -
Outros 2 304 848 2 304 848

Valor de balanço (líquido) em 31 de Dezembro de 2018 15 786 617 15 786 617

O Banco utiliza a seguinte hierarquia de justo valor, com 
três níveis na valorização de instrumentos financeiros (ac-
tivos ou passivos), a qual reflecte o nível de julgamento, 
a observabilidade dos dados utilizados e a importância 
dos parâmetros aplicados na determinação da avaliação 
do justo valor do instrumento, de acordo com o disposto 
na IFRS 13:

Nível 1: O justo valor é determinado com base em preços 
cotados não ajustados, capturados em transacções em 
mercados activos envolvendo instrumentos financeiros 
idênticos aos instrumentos a avaliar. Existindo mais que 
um mercado activo para o mesmo instrumento financeiro, 
o preço relevante é o que prevalece no mercado princi-
pal do instrumento, ou o mercado mais vantajoso para os 
quais o acesso existe;

Nível 2: O justo valor é apurado a partir de técnicas de 
avaliação suportadas em dados observáveis em merca-
dos activos, sejam dados directos (preços, taxas, spreads) 
ou indirectos (derivados), e pressupostos de valorização 
semelhantes aos que uma parte não relacionada usaria 
na estimativa do justo valor do mesmo instrumento finan-
ceiro. Inclui ainda instrumentos cuja valorização é obtida 
através de cotações divulgadas por entidades indepen-
dentes mas cujos mercados têm liquidez mais reduzida; 
e,

Nível 3: O justo valor é determinado com base em dados 
não observáveis em mercados activos, com recurso a 
técnicas e pressupostos que os participantes do mercado 
utilizariam para avaliar os mesmos instrumentos, incluin-
do hipóteses acerca dos riscos inerentes, à técnica de 
avaliação utilizada e aos inputs utilizados e contemplados 

processos de revisão da acuidade dos valores assim ob-
tidos.

O Banco considera um mercado activo para um dado ins-
trumento financeiro, na data de mensuração, dependen-
do do volume de negócios e da liquidez das operações 
realizadas, da volatilidade relativa dos preços cotados e 
da prontidão e disponibilidade da informação, devendo, 
para o efeito verificar as seguintes condições mínimas:

 • Existência de cotações diárias frequentes de negocia-
ção no último ano;

 • As cotações acima mencionadas alteram-se com re-
gularidade;

 • Existem cotações executáveis de mais do que uma en-
tidade;

Um parâmetro utilizado numa técnica de valorização é 
considerado um dado observável no mercado se estive-
rem reunidas as condições seguintes:

 • Se o seu valor é determinado num mercado activo;

 • Se existe um mercado OTC e é razoável assumir-se 
que se verificam as condições de mercado activo, com 
a excepção da condição de volumes de negociação; e,

 • O valor do parâmetro pode ser obtido pelo cálculo in-
verso dos preços dos instrumentos financeiros e ou 
derivados onde os restantes parâmetros necessários à 
avaliação inicial são observáveis num mercado líquido 
ou num mercado OTC que cumprem com os parágra-
fos anteriores.
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As principais metodologias e pressupostos utilizados na 
estimativa do justo valor dos activos e passivos financei-
ros registados no balanço ao custo amortizado são anali-
sados como segue:

Caixa e disponibilidades em bancos centrais, Disponibili-
dades em outras instituições de crédito e Aplicações em 
Bancos Centrais e em outras instituições de crédito

Estes activos são de muito curto prazo pelo que o valor 
de balanço é uma estimativa razoável do seu respectivo 
justo valor.

Investimentos ao custo amortizado

O justo valor destes instrumentos financeiros é baseado 
em cotações de mercado, quando disponíveis. Caso não 
existam, o justo valor é estimado com base na actualiza-
ção dos fluxos de caixa esperados de capital e juros no 
futuro para estes instrumentos.

As taxas de juro de mercado são apuradas com base em 
informação difundida pelos fornecedores de conteúdos 
financeiros e pelo BNA. As mesmas curvas de taxa de 
juro são ainda utilizadas na projecção dos fluxos de caixa 
não determinísticos como por exemplo os indexantes.

Crédito a Clientes

O justo valor do crédito a Clientes é estimado com base 
na actualização dos fluxos de caixa esperados de capital 
e de juros, considerando que as prestações são pagas 
nas datas contractualmente definidas. As taxas de juro e 
de desconto utilizadas são as taxas médias actuais pra-
ticadas para empréstimos com características similares 
no último ano.

Para efeitos desta divulgação, assumiu-se que os con-
tratos de crédito a taxa de juro variável apresentam ac-
tualizações regulares da taxa de juro e não estão a ser 
efectuadas alterações relevantes aos spreads associa-
dos, razão pela qual se assume que o valor contabilístico 
representa substancialmente o justo valor destes activos.

Recursos de bancos centrais e outras instituições de cré-
dito

Estes passivos são de muito curto prazo pelo que o valor-
de balanço é uma estimativa razoável do seu respectivo 
justo valor.

Recursos de Clientes e outros empréstimos

O justo valor destes instrumentos financeiros é estimado 
com base na actualização dos fluxos de caixa esperados 
de capital e de juros. A taxa de desconto utilizada é a que 
reflecte as taxas praticadas para os depósitos com carac-
terísticas similares à data do balanço.

Considerando que, na grande maioria da carteira de re-
cursos de Clientes detidos pelo Banco, as taxas de juro 
aplicáveis são renovadas por períodos inferiores a um 
ano, não existem diferenças materialmente relevantes no 
seu justo valor.

Nota 32 – Gestão de Riscos da Actividade
A existência de risco é intrínseca à actividade bancária, 
pelo que é essencial assegurar uma apropriada gestão 
dos riscos, em linha com a estratégia e os objectivos de 
negócio e de rentabilidade expectável a médio e a longo 
prazo. A gestão dos riscos é efectuada de forma centra-
lizada no que respeita aos riscos específicos de cada ne-
gócio.

Os riscos assumidos devem ser diversificados, adequa-
dos ao nível de recursos próprios, capitais alheios e de 
resultados gerados, evitando concentrações relevantes. 
Devem também estar implementados procedimentos e 
mecanismos para a sua mitigação, garantindo a capaci-
dade interna de identificação, avaliação, monitorização, 
controlo e reporte dos mesmos.

Neste âmbito, assume uma particular relevância o acom-
panhamento e controlo dos principais tipos de riscos fi-
nanceiros - crédito, mercado e liquidez, bem como os não 
financeiros - risco operacional - a que se encontra sujeita 
a actividade do Banco.

Principais Categorias de Risco

Crédito – O risco de crédito encontra-se associado ao 
grau de incerteza de recuperação do investimento e do 
seu retorno, por incapacidade quer de um devedor (e do 
seu garante, se existir), provocando deste modo uma per-
da financeira para o credor. O risco de crédito encontra-
-se patente no crédito a clientes, em títulos de dívida ou 
outros saldos a receber.

Mercado – O conceito de risco de mercado reflecte a 
perda potencial que pode ser registada por uma deter-
minada carteira em resultado de alterações de taxas (de 
juro e de câmbio) e/ou dos preços dos diferentes instru-
mentos financeiros que a compõem, considerando quer 
as correlações existentes entre eles, quer as respectivas 
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volatilidades. Assim, o Risco de Mercado engloba o risco 
de taxa de juro, cambial e outros riscos de preço.

Liquidez – O risco de liquidez reflecte a incapacidade 
do Banco cumprir com as suas obrigações associadas 
a passivos financeiros a cada data de vencimento, sem 
incorrer em perdas significativas decorrentes de uma de-
gradação das condições de acesso ao financiamento (ris-
co de financiamento) e/ou de venda dos seus activos por 
valores inferiores aos valores habitualmente praticados 
em mercado (risco de liquidez de mercado).

Operacional – Como risco operacional entende-se a per-
da potencial resultante de falhas ou inadequações nos 
processos internos, nas pessoas ou nos sistemas, ou ain-
da as perdas potenciais resultantes de eventos externos.

Organização Interna

De acordo com o actual modelo de governação, a ges-
tão e controlo do risco no BCGA é da competência do 
Conselho de Administração (CA). O CA, suportado pela 
Comissão de Gestão do Risco (CGR), estabelece a es-
tratégia de risco, a qual é implementada pela Comissão 
Executiva (CE) com o apoio de um conjunto de comités 
delegados especializados e das áreas de suporte, contro-
lo e de negócio.

Deste modo, a gestão do risco integra os seguintes ór-
gãos de estrutura:

 • O Conselho de Administração, responsável pela defini-
ção da estratégia global do risco do BCGA;

 • A Comissão de Gestão do Risco (CGR), que é presidi-
da por um Administrador Independente, é responsável 
pelo aconselhamento ao Conselho de Administração, 
no que respeita à estratégia de gestão do risco, pela 
supervisão da implementação dessa mesma estratégia 
e pela supervisão da actuação da função de gestão do 
risco conforme definido pelo Conselho de Administra-
ção;

 • A Comissão Executiva (CE), com o apoio de um con-
junto de Comités especializados e dos órgãos de es-
trutura de controlo e de negócio, é responsável pela 
implementação das decisões do Conselho de Adminis-
tração;

 • Os Comités delegados especializados da CE são:
a) Comité Superior de Crédito (CSC) é responsável pela 

definição da estratégia e políticas de crédito, análise 

e decisão de operações de crédito de operações em 
condições normais e particulares;

b) Comité Delegado de Crédito (CDC), comité delegado 
do CSC, é igualmente responsável pela análise e deci-
são de operações no âmbito das suas competências;

c) Comité de Acompanhamento de Risco de Crédito 
(CARC), responsável pela coordenação, apreciação, 
debate e decisão de assuntos relacionados com a 
gestão de risco de crédito e gestão do crédito ven-
cido;

d) Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO), res-
ponsável pela gestão do risco de mercado, liquidez e 
cambial, estabelecer planos de contingência e decidir 
posicionamentos estratégicos, de modo a optimizar a 
margem financeira e a rendibilidade dos capitais pró-
prios; e

e) Comité de Risco Operacional e Controlo Interno 
(ROCI), responsável pela coordenação, apreciação e 
debate de assuntos relacionados com a gestão do ris-
co operacional e controlo interno do Banco.

Avaliação de riscos

Risco de Crédito

O processo de avaliação e concessão de crédito obedece 
ao conjunto de princípios estabelecidos pelo Regulamen-
to de Crédito em vigor no BCGA. Tipicamente o processo 
comporta as seguintes fases:

1. Recepção e validação da proposta de crédito
Em regra inicia-se com o aconselhamento comercial ao 
Cliente sobre o produto de crédito que mais se adequa 
às suas necessidades e situação actual. Prossegue com 
a proposta de crédito apresentada pela área comercial, 
exigindo-se que sejam apresentadas de forma padroni-
zada (em impressos próprios), bem documentadas e fun-
damentadas, reflectindo de forma clara a descrição do 
Cliente e as características da operação de crédito.

2.  Análise de risco da operação de crédito
De seguida, procede-se à análise de risco do Cliente e da 
operação em questão. A avaliação é realizada utilizando 
um modelo de rating interno (com atribuição de notação 
de rating). A análise de risco é realizada com base em 
informação qualitativa e quantitativa (informação actual 
e histórica do Cliente; sector de actividade; mérito dos 
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projectos apresentados; capacidade de gestão; situação 
económico-financeira; valor e liquidez das garantias; in-
formação sobre outros créditos na banca em geral; rendi-
bilidade da operação para o BCGA; entre outros).

3. Apreciação e decisão de crédito
Como referido anteriormente, todas as decisões de cré-
dito são tomadas em CSC ou CDC, conforme estipulado 
por regulamento e delegação de competências aprova-
dos pela Comissão Executiva. Toda e qualquer operação 
de crédito exige o parecer de risco definida para aquela 
natureza de crédito. As deliberações nos Comités de Cré-

dito são sempre decisões conjuntas dos membros que os 
compõem com direito a voto.

4. Formalização da operação de crédito
Consiste na fase de contractualização do crédito median-
te as condições aprovadas para a operação, por parte do 
órgão competente para tal. Este é o momento em que se 
procede à formalização e registo em sistema das opera-
ções de crédito.

Seguidamente apresenta-se a informação relativa à expo-
sição do Banco ao risco de crédito:

(milhares de Kwanzas)

2019

Valor 
contabilístico 

bruto Imparidade

Valor 
contabilístico 

líquido

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 55 560 271 - 55 560 271

Disponibilidades em outras instituições de crédito 54 899 261  15 092 54 884 169

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 135 771 043  214 705 135 556 338
Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral  68 205 -  68 205
Investimentos ao custo amortizado 174 843 740 2 700 609 172 143 131
Crédito a clientes 123 698 287 11 321 168 112 377 119

Outros activos 2 542 715  51 649 2 491 066

547 383 522 14 303 223 533 080 299
Extrapatrimoniais
Créditos documentários à importação e garantias prestadas 40 527 996  144 304 40 383 692
Compromissos assumidos perante terceiros 17 258 498 - 17 258 498

57 786 494  144 304 57 642 190
605 170 016 14 447 527 590 722 489

(milhares de Kwanzas)

2018

Valor 
contabilístico 

bruto Imparidade

Valor 
contabilístico

líquido

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 34 642 429 - 34 642 429

Disponibilidades em outras instituições de crédito 30 735 972 - 30 735 972

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 61 486 347  328 989 61 157 358
Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral  68 205 -  68 205
Investimentos ao custo amortizado 141 498 903 1 572 071 139 926 832
Crédito a clientes 91 699 393 11 843 508 79 855 885

Outros activos 2 159 710 - 2 159 710

362 290 959 13 744 568 348 546 391
Extrapatrimoniais
Créditos documentários à importação e garantias prestadas 16 250 409  129 738 16 120 671
Compromissos assumidos perante terceiros 9 003 782 - 9 003 782

25 254 191  129 738 25 124 453
387 545 150 13 874 306 373 670 844
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Apresenta-se, de seguida, a informação relativa à expo-
sição do Banco ao risco de crédito, por classe de activo 
financeiro, nível de rating interno e stage:

(milhares de Kwanzas)

2019

   Exposição Bruta

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Crédito a clientes

Grau de risco Baixo

Nível A 14 784 888  552 888 - 15 337 776

Nível B 53 447 057 16 200 785 9 263 524 78 911 366
Grau de risco Médio
Nível C   14  31 459  168 076  199 549
Nível D  9 341  14 357  138 332  162 030
Grau de risco Elevado
Nível E  69 094  243 454 6 613 728 6 926 276
Nível F -  47 839 5 596 259 5 644 098
Nível G - - 5 093 218 5 093 218

68 310 394 17 090 782 26 873 137 112 274 313

2019

   Imparidade

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Crédito a clientes

Grau de risco Baixo

Nível A  221 696 - -  221 696

Nível B  167 966  76 603  141 865  386 434
Grau de risco Médio
Nível C - -  12 766  12 766
Nível D -  1 758  23 658  25 416
Grau de risco Elevado
Nível E -  80 630 1 555 216 1 635 846
Nível F -  23 518 3 923 401 3 946 919
Nível G - - 5 092 091 5 092 091

 389 662  182 509 10 748 997 11 321 168

(milhares de Kwanzas)

2018

   Exposição Bruta

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Crédito a clientes

Grau de risco Baixo

Nível A  515 289 23 801 148  39 385 24 355 822

Nível B 12 021 156 23 250 540 1 975 363 37 247 059
Grau de risco Médio
Nível C (  292)   437  232 871  233 016
Nível D  6 626  240 388  670 251  917 265
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Grau de risco Elevado
Nível E (  427) - 4 227 180 4 226 753
Nível F (  697) - 3 684 974 3 684 277
Nível G 1 002 205 - 4 246 379 5 248 584

13 543 860 47 292 513 15 076 403 75 912 776

2018

   Imparidade

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Crédito a clientes

Grau de risco Baixo

Nível A  9 019  29 107  32 396  70 522

Nível B  152 782  725 476 1 604 929 2 483 187
Grau de risco Médio
Nível C -   146 1 602 508 1 602 654
Nível D   216  26 144  484 608  510 968
Grau de risco Elevado
Nível E - - 2 292 273 2 292 273
Nível F - -  673 326  673 326
Nível G  6 461 - 4 204 117 4 210 578

 168 478  780 873 10 894 157 11 843 508

Existem contratos de credito que se encontram classifi-
cados com um nível de risco B, e que estão classificadas 
em stage 3 devido à possibilidade de incumprimento e 
que, por questões de prudência se encontram neste stage. 

A informação sobre a qualidade do risco de crédito dos 
principais activos financeiros, tendo por base os níveis de 
rating internos e/ou externos pode ser analisada como 
segue:

(milhares de Kwanzas)

Origem do 
rating

Nível 
de rating

   2019

Exposição 
bruta Imparidade

Exposição 
liquida

Títulos de dívida pública Rating 
externo

AAA a AA- - - -

A+ a A- - - -

BBB+ a BBB- - - -

BB+ a BB- - - -
B+ a B- 174 843 739 2 700 608 172 143 131

< B- - - -

Crédito a clientes Rating interno
Baixo 103 782 468  153 783 103 628 685
Médio 7 287 403  152 605 7 134 798

Elevado 12 628 416 11 014 780 1 613 636

123 698 287 11 321 168 112 377 119
Total 298 542 026 14 021 776 284 520 250
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(milhares de Kwanzas)

Origem do 
rating

Nível de 
rating

   2018

Exposição 
bruta Imparidade

Exposição 
liquida

Títulos de dívida pública Rating externo

AAA a AA- - - -

A+ a A- - - -

BBB+ a BBB- - - -

BB+ a BB- - - -
B+ a B- 141 498 903 1 572 070 139 926 833

< B- - - -

Crédito a clientes Rating interno
Baixo 68 575 790  717 377 67 858 413
Médio 15 832 698 3 873 965 11 958 733

Elevado 7 290 905 7 252 166  38 739

91 699 393 11 843 508 79 855 885
Total 233 198 296 13 415 578 219 782 718

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o risco de crédi-
to do BCGA apresenta a seguinte composição por área 
geográfica:

(milhares de Kwanzas)

2019

   Área Geográfica

   Angola Portugal África do Sul Total

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 55 560 271 - - 55 560 271

Disponibilidades em outras instituções de crédito 321 183 54 439 763 123 223 54 884 169

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito - 135 556 338 - 135 556 338
Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral 68 205 - - 68 205
Investimentos ao custo amortizado 172 143 131 - - 172 143 131
Crédito a clientes 112 377 119 - - 112 377 119
Outros activos 2 261 326 229 740 - 2 491 066

342 731 235 190 225 841  123 223 533 080 299
Extrapatrimoniais
Créditos documentários à impoprtação e garantias prestadas 40 383 692 - - 40 383 692
Compromissos assumidos perante terceiros 17 258 498 - - 17 258 498

57 642 190 - - 57 642 190
400 373 425 190 225 841  123 223 590 722 489

(milhares de Kwanzas)

2018

   Área Geográfica

Angola Portugal Reino Unido África do Sul Total

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 34 642 429 - - - 34 642 429

Disponibilidades em outras instituções de crédito  330 750 30 190 977  5 165  209 080 30 735 972

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito - 61 157 358 - - 61 157 358
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Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral  68 205 - - -  68 205
Investimentos ao custo amortizado 139 926 832 - - - 139 926 832
Crédito a clientes 79 855 885 - - - 79 855 885
Outros activos 1 830 554  329 156 - - 2 159 710

256 654 655 91 677 491  5 165  209 080 348 546 391
Extrapatrimoniais
Créditos documentários à impoprtação e garantias prestadas 16 120 671 - - - 16 120 671
Compromissos assumidos perante terceiros 9 003 782 - - - 9 003 782

25 124 453 - - - 25 124 453
281 779 108 91 677 491  5 165  209 080 373 670 844

A repartição por sectores de actividade da exposição ao 
risco de crédito, para o exercício findo em 2019 e 2018, 
encontra-se apresentada como segue:

(milhares de Kwanzas)

2019

Crédito a clientes

Garantias 
Prestadas

Exposição 
total

Peso 
relativo

 Imparidade

Em cum-
primento

Em incum-
primento Imparidade

Imparidade/ 
Exposição

 total

Empresas

Administração pública 54 983 - - 54 983 0,1% - 0,0%

Alojamento e restauração (restaurantes  
e similares) 19 176 534 89 506  40 276 19 306 316 17,8% 60 633 0,3%

Comércio por grosso (excepto veículos) 12 301 638 5 688 466 - 17 990 104 16,6% 1 227 482 6,8%

Agricultura, produção animal, caça e actividades 
relacionadas 84 310 8 835 675 - 8 919 985 8,2% 136 506 1,5%

Fabrico de outros produtos minerais não 
metálicos 3 445 658 1 305 511 - 4 751 169 4,4% 1 310 926 27,6%

Construção 7 926 531 1 335 679 4 173 632 13 435 842 12,4% 993 736 7,4%
Indústrias alimentares e das bebidas 10 201 987 62 093 - 10 264 080 9,5% 93 542 0,9%
Outras actividades 4 048 719 283 949 104 399 4 437 067 4,1% 95 318 2,1%
Outras actividades de prestação de serviços  
a empresas 1 802 237 160 179 112 912 2 075 328 1,9% 116 626 5,6%

Outras actividades de serviços 807 559 398 347 76 000 1 281 906 1,2% 183 678 14,3%
Comércio por retalho 3 415 837 186 481 - 3 602 318 3,3% 90 747 2,5%
Indústrias extractivas e de prepração  
de minerais metálicos 2 087 997 - - 2 087 997 1,9%  4 644 0,2%

Educação 284 072 99 253 - 383 325 0,4% 38 987 10,2%
Actividades imobiliárias  69 080 4 266 744 - 4 335 824 4,0% 1 311 421 30,2%
Indústria têxtil - 3 463 758 - 3 463 758 3,2% 3 463 758 100,0%
Indústrias de pasta, de papel  
e cartão e seus artigos  860 936 - - 860 936 0,8%   52 0,0%

Investigação e desenvolvimento -  300 000 - 300 000 0,3%  300 000 100,0%
66 568 078 26 475 641 4 507 219 97 550 938 90,2% 9 428 056 9,7%

Particulares
Habitação 5 776 565 - - 5 776 565 5,3%  138 280 2,4%
Consumo 2 302 248 2 568 316 - 4 870 564 4,5% 1 532 469 31,5%

8 078 813 2 568 316 - 10 647 129 9,8% 1 670 749 15,7%
Total 74 646 891 29 043 957 4 507 219 108 198 067 100,0% 11 098 805 12,7%
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(milhares de Kwanzas)

2018

Crédito a clientes

Garantias 
Prestadas

Exposição 
total

Peso 
relativo

 Imparidade

Em cum-
primento

Em incum-
primento Imparidade

Imparidade/ 
Exposição

 total

Empresas

Administração pública 17 661 779 - - 17 661 779 18,9% - 0,0%

Alojamento e restauração (restaurantes  
e similares) 13 871 745 81 354 40 276 13 993 375 15,0%  136 085 1,0%

Comércio por grosso (excepto veículos) 10 067 947 280 507 576 304 10 924 758 11,7% 1 029 821 9,4%

Agricultura, produção animal, caça e actividades 
relacionadas 8 846 141 146 236 - 8 992 377 9,6%  122 684 1,4%

Fabrico de outros produtos minerais não 
metálicos 4 440 493 - - 4 440 493 4,8%  16 021 0,4%

Construção 4 554 974 462 932 798 309 5 816 215 6,2%  379 133 6,5%
Indústrias alimentares e das bebidas 3 066 756 - - 3 066 756 3,3%  19 666 0,6%
Outras actividades 2 065 491 121 843 40 639 2 227 973 2,4% 1 721 571 77,3%
Outras actividades de prestação de serviços  
a empresas 2 180 598 135 550 11 036 2 327 184 2,5%  127 928 5,5%

Outras actividades de serviços 788 525 -  106 957 895 482 1,0%  224 440 25,1%
Comércio por retalho 937 880 173 289 13 626 1 124 795 1,2%  188 739 16,8%
Indústrias extractivas e de prepração  
de minerais metálicos 347 871 - - 347 871 0,4%  3 150 0,9%

Educação 291 819 99 485 - 391 304 0,4%  106 692 27,3%
Actividades imobiliárias - 7 631 378 - 7 631 378 8,2% 1 311 418 17,2%
Indústria têxtil - 3 463 758 - 3 463 758 3,7% 3 463 758 100,0%
Indústrias de pasta, de papel  
e cartão e seus artigos - 886 - 886 0,0% - 0,0%

Investigação e desenvolvimento - 756 076 - 756 076 0,8%  756 076 100,0%
69 122 019 13 353 294 1 587 147 84 062 460 90,1% 9 607 182 11,4%

Particulares
Habitação 3 862 197  169 452 - 4 031 649 4,3%  195 663 4,9%
Consumo 4 024 487 1 167 944 - 5 192 431 5,6% 2 040 663 39,3%

7 886 684 1 337 396 - 9 224 080 9,9% 2 236 326 24,2%
Total 77 008 703 14 690 690 1 587 147 93 286 540 100,0% 11 843 508 12,7%

O valor dos créditos reestruturados a 31 de Dezembro 
de 2019 e 2018 pode ser analisado como segue:

(milhares de Kwanzas)

Crédito Reestruturado

Exposição Imparidade

2019
Crédito em 

cumprimento
Crédito em 

incumprimento
Crédito em 

cumprimento
Crédito em 

incumprimento

Empresas  71 285 5 311 044   209 4 293 813 

Financiamentos, Contas Correntes e Descobertos  71 285 5 311 044   209 4 293 813 

Particulares  123 961 1 668 319 - 1 024 473 

Financiamentos, Crédito Consumo, Crédito Automóvel  123 961 1 668 319 - 1 024 473 

Total  195 246 6 979 363   209 5 318 286 
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(milhares de Kwanzas)

Crédito Reestruturado

Exposição Imparidade

2018
Crédito em 

cumprimento
Crédito em 

incumprimento
Crédito em 

cumprimento
Crédito em 

incumprimento

Empresas  147 889 14 539 395  91 054 5 584 581 

Financiamentos, Contas Correntes e Descobertos  147 889 14 539 395  91 054 5 584 581 

Particulares  182 292  480 607  167 633  477 433 

Financiamentos, Crédito Consumo, Crédito Automóvel  182 292  480 607  167 633  477 433 

Total  330 181 15 020 002  258 687 6 062 014 

Para efeitos de redução do risco de crédito são relevantes 
as garantias reais hipotecárias e os colaterais financeiros, 
que permitam redução directa do valor da posição. São 
ainda consideradas as garantias de protecção pessoal 
com efeito de substituição na posição em risco.

Em termos de redução directa, estão contempladas as 
operações de crédito colateralizadas por cauções finan-
ceiras, nomeadamente, depósitos, obrigações do estado 
angolano entre outras similares.

Relativamente às garantias reais hipotecárias, as avalia-
ções dos bens são realizadas por avaliadores indepen-
dentes ou por unidade de estrutura da própria Instituição, 
independente da área comercial. A reavaliação dos bens 
é efectuada pela realização de avaliações no local, por 
técnico avaliador, de acordo com as melhores práticas 
adoptadas no mercado.

O Modelo de Cálculo das Perdas por Imparidade da 
Carteira de Crédito do Banco encontra-se em produção 
desde o segundo semestre de 2016 e foi ajustado em 
2018 para estar em conformidade com novas exigências, 
regendo-se pelos princípios gerais definidos na IFRS 9, 
bem como pelas orientações e iterações de implemen-
tação das IAS/ IFRS junto do Banco Nacional de Angola, 
por forma a alinhar o processo de cálculo com as melho-
res práticas internacionais.

O modelo de imparidade do Banco começa por segmen-
tar os clientes da carteira de crédito em grupos distin-
tos, consoante a existência de sinais de imparidade (que 
contemplam informação interna e externa) e a dimensão 
do conjunto de exposições de cada grupo económico/ 
cliente:

 • Individualmente Significativos: são sujeitos a análise 
individual Clientes ou Grupos Económicos que preen-
cham, pelo menos, um dos seguintes requisitos:

 • Exposição com sinais de imparidade e que exceda 
0,1% dos capitais próprios do Banco;

 • Exposição sem sinais de imparidade e que exceda 
0,5% dos capitais próprios do Banco;

 • Populações Homogéneas com sinais de imparidade: 
Clientes ou Grupos Económicos que não preenchem 
os critérios para serem Individualmente Significativos 
e que apresentam pelo menos um sinal de imparidade;

 • Populações Homogéneas sem sinais de imparidade: 
Clientes ou Grupos Económicos que não preenchem 
os critérios para serem Individualmente Significativos e 
que não apresentam nenhum sinal de imparidade.

Consoante o grupo em que sejam classificados os clien-
tes, as operações são tratadas através de Análise em 
Base Individual, ou de Análise em Base Colectiva.

Para cada um dos clientes/créditos activos são verifi-
cados um conjunto de sinais de imparidade, que con-
templam informação interna e externa que, por sua vez, 
agravam os valores de imparidade na medida em que re-
presentam um agravamento do risco de incumprimento.

De referir que o crédito reestruturado é um sinal de im-
paridade pelo que a carteira de créditos marcados como 
reestruturados está incluída nos créditos com sinais de 
imparidade.

No grupo das populações homogéneas, as exposições 
dos clientes estão sujeitas a análise em base colectiva. O 
cálculo do valor da imparidade para os créditos dos clien-
tes pertencentes às populações homogéneas resulta do 
produto da exposição EAD (deduzida de colaterais finan-
ceiros sem risco) pelos seguintes parâmetros de risco:

 • PD (probabilidade de incumprimento): corresponde 
a estimativas internas de incumprimento, baseadas 
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nas classificações de risco associadas às operações/
clientes, segmento e respectivos sinais de imparidade/
estados do crédito (caso existam). Caso o crédito se 
encontre em situação de default ou cross-default, a PD 
corresponde a 100%;

 • LGD (perda em caso de incumprimento): corresponde 
a estimativas internas de perda, que variam consoante 
o segmento, se tem ou não garantia real, LTV (Loan-
-to-Value) e antiguidade do default, tendo por base a 
experiência histórica de recuperação de créditos que 
entraram em incumprimento.

No grupo dos clientes individualmente significativos, as 
exposições dos clientes estão sujeitas a análise em base 
individual, não implicando para tal, a atribuição de uma 
taxa de imparidade individual. Esta análise incide sobre 
a qualidade creditícia do devedor, bem como sobre as 
expectativas de recuperação de crédito, atendendo de-
signadamente aos colaterais e garantias existentes.

O valor de imparidade para os clientes Individualmente 
Significativos é apurado através do método de discoun-
ted cash-flows, ou seja, o valor de imparidade correspon-
de à diferença entre o valor do crédito e o somatório dos 
cash-flows esperados relativos às diversas operações do 
cliente, actualizados segundo as taxas de juro de cada 
operação.

Risco de Mercado

O risco de mercado na sua componente de preço de ac-
tivos/passivos financeiros é considerado não material, 
porque o Banco não detém carteira de negociação e/ou 
activos sujeitos a variação de preço. Os investimentos 
efectuados em carteira própria correspondem a Bilhetes 
do Tesouro e Obrigações do Tesouro detidas até à matu-
ridade, em que o risco está associado à contraparte (cré-
dito) e não ao risco de mercado.

No que respeita ao risco cambial e em sede de identifi-
cação de avaliação, a Direcção de Mercados Financei-
ros (DMF) apura e disponibiliza diariamente a posição em 
cada uma das moedas. A DMF efectua o cálculo da expo-
sição cambial para cumprimento do requisito regulamen-
tar aplicável para um máximo de 20%. O cumprimento 
da estratégia cambial é assegurado pela DMF, nomeada-
mente no que respeita ao cumprimento dos requisitos re-
gulamentares. A DMF monitoriza o risco cambial através 
da monitorização do mismatch em moeda estrangeira, 
uma vez que não existem instrumentos derivados dispo-
níveis para cobertura deste risco.

Para a fase de acompanhamento e reporte, a DMF produz 
relatórios que envia à Comissão Executiva e que permi-
tem acompanhar alguns indicadores de liquidez: relató-
rio para apresentação em ALCO (mensalmente, com a 
posição da carteira de títulos, fluxos de compra e venda 
de ME, exposição cambial, variações das taxas de câm-
bio); relatório de operações cambiais (diário) e relatório de 
mercado da posição cambial (diário).

Relativamente ao risco de taxa de juro, a DMF determi-
na diariamente a taxa média das operações reflectidas 
no balanço, mensalmente realiza-se a reunião do Comité 
ALCO garantindo que todos os temas relevantes, nomea-
damente aqueles que obrigaram a tomadas de decisão, 
são reportados superiormente e ainda com periodicidade 
mensal é efectuada uma análise comparativa das taxas 
médias de activos e passivos, a qual é reportada à Co-
missão Executiva.

O Banco mantém ainda o cumprimento do Aviso nº 
08/2016 de 16 de Maio referente ao Risco de Taxa de juro 
na carteira bancária (instrumentos financeiros não detidos 
na carteira de negociação).

A carteira de investimento está totalmente concentrada 
em obrigações do Tesouro Nacionais, quer a 31 de De-
zembro 2018 quer a 31 de Dezembro 2017.

No seguimento das recomendações da Instrução n.º 
6/2016 de 08 de Agosto, do Banco Nacional de Angola, o 
Banco calcula a sua exposição ao risco de taxa de juro de 
balanço baseado na metodologia definida no instrutivo.

Os activos e passivos do Banco são decompostos por 
tipo de taxa à data de 31 de Dezembro de 2019 e 2018 
como segue:
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(milhares de Kwanzas)

2019

Exposição a

Taxa fixa Taxa variável
Não sujeito a risco 

de taxa de juro Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 55 560 271 55 560 271 

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 54 884 169 54 884 169 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 135 556 338 - - 135 556 338 
Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - 68 205  68 205 
Investimentos ao custo amortizado 136 068 746 36 074 385 - 172 143 131 
Crédito a clientes 27 121 779 85 255 340 - 112 377 119 
Outros activos - - 2 491 066 2 491 066 

298 746 863 121 329 725 113 003 711 533 080 299 
Passivos
Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 1 932 728 -  712 193 2 644 921 
Recursos de clientes e outros empréstimos 261 732 735 - 195 484 635 457 217 370 
Outros passivos - - 7 669 541 7 669 541 

263 665 463 - 203 866 369 467 531 832 
Total 35 081 400 121 329 725 (90 862 658) 65 548 467 

(milhares de Kwanzas)

2018

Exposição a

Taxa fixa Taxa variável
Não sujeito a risco 

de taxa de juro Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 34 642 429 34 642 429 

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 30 735 972 30 735 972 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 61 157 358 - - 61 157 358 
Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - -  68 205  68 205 
Investimentos ao custo amortizado 136 885 749 3 041 083 - 139 926 832 
Crédito a clientes 28 393 322 51 462 563 - 79 855 885 
Outros activos - - 2 159 710 2 159 710 

226 436 429 54 503 646 67 606 316 348 546 391 
Passivos
Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - 1 722 800 1 722 800 
Recursos de clientes e outros empréstimos 132 385 424 - 147 470 308 279 855 732 
Outros passivos - - 12 837 264 12 837 264 

132 385 424 - 162 030 372 294 415 796 
Total 94 051 005 54 503 646 (94 424 056) 54 130 595 

A análise de sensibilidade do valor patrimonial dos instru-
mentos financeiros a variações das taxas de juro à data de 
31 de Dezembro de 2019 e 2018 é apresentada como segue:
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(milhares de Kwanzas)

2019

-200 bp -100 bp -50 bp +50 bp +100 bp +200 bp

Activos

Aplicações em bancos centrais e em outras  
instituições de crédito (2 711 127) (1 355 563) ( 677 782)  677 782 1 355 563 2 711 127 

Investimentos ao custo amortizado (3 442 863) (1 721 431) ( 860 716)  860 716 1 721 431 3 442 863 

Crédito a clientes (2 247 542) (1 123 771) ( 561 886)  561 886 1 123 771 2 247 542 

Total (8 401 532) (4 200 765) (2 100 384) 2 100 384 4 200 765 8 401 532 

Passivos
Recursos de bancos centrais e de outras  
instituições de crédito ( 38 655) ( 19 327) ( 9 664)  9 664  19 327  38 655 

Recursos de clientes e outros empréstimos (5 234 655) (2 617 327) (1 308 664) 1 308 664 2 617 327 5 234 655 

Total (5 273 310) (2 636 654) (1 318 328) 1 318 328 2 636 654 5 273 310 

Impacto Líquido (3 128 222) (1 564 111) ( 782 056)  782 056 1 564 111 3 128 222 

(milhares de Kwanzas)

2018

-200 bp -100 bp -50 bp +50 bp +100 bp +200 bp

Activos

Aplicações em bancos centrais e em outras  
instituições de crédito (1 223 147) ( 611 574) ( 305 787)  305 787  611 574 1 223 147 

Investimentos ao custo amortizado (2 798 537) (1 399 268) ( 699 634)  699 634 1 399 268 2 798 537 

Crédito a clientes (1 633 436) ( 816 718) ( 408 359)  408 359  816 718 1 633 436 

Total (5 655 120) (2 827 560) (1 413 780) 1 413 780 2 827 560 5 655 120 

Passivos

Recursos de clientes e outros empréstimos (2 647 708) (1 323 854) ( 661 927)  661 927 1 323 854 2 647 708 

Total (2 647 708) (1 323 854) ( 661 927)  661 927 1 323 854 2 647 708 

Impacto Líquido (3 007 412) (1 503 706) ( 751 853)  751 853 1 503 706 3 007 412 

O detalhe dos instrumentos financeiros com exposição a 
risco de taxa de juro em função da data de maturidade ou 
de refixação em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 apre-
senta-se como segue:
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(milhares de Kwanzas)

2019

        Datas de refixação / Datas de maturidade

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - - -

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - - - -

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito 89 494 665 38 802 120 2 411 748 4 847 805 -

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - - - -

Investimentos ao custo amortizado - 11 608 389 35 495 286 54 532 362 64 445 361

Crédito a clientes 47 414 576 14 608 637 23 884 561  148 634 4 589 228

Outros activos - - - - -

136 909 241 65 019 146 61 791 595 59 528 801 69 034 589 

2019

        Datas de refixação / Datas de maturidade

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - - 

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - - - 

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito - - - 135 556 338 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - - - 

Investimentos ao custo amortizado 5 762 200 299 533 - 172 143 131 

Crédito a clientes 3 470 298 18 230 614 30 571 112 377 119 

Outros activos - - - - 

9 232 498 18 530 147  30 571 420 076 588 
 

(milhares de Kwanzas)

2019

        Datas de refixação / Datas de maturidade

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - - - - 

Recursos de clientes e outros empréstimos 68 987 612 93 917 784 64 919 931 28 894 219 4 160 083 

Outros passivos - - - - - 

68 987 612 93 917 784 64 919 931 28 894 219 4 160 083 

Gap de Liquidez 67 921 629 (28 898 638) (3 128 336) 30 634 582 64 874 506 

Gap acumulado de Liquidez 67 921 629 39 022 991 35 894 655 66 529 237 131 403 743 

2019

      Datas de refixação / Datas de maturidade

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total
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Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - - - 

Recursos de clientes e outros empréstimos   868   21  852 217 261 732 735 

Outros passivos - - - - 

  868   21  852 217 261 732 735 

Gap de Liquidez 9 231 630 18 530 126 ( 821 646) 158 343 853 

Gap acumulado de Liquidez 140 635 373 159 165 499 158 343 853 

(milhares de Kwanzas)

2018

        Datas de refixação / Datas de maturidade

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - - - 

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - - - - 

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito 61 157 358 - - - - 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - - - - 

Investimentos ao custo amortizado 1 540 840 1 015 862 19 824 432 6 628 967 82 796 163 

Crédito a clientes 22 554 479 11 470 895 19 432 050  329 882  286 812 

Outros activos - - - - - 

85 252 677 12 486 757 39 256 482 6 958 849 83 082 975 

2018

        Datas de refixação / Datas de maturidade

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - - 

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - - - 

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito - - - 61 157 358 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - - - 

Investimentos ao custo amortizado 24 792 815 3 327 753 - 139 926 832 

Crédito a clientes 11 366 565 14 269 756  145 446 79 855 885 

Outros activos - - - - 

36 159 380 17 597 509  145 446 280 940 075 

(milhares de Kwanzas)

2018

        Datas de refixação / Datas de maturidade

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - - - - 

Recursos de clientes e outros empréstimos 11 178 020 52 780 065 31 738 388 31 549 148 4 375 316 

Outros passivos - - - - - 

11 178 020 52 780 065 31 738 388 31 549 148 4 375 316 

Gap de Liquidez 74 074 657 (40 293 308) 7 518 094 (24 590 299) 78 707 659 

Gap acumulado de Liquidez 74 074 657 33 781 349 41 299 443 16 709 144 95 416 803 
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2018

        
Datas de refixação / Datas de maturidade

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - - - 

Recursos de clientes e outros empréstimos -   14  764 473 132 385 424 

Outros passivos - - - - 

-   14  764 473 132 385 424 

Gap de Liquidez 36 159 380 17 597 495 ( 619 027) 148 554 651 

Gap acumulado de Liquidez 131 576 183 149 173 678 148 554 651 

No quadro seguinte apresentam-se as taxas médias de 
juro verificadas para as grandes categorias de activos e 
passivos financeiros do Banco, para o exercício findo a 
31 de Dezembro de 2019 e 2018:

(milhares de Kwanzas)

2019 2018

Saldo médio 
do exercício

Juro do 
exercício

Taxa de juro 
média

Saldo médio 
do exercício

Juro do 
exercício

Taxa de juro 
média

Aplicações

Disponibilidades  87 585 454 - 0,0%  55 405 240 - 0,0%
Aplicações em Bancos Centrais e Outras Instituições 
de Crédito  98 349 302  1 784 921 1,8%  35 241 697   426 176 1,2%

Títulos e Valores Mobiliários  156 103 187  15 889 164 10,2%  141 791 704  17 089 551 12,1%
Crédito a clientes  97 024 469  15 461 649 15,9%  80 923 390  10 765 589 13,3%
Outros activos  16 668 980 - 0,0%  15 337 239 - 0,0%

Total Aplicações 455 731 392 33 135 734 7,3% 328 699 270 28 281 316 8,6%
Recursos
Recursos de Clientes e Outros Empréstimos  367 728 207 7 541 827 2,1%  252 445 652  5 033 957 2,0%
Recuros de Bancos Centrais e Outras Instituições e 
Crédito  1 932 728  610 036 31,6%  14 300 005  1 943 207 13,6%

Outros recursos  12 294 718 - 0,0%  13 478 981   16 955 0,1%
Outros passivos  2 143 142 - 0,0%  119 679 798 - 0,0%

Passivos financeiros 384 098 795 8 151 863 2,1% 399 904 436 6 994 119 1,7%
Margem Financeira 71 632 597 24 983 871 (71 205 166) 21 287 197 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a análise de sensi-
bilidade dos instrumentos financeiros a variações de taxa 
de juro são como segue:
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(milhares de Kwanzas)

2019

Exposições por intervalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto na situação líquida

Banda Temporal Activos Passivos Elementos Extrapatrimoniais Posição Factor  
Ponderação

Posição 
Ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-)

à vista - 1 mês 132 524 006 71 889 946 1 837 680 - 62 471 740 0,08%  49 977 

1 - 3 mês 65 062 298 142 529 628 2 048 023 - (75 419 308) 0,32% ( 241 342)

3 - 6 mês 62 957 280 64 642 123 9 629 882 - 7 945 039 0,72%  57 204 
6 - 12 mês 61 393 262 46 941 048 2 935 857 - 17 388 071 1,43%  248 649 
1 - 2 anos 26 574 080 4 142 415 - - 22 431 665 2,77%  621 357 
2 - 3 anos 43 090 921  17 668  2 807 - 43 076 059 4,49% 1 934 115 
3 - 4 anos 4 534 930 -  804 250 - 5 339 180 6,14%  327 826 
4 - 5 anos 5 052 643 128 135 054 - - (123 082 411) 7,71% (9 489 654)
5 - 7 anos 13 313 052 - - - 13 313 052 10,15% 1 351 275 
7 - 10 anos 1 067 747 - - - 1 067 747 13,26%  141 583 
10 - 15 anos 1 659 599 - - - 1 659 599 18,84%  312 668 
15 - 20 anos 1 236 764 - - - 1 236 764 22,43%  277 406 
> 20 anos 1 610 007 - - - 1 610 007 26,03%  419 085 

Total (3 989 849)
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro (3 989 849)
Impacto Fundos próprios regulamentares 60 027 397
Impacto no valor económico / Fundos próprios regulamentares -6,6%

(milhares de Kwanzas)

2018

Exposições por intervalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto na situação líquida

Banda Temporal Activos Passivos Elementos Extrapatrimoniais Posição Factor  
Ponderação

Posição 
Ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-)

à vista - 1 mês 85 398 124 11 942 506 2 249 726 - 75 705 344 0,08%  60 564 

1 - 3 mês 12 483 635 102 219 931 1 429 742 - (88 306 554) 0,32% ( 282 581)

3 - 6 mês 39 245 689 31 738 389 4 784 507 - 12 291 807 0,72%  88 501 
6 - 12 mês 6 946 710 50 620 907  537 000 - (43 137 197) 1,43% ( 616 862)
1 - 2 anos 62 741 372 4 070 602 - - 58 670 770 2,77% 1 625 180 
2 - 3 anos 20 389 280  304 714 - - 20 084 566 4,49%  901 797 
3 - 4 anos 28 217 440 - - - 28 217 440 6,14% 1 732 551 
4 - 5 anos 7 947 544 78 194 210 - - (70 246 666) 7,71% (5 416 018)
5 - 7 anos 6 428 500 - - - 6 428 500 10,15%  652 493 
7 - 10 anos 9 044 988 - - - 9 044 988 13,26% 1 199 365 
10 - 15 anos  495 425 - - -  495 425 17,84%  88 384 
15 - 20 anos  889 365 - - -  889 365 22,43%  199 485 
> 20 anos  739 225 - - -  739 225 26,03%  192 420 

Total 425 279
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro 425 279
Impacto Fundos próprios regulamentares 73 013 670
Impacto no valor económico / Fundos próprios regulamentares 0,6%
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Nos termos do Artigo 6º do Aviso nº 08/2016 de 16 de 
Maio, o Banco deverá informar o Banco Nacional de An-
gola sempre que se verifique uma redução potencial do 

valor económico igual na sua carteira bancária ou superior 
a 20% dos fundos próprios regulamentares. No decorrer 
do exercício de 2019, o Banco cumpriu com este requisito.

(milhares de Kwanzas)

2019

    Exposições por intervalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto na margem de juros

Banda Temporal Activos Passivos Elementos Extrapatrimoniais Posição
Factor Pon-

deração
Posição 

Ponderada(+) (-) (+) (-) (+/-)

à vista - 1 mês 89 419 454 12 952 305 1 268 685 - 77 735 835 2,00% 1 554 717 

1 - 3 mês 43 104 552 58 937 641  568 995 - (15 264 095) 1,92% ( 293 071)

3 - 6 mês 17 133 539 119 254 945 1 966 637 - (100 154 768) 1,75% (1 752 708)
6 - 12 mês 47 928 758 23 274 684  81 386 - 24 735 460 1,58%  390 820 
1 - 2 anos  108 739 27 537 328 2 267 228 - (25 161 361) 1,42% ( 357 291)
2 - 3 anos 39 686 455 14 426 513 3 363 263 - 28 623 204 1,25%  357 790 
3 - 4 anos 23 162 087 22 678 282 3 999 391 - 4 483 196 1,08%  48 419 
4 - 5 anos 10 067 994 6 597 254  44 600 - 3 515 340 0,92%  32 341 
5 - 7 anos 15 304 684 2 228 656  37 825 - 13 113 853 0,75%  98 354 
7 - 10 anos 10 756 761 1 704 647  468 051 - 9 520 166 0,58%  55 217 
10 - 15 anos 8 972 617 9 074 209  836 693 -  735 100 0,42%  3 087 
15 - 20 anos 11 639 759 5 117 115  214 062 - 6 736 706 0,25%  16 842 
> 20 anos 4 651 447 22 219 168 1 334 626 - (16 233 094) 0,08% ( 12 986)

Total  141 530
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro  141 530 
Margem de juros 24 822 878
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro/Margem de juros 0,6%

(milhares de Kwanzas)

2018

Exposições por intervalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto na margem de juros

Banda Temporal Activos Passivos Elementos Extrapatrimoniais Posição
Factor Pon-

deração
Posição 

Ponderada(+) (-) (+) (-) (+/-)

à vista - 1 mês 85 398 124 11 942 506 2 249 726 - 75 705 344 0,08%  60 564 

1 - 3 mês 12 483 635 102 219 931 1 429 742 - (88 306 554) 0,32% ( 282 581)

3 - 6 mês 39 245 689 31 738 389 4 784 507 - 12 291 807 0,72%  88 501 
6 - 12 mês 6 946 710 50 620 907  537 000 - (43 137 197) 1,43% ( 616 862)
1 - 2 anos 62 741 372 4 070 602 - - 58 670 770 2,77% 1 625 180 
2 - 3 anos 20 389 280  304 714 - - 20 084 566 4,49%  901 797 
3 - 4 anos 28 217 440 - - - 28 217 440 6,14% 1 732 551 
4 - 5 anos 7 947 544 78 194 210 - - (70 246 666) 7,71% (5 416 018)
5 - 7 anos 6 428 500 - - - 6 428 500 10,15%  652 493 
7 - 10 anos 9 044 988 - - - 9 044 988 13,26% 1 199 365 
10 - 15 anos  495 425 - - -  495 425 17,84%  88 384 
15 - 20 anos  889 365 - - -  889 365 22,43%  199 485 
> 20 anos  739 225 - - -  739 225 26,03%  192 420 

Total 425 279

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro 425 279
Impacto Fundos próprios regulamentares 73 013 670
Impacto no valor económico / Fundos próprios regulamentares 0,6%



Relatório & Contas 2019 205

13    Anexo às Demonstrações Financeiras

V O LTA R  A O  Í N D I C E

A repartição dos activos e passivos, a 31 de Dezembro  
de 2019 e 2018, por moeda, é analisado como segue: (milhares de Kwanzas)

2019

Kwanzas
Dólares dos Estados 

Unidos da América Euros Outras moedas Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 41 179 387 13 188 097 1 058 776 134 011 55 560 271 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  321 183 24 682 581 28 511 688 1 368 717 54 884 169 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito - 135 556 338 - - 135 556 338 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral 68 205 - - -  68 205 

Investimentos ao custo amortizado 131 039 137 41 103 994 - - 172 143 131 
Crédito a clientes 99 396 250 12 980 869 - - 112 377 119 

Outros activos 1 963 760 503 787 21 927  1 592 2 491 066 

273 967 922 228 015 666 29 592 391 1 504 320 533 080 299 

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 2 338 451  171 882  134 588 - 2 644 921 

Recursos de clientes e outros empréstimos 194 572 910 239 830 121 22 191 951 622 388 457 217 370 

Outros passivos 6 704 042 547 151 417 158 1 190 7 669 541 

203 615 403 240 549 154 22 743 697  623 578 467 531 832 

70 352 519 (12 533 488) 6 848 694  880 742 65 548 467 

(milhares de Kwanzas)

2018

Kwanzas
Dólares dos Estados 

Unidos da América Euros Outras moedas Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 26 747 222 7 522 129  290 521  82 557 34 642 429 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  330 750 17 207 220 12 601 033  596 969 30 735 972 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito - 61 157 358 - - 61 157 358 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral  68 205 - - -  68 205 

Investimentos ao custo amortizado 110 545 551 29 381 281 - - 139 926 832 
Crédito a clientes 68 755 063 11 100 822 - - 79 855 885 

Outros activos 1 617 096  529 303  13 311 - 2 159 710 

208 063 887 126 898 113 12 904 865  679 526 348 546 391 

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 1 521 388  11 792  189 620 - 1 722 800 

Recursos de clientes e outros empréstimos 132 610 254 141 249 442 5 658 541  337 495 279 855 732 

Outros passivos 12 651 668  96 252  89 342   2 12 837 264 

146 783 310 141 357 486 5 937 503  337 497 294 415 796 

61 280 577 (14 459 373) 6 967 362  342 029 54 130 595 

A exposição a obrigações do tesouro emitidas em moeda 
nacional indexadas ao dólar dos estados unidos nos mon-
tantes de AOA 71.778.532 milhares e AOA 57.971.238 
milhares em 2019 e 2018, respectivamente encontra-se 
apresentada na coluna da moeda nacional.

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 os depósitos a prazo 
emitidos em moeda nacional cujo rendimento se encon-
tra indexado à variação cambial AOA/USD, no montante 

de AOA 64.666.839 milhares e AOA 11.594.976 milhares, 
respectivamente encontram-se apresentados na coluna 
da moeda nacional.

A análise de sensibilidade do valor patrimonial dos ins-
trumentos financeiros a variações das taxas de câmbio à 
data de 31 de Dezembro de 2019 e 2018 é apresentada 
como segue:
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(milhares de Kwanzas)

2019

Posição -20% -10% -5% +5% +10% +20%

Moeda

Dólares dos Estados Unidos da América (12 533 488) 2 506 698 1 253 349  626 674 ( 626 674) (1 253 349) (2 506 698)

Euros 6 848 694 (1 369 739) ( 684 869) ( 342 435)  342 435  684 869 1 369 739 

Outras moedas  880 742 ( 176 148) ( 88 074) ( 44 037)  44 037  88 074  176 148 

(milhares de Kwanzas)

2018

Posição -20% -10% -5% +5% +10% +20%

Moeda

Dólares dos Estados Unidos da América (14 459 373) 2 891 875 1 445 937  722 969 ( 722 969) (1 445 937) (2 891 875)

Euros 6 967 362 (1 393 472) ( 696 736) ( 348 368)  348 368  696 736 1 393 472 

Outras moedas  342 029 ( 68 406) ( 34 203) ( 17 101)  17 101  34 203  68 406 

Risco de Liquidez

A avaliação do risco de liquidez é feita utilizando métricas 
internas definidas pela gestão do Banco, nomeadamente, 
limites de exposição. 

Este controlo é reforçado com a execução mensal de 
análises de sensibilidade, com o objectivo de caracterizar 
o perfil de risco do Banco e assegurar que as suas obri-
gações num cenário de crise de liquidez são cumpridas.

No que respeita às fases de identificação e análise do ris-
co de liquidez, estas encontram-se em fase de operacio-
nalização na DGR, de forma a permitir a análise regular de 
indicadores de evolução dos níveis de liquidez do Banco 
para identificação tempestiva de desvios e realização de 
medidas preventivas e correctivas, quando necessário.
Em termos de acompanhamento e controlo do risco de 
liquidez, é analisada mensalmente em ALCO a seguinte 
informação: 

 • Concentração do financiamento por contraparte;

 • Concentração do financiamento por tipo de produto;

 • Maturidade do financiamento por tipo de produto;

 • Custo de financiamento;

 • Concentração do financiamento por maturidade resi-
dual;

 • Concentração do financiamento por moeda e país;

 • Activos onerados;

 • Evolução do gap de liquidez estático e contractual; e

 • Evolução do rácio de liquidez, rácio de observação e 
rácio de transformação.

Adicionalmente, é também realizado um acompanhamen-
to das posições de liquidez de um ponto de vista pruden-
cial, calculadas segundo as regras exigidas pelo Banco 
Nacional de Angola (Instrução n.º 19/2016 de 30 de Agosto).

O detalhe dos instrumentos financeiros em função da sua 
data de maturidade, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, 
apresenta-se como segue:
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(milhares de Kwanzas)

2019

          Cash-flows contratuais (Capital)

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 55 560 271 - - - - 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 54 547 894 - - - - 

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito 89 494 665 38 802 120 2 411 748 4 847 805 - 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - - - - 

Investimentos ao custo amortizado - 11 608 389 35 495 286 54 591 658 64 386 065

Crédito a clientes 1 752 330 7 482 154 9 204 643 13 181 802 13 617 043

Outros activos -46 464 38 1 896 9 713 41 022

201 308 696 57 892 701 47 113 573 72 630 978 78 044 130

2019

        Cash-flows contratuais (Capital)

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - 55 560 271

Disponibilidades em outras instituições de crédito - -  336 275 54 884 169

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito - - - 135 556 338

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - 68 205 68 205

Investimentos ao custo amortizado 5 762 200 299 533 - 172 143 131

Crédito a clientes 24 448 057 42 536 458 154 632 112 377 119

Outros activos 42 533 963 289 1 479 039 2 491 066

30 252 790 43 799 280 2 038 151 533 080 299

(milhares de Kwanzas)

2019

        Cash-flows contratuais (Capital)

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 2 644 921 - - - - 

Recursos de clientes e outros empréstimos 264 472 248 93 917 784 64 919 931 28 894 219 4 160 083

Outros passivos 1 082 493 163 000 113 258 27 145 1 771

268 199 662 94 080 784 65 033 189 28 921 364 4 161 854

Gap de Liquidez (66 890 966) (36 188 083) (17 919 616) 43 709 614 73 882 276 

Gap acumulado de Liquidez (66 890 966) (103 079 049) (120 998 665) (77 289 051) (3 406 775)
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2019

        
Cash-flows contratuais (Capital)

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - 0 2 644 921

Recursos de clientes e outros empréstimos 868   21 852 216 457 217 370

Outros passivos 55 274 171 6 007 648 7 669 541

923 274 192 6 859 864 467 531 832

Gap de Liquidez 30 251 867 43 525 088 (4 821 713) 65 548 467 

Gap acumulado de Liquidez 26 845 092 70 370 180 65 548 467 

(milhares de Kwanzas)

2018

          Cash-flows contratuais (Capital)

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 34 642 429 - - - - 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 30 735 972 - - - - 

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito 61 145 526 - - - - 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - - - - 

Investimentos ao custo amortizado 1 523 628 989 032 19 084 631 6 563 564 81 359 874

Crédito a clientes 22 455 161 11 391 383 19 056 723 329 031 286 017

Outros activos  312 729   255   654   982  34 535 

150 815 445 12 380 670 38 142 008 6 893 577 81 680 426

2018

        Cash-flows contratuais (Capital)

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - 34 642 429

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - - 30 735 972

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito - - - 61 145 526

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - 68 205 68 205

Investimentos ao custo amortizado 24 721 651 3 306 912 - 137 549 292

Crédito a clientes 10 011 899 14 259 132 145 369 77 934 715

Outros activos  39 961  724 536 1 046 058 2 159 710

34 773 511 18 290 580 1 259 632 344 235 849



Relatório & Contas 2019 209

13    Anexo às Demonstrações Financeiras

V O LTA R  A O  Í N D I C E

(milhares de Kwanzas)

2018

        Cash-flows contratuais (Capital)

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 100 000 - - - - 

Recursos de clientes e outros empréstimos 158 493 439 51 965 529 31 054 439 31 352 580 4 160 083

Outros passivos 6 624 609  133 131  116 007  10 986 1 771

165 218 048 52 098 660 31 170 446 31 363 566 4 161 854

Gap de Liquidez (14 402 603) (39 717 990) 6 971 562 (24 469 989) 73 882 276 

Gap acumulado de Liquidez (14 402 603) (54 120 593) (47 149 031) (71 619 020) (3 406 775)

2018

        
Cash-flows contratuais (Capital)

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - 1 622 800 1 722 800

Recursos de clientes e outros empréstimos - -  764 473 277 975 333

Outros passivos   119  427 546 5 523 302 12 837 264

119 427 546 7 910 575 292 535 397

Gap de Liquidez 34 773 392 17 863 034 (6 650 943) 51 700 452 

Gap acumulado de Liquidez 40 488 361 58 351 395 51 700 452 

(milhares de Kwanzas)

2019

          Cash-flows contratuais (Capital e Juros)

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 55 560 271 - - - - 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 54 547 894 - - - - 

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito 89 494 665 38 802 120 2 411 748 4 847 805 - 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - - - - 

Investimentos ao custo amortizado - 11 608 389 35 495 286 54 591 658 64 386 065

Crédito a clientes 1 752 330 7 482 154 9 204 643 13 181 802 13 617 043

Outros activos -46 464 38 1 896 9 713 41 022

201 308 696 57 892 701 47 113 573 72 630 978 78 044 130
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2019

        Cash-flows contratuais (Capital e Juros)

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - 55 560 271

Disponibilidades em outras instituições de crédito - -  336 275 54 884 169

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito - - - 135 556 338

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - 68 205 68 205

Investimentos ao custo amortizado 5 762 200 299 533 - 172 143 131

Crédito a clientes 24 448 057 42 536 458 154 632 112 377 119

Outros activos 42 533 963 289 1 479 039 2 491 066

30 252 790 43 799 280 2 038 151 533 080 299

(milhares de Kwanzas)

2019

        
Cash-flows contratuais (Capital e Juros)

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 1 931 938 - - - - 

Recursos de clientes e outros empréstimos 264 472 248 93 917 784 64 919 931 28 894 219 4 160 083

Outros passivos 1 082 493 163 000 113 258 27 145 1 771

267 486 679 94 080 784 65 033 189 28 921 364 4 161 854

Gap de Liquidez (66 177 983) (36 188 083) (17 919 616) 43 709 614 73 882 276 

Gap acumulado de Liquidez (66 177 983) (102 366 066) (120 285 682) (76 576 068) (2 693 792)

2019

        
Cash-flows contratuais (Capital e Juros)

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - 712 983 2 644 921

Recursos de clientes e outros empréstimos 868   21 852 216 457 217 370

Outros passivos 55 274 171 6 007 648 7 669 541

923 274 192 7 572 847 467 531 832

Gap de Liquidez 30 251 867 43 525 088 (5 534 696) 65 548 467 

Gap acumulado de Liquidez 27 558 075 71 083 163 65 548 467 

(milhares de Kwanzas)

2018

          Cash-flows contratuais (Capital e Juros)

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 34 642 429 - - - - 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 30 735 972 - - - - 
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Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito 61 157 358 - - - - 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - - - - 

Investimentos ao custo amortizado 1 540 840 1 015 862 19 824 432 6 628 967 82 796 163

Crédito a clientes 22 554 479 11 470 895 19 432 050 329 882 286 812

Outros activos  312 729   255   654   982  34 535 

150 943 807 12 487 012 39 257 136 6 959 831 83 117 510

2018

        Cash-flows contratuais (Capital e Juros)

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - 34 642 429

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - - 30 735 972

Aplicações em banco central e em outras instituições de crédito - - - 61 157 358

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - 68 205 68 205

Investimentos ao custo amortizado 24 792 815 3 327 753 - 139 926 832

Crédito a clientes 11 366 565 14 269 756 145 446 79 855 885

Outros activos  39 961  724 536 1 046 058 2 159 710

36 199 341 18 322 045 1 259 709 348 546 391

(milhares de Kwanzas)

2018

        Cash-flows contratuais (Capital e Juros)

Até 1 mês
Entre 1 a 
3 meses

Entre 3 a 
6 meses

Entre 6 meses 
a 1 ano

Entre 1 a 
3 anos

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 100 000 - - - - 

Recursos de clientes e outros empréstimos 158 648 327 52 780 065 31 738 389 31 549 148 4 375 316 

Outros passivos 6 624 609  133 131  116 007  10 986  1 564 

165 372 936 52 913 196 31 854 396 31 560 134 4 376 880

Gap de Liquidez (14 429 129) (40 426 184) 7 402 740 (24 600 303) 78 740 630 

Gap acumulado de Liquidez (14 429 129) (54 855 313) (47 452 573) (72 052 876) 6 687 754 

2018

      Cash-flows contratuais (Capital e Juros)

Entre 3 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Indeterminado Total

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - 1 622 800 1 722 800

Recursos de clientes e outros empréstimos -   14  764 473 279 855 732

Outros passivos   119  427 546 5 523 302 12 837 264

119 427 560 7 910 575 294 415 796

Gap de Liquidez 36 199 222 17 894 485 (6 650 866) 54 130 595 

Gap acumulado de Liquidez 42 886 976 60 781 461 54 130 595 
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Risco Operacional

Em matéria de gestão do risco operacional, o BCGA tem 
implementada uma metodologia definida para o grupo 
CGD, cujas principais componentes são a identificação, 
avaliação/mensuração, monitorização e mitigação. Este 
sistema encontra-se suportado em quatro pilares essen-
ciais, nomeadamente (i) modelo de governação, (ii) recur-
sos humanos, (iii) aplicações de suporte e (iv) informação 
e comunicação.

O Modelo de Governo do Risco Operacional e do Contro-
lo Interno implantado pelo BCGA garante o acompanha-
mento permanente e transversal deste risco, garantindo:

a) O registo dos eventos pelos vários órgãos de estrutura 
das áreas de negócio, controlo e suporte do Banco;

b) O reporte à Unidade de Risco Operacional da DGR 
e Controlo Interno da DOS que valida os eventos na 
aplicação de suporte (p.e. causas, órgão de estrutura 
em que ocorreu, tipo de evento de risco, perdas asso-
ciadas, recuperações, entre outros itens); 

c) A avaliação e controlo do risco operacional pela área 
de responsável da DGR, assim como, acompanha-
mento da implementação de planos de acção para 
a correcção de insuficiências detectadas, contando 
igualmente com o seguimento permanente não só 
pela área responsável, como também pela Direcção 
de Auditoria Interna.

O Banco tem igualmente vindo a reforçar o modelo de 
gestão do risco operacional, designadamente nas com-
ponentes de avaliação, acompanhamento e controlo, que 
permite ao BCGA, em particular e ao Grupo CGD, em 
geral, responder aos requisitos regulamentares da abor-
dagem standard (método Padrão) para a gestão do risco 
operacional. Importa salientar que o BCGA se encontra a 
preparar o processo de candidatura a apresentar ao BNA 
para o Método Padrão.

Gestão de Capital e Rácio de Solvabilidade

Os fundos próprios do Banco são apurados de acordo 
com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamen-
te com o Aviso nº 02/2016 de 28 de Abril e o Instrutivo nº 
18/2016 de 08 de Agosto.

As instituições financeiras angolanas devem manter um 
nível de fundos próprios compatíveis com a natureza e 
escala das operações devidamente ponderados pelos 
riscos inerentes às operações, sendo o Rácio de Solvabi-
lidade Regulamentar mínimo de 10%.

Os Fundos Próprios regulamentares compreendem:

1. Fundos Próprios de Base – compreendem: (i) o Capital 
Social realizado; (ii) Prémios de emissão respeitantes a 
elementos enquadrados na alínea anterior; (iii) Reserva 
para registo do valor da actualização monetária do ca-
pital social realizado; (iv) resultados transitados positi-
vos de exercícios anteriores; (v) reservas legais, estatu-
tárias e outras reservas provenientes de resultados não 
distribuídos, ou constituídas para o aumento de capi-
tal; (vi) resultado líquido positivo do exercício anterior; 
(vii) resultado líquido positivo provisório do exercício 
em curso; (viii) parcela das reservas e dos resultados 
correspondentes a activos por impostos diferidos, na 
medida em que estejam associados a perdas que con-
têm como elemento negativo dos fundos próprios de 
base, e (ix) instrumentos cujas condições de emissão 
foram previamente aprovadas pelo BNA.

2. Elementos negativos dos Fundos Próprios de Base – 
Compreendem: (i) acções próprias em carteira, pelo 
valor de registo no balanço; (ii) resultados negativos, 
transitados de exercícios anteriores; (iii) resultado lí-
quido negativo do exercício anterior; (iv) resultados 
latentes negativos relativos à reavaliação dos títulos; 
(v) resultados latentes negativos relativos à reavaliação 
dos títulos disponíveis para venda e às operações de 
cobertura de fluxos de caixa e de investimentos no ex-
terior; (vi) resultado líquido negativo provisório do exer-
cício em curso; (vii) imobilizações incorpóreas líquidas 
das amortizações; (viii) despesas com custos diferidos 
relacionadas com responsabilidades com pensões; (ix) 
parcela das reservas e dos resultados corresponden-
tes a passivos por impostos diferidos, na medida em 
que estejam associados a ganhos que contêm como 
elemento positivo dos fundos próprios de base; (x) 
diferenças positivas de reavaliação decorrentes da 
aplicação do método de equivalência patrimonial; (xi) 
insuficiência de provisões face ao disposto no Aviso 
n.º 12/2014, de 17 de Dezembro, sobre constituição 
de provisões; e (xii) perdas actuariais não reconhecidas 
em resultados.
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3. Fundos Próprios Complementares – compreendem (i) 
acções preferenciais remíveis; (ii) fundos e provisões 
genéricas; (iii) reservas provenientes da realização dos 
imóveis de uso próprio; (iv) dívidas subordinadas, na 
forma de empréstimos ou obrigações emitidas, cujas 
condições de emissão foram previamente aprovadas 
pelo Banco Nacional de Angola; (v) resultados latentes 
positivos relativos à reavaliação dos títulos disponíveis 
para venda e às operações de cobertura de fluxos de 
caixa e de investimentos no exterior, até 45% (quaren-
ta e cinco por cento) do seu valor (pelo montante do 
efeito líquido da cobertura) antes de impostos; (vi) f) 
outros instrumentos cujas condições de emissão foram 
previamente aprovadas pelo BNA.

Deduções – Compreendem: 

I. Os instrumentos emitidos ou contraídos por outras 
instituições financeiras, de que as Instituições sejam 
detentoras, previstos nas alíneas a) e i) do número 
2 do artigo 5.º e nas alíneas a), d) e f) do número 2 
do artigo 7.º, ambos do Aviso 2/2016. Esta dedução 
deve considerar o valor de registo no balanço, líquido 
de provisões, e obedecer às seguintes condições:

a) Se a Instituição dispuser de uma participação supe-
rior a 10% (dez por cento) do capital da participada 
será deduzida a totalidade dos instrumentos acima 
referidos; ou 

b) Se a instituição dispuser de uma participação inferior 
ou igual a 10% (dez por cento) do capital da partici-
pada, e se superior a 10% (dez por cento) do capital 
da participante, será deduzido o valor dos instrumen-
tos acima referidos excluindo 10% (dez por cento) 
dos fundos próprios da participante, considerados 
antes desta dedução;

II. Os excessos face aos limites estabelecidos no Avi-
so n.º 9/2016, sobre limites prudenciais aos grandes 
riscos. 

Os resultados positivos referidos nos pontos anteriores 
apenas podem ser considerados sempre que certificados 
pelo perito contabilista membro do órgão de fiscalização 
ou fiscal único e pelo auditor externo.

Um sumário dos cálculos de requisitos de capital do Ban-
co para 31 de Dezembro de 2019 apresenta-se como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2019 31.12.2018

Requisitos de Fundos Próprios 
Regulamentares

Risco Operacional 5 410 535 4 670 658 

Risco de Mercado  976 751 3 047 813 

Risco de Crédito 11 752 303 7 288 122 

Total Requisitos de Fundos  
Próprios Regulamentares A 18 139 589 15 006 593 

Fundos Próprios Regulamentares B 60 027 397 54 992 635 

Rácio de Solvabilidade                             C=B/A*10% 33% 37%

Nota 33 – Eventos subsequentes
A Organização Mundial de Saúde considerou no dia 16 de 
Março de 2020 o Estado de Pandemia global devido ao 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), trata-se de uma 
doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome 
respiratória aguda grave.

O COVID-19 foi identificado em humanos pela primeira 
vez em Dezembro 2019, na China, mas devido à sua rápi-
da propagação, no final do mês de Março 2020 já estava 
presente em quase todos os países do mundo.

Devido à ausência comprovada de antivirais específicos, 
nem de uma vacina, a maioria dos países, que se depa-
ram com a ocorrência do COVID-19, tomam medidas res-
tritivas de circulação das pessoas, levando ao encerra-
mento de grande parte da actividade económica.

Neste contexto, o Presidente da República publicou o 
Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 
18 de Março 2020, onde é declarado o estado de emer-
gência, com fundamento no facto de que a República de 
Angola atravessa no presente momento uma situação de 
iminente calamidade pública. A declaração de estado de 
emergência deve ser observada em todo o território na-
cional e tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 00h 
00 horas do dia 27 de Março de 2020 e cessando às 23h 
59 do dia 11 de Abril de 2020, podendo ser prorrogado 
automaticamente nos termos da lei.

Face ao exposto, o Banco encontra-se em avaliação dos 
potenciais impactos que possam ocorrer nos activos fi-
nanceiros, por via do aumento do risco de contraparte, 
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incluindo o risco Estado, e nos activos não financeiros, 
por via de uma alteração macroeconómica que possa ori-
ginar ajustamentos do valor presente dos referidos acti-
vos, como por exemplo, activos tangíveis e intangíveis, 
outros activos não correntes detidos para venda e alte-
ração das espectativas de recuperabilidade dos activos 
por impostos diferidos. Não obstante o referido acima, 
consideramos que o Banco apresenta níveis de capital 
apropriados e robustos para os potenciais impactos da 
conjuntura económica.

Quanto à estimativa das perdas de crédito esperadas de 
acordo com a IFRS 9, o Grupo utilizará em 2020 a infor-
mação prospectiva razoável e sustentável que é baseada 
em pressupostos sobre a evolução futura considerando 
diferentes cenários económicos, incluindo os eventuais 
efeitos do coronavírus e a forma como cada um dos ce-
nários impacta esta estimativa e o impacto que pode ter 
na avaliação do aumento significativo do risco de crédito 
nos diferentes sectores da economia. Esta estimativa não 
é quantificável à presente data. 

Por conseguinte, nesta data, os impactos financeiros 
decorrentes da situação são incertos e de difícil quantifi-
cação com fiabilidade, designadamente no que se refere 
ao justo valor dos activos financeiros e não financeiros, à 
mensuração das perdas esperadas na carteira crédito e 
requisitos de capital. 

Com o objectivo de manter a actividade do Banco, foi 
activado um Plano de Contingência específico, de modo 
a criar um instrumento de prevenção, protecção e con-
tenção da infecção, pelo Coronavírus, junto dos colabo-
radores do BCGA.

Neste sentido, por forma a gerir o impacto de uma even-
tual situação de propagação desta doença, em Angola, o 
Plano de Contingência estabelece e descreve os procedi-

mentos internos a adoptar pelo BCGA, de modo a preve-
nir, minimizar e gerir os riscos de infecção e propagação 
entre os seus colaboradores. Deste modo, é possível ga-
rantir a continuidade do funcionamento dos diversos ser-
viços, processos de negócio e relações com os clientes e 
outras instituições.

O BCGA definiu uma estratégia baseada na prevenção e 
protecção da saúde e bem-estar dos seus colaborado-
res e consequente mitigação do risco operacional para o 
negócio. Para tal, estabeleceu a seguinte articulação de 
comando, sempre que esteja activado o Plano de Contin-
gência COVID-19 (PC COVID-19):

Comissão
Executiva

Equipa de Gestão 
de Crise

Concelho de 
Administração

OE BCGA

 
Por conseguinte, o Banco definiu medidas específicas 
que devem ser adoptadas em função do nível de alerta 
identificado, nomeadamente:
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Nível de alerta Monitorização Comunicação Controlo da infecção Suporte RH Actividades críticas

Actividade 
corrente
 
(surto algures no  
mundo, sem casos
em África)

Desenvolver 
estratégia/plano de 
resposta à pandemia
___

Acompanhar a 
evolução do surto 
a nível internacional 
através de fontes de  
informação credíveis: 
(OMS, MINSA,etc)

Desenvolver  
mecanismos  
de informação e 
comunicação do risco 
da doença com os 
intervenientes directos  
e público em geral

Desenvolver as medidas 
emitidas pelo Governo 
(Decretos Executivos e 
Presidenciais)
___

Preparar material de 
protecção (máscaras, 
alcool gel, luvas, 
termómetros)

Rever as 
políticas actuais 
e desenvolver 
novas políticas 
em caso de 
necssidade

OE's identificarem/ 
reverem serviços  
críticos

Preparação
 
(surto em África sem 
casos em Angola)

Acompanhar a 
evolução do surto 
a nível internacional 
através de fontes de 
informação credíveis: 
(OMS, MINSA,etc)

Pontos de situação 
ao CRO quando 
necessário

____

Actualizar 
periodicamente  
a informação para  
os colaboradores

Promover medidas  
de contenção social e 
práticas de higienização.  
Distribuir material de 
protecção.
____

Acompanhar medidas 
emitidas pelas 
autoridades de saúde  
e do governo

Prestar apoio 
às chefias com 
vista a tomada 
de decisão 
relacionadas com 
os colaboradores 
e prestadores 
de serviços 
residentes

Rever o Plano de 
Continuidade de 
Negócio e actualizar 
de acordo as últimas 
informações

Reforço
(surto em Angola, 
sem casos no BCGA; 
Início de absentismo  
no BCGA)

Monitorizar as 
regiões do país 
onde existem casos 
confirmados e avaliar 
impacto nos serviços 
do BCGA
____

Monitorizar as taxas 
de absentismo dos 
colaboradores e os 
respectivos Oes

Periodicidade de 
pontos de situação 
definidos pelo CRO
____

Actualizar 
periodicamente o 
informação para os 
colaboradores

Manter medidas de 
controlo da infecção 
e considerar medidas 
adicionais

Assegurar que as 
medidas de apoio 
às chefais estão 
definidas para os 
colaboradores 
e prestadores 
de serviços. 
Considerar 
medidas 
adicionais

Rever o Plano de 
Continuidade de 
Negócio e actualizar 
de acordo as últimas 
informações
____

Assegurar a 
operacionalidade  
dos locais alternativos

Activação 

total 
 
(caso (s) confirmado 
(s) no BCGA ou 
taxa de absentismo 
superior  
a 30 %)

Reforço da 
monitorização às 
regiões do país 
onde existem casos 
confirmados e avaliar 
impacto nos serviços  
do BCGA
____

Monitorizar as taxas 
de absentismo dos 
colaboradores e os 
respectivos Oes

Reuniões regulares 
da Equipa de Gestão 
da Crise
____

Actualizar 
periodicamente o 
informação para os 
colaboradores

Manter medidas de 
controlo da infecção 
e considerar medidas 
adicionais em articulação 
com as autoridades de 
saúde 

Prestar apoio às 
chefias com vista 
à priorização de 
colaboradores 
e prestadores 
de serviços 
residentes 
enquadrados nos 
casos suspeitos

Activar Planos de 
Continuidade de 
Negócio para manter 
operacionais os 
serviços críticos

Face à possibilidade de propagação da doença e à pro-
babilidade de se virem a verificar perturbações no normal 
funcionamento da instituição, afigura-se importante ac-
tuar em 2 (dois) planos: na Preparação e no Reforço.

Pretende-se que todos os colaboradores estejam capa-
citados para:

 • Ter comportamentos de autoprotecção face à possibi-
lidade de contágio;

 • Reconhecer os síntomas e a agir face a um caso sus-
peito; e

 • Agir em caso de confirmação de suspeita de doença.
No âmbito do plano de contingência em curso, o BCGA 
tomou as seguintes medidas adicionais:

 • Implementação de uma área de “isolamento” em todos 
os edifícios do Banco, incluindo agências;

 • Desviar colaboradores portadores de doenças cróni-
cas e grávidas do atendimento ao público;

 • Não promover eventos, que juntem grandes aglomera-
dos de pessoas;
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 • Colaboradores fazerem-se acompanhar dos respecti-
vos portáteis;

 • Deslocar colaboradores para locais alternativos;

 • Rotação entre órgãos de chefia e equipas;

 • Reajustar os colaboradores pelas agências e Centros 
de Empresas para garantir o não encerramento de 
agências;

 • Encerramento temporário de 4 agências;

 • Encaminhar os clientes para os canais alternativos e 
agendamento prévio;

 • Limitar o número de clientes dentro de agências e Cen-
tros de Empresas;

 • Informar os clientes das medidas implementadas por 
todos os meios de comunicação disponíveis: e-mail, 
internet banking, SMS e site institucional; 

 • Publicar na Intranet os Guidelines sobre o teletrabalho 
e FAQ;

 • Cancelar entrevistas de recrutamento presencial;

 • Implementar a quarentena de 14 dias, conforme as ins-
truções do Ministério da Saúde;

 • Comunicar/recomendar sobre o horário de permanên-
cia nos Edifícios Centrais;

 • Implementar medidas de segurança para Caixas e Te-
soureiros;

 • Implementar o processo de higienização nas agências 
e serviços centrais;

 • Implementar o teletrabalho, reforçando/atribuindo 
meios (voz, dados, internet, portátil);

 • Apoiar os colaboradores na deslocação para o Banco, 
retirando-os dos táxis;

 • Implementar procedimentos de correio interno e exter-
no;

 • Implementar divisórias para os Caixas;

 • Procedimentos de dress code;

 • A utilização das zonas de restauração é limitada no 
uso, por forma a manter uma distância de segurança, 
tendo o serviço de refeições sido cancelado;

 • Nos edifícios dos serviços centrais, os torniquetes de en-

trada e saída serão abertos pelos seguranças, bastando 
para o efeito apresentar o cartão de colaborador. A 
utilização dos elevadores fica condicionada a 1 utente 
por cada viagem, pelo que, se recomenda o uso das 
escadas, mantendo sempre a distância mínima de se-
gurança de 1 metro; e

 • As portas entre pisos e em cada piso, excepto na Ad-
ministração, estarão abertas, facilitando assim a pas-
sagem de todos.

O Banco acompanha, diariamente, vários indicadores ma-
croeconómicos e outros indicadores fundamentais para o 
enquadramento da actividade do BCGA e da República de 
Angola em Geral. Neste sentido, identificámos que existiu 
uma queda do preço do barril de petróleo entre 31.12.2019 
e 31.03.2020 de 65,55%.

O preço do barril de petróleo tem sofrido quedas signifi-
cativas devido ao receio dos investidores de um brusco 
recuo da procura, resultante das restrições de movimen-
tos, voos e actividades produtivas e empresariais, como 
consequência da pandemia de COVID-19 e da guerra de 
preços lançada pela Arábia Saudita.

Actualmente, não prevemos que haja um impacto directo 
nas demonstrações financeiras do BCGA, contudo, é do 
nosso conhecimento que irá existir uma revisão do Or-
çamento Geral do Estado com medidas restritivas e de 
aumento da dívida publica, para compensar eventuais 
perdas de receita que esta queda de preços pode originar.

Nota 34 – Normas contabilísticas e interpre-
tações recentemente emitidas

Aplicáveis a 2019

As normas abaixo apresentadas tornaram-se efectivas a 
1 de janeiro de 2019:

IFRS 16 - Locações

O âmbito da IFRS 16 inclui as locações de todos os ac-
tivos, com algumas excepções. Uma locação é definida 
como um contrato, ou parte de um contrato, que trans-
fere o direito de uso de um bem (o activo subjacente) por 
um período de tempo em troca de um valor.

A IFRS 16 requer que os locatários contabilizem todas 
as locações com base num modelo único de reconhe-
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cimento no balanço (on-balance model) de forma similar 
como o tratamento que a IAS 17 dá às locações financei-
ras. A norma reconhece duas excepções a este modelo: 
(1) locações de baixo valor (por exemplo, computadores 
pessoais) e locações de curto prazo (i.e., com um período 
de locação inferior a 12 meses). Na data de início da 
locação, o locatário vai reconhecer a responsabilidade 
relacionada com os pagamentos da locação (i.e. o 
passivo da locação) e o activo que representa o direito 
a usar o activo subjacente durante o período da locação 
(i.e. o direito de uso - “right-of-use” ou ROU).

Os locatários terão de reconhecer separadamente o cus-
to do juro sobre o passivo da locação e a depreciação do 
ROU. 

Os locatários deverão ainda de remensurar o passivo da 
locação mediante a ocorrência de certos eventos (como 
sejam a mudança do período do leasing, uma alteração 
nos pagamentos futuros que resultem de uma alteração 
do índice de referência ou da taxa usada para determinar 
esses pagamentos). O locatário irá reconhecer montante 
da remensuração do passivo da locação como um ajus-
tamento no ROU.

A contabilização por parte do locatário permanece subs-
tancialmente inalterada face ao tratamento actual da IAS 
17. O locador continua a classificar todas as locações 
usando os mesmos princípios da IAS 17 e distinguindo 
entre dois tipos de locações: as operacionais e as finan-
ceiras.

O locatário pode optar por aplicar esta norma utilizando 
a abordagem retrospectiva ou a abordagem retrospecti-
va modificada, através da utilização de determinados ex-
pedientes práticos de transição. A adopção antecipada 
é permitida, mas apenas posteriormente à aplicação da 
IFRS 15 – Rédito de Contrato com clientes por parte da 
entidade.

O padrão de reconhecimento das despesas com rendas 
será acelerado face ao que atualmente se verifica. Des-
te modo, poderão ser impactados os indicadores chave 
de balanço da entidade, tais como rácios de alavanca-
gem, rácios financeiros, debt covenants e resultados, tais 
como, resultados antes de juros, impostos e deprecia-
ções (EBIDTA).

Ao nível do locatário, a demonstração de fluxos de caixa 
poderá ser igualmente afetada, pois os pagamentos de 
capital associados ao contrato de arrendamento passam 
a ser apresentados nos fluxos de caixa das atividades de 
financiamento. A contabilização por parte do locatário 

permanece substancialmente inalterada face ao trata-
mento atual da IAS 17.

A norma exige que os locatários e os locadores efetuem 
divulgações mais extensas face ao que era requerido pela 
IAS 17. 

Dadas as implicações contabilísticas referidas, os loca-
tários deverão avaliar cuidadosamente sempre que assi-
nam um contrato com vista a identificar se o mesmo é 
ou contém um contrato de arrendamento. Esta avaliação 
é igualmente relevante para os locadores para que de-
terminem que contratos (ou partes de contratos) estarão 
sujeitos à nova norma aplicável ao rédito.

IFRIC 23 (interpretação) Incerteza quanto aos trata-
mentos do imposto sobre o rendimento

Em junho de 2017, o IASB emitiu a IFRIC 23 Incerteza 
sobre diferentes tratamentos do imposto sobre o rendi-
mento (a Interpretação) que clarifica os requisitos de apli-
cação e de mensuração da IAS 12 Imposto sobre o rendi-
mento quando existe incerteza quanto aos tratamentos a 
dar ao imposto sobre o rendimento. 

A Interpretação aborda a contabilização do imposto so-
bre o rendimento, quando os tratamentos fiscais que en-
volvem incerteza e que afetam a aplicação da IAS 12. A 
Interpretação não se aplica a taxas ou impostos que não 
estejam no âmbito da IAS 12, nem inclui especificamente 
requisitos referentes a juros ou penalidades associados a 
incertezas de tratamentos fiscais.

A interpretação aborda especificamente o seguinte:

 • Se a entidade considera tratamentos fiscais incertos 
separadamente;

 • As suposições que a entidade faz em relação ao exame 
dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais;

 • Como a entidade determina o lucro fiscal (prejuízo fis-
cal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, 
créditos fiscais não utilizados e taxas de imposto;

 • Como a entidade considera mudanças de factos e cir-
cunstâncias.

A entidade determina se considera cada tratamento tribu-
tário incerto separadamente ou em conjunto com um ou 
mais tratamentos fiscais incertos e considera a aborda-
gem que melhor prevê a resolução da incerteza.
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A aplicação desta interpretação pode revelar-se um de-
safio para as entidades, particularmente para aquelas 
que operam em ambientes multinacionais com enqua-
dramentos fiscais mais complexos. As entidades podem 
também ter que avaliar se estabeleceram processos e 
procedimentos adequados para a obtenção oportuna de 
toda a informação necessária à aplicação dos requisitos 
da interpretação e que permita assegurar todas as divul-
gações exigidas pela norma.

Pagamentos antecipados com compensações nega-
tivas - Alterações à IFRS 9 

De acordo com a IFRS 9, um instrumento de dívida pode 
ser mensurado ao custo amortizado ou ao justo valor 
através de outro rendimento integral desde que os cash 
flows implícitos sejam “apenas pagamento de capital e 
juro sobre o capital em dívida” (o critério SPPI) e o instru-
mento seja detido num modelo de negócios que permita 
essa classificação. As alterações à IFRS 9 clarificam que 
um activo financeiro passa o critério SPPI, independen-
temente do evento ou das circunstâncias que causam o 
término antecipado do contrato e independentemente de 
qual a parte que paga ou recebe uma compensação ra-
zoável pelo término antecipado do contrato. 

As bases de conclusão para esta alteração clarificam que 
o término antecipado pode ser consequência de uma 
cláusula contratual ou de um evento que esteja fora do 
controlo das partes envolvidas no contrato, tais como 
uma alteração de leis ou regulamentos que levem ao tér-
mino antecipado. 

As alterações devem ser aplicadas sempre que o valor do 
pagamento antecipado se aproxime dos valores não pa-
gos de capital e juros mais ou menos um valor que reflita 
a alteração da taxa de juro benchmark. Isso implica que 
o pagamento antecipado reconhecido ao seu justo valor 
atual ou a um valor que inclua o justo valor do custo de 
terminar um instrumento de cobertura associado, deverá 
normalmente satisfazer o critério SPPI, somente se outros 
elementos da variação do justo valor, tais como o efeito 
do risco de crédito ou liquidez, sejam reduzidos. Muito 
provavelmente, o custo de rescindir um contrato “plain 
vanilla” de swap de taxa juro,  garantido por forma a mi-
nimizar o risco de crédito das partes do contrato deverá 
corresponder a este requisito.

Estas alterações devem ser aplicadas retrospectivamen-
te. Esta alteração traz requisitos específicos para adotar 
na transição mas apenas se as entidades a adotarem em 
2019 e não em 2018 em conjunto com a IFRS 9. 

Modificação ou a substituição de um passivo financeiro 
que não origina o desreconhecimento desse passivo  

Nas bases para a conclusão o IASB também clarifica que 
os requisitos da IFRS 9 para ajustamento do custo amorti-
zado de um passivo financeiro, quando uma modificação 
(ou substituição) não resulta no seu desreconhecimento, 
são consistentes com os requisitos aplicados a uma mo-
dificação de um activo financeiro que não resulte no seu 
desreconhecimento. Isto significa que o ganho ou a perda 
que resulte da modificação desse passivo financeiro que 
não resulte no seu desreconhecimento, calculado des-
contando a alteração aos cash-flows associados a esse 
passivo à taxa de juro efectiva original, é imediatamente 
reconhecido na demonstração dos resultados. 

O IASB fez este comentário nas bases para a conclusão 
relativa a esta alteração pois acredita que os requisitos 
atuais da IFRS 9 fornecem uma boa base para as entida-
des contabilizarem as modificações ou substituições de 
passivos financeiros e que nenhuma alteração formal à 
IFRS 9 é necessária no que respeita a este assunto. 

O IASB declarou que este esclarecimento sobre a modi-
ficação ou substituição de passivos financeiros refere-se, 
especificamente, à aplicação da IFRS 9. Como tal, po-
derá entender-se que este esclarecimento não necessita 
ser aplicado à contabilização da modificação de Passivos 
financeiros de acordo com a IAS 39 Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. É assim provável 
que ocorra uma mudança na transição da contabilização, 
para as entidades que não aplicaram esta contabilização 
no âmbito da IAS 39. Como não há expedientes especí-
ficos, essa alteração deverá ser aplicada retrospectiva-
mente.

IAS 19 (alteração) Alterações, cortes ou liquidação do 
plano 

Esta alteração vem esclarecer qual o tratamento contabi-
lístico a seguir no caso de existir uma alteração ao plano, 
ou de haver um corte ou a liquidação do plano. 

Determinar o custo dos serviços correntes e do interesse 
líquido 

Quando se contabiliza um plano de benefícios definidos 
de acordo com a IAS 19, a norma requer que custo dos 
serviços correntes seja mensurado usando pressupostos 
atuariais determinados na data de início desse período de 
reporte. Da mesma forma, o interesse líquido é mensura-
do multiplicando o passivo (activo) líquido do plano pela 



Relatório & Contas 2019 219

13    Anexo às Demonstrações Financeiras

V O LTA R  A O  Í N D I C E

taxa de desconto, ambos determinados na data de início 
desse período de reporte. Esta alteração vem esclarecer 
que quando ocorre uma alteração, um corte ou a liquida-
ção do plano durante o período, é requerido: 

 • Que o custo dos serviços correntes para o período re-
manescente seja mensurado usando os pressupostos 
atuariais que tenham sido usados para remensurar o 
passivo (activo) líquido do plano, o qual reflete os be-
nefícios oferecidos pelo plano e os activos do plano 
após esse evento;

 • O interesse líquido para o período remanescente após 
esse evento seja determinado usando:  
• O passivo (activo) líquido do plano, o qual reflete os 

benefícios oferecidos pelo plano e os activos do pla-
no após esse evento; e

• A taxa de desconto usada para remensurar esse 
passivo (activo) líquido do plano. Efeito nos requi-
sitos para determinar o limite máximo de reconheci-
mento do activo.

Uma alteração, um corte ou a liquidação do plano pode 
reduzir ou eliminar o excesso que exista no plano de be-
nefícios definidos o que pode levar a uma alteração do 
limite máximo de reconhecimento do activo. 

Esta alteração vem clarificar que primeiro deve ser deter-
minado qualquer custo de serviços passados, ou o ganho 
ou perda na liquidação, sem considerar o limite máximo 
para reconhecimento do activo. Esse valor é reconhecido 
em resultados no período. Posteriormente deve ser deter-
minado o efeito do limite máximo de reconhecimento do 
activo após a alteração, o corte ou a liquidação do pla-
no. Qualquer alteração nesse efeito, não considerando os 
valores incluídos no interesse líquido, é reconhecida em 
rendimento integral. 

Esta clarificação poderá levar uma entidade a reconhecer 
custos de serviços passados, ou o ganho ou perda na 
liquidação, o que reduz o excesso que não tenha sido 
reconhecido no passado. Alterações no efeito do limite 
máximo ao reconhecimento do activo não podem com-
pensar esses valores. 

Esta alteração é aplicável a alterações, cortes ou a liqui-
dações de planos que ocorram em ou após o início do 
primeiro período de reporte anual que se inicie em ou 
após 1 de janeiro de 2019. É permitida a adopção anteci-
pada, a qual deverá ser divulgada.

Interesses de longo prazo em associadas ou Joint 
Ventures - alterações à IAS 28 

As alterações vêm clarificar que uma entidade deve apli-
car a IFRS 9 para interesses de longo prazo em associa-
das ou joint ventures às quais o método da equivalên-
cia patrimonial não é aplicado mas que, em substância, 
sejam parte do investimento líquido nessa associada ou 
joint venture (interesses de longo prazo). Esta clarificação 
é relevante pois implica que o modelo da perda esperada 
da IFRS 9 deve ser aplicado a esses investimentos. 

O IASB também clarificou que, ao aplicar a IFRS 9, uma 
entidade não tem em conta quaisquer perdas dessa as-
sociada ou joint venture, ou perdas por imparidade no in-
vestimento líquido, que estejam reconhecidas como um 
ajustamento ao investimento líquido decorrente da apli-
cação da IAS 28.

Para ilustrar como as entidades devem aplicar os requi-
sitos da IAS 28 e da IFRS 9 no que respeita a interesses 
de longo prazo, o IASB publicou exemplos ilustrativos 
quando emitiu esta alteração. Estas alterações permitirão 
eliminar algumas ambiguidades no texto da norma. Esta 
alteração é efectiva para períodos que se iniciem em ou 
após 1 de janeiro de 2019. A alteração tem de ser aplica-
da retrospetivamente, com algumas exceções. A adop-
ção antecipada é permitida e tem de ser divulgada.

Melhorias anuais relativas ao ciclo 2015-2017 

Nas Melhorias anuais relativas ao ciclo 2015-2017, o IASB 
introduziu melhorias em quatro normas cujos resumos se 
apresentam de seguida:

IFRS 3 Combinações de negócios - Interesse detido 
previamente numa operação conjunta

• As alterações clarificam que, quando uma entidade 
obtém controlo de uma operação conjunta, deve 
aplicar os requisitos da combinação de negócios 
por fases, incluindo remensurar o interesse previa-
mente detido nos activos e passivos da operação 
conjunta para o seu justo valor;

• Ao fazê-lo, o adquirente remensura o seu interesse 
previamente detido nessa operação conjunta;

• Esta alteração é aplicável a combinações de negó-
cios para as quais a data de aquisição seja em ou 
após o início do primeiro período de reporte que se 
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019. É permitida 
a adopção antecipada.
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IFRS 11 Acordos conjuntos - Interesse detido previa-
mente numa operação conjunta

• Uma parte que participe, mas que não tenha con-
trolo conjunto, numa operação conjunta pode obter 
o controlo conjunto de uma operação conjunta cuja 
atividade constitua um negócio tal como definido na 
IFRS 3. Esta alteração vem clarificar que o interesse 
previamente detido não deve ser remensurado; 

• Esta alteração é aplicável a transações nas quais a 
entidade obtenha o controlo conjunto que ocorram 
em ou após o início do primeiro período de reporte 
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019. É 
permitida a adopção antecipada.

IAS 12 Impostos sobre o rendimento – consequências 
ao nível de imposto sobre o rendimento decorrentes 
de pagamentos relativos a instrumentos financeiros 
classificados como instrumentos de capital 

• Estas alterações vêm clarificar que as consequên-
cias ao nível de imposto sobre os dividendos estão 
associadas diretamente à transação ou evento pas-
sado que gerou resultados distribuíveis aos acionis-
tas. Consequentemente, a entidade reconhece os 
impactos ao nível do imposto na demonstração dos 
resultados, em rendimento integral ou em outro ins-
trumento de capital de acordo com a forma como a 
entidade reconheceu no passado essas transações 
ou eventos; 

• Estas alterações são aplicáveis para períodos anuais 
com início em ou após 1 de janeiro de 2019. É per-
mitida a adopção antecipada. Quando a entidade 
aplica pela primeira vez estas alterações, deve apli-
car às consequências ao nível de imposto sobre os 
dividendos reconhecidos em ou após o início do pe-
ríodo comparativo mais antigo.

IAS 23 Custos de empréstimos - custos de emprésti-
mos elegíveis para capitalização 

• A alteração veio clarificar que uma entidade tra-
ta como parte dos empréstimos globais qualquer 
empréstimo originalmente obtido para o desenvol-
vimento do activo qualificável, quando substancial-
mente todas as atividades necessárias para prepa-
rar esse activo para o seu uso pretendido ou para 
venda estejam completas; 

• As alterações são aplicáveis aos custos de emprés-
timos incorridos em ou após o início do período de 
reporte em que a entidade adota estas alterações;

• Estas alterações são aplicáveis para períodos anuais 
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019. É 
permitida adopção antecipada.

IFRS 10 e IAS 28:  Venda ou entrega de activos por 
um investidor à sua associada ou empreendimentos 
conjuntos 

As melhorias procuram resolver o conflito entre a IFRS 10 
e a IAS 28 quando estamos perante a perda de controlo 
de uma subsidiária que é vendida ou transferida para uma 
associada ou um empreendimento conjunto.  

As alterações à IAS 28 introduzem critérios diferentes de 
reconhecimento relativamente aos efeitos das transações 
de venda ou entregas de activos por um investidor (in-
cluindo as suas subsidiárias consolidadas) à sua asso-
ciada ou empreendimento conjunto consoante as tran-
sações envolvam, ou não, activos que constituam um 
negócio, tal como definido na IFRS 3 - Combinações de 
Negócios. Quando as transações constituírem uma com-
binação de negócio nos termos requeridos, o ganho ou 
perda deve ser reconhecido, na totalidade, na demons-
tração de resultados do exercício do investidor. Porém, 
se o activo transferido não constituir um negócio, o ganho 
ou perda deve continuar a ser reconhecido apenas na ex-
tensão que diga respeito aos restantes investidores (não 
relacionados).

Em dezembro de 2015 o IASB decidiu diferir a data de 
aplicação desta emenda até que sejam finalizadas quais-
quer emendas que resultem do projeto de pesquisa sobre 
o método da equivalência patrimonial. A aplicação ante-
cipada desta emenda continua a ser permitida e tem de 
ser divulgada. As alterações devem ser aplicadas pros-
pectivamente.

À data de aprovação destas demonstrações financeiras, 
as normas e interpretações endossadas pela União Euro-
peia, mas cuja aplicação obrigatória ocorre em exercícios 
futuros, são as seguintes: 

Definição de materialidade - Alterações à IAS 1 e à IAS 8 

O objectivo desta alteração foi o de tornar consistente a 
definição de “material” entre todas as normas em vigor e 
clarificar alguns aspetos relacionados com a sua defini-
ção. A nova definição prevê que “uma informação é mate-
rial se da sua omissão, de um erro ou a da sua ocultação 
se possa razoavelmente esperar que influencie as deci-
sões que os utilizadores primários das demonstrações 
financeiras tomam com base nessas demonstrações fi-
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nanceiras, as quais fornecem informação financeira sobre 
uma determinada entidade que reporta”.

As alterações clarificam que a materialidade depende da 
natureza e magnitude da informação, ou de ambas. Uma 
entidade tem de avaliar se determinada informação, quer 
individualmente quer em combinações com outra infor-
mação, é material no contexto das demonstrações finan-
ceiras. 

Ocultar informação 

As alterações explicam que uma informação está ocul-
tada se é comunicada de uma forma que tem os mes-
mos efeitos que teria se a mesma estivesse omissa ou 
contivesse erros. Informação material pode estar oculta, 
por exemplo, se a informação relativa a um item material, 
a uma transação material ou outro evento material está 
dispersa ao longo das demonstrações financeiras, ou se 
está divulgada usando uma linguagem que é vaga e pou-
co clara. Informação material pode também estar oculta 
se itens dissimilares, transações dissimilares ou eventos 
dissimilares são agregados inapropriadamente, ou inver-
samente, se itens similares estão desagregados.

Novo nível de materialidade (“threshold”) 

As alterações substituem a referência ao nível de mate-
rialidade “poder influenciar”, o qual sugere que qualquer 
influência potencial dos utilizadores tem de ser conside-
rada, por “razoavelmente se espera que influencie” conti-
da na definição de materialidade. Na definição alterada, é 
assim clarificada que a avaliação da materialidade tem de 
ter em conta apenas a influência razoavelmente esperada 
nas decisões económicas dos utilizadores primários das 
demonstrações financeiras. 

Utilizadores primários das demonstrações financeiras 

A definição atual refere “utilizadores”, mas não especifi-
ca as suas características, cuja interpretação pode impli-
car que a entidade tenha de ter em consideração todos 
os utilizadores possíveis das demonstrações financeiras 
quando toma a decisão sobre a informação a divulgar. 
Consequentemente o IASB decidiu referir-se apenas aos 
utilizadores primários na nova definição para responder 
às preocupações de que o termo “utilizadores” possa ser 
interpretado de forma alargada. 

Esta alteração é efectiva para períodos que se iniciem em 
ou após 1 de janeiro de 2020. Esta alteração tem de ser 

aplicada prospectivamente. A adopção antecipada é per-
mitida e tem de ser divulgada.

Nota: Esta alteração impacta igualmente o IFRS Practice 
Statement 2: Efetuar julgamentos sobre a materialidade, 
o qual foi divulgado no documento IFRS Update emitido 
em relação a 31 de dezembro de 2017.

A estrutura conceptual para o reporte financeiro 

A estrutura conceptual estabelece um conjunto abran-
gente de conceitos para: 

• O reporte financeiro; 
• A definição de normas; 
• O desenvolvimento de princípios contabilísticos 

consistentes; e 
• Apoiar no entendimento e interpretação de normas. 

A estrutura conceptual revista inclui: 

• Alguns conceitos novos;
• Definições e critérios revistos para o reconhecimen-

to de activos e passivos; e
• Clarificações sobre conceitos importantes.

Esta estrutura está organizada como segue 

• Capítulo 1 - O objectivo do reporte financeiro 
• Capítulo 2 - Características qualitativas de uma in-

formação financeira útil 
• Capítulo 3 - Demonstrações financeiras e a entidade 

que reporta 
• Capítulo 4 - Os elementos das demonstrações finan-

ceiras
• Capítulo 5 - Reconhecimento e desreconhecimento
• Capítulo 6 - Mensuração
• Capítulo 7 - Apresentação e divulgação
• Capítulo 8 - Conceitos de capital e de manutenção 

de capital.
A estrutura conceptual para o reporte financeiro revista 
não é uma norma e nenhum dos seus conceitos prevale-
ce sobre os conceitos presentes em normas ou outros re-
quisitos de alguma das normas. É aplicável às entidades 
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que desenvolvam os seus princípios contabilísticos com 
base na estrutura conceptual para exercícios iniciados 
em ou após 1 de janeiro de 2020.

Reforma dos índices de referência das taxas de juro 
– alterações à IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7

O IASB emitiu em setembro de 2019 alterações à IFRS 9, 
IAS 39 e IFRS 7 Instrumentos Financeiros: Divulgações, 
que incluem a primeira fase do trabalho desenvolvido 
para responder aos efeitos no reporte financeiro da refor-
ma da IBOR ( Interbank Offered Rates).

Estas alterações fornecem expedientes temporários que 
permitem a manutenção da contabilidade de cobertura 
durante o período de incerteza que antecede a substitui-
ção da taxa de juro de referência atualmente existente por 
uma taxa de juro de referência alternativa.

Alterações à IFRS 9

As alterações incluem vários expedientes, aplicáveis a 
todas as relações de cobertura que são diretamente afe-
tadas pela reforma da taxa de juro de referência. Uma re-
lação de cobertura é afetada se a reforma em curso gerar 
incertezas acerca da periodicidade e/ou montante de re-
ferência dos fluxos de caixa gerados pelo objeto coberto 
ou pelo instrumento de cobertura.

A aplicação dos expedientes é obrigatória. Os primeiros 
três expedientes prevêem o tratamento de:

 • Avaliação sobre se uma transação futura é altamente 
provável

 • Avaliação sobre quando reclassificar o montante de 
cash flow registado em reservas para resultados

 • Avaliação da relação económica entre o objeto coberto 
e o instrumento de cobertura.

Para cada um destes expedientes assume-se que o ben-
chmark de apuramento dos fluxos de caixa cobertos 
(quer esteja ou não contratualmente especificado) e/ou, 
para o terceiro expediente, o benchmark de apuramen-
to dos fluxos de caixa do instrumento coberto, não será 
modificado em resultado da reforma IBOR. Um quarto ex-
pediente requer que, no inicio da relação de cobertura, a 
componente de risco da taxa de juro de referência afeta-
da pela IBOR seja separadamente identificada.

Quando a estratégia de cobertura passa por incluir e reti-
rar do portfolio, de forma contínua, instrumentos cobertos 
e de cobertura, o requisito mencionado, necessita apenas 
ser assegurado no reconhecimento inicial dos elementos 
cobertos na relação de cobertura.

Na medida em que um instrumento de cobertura é alte-
rado de forma a que os seus fluxos de caixa tenham por 
base uma RFR mas o elemento coberto ainda tem por 
base a IBOR (ou vice-versa), não existe nenhum expe-
diente com vista a determinar a mensuração e reconheci-
mento de potencial inefectividade que resulte das altera-
ções do justo valor dos elementos. 

Os expedientes continuam indefinidamente na ausência 
de qualquer um dos acontecimentos descritos nas alte-
rações. Quando a entidade designa um conjunto de ele-
mentos como um elemento coberto, os requisitos sobre 
quando os expedientes terminam são aplicados separa-
damente a cada um dos elementos individualmente.

As alterações também introduzem requisitos específicos 
de divulgação para as relações de cobertura às quais se 
aplicam estes expedientes.

Alterações à IAS 39

As alterações à norma são consistentes com as altera-
ções introduzidas à IFRS 9, mas com as seguintes dife-
renças:

Para efeitos de avaliação prospectiva da relação de co-
bertura, assume-se que o benchmark de apuramento dos 
fluxos de caixa cobertos (quer esteja ou não contratual-
mente especificado) e/ou, para o terceiro expediente, o 
benchmark de apuramento dos fluxos de caixa do ins-
trumento coberto, não será modificado em resultado da 
reforma da IBOR.

Para efeitos de avaliação retrospectiva da efetividade da 
relação de cobertura, permite-se que a cobertura passe 
os testes de efetividade mesmo que os resultados da co-
bertura estejam temporariamente fora do intervalo 80%-
125%, durante o período de incerteza decorrente da re-
forma da IBOR.

No caso de cobertura de uma parte do risco da taxa de 
juro de referência (outra que não a componente de risco 
no âmbito da IFRS 9) que seja afetada pela reforma da 
IBOR, o requisito relativo à identificação separada desta 
parte apenas deve ser garantida no inicio do reconheci-
mento da relação de cobertura.
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Estas alterações devem ser aplicadas retrospectivamen-
te. No entanto, quaisquer relações de cobertura que 
tenham deixado de ser designadas anteriormente não 
poderão ser novamente designadas, nem podem resta-
belecidas, nem novas relações de cobertura devem ser 
designadas no âmbito da retrospectividade. A aplicação 
antecipada é permitida mas deve ser divulgada.

Normas e Interpretações emitidas pelo IASB, mas ainda 
não endossadas pela União Europeia

As seguintes normas, interpretações, emendas e revi-
sões, com aplicação obrigatória em exercícios económi-
cos futuros, não foram, até à data de aprovação destas 
demonstrações financeiras, adotadas (endorsed) pela 
União Europeia:

Definição de actividade empresarial - alterações  
à IFRS 3   

Esta alteração veio clarificar os requisitos mínimos para 
que se considere uma actividade empresarial, remove a 
avaliação se os participantes de mercado têm capaci-
dade de substituir os elementos em falta, adiciona uma 
orientação para que se consiga avaliar se um processo 
adquirido é substantivo, restringe as definições de ativi-
dade empresarial e de output e introduz um teste opcio-
nal de justo valor da actividade empresarial. 

Requisitos mínimos para que se considere uma atividade 
empresarial. 

A alteração vem clarificar que para ser considerado uma 
atividade empresarial, um conjunto integrado de ativida-
des tem de incluir, no mínimo, um input e um processo 
substantivo que, conjuntamente, contribuam significati-
vamente para a criação de um output. Clarificam igual-
mente que uma atividade empresarial pode existir sem 
que inclua todos os inputs e todos os processos neces-
sários para criar outputs. Isto é, os inputs e os processos 
aplicados a esses inputs “têm de ter a capacidade de 
contribuir para a criação de outputs” em vez “têm de ter 
a capacidade de criar outputs”.

Capacidade dos participantes de mercado de substituí-
rem os elementos em falta. 

Antes da alteração, a IFRS 3 previa que uma atividade 
empresarial não tinha que incluir todos os inputs ou pro-
cessos que o vendedor usava na operacionalização da 
atividade empresarial, “se os participantes de mercado 
forem capazes de adquirir a atividade empresarial e de 

continuar a produzir o processo produtivo, por exemplo, 
integrando a atividade empresarial com os seus próprios 
inputs e processos”. A referência a essa integração foi 
eliminada da norma e a avaliação passa a ser baseada 
no que foi adquirido no seu estado e condições actuais.

Avaliar se um processo adquirido é substantivo.

As alterações vêm clarificar que se um conjunto de ati-
vidades e activos não tem outputs na data de aquisição, 
um processo adquirido é considerado substantivo: 

a) Se for crítico para a capacidade de desenvolver e con-
verter inputs adquiridos em outputs; e

b) Se os inputs adquiridos incluírem quer uma força de 
trabalho organizada com as necessárias competên-
cias, conhecimentos, ou experiência em efetuar esse 
processo, quer outros inputs que essa força de tra-
balho organizada possa desenvolver ou converter em 
outputs.

Em contraste, se um conjunto de atividades e activos ad-
quiridos incluírem output na data de aquisição, um pro-
cesso adquirido tem de ser considerado substantivo: 

a) Se for crítico para a capacidade de continuar a produ-
zir outputs e os inputs adquiridos incluírem uma força 
de trabalho organizada com as necessárias compe-
tências, conhecimentos, ou experiência em efetuar 
esse processo; ou 

b) Se contribuir significativamente para a capacidade 
de continuar a produzir outputs e/ou é considerado 
único ou escasso, ou não pode ser substituído sem 
custos significativos, sem um esforço significativo ou 
sem atrasos significativos na capacidade de continuar 
a produzir outputs.

Estreitar a definição de outputs. 

As alterações estreitaram a definição de outputs colocan-
do o foco em bens ou serviços fornecidos aos clientes, 
retorno de investimento (tais como dividendos ou juros) 
ou outro rendimento obtido das atividades ordinárias. A 
definição de atividade empresarial presente no Apêndice 
A da IFRS 3 foi alterada em conformidade.

Teste opcional à concentração. 

As alterações introduzem um teste opcional ao justo valor 
da concentração para permitir uma avaliação simplifica-
da se um determinado conjunto de atividades adquiridas 
não são uma atividade empresarial. As entidades podem 
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optar por aplicar este teste transação a transação. O 
teste é cumprido se substancialmente todos os justos 
valores dos activos brutos adquiridos estão concen-
trados num único activo identificável ou num grupo 
similar de activos identificáveis. Se o teste não for 
cumprido, ou se a entidade optar por não aplicar o 
teste numa determinada transação, uma avaliação 
detalhada terá de ser realizada aplicando os requisi-
tos normais da IFRS 3. 

Esta alteração é efectiva para transações que sejam 
consideradas concentrações de atividades empresa-
riais ou compras de activos para as quais a data de 
aquisição ocorreu em ou após o início do primeiro pe-
ríodo que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2020. 

Estas alterações aplicam-se prospectivamente. Con-
sequentemente as entidades não têm de avaliar as 
aquisições que tenham ocorrido antes dessa data. A 
adopção antecipada é permitida e tem de ser divul-
gada. 

Esta alteração terá impacto igualmente em outras 
normas (por exemplo, quando a empresa-mãe perde 
o controlo da subsidiária e aplicou antecipadamente a 

alteração à IFRS 10 e IAS 28 que respeita à venda ou 
entrega de activos por um investidor à sua associada 
ou empreendimento conjunto).

IFRS 17 (novo) – Contratos de seguros (a 
aplicar nos exercícios que se iniciem em 
ou após 1 de janeiro de 2021). 
A IFRS 17 aplica-se a todos os contratos de seguro 
(i.e., vida, não vida, seguros diretos e resseguros), in-
dependentemente do tipo de entidades que os emite, 
bem como a algumas garantias e a alguns instrumen-
tos financeiros com características de participação 
discricionária. Algumas exceções serão aplicadas. 
O objectivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo 
contabilístico para os contratos de seguro que seja de 
maior utilidade e mais consistente para os emitentes. 
Contrastando com os requisitos da IFRS 4, que são 
baseadas em políticas contabilísticas locais adotadas 
anteriormente, a IFRS 17 providencia um modelo in-
tegral para contratos de seguro, cobrindo todos os 
aspetos contabilísticos relevantes.
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15    Parecer do Conselho Fiscal

V O LTA R  A O  Í N D I C E



Relatório & Contas 2019 230

15    Parecer do Conselho Fiscal
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16    Endereço Balcões BCGA

V O LTA R  A O  Í N D I C E

Direcção Regional Unidade de Negócio Unidade de Negócio Cód. Balcão

DBE

CEP SAGRADA FAMÍLIA CENTRO DE EMPRESAS SAGRADA FAMÍLIA 2055

CEP TALATONA CENTRO DE EMPRESAS TALATONA 2057

CEP SEDE CENTRO DE EMPRESAS SEDE 2051

CEP VIANA CENTRO DE EMPRESAS VIANA PÓLO 
INDUSTRIAL 2056

DEP
GRANDES EMPRESAS 3210

PETRÓLEOS DIRECÇÃO DE EMPRESA E PETRÓLEOS 3220

LUANDA CIRCULAR

AMÉRICA PLAZZA AGÊNCIA AMÉRICA PLAZZA 514

CACUACO AGÊNCIA CACUACO 509

CAMAMA AGÊNCIA CAMAMA 518

TALATONA AGÊCIA HCTA-TALATONA 511

MULEMBA AGÊNCIA MULEMBA 506

LAR DO PATRIOTA AGÊNCIA LAR DO PATRIOTA 521

PANGUILA AGÊNCIA PANGUILA 508

INSTITUTO PIAGET INSTITUTO PIAGET 513

HOJI YA HENDA AGÊNCIA VIANA HOJI YA HENDA 523

VIANA PÓLO INDUSTRIAL AGÊNCIA VIANA PÓLO INSDUSTRIAL 520

LUANDA LITORAL

HOTEL SAMBA AGÊNCIA HOTEL SAMBA 512

KINAXIXI AGÊNCIA KINAXIXI 502

KALUANDA AGÊNCIA KALUANDA 525

MIRAMAR AGÊNCIA MIRAMAR 522

PORTO AGÊNCIA PORTO 503

CARAVELA AGÊNCIA CARAVELA 510

SAGRADA FAMÍLIA AGÊNCIA SAGRADA FAMÍLIA 524

SAMBA AGÊNCIA SAMBA 504

LUANDA SHOPPING AGÊNCIA LUANDA SHOPPING 526

SEDE AGÊNCIA SEDE 501

BUNGO AGÊNCIA BUNGO 505

VALÓDIA AGÊNCIA VALÓDIA 517

NORTE

CABINDA AGÊNCIA CABINDA 201

SAURIMO AGÊNCIA SAURIMO 801

SOYO AGÊNCIA SOYO 301

SUL

BENGUELA AGÊNCIA BENGUELA 1401

RETAIL PARK AGÊNCIA BENGUELA RETAIL PARK 1402

HUAMBO AGÊNCIA HUAMBO 1201

LOBITO MERCADO AGÊNCIA LOBITO MERCADO 1407

LUBANGO AGÊNCIA LUBANGO 1501

NAMIBE AGÊNCIA NAMIBE 1601

PORTO AMBOIM AGÊNCIA PORTO AMBOIM 1702

RESTINGA AGÊNCIA RESTINGA 1405

SUMBE AGÊNCIA SUMBE 1701



Glossário

África

Angola_Galinha de Angola

Está presente nas mais importantes
cerimônias do candomblé. Sem ela
não existiria vida, já que representa
o elemento primordial nos mitos de
criação, o alimento de deuses e de
homens, a oferenda propiciatória de
axé e equilíbrio, enfim, o bicho "feito"
tão à mostra que não se tinha dado
a ela, até então, a devida importância.
Representada de várias formas por
artistas e artesãos, é um símbolo
nacional.

Cabo Verde_Casa tradicional

Fogo é uma das 10 ilhas que constituem 
o arquipélago de Cabo Verde. A ilha é 
vulcânica e é a mais saliente do grupo. 
Esta é uma das peças de artesanato 
feitas na região com pedra vulcânica.

Angola_ Mukupela 

O mukupela é um instrumento musical 
do povo Chokwe. No passado, essa  
variedade de tambores era elaborada 
com símbolos de grandes chefes e 
usada para anunciar eventos como a 
guerra. Hoje, é encontrado em conjuntos 
usados para rituais de Chokwe (como o 
ritual de iniciação do mukanda masculi-
no) e danças.

Angola_Máscara Chokwe 

A máscara Chokwe mais poderosa
e importante é conhecida como
aschikunga. Altamente dotada
de poder e considerada sagrada,
chikunga é usada durante as
cerimônias de posse de um chefe
ou sacrifícios aos ancestrais.

Angola_Cabaça decorativa 
 
Um objecto tradicionalmente usado para
guardar e transportar líquidos, com mo-
tivos decorativos inspirados na fauna, 
flora e padrões angolanos.

Angola_Instrumento Kisanji

O kisanji é oriundo de Angola, onde 
em algumas regiões é conhecido pelo 
nome de tyitanzi. Existem variantes do 
instrumento em outras regiões de África, 
erradamente confundidos com o kisanji, 
já que são diferentes na sua estrutura e 
construção.

Angola_Máscara Chokwe 

A ancestralidade da tribo Chokwe,
situada na Angola, é representada
de forma simbólica nas suas máscaras
elaboradas com madeira ou barkcloth,
argila, fibras e pigmentos naturais.
O estilo étnico da máscara revela-se
de maneira expressiva através das
escarificações formando padrões
na face alongada constituída com
traços destacados, olhos amendoados
semiabertos e arrematada com fibras
entrelaçadas.

Angola_ Chibinda Ilunga

A figura de Chibinda Ilunga passou  
a representar o chefe arquetípico que 
mantém o bem-estar do seu povo e, 
serviu também como moodelo para  
os homens da sociedade chokwe.  
Esta escultura transmite a força física  
e a  descrição do corpo do caçador, 
bem como a sensibilidade e a inteligên-
cia do rosto de um grande líder.
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Venezuela_Artesanato de buriti 

A produção artesanal de cestos, vasos, 
chapéus, bolsas, bandejas e outras 
peças com a palha da planta buriti,  
é uma tradição cultural milenar que  
tem sido transmitida às novas gerações 
através das mulheres Warao (etnia 
indígena).

Canadá_Totem 

As famílias dos índios americanos man-
davam esculpir os seus Totens, quando 
podiam. Geralmente, eram altos pilares 
ou postes de cedro admiravelmente 
trabalhados. O "Brasão" ficava no alto 
do poste e, em geral, era um animal 
selvagem, ave ou peixe. Os índios tin-
ham-no como talismã e acreditavam  
que velava por eles e os protegia.

Brasil_O Lampião 

Virgulino Ferreira da Silva, vulgo 
Lampião, foi um cangaceiro brasileiro 
que actuou no sertão nordestino.  
Ficou conhecido como Rei do Cangaço, 
por ter sido o mais bem-sucedido líder 
cangaceiro da história. 

Europa

Macau_Sombras
 
O teatro de sombras é uma arte muito 
antiga de contar histórias e de entre-
tenimento que usa bonecos de sombra. 
As imagens produzidas pelos bonecos 
podem ter diversas cores e outros tipos 
de detalhes.

Portugal_Peixes 

Raphael Augusto Bordallo Pinheiro  
foi um artista português, de obra vasta 
dispersa por largas dezenas de livros, 
precursor do cartaz artístico em Portu-
gal, ilustrador, decorador, caricaturista 
político e social, jornalista, ceramista e 
professor. Os "peixes" fazem parte do 
seu universo artistico.

Portugal_St. António 

Júlia Côta é uma barrista portuguesa, 
natural de Galegos, actualmente a residir 
na freguesia de Manhente. Filha de Rosa 
Côta e neta de Domingos Côto, criador 
do Galo de Barcelos. É uma referência 
na arte do figurado. Esta é a sua repre-
sentação da figura do St. Antonio.

Alemanha_Wood Nutcracker 
 
O Balé Quebra-Nozes com a música
de Tchaikovsky é um espetáculo
clássico no mundo inteiro e conta
a história de uma menina que na  
noite de Natal ganha vários presentes, 
mas encanta-se por um soldadinho 
quebra-nozes.

Ásia

Índia_Amuleto da sorte 

O elefante confeccionado como
amuleto, no entanto, pode ser
utilizado em diversas ocasiões e
lugares, podendo ser encontrado  
na forma de chaveiros, em bijuterias  
e também no formato de estatueta.

China_Cerâmica de GuanYine
 
Guanyin é muitas vezes referida como  
a "mais amplamente amada budista 
Divindade" com poderes milagrosos 
para ajudar todos aqueles que oram  
por ela, como se diz no Sutra de Lótus  
e Karandavyuha Sutra.
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