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Quem Somos 

A nossa História | Onde Estamos 

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 Angola 
(doravante “BNA”) e o Banco de Portugal (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 Banco 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, passou a 
designar-se Banco Caixa Geral Totta de Angola, com a entrada no capital de novos accionistas, 
ficando a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Santander Totta a deter 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 Sonangol 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, passando esta 
sociedade a ser detida a 100% pela Caixa Geral de Depósitos. 
Com 145 anos de existência, pois foi fundada em 1876, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) é um 
banco público que lidera o maior grupo financeiro português, com uma rede de balcões vasta em 
Portugal e presença em 23 países e 4 Continentes, havendo a destacar 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, financiando deste 
modo, empresas geograficamente dispersas em Angola, bem como empresários de pequena e 
média dimensão, dispondo para o efeito de uma rede nacional de 31 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 actividade, 20 encontram-se localizados na 
cidade de Luanda e os restantes nas outras províncias. Os centros de empresas estão também 
localizados na província de Luanda. 
É uma instituição essencialmente direccionada para o segmento das grandes e médias empresas 
e para o mercado de particulares Affluent, tirando proveito do facto de poder contar com uma 
grande presença internacional, permitindo que o Caixa Angola tenha como assinatura: 
Um Banco local. Uma rede global.  
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Missão, Visão e Valores 

O BCGA posiciona-se como uma instituição de confiança, um parceiro da sociedade angolana, 
apoiando as empresas na expansão dos seus negócios e na satisfação das suas aspirações. 
Garantir a clarificação e harmonização dos padrões de referência no exercício da actividade, 
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 cumprimento 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 descurar os nossos objectivos financeiros de sustentação da actividade financeira e o 
apoio aos clientes, pelo que, esforçamo-nos para formalizar e divulgar os valores, princípios de 
actuação e normas de conduta que norteiam o relacionamento com as várias partes interessadas 
 

MISSÃO 

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

• O desenvolvimento económico; 

• O reforço da competitividade, capacidade 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 
rentabilidade, crescimento e solidez financeira, sempre no quadro de uma 
gestão prudente dos riscos. 

 

VISÃO 

Liderar a criação de uma oferta sustentável de produtos e serviços financeiros 
de excelência, com o objectivo de trazer valor acrescentado ao mercado e aos 
stakeholders, fazendo a ponte entre a África local e as exigências 
regulamentares e de reporte acrescidas, da geografia do accionista maioritário. 

 

VALORES 

A actividade do BANCO CAIXA ANGOLA e a conduta dos seus Colaboradores 
pautam-se pelos seguintes valores fundamentais: 

• Rigor, que inclui a objectividade, profissionalismo, competência técnica 
e diligência, tendo sempre em vista alcançar maiores níveis de 
qualidade e de eficiência económica, financeira, social e ambiental pela 
adopção das melhores práticas bancárias e financeiras; 

• Transparência na informação, nomeadamente no que respeita às 
condições de prestação de serviços e ao desempenho da organização, 
actuando com verdade e clareza; 
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• Segurança das aplicações, sendo critérios indispensáveis, a prudência 
na gestão dos riscos e a estabilidade e solidez da Instituição; 

• Responsabilidade organizacional e pessoal pelas próprias acções, 
procurando corrigir eventuais impactes negativos. Inclui a actuação 
socialmente responsável e o compromisso com o desenvolvimento 
sustentável; 

• Integridade, entendida como o escrupuloso cumprimento legal, 
regulamentar, contratual e dos valores éticos e princípios de actuação 
adoptados; 

• Respeito pelos interesses confiados, actuando com cortesia, discrição 
e lealdade, bem como pelos princípios da não discriminação, tolerância 
e igualdade de oportunidades, na defesa da transparência e da 
integridade na prestação dos serviços bancários. 

 

 

Princípios Éticos  

A conduta ética no seio das empresas é um factor particularmente relevante para o 
desenvolvimento e o crescimento das instituições, designadamente das instituições financeiras, 
susceptível de contribuir com benefícios acrescidos, como sejam a atracção e fidelização de 
Clientes, a satisfação das expectativas das partes interessadas internas e externas, a 
diferenciação e a consolidação reputacional, os ganhos de eficiência nos processos produtivos 
e 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 
implicitamente, 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 Conduta 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 integrante do sistema 
de normas internas foi publicado pela primeira vez aos 7 de Dezembro de 2011, estando sujeito 
a revisões regulares por parte do Conselho de Administração. A versão mais actualizada do 
Código de Conduta do BCGA encontra-se publicada no BCGA pela O.S. n.º 18/2016, actualizada 
por deliberação do CA de 07 de Outubro de 2020.   
O Código de Conduta contribui para a consolidação de uma cultura organizacional 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 zelar pelo seu estrito cumprimento. 
O Gabinete de suporte à Função Compliance (GFC) acompanha a adopção do Código de 
Conduta mediante a tomada de conhecimento de processos disciplinares instruídos e, sempre 
que necessário, mediante a identificação de situações que venham a ser detectadas no âmbito 
do desenvolvimento das suas actividades, realçando-se neste quesito, a actividade de 
supervisão funcional do processo de gestão das reclamações e do processo de pedidos de 
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esclarecimento. O GFC está igualmente incumbido de se pronunciar sobre as necessárias 
adaptações a introduzir em virtude das alterações regulamentares e/ou evolução do contexto, 
destacando-se neste particular em 2018 o lançamento da campanha de consulta interna para a 
revisão do Código de Conduta do BCGA que, no seguimento das contribuições dos vários órgãos 
de estrutura, foram os mesmos consolidados numa versão final.  O Código de Conduta está 
disponível para consulta na Intranet e no website 
(https://www.caixaangola.ao/resources/institucional/políticas/20190219_CA_CODIGO-
CONDUTA_LA.pdf) do BCGA. 
 

Responsabilidade social 

Considerando o contexto atípico que o mundo e as sociedades continuam a enfrentar, com 
enorme impacto no cenário económico, financeiro, social, cultural e na saúde pública, afigura-se 
limitada a realização de eventos presenciais, levando assim a que as instituições se reinventem 
e reforcem o seu posicionamento social em formatos alternativos. 
Enquanto actor social e participativo, o Banco Caixa Geral Angola mantém o seu compromisso 
com a sociedade, priorizando a preservação das medidas extraordinárias que previnem a 
propagação e transmissão do vírus COVID-19 e garantem a segurança dos seus Clientes, 
Colaboradores e Parceiros.  
O Banco Caixa Geral Angola tem vindo, assim, a implementar soluções alternativas e seguras, 
que o mantenham activo na promoção de projectos que vão ao encontro dos valores da Marca, 
da sua Missão Institucional, que promovam a literacia bancária da sociedade angolana, a 
inovação, a divulgação tecnológica e cultural.  
 
Neste contexto realizou e apoiou, no 1º semestre de 2021 os eventos abaixo descritos: 
Acções COVID-19  

• Manutenção das medidas extraordinárias de prevenção a propagação e transmissão 
do COVID-19, desde Março 2020;  

• Facilitação do processo de vacinação dos colaboradores do Banco, com inscrição na 
plataforma do MINSA, priorizando os colaboradores do sector bancário, Maio 21. 

 

Promoção de literacia bancária  

• Publicação de informação sobre literacia financeira, nas redes sociais do Caixa 
Angola, desde Maio 2020.  

 
Promoção da celebração de efemérides nacionais e internacionais  

• Envio de postal digital a todos os colaboradores; 

• Publicação de mensagens ilustradas alusivas às efemérides, nas redes sociais do 
Caixa Angola, desde Maio 2020.  

 

https://www.caixaangola.ao/resources/institucional/pol%C3%ADticas/20190219_CA_CODIGO-CONDUTA_LA.pdf
https://www.caixaangola.ao/resources/institucional/pol%C3%ADticas/20190219_CA_CODIGO-CONDUTA_LA.pdf


 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   7 

Promoção das Artes e da Cultura – CAIXA ARTES  
• Anna Joice, concerto Live Streaming, alusivo ao 28º aniversário do Caixa Angola, 28 

de Abril, redes sociais Caixa Angola. 
 

→ Memorial Dr. António Agostinho Neto (MAAN) – Concertos Musicais 2021 
 
• Celso Mambo, Fevereiro 21, MAAN; 

• Sabino Henda, Março 21, MAAN; 

• Carla Moreno, Abril 21, MAAN; 

• Carlos Praia, Maio 21, MAAN; 

• Tukayna Lopes, Junho 21, MAAN. 
 

Participação/apoio em Fóruns e Conferências com temáticas agregadoras de valor para o 
sector bancário e para a sociedade em geral   
Patrocinador Premmium da 4ª edição do Fórum Mercado de Capitais, 26 de Maio 21, Hotel Sana. 
Organização: Grupo Media Nova. 
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Até onde vamos 

Com 145 anos de história feitos em Abril de 2021, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) criada em 
1876, afirma-se com uma vasta presença nos principais mercados financeiros internacionais. 
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. 
 

 

 

 

Presenças Bancárias do Grupo: 
 

África 
Grupo CGD: Rede Internacional – África do Sul 
Grupo CGD: Rede Internacional – Angola 
Grupo CGD: Rede Internacional – Cabo-Verde 
Grupo CGD: Rede Internacional – Moçambique 
Grupo CGD: Rede Internacional – São Tomé e Príncipe 

Europa 
Caixa Geral de Depósitos: Rede Internacional - Alemanha 
Caixa Geral de Depósitos: Rede Internacional - Bélgica 
Grupo CGD: Rede Internacional - Espanha 
Escritório de Representação CGD (Espanha) 
Caixa Geral de Depósitos: Rede Internacional - França 
Caixa Geral de Depósitos: Rede Internacional - Luxemburgo 
Caixa Geral de Depósitos: Rede Internacional - Reino Unido 
Rede Internacional CGD: Escritório de Representação na Suíça 

  

Presença Internacional da CGD 
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América 
Grupo CGD: Rede Internacional - Brasil 
Caixa Geral de Depósitos: Rede Internacional - Canadá 
Grupo CGD: Rede Internacional - Venezuela 

Ásia 
Grupo CGD: Rede Internacional - China 
Caixa Geral de Depósitos: Rede Internacional - Escritórios de Representação 
em Mumbai e Panguim (Goa) - Índia 
Caixa Geral de Depósitos: Rede Internacional - Sucursal CGD e Agências em 
Dili e outros Distritos (Timor-Leste) 
 

O Grupo CGD está presente em vários países do continente Africano, nomeadamente em 
Angola, onde o BCGA tem como objectivo consolidar a sua presença, tanto em Luanda como 
nas restantes províncias. 
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Principais Indicadores 

 

Governo Societário 

Identificação da Sociedade 

O Banco Caixa Geral Angola S.A. doravante "BCGA" é uma Sociedade de direito angolano, 
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 8.575.000.000,00 Kwanzas, representado por 17.150.000 
acções nominativas com o valor nominal de 500,00 Kwanzas cada, devidamente registadas em 
livro próprio, sendo detido pelos accionistas a seguir indicados e nas percentagens referidas: 

• 51%: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, Sociedade de direito português supervisionada 
pelo Banco de Portugal, doravante designado por “CGD”;   
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• 24%: SONANGOL, EP, empresa pública detida a 100% pelo estado angolano; 

• 12%: Senhor António Mosquito, empresário angolano; 

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

• 1%: SONANGOL HOLDINGS, LDA, Sociedade detida em 99% pela SONANGOL EP. 
Sendo a PARTANG, SGPS, detida a 100% pela Caixa Geral de Depósitos, a sua posição passou 
oficialmente para Caixa Geral de Depósitos. O Banco Caixa Geral Angola, S.A. é considerado 
pelo Banco Nacional de Angola, doravante "BNA" e pelo Banco de Portugal como uma filial da 
CGD. 
Não existem acções privilegiadas, conferindo as acções representativas do capital os mesmos 
direitos aos seus titulares, cabendo um voto a cada acção, e não está previsto qualquer sistema 
de participação dos trabalhadores no capital social. 
O Estatuto do Banco, aprovado em Assembleia 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 accionistas, que 
está devidamente depositado no BNA. 
De acordo com a Lei nº 1/2004 (Lei das Sociedades Comerciais) e do pacto social, são Órgãos 
Sociais da Sociedade, a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. 
No Artigo 9º do Estatuto estão estabelecidas, para além de outras que lhe sejam especialmente 
atribuídas por lei, as matérias que são da exclusiva competência da Assembleia Geral. 
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Organograma 

Órgãos Sociais, Comissões, Comités Delegados e Órgãos de Estrutura 
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Órgãos Sociais 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente  Eduardo Augusto Alves Vera Cruz Pinto * 
Vice-Presidente Maria Manuela Gustavo Ferreira de Ceita Carneiro  
Secretário  Mário Nelson Cardoso Maximino 
 

* O Senhor Eduardo Augusto Alves Vera Cruz Pinto foi eleito, por unanimidade, para exercer o cargo de Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral para completar o mandato em curso (2019-2021), no dia 23 de Abril de 2021. 

 

Conselho de Administração 

Presidente  José Manuel Cerqueira  
1.º Vice-Presidente  Francisco Ravara Cary 
2.º Vice-Presidente Raquel Rute da Costa David Vunge  
3.º Vice-Presidente Carlos Manuel Amaral de Pinho 
Administrador Independente Miguel Francisco Luís Manuel 
CEO Presidente da Comissão Executiva João Manuel de Castro Plácido Pires 
CFO                           Francisco José Rosado dos Santos 
CRO                           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 

CEO   João Manuel de Castro Plácido Pires 
CFO   Francisco José Rosado dos Santos 
CRO   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 
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Estrutura de Governação Corporativa 

 

Assembleia Geral 

Nos termos do Artigo 9º do Estatuto da sociedade, 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 tratamento de 
prejuízos; 

b) A eleição e destituição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de 
Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Remunerações dos Órgãos 
Sociais; 

c) Qualquer alteração do Estatuto, incluindo aumentos ou reduções do capital, 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 acções 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 responsabilidade 
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 Sociedade, de imóveis e móveis sujeitos a registo cujo 
valor exceda a percentagem 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 organização da Sociedade; 
n) O estabelecimento ou cessação de cooperação duradora com outras empresas; 
o) A aprovação de regulamentos de velhice e reforma de administradores e trabalhadores 

da Sociedade; 
p) A aprovação da política de remuneração dos membros dos órgãos sociais; 
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q) A exoneração de responsabilidade dos administradores ou membros do Conselho 
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 dissolução da Sociedade e o regresso da Sociedade 
dissolvida à actividade; 

t) A aprovação de quaisquer questões que lhe sejam submetidas pelo Conselho de 
Administração. 

 

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.º 12º), estando a gestão diária 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, reúne ordinariamente uma vez por 
trimestre, podendo reunir extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu presidente, 
por outros dois administradores ou pelo presidente 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 relativos ao objecto social; 
b) Estabelecer a organização interna da empresa e elaborar os regulamentos e as instruções 

que julgar conveniente; 
c) Contratar os trabalhadores da sociedade, estabelecendo as respectivas condições 

contratuais, e exercer em relação aos mesmos o correspondente poder directivo e 
disciplinar; 

d) Constituir mandatários com poderes que julgar convenientes; 
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 Assembleia Geral; 
g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, podendo confessar, 

desistir ou transigir em quaisquer litígios e comprometer-se, mediante convenção de 
arbitragem, à decisão de árbitros; 

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

 
Os órgãos intermédios de apoio ao Conselho de Administração são designados por “Comissões 
Delegadas”. 
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As Comissões são estruturas dependentes do Conselho de Administração do BCGA, constituindo-se 
como fóruns privilegiados de controlo, debate e apoio à tomada de decisões, nomeadamente 
mediante a elaboração de recomendações. 
De acordo com os assuntos em análise existem as seguintes 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 acompanhamento do sistema de 
controlo interno. É ainda responsável por assegurar a formalização e operacionalização de um 
sistema de informação eficaz, por supervisionar a formalização e a operacionalização das 
políticas e práticas contabilísticas, por rever a informação financeira para publicação e 
divulgação, por fiscalizar a independência e eficácia da auditoria interna, por supervisionar a 
função de compliance e por supervisionar a actividade e a independência dos auditores externos. 
Compete particularmente à CACI: 

a) Assegurar a formalização e operacionalização de um sistema de prestação de informação 
eficaz e devidamente documentado, incluindo o processo de preparação 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 interna, 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 auditores externos, estabelecendo um 

canal de comunicação com o objectivo de conhecer as conclusões dos exames 
efectuados e os relatórios emitidos; 

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, proceder 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 realizadas pela Auditoria Interna, bem como avaliar os procedimentos 
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 comunicação e efectivo processo de monitorização do controlo interno; 
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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 Compliance e apreciar os respectivos 
relatórios de actividade, após a emissão da respectiva apreciação pelo Gabinete de 
Suporte à Função de Compliance do Grupo CGD; 

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

f) Tomar conhecimento de situações identificadas de risco legal e regulamentar mais 
relevantes, nomeadamente de situações identificadas decorrentes de violações 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 incorrer o Banco ou os seus colaboradores num ilícito de natureza 
contra-ordenacional e/ou criminal; 

g) Tomar conhecimento dos relatórios elaborados sobre a actividade de prevenção de 
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, contendo informação 
estatística e a tipologia dos processos relacionados com estes crimes e das ocorrências 
envolvendo valor superior a 30.000.000,00 Kwanzas (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 Conduta e tomar conhecimento das 
deficiências detectadas nesse controlo, bem como dos incumprimentos ao Código; 

j) Tomar conhecimento das situações de conflitos de interesses identificadas e das medidas 
de gestão adoptadas; 

k) Tomar conhecimento do Plano de Prevenção da Corrupção e Infracções Conexas e do 
Relatório Anual de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções 
Conexas; 

l) Propor a nomeação ou a destituição do Head of AUDIT e do Compliance Officer do Banco; 
m) Apreciar os relatórios dos auditores externos; e 
n) Tomar conhecimento da evolução das acções inspectivas levadas a cabo por entidades 

de supervisão e outras autoridades. 

 

Comissão de Riscos Financeiros (“CRF”) 
A Comissão de Riscos Financeiros (“CRF”) é um órgão 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 integrado de políticas e processos, procedimentos, 
limites, controlos e sistemas com o fim de permanentemente identificar, avaliar, monitorizar e 
controlar os riscos e supervisionar a actuação da função de gestão de risco. 
Compete particularmente à CRF: 
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a) Aconselhar o Conselho de Administração no que respeita 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 riscos; 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 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 risco como prevista no   

No desempenho das competências referidas no número anterior cabe à CRF acompanhar: 
a) A gestão da liquidez e o plano de financiamento a médio 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 500.000.00 Kwanzas (quinhentos milhões de kwanzas) e inferiores 
a 1.000.000.000,00 Kwanzas (mil milhões de kwanzas); 

II. superiores a 1.000.000.000,00 Kwanzas (mil milhões de kwanzas) e inferiores a 
5.000.000.000,00 Kwanzas (cinco mil milhões de kwanzas) 

III. superiores a 5.000.000.000,00 Kwanzas (cinco mil milhões de kwanzas) e 
inferiores a 10.000.000.000,00 Kwanzas (dez mil milhões de kwanzas) 

IV. superiores a 10.000.000.000,00 Kwanzas (dez mil milhões de kwanzas); 
k) A análise de sectores com mais alto risco que a Comissão 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 sociedades que com ela, a qualquer momento, estejam em relação 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 limitação, órgãos da administração local 
do Estado e empresas públicas, desde que ultrapasse 10 (dez) por cento dos fundos 
próprios do BCGA, de acordo com o último balanço auditado aprovado. 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   19 

À solicitação da Comissão Executiva, a CRF efectua parecer escrito sobre qualquer operação de 
que resulte uma exposição total bruta (i) a uma entidade não soberana (incluindo-se, para este 
efeito, todas as sociedades que com ela estejam em relação de domínio ou de grupo, 
independentemente da localização da respectiva sede social, sede principal e efectiva da sua 
administração ou estabelecimento principal), superior a 10.000.000.000,00 Kwanzas (dez mil 
milhões de kwanzas) ou (ii) a uma entidade soberana do Regulamento da Comissão Executiva 
superior a 10 (dez) por cento dos fundos próprios consolidados do BCGA, de acordo com o último 
balanço auditado aprovado. 
Caberá ainda à CRF acompanhar os modelos de medição de risco e cálculo dos fundos próprios 
adoptados internamente, 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 permanente interacção e comunicação com a 
direcção de gestão de risco, com o Presidente do Conselho de Administração e com o 
Administrador do BCGA responsável pelo pelouro do risco (Chief Risk Officer). 
A CRF tem acesso às informações sobre a situação de risco do BCGA e pode determinar a 
natureza, a quantidade, o formato e a frequência das informações relativas a riscos de que deve 
ser destinatária. A CRF deverá instituir, para esse efeito, procedimentos internos de comunicação 
com o Conselho de Administração e com a Comissão Executiva. 
Sem prejuízo do dever de reportar imediatamente ao Conselho de Administração quaisquer 
situações detectadas que considere de risco elevado, a CRF deverá elaborar um relatório 
trimestral prestando ao Conselho de Administração 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 atribuídas em exclusivo ao Conselho de 
Administração, nos termos do Artigo 4º do seu Regulamento, e sem prejuízo do Conselho poder 
deliberar sobre os mesmos assuntos, 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 reguladoras, 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 créditos a conceder: (i) aos accionistas e às empresas onde detenham 
participações; (ii) às empresas participadas pelo Banco. 

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

i) Implementar as estratégias, sistemas, processos e procedimentos com vista a garantir os 
objectivos de compliance aprovados pelo Conselho de Administração, nomeadamente o 
respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, incluindo as relativas à 
prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, bem como 
das normas e usos profissionais e deontológicos, das normas internas e estatutárias, das 
regras de conduta e de relacionamento 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 possibilitar a detecção e correcção de quaisquer deficiências; 

k) Dar execução às políticas definidas pelo Conselho de Administração sobre os vários tipos 
de riscos de mercado, nomeadamente risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, 
risco de taxa de juro, risco operacional e risco reputacional; 

l) Discutir e submeter à aprovação do Conselho de Administração o Orçamento, o Plano de 
Actividades, o Relatório de Actividades e o Plano de Formação da Função Compliance, 
da Função de Auditoria e da Função de Gestão de Risco, assegurando as condições para 
o cumprimento pleno da missão conferida às referidas funções; 

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

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

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 investimentos; (iii) a emissão de obrigações ou outros títulos 
de dívida; (iii) a abertura e encerramento de filiais, sucursais, 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 auditorias e inspecções, para além das 
que sejam determinadas 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 monetária e cambial; 
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s) Contratar fornecimentos de bens e serviços, aprovando os normativos que regulem as 
consultas e aquisições 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 convenções de 
arbitragem; 

u) Deliberar constituir mandatários para a prática de determinados 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 especial importância ou particularmente relevantes para o desenvolvimento da 
actividade do Banco. 
A Comissão Executiva submeterá à apreciação do Conselho de Administração o Relatório de 
Governação Corporativa 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 
adequação 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 intermédia, com poderes delegados pela Comissão 
Executiva, para apreciar e decidir propostas relativas à implementação da estratégia de negócio e 
dos meios de suporte e apoio ao mesmo, bem como facilitar a análise e o acompanhamento 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”). 
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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 mercado, liquidez e cambial e 
decidir o posicionamento estratégico, de modo a optimizar a margem financeira e a rendibilidade 
dos capitais próprios do Banco. 
As suas principais competências são:  

a) Analisar o enquadramento macroeconómico permitindo estimar os impactos a prazo 
sobre a actividade bancária e o respectivo enquadramento para a tomada de decisões; 

b) Definir e deliberar sobre a política de captação de recursos e gestão do capital na 
perspectiva regulamentar e económica, de acordo com as condições do mercado 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 liquidez, 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 
regulamentares emanadas pelas entidades de supervisão; 

g) Promover a articulação da estratégia financeira com a política comercial do banco, no 
que concerne à definição 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 Kwanzas a 15.000.000,00 Kwanzas. 
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 valor de 400.000,00 Kwanzas; 
g) Propor iniciativas de melhoria no âmbito da contratação de serviços e na compra de bens. 
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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 formular as normas de actuação dos 
diferentes órgãos em matéria de prevenção de Branqueamento de Capitais 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 Combate ao Financiamento do Terrorismo e adoptar e/ou propor as 
medidas e desenvolvimento da normativa interna necessária; 

c) Acompanhar o desenvolvimento do programa de formação em matéria de Prevenção de 
Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo; 

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 aplicável 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. 

 
III. 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 assuntos 
relacionados com a gestão da carteira de crédito, garantindo o cumprimento de toda a 
regulamentação e decisões em vigor em matérias de crédito, nomeadamente das emanadas pela 
administração e pela autoridade supervisora. 
As suas principais competências são:  

a) Propor à Comissão Executiva o perfil, estratégia, políticas 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 implementação das boas práticas sobre esta matéria; 

d) Verificar a conformidade da praxis com relação às decisões dos órgãos superiores; 
e) Garantir a correcta implementação de todo o normativo interno e externo respeitante a 

risco de crédito, nomeadamente o da autoridade supervisora; 
f) Definir/rever e monitorizar o modelo de cálculo de perdas por imparidade para a carteira 

de crédito (p.e. revisão de parâmetros de cálculo); 
g) Monitorizar a evolução da posição em risco do Banco com o objectivo de antecipar 

situações de incumprimento; 
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h) Monitorizar o processo de cálculo das taxas de imparidade individual de Clientes e 
colectiva da carteira de crédito; 

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

j) Apreciar e decidir sobre a necessidade ou a oportunidade de reestruturação de créditos 
de Clientes; 

k) Apreciar e decidir sobre o abate de operações de crédito ao activo; 
l) Monitorizar a carteira de crédito em incumprimento; 
m) Monitorizar a carteira de crédito em contencioso; 
n) Definir, promover, coordenar e assegurar a implementação de políticas integradas de 

actuação com vista à cobrança judicial e extrajudicial de créditos. 
 

IV. 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 Balcões; 
ii. Evolução dos objectivos; 
iii. Identificação e justificação das principais variações; 
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 estratégias de negócio definidas; 
d) Seguimento da implementação de projectos estratégicos de negócio e dinamização 

comercial. 
 

V. Comité de Património e Obras (“CPO”) 
O Comité de Património e Obras (CPO) é um órgão delegado da Comissão Executiva do BCGA 
responsável pela gestão e acompanhamento de todos os imóveis do Banco, nomeadamente 
Balcões, Centros de Empresa, Serviços 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:  
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a) Definir e/ou propor à Comissão Executiva políticas de aquisição, gestão e de utilização 
para os espaços comerciais 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 racionalização 
funcional; 

c) Assegurar o acompanhamento da execução do Plano Estratégico do Banco (aberturas, 
encerramentos), definindo medidas correctivas ou reformulações sempre que 
necessárias, face às condicionantes logísticas encontradas 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 investimento adequado a cada ponto de venda, considerando, 
nomeadamente, a rentabilidade potencial e os objectivos estratégicos; 

f) Propor anualmente à Comissão Executiva o orçamento para a abertura, requalificações, 
alterações e/ou encerramentos 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 no Gabinete de Património, Logística e Segurança, 
nomeadamente a gestão de imobilizado, seguros e manutenções. 

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

O ROCI é um órgão delegado que tem por responsabilidade 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 políticas 
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 reforço do sistema de controlo interno do BCGA. 
As suas principais competências são:  
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a) Propor à Comissão Executiva o perfil, estratégia, políticas 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 alinhamento com o Grupo; 
d) Verificar se o nível de Risco operacional está de acordo com o perfil e limites 

estabelecidos; 
e) Monitorizar os resultados obtidos nas diferentes componentes da metodologia de gestão 

implementada, nomeadamente o processo de recolha de eventos de risco operacional, a 
auto-avaliação de riscos e controlos 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 mitigar o risco operacional e fortalecer o 
sistema de controlo interno. 

 
VII. Comité de Crédito (“CCR”) 

O Comité de Crédito (CCR) é o órgão delegado da Comissão 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 operações relevantes, também pelos condicionalismos 
aprovados pelo Conselho de Administração do BCGA. 
As suas principais competências são:  

a) Propor à Comissão Executiva a estratégia e as políticas 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 competências, ou emitir 
parecer e submeter ao(s) órgão(s) competentes quando se trate das operações 
seguintes: 

i. Operações de crédito a empresas que, pelo seu valor, tenham de ser 
submetidas ao órgão competente da CGD, de acordo com deliberação da 
Comissão 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 
Novembro 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 termos da deliberação 
referida no nº 1 anterior. 
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Política de Remuneração 

 

Comissão de Remunerações dos Órgãos Socias 
Em conformidade com o Estatuto aprovado aos 26 de Março de 2019, a Comissão de 
Remunerações dos Órgãos Sociais, cuja função é estudar e propor à Assembleia Geral os 
critérios, parâmetros e métodos de cálculo da política de remuneração dos órgãos sociais. Este 
órgão veio substituir a extinta Comissão de Vencimentos.  
Os membros da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais para o triénio 2019-2021 foram 
eleitos pelos accionistas na Assembleia Geral de 30 de Maio de 2019: 

• Presidente – Caixa Geral de Depósitos, representada pelo Director responsável 
pelos Recursos Humanos; 

• Vogal - Sonangol, EP, representada por Nelson Vieira Soares da Silva; 
• Vogal - José Jaime Agostinho de Sousa Freitas (accionista).  

 

O Regulamento da Comissão foi aprovado pelos accionistas, na Assembleia Geral Universal de 
31 de Outubro de 2018. Dele constam as suas competências, direitos, deveres e modo de 
funcionamento. 
A Comissão pauta-se pelas seguintes políticas, aprovadas na Assembleia Geral do dia 28 de 
Abril de 2020: 

1. Política de Selecção e Avaliação da adequação dos membros dos órgãos sociais 
(Ordem de Serviço nº 18/2020); 

 
2. Política de Remunerações dos membros dos órgãos sociais (Ordem de Serviço nº 

19/2020). 
 
De acordo com deliberação da Assembleia Geral de 2 de Junho de 2020, todos os 
administradores, assim como os membros do Conselho Fiscal, auferem uma remuneração 
mensal fixa, que é paga em 14 prestações por ano. Os administradores que integram a Comissão 
Executiva poderão ainda ter uma remuneração variável, nos termos estabelecidos na Política de 
Remunerações. Os membros da Mesa da Assembleia Geral só têm direito a auferir uma 
compensação (senha de presença) pela participação nas reuniões. Também os administradores 
membros das Comissões Especiais (CACI e CRF) têm direito a auferir senhas de presença pela 
participação nas reuniões, estando fixado um valor máximo anual que as senhas podem atingir. 
A remuneração anual fixa dos administradores não executivos está assim fixada pela Assembleia 
Geral de accionistas: 

a) Presidente do Conselho de Administração – equivalente a 25% do valor auferido pelo 
Presidente da Comissão Executiva; 

b) Vice-presidentes do Conselho de Administração – equivalente a 10% do valor 
auferido pelo Presidente da Comissão Executiva; 

c) Vogais do Conselho de Administração – equivalente a 8% do valor auferido pelo 
Presidente da Comissão Executiva; 
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d) Administrador não executivo independente – aufere uma remuneração fixa que, 
actualmente, corresponde a 20% do valor auferido pelo Presidente da Comissão 
Executiva.  

 
Remuneração fixa e variável dos membros da Comissão Executiva e do Conselho Fiscal 
Os administradores executivos têm direito a uma remuneração anual fixa, sendo a remuneração 
dos vogais da Comissão Executiva equivalente a 80% da remuneração do Presidente da 
Comissão Executiva.  
A componente fixa da remuneração reflecte principalmente a experiência profissional relevante 
e a responsabilidade organizacional que corresponde às funções atribuídas, 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 paga após aprovação do Relatório e Contas pela 
Assembleia Geral. 
A Compensação Variável Anual é proposta à Assembleia Geral de accionistas pela Comissão de 
Remunerações dos Órgãos Sociais, com base na Ordem de Serviço nº 19/2020 (Política de 
Remunerações dos membros dos órgãos sociais). Quando atribuída, a componente variável 
deve ser paga de modo diferido, obedecendo às regras que possibilitam a redução e reversão. 
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixa, estando estabelecida em 20%, para o 
Presidente e em 15% para os vogais efectivos, da remuneração fixa do Presidente da Comissão 
Executiva.  
 
Outros benefícios dos membros do Conselho de Administração  
Nos termos do Estatuto (nº 4 do Artigo 12º), os membros do Conselho de Administração poderão 
ser beneficiários de pensões complementares de velhice e reforma que vierem a constar de 
Regulamento a aprovar pela Assembleia Geral da Sociedade. Até ao momento esta regalia não 
está estabelecida. 
Os membros dos órgãos de administração não têm direito a indemnização quando solicitem a 
sua desvinculação da Sociedade ou quando, nos termos da lei, sejam demitidos por justa causa. 
Além da remuneração fixa e da remuneração variável, os membros da Comissão 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 definidas pelo BNA 
A política de remuneração dos membros dos órgãos sociais em vigor no BCGA (Ordem de 
Serviço nº 19/2020) está de acordo com os princípios do Aviso nº 01/2013 do BNA, pautando-se 
pela simplicidade, transparência e adequação aos objectivos de médio e longo-prazo do Banco. 
A circunstância do BCGA ser uma filial da Caixa Geral de Depósitos implica a necessária 
coerência das respectivas políticas corporativas, em linha com as regulamentações 
internacionais na matéria. 
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Deste modo, com referência a 30 de Junho de 2021, os custos com os órgãos sociais foram 
como descritos abaixo: 
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Estratégia para 2021 

O BCGA posiciona-se como uma instituição de confiança, um parceiro da sociedade angolana, 
apoiando as empresas na expansão dos seus negócios e na satisfação das suas aspirações 
individuais. O enorme potencial da estrutura demográfica do país, bem como as expectativas de 
melhoria do ambiente económico e social, tornam-no num mercado apetecível, não isento de 
riscos, mas rico em oportunidades, podendo o BCGA proporcionar aos seus clientes, a 
experiência e o conhecimento local necessário para operar um negócio bem sucedido em África, 
explorando a rede do Grupo CGD com vista 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

Melhoria do desempenho a nível do 
ROE e CTI

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

Manter grandes empresas e affluent 
como clientes estratégicos Rácio NPL, NPE Automatização de processos

Controlo dos custos com melhoria da 
qualidade de serviço Solvência Sistema de informação de gestão e 

controlo

Digitalização integrada dos 
processos de negócio e dos canais 
digitais para empresas e particulares

Governance Banca digital e soluções digitais 
centradas no cliente

Modelo de rentabilidade de produtos 
e serviços Rácio de Transformação Formação e capacitação
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Por conseguinte, foram elaboradas as seguintes linhas gerais de orientação: 

 

A estratégia do Banco traduz-se numa proposta de valor 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 internacional, 
procurando alavancar a sua actividade na qualidade, 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 segmentos 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, mercado (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 políticas corporativas da Caixa Geral de 
Depósitos está igualmente obrigado a respeitar todas as regras e requisitos regulamentares 
Europeus no âmbito do Risco de Compliance, procurando introduzir toda esta regulamentação 
nas suas práticas diárias, como factor diferenciador na qualidade do serviço prestado aos seus 
clientes, nomeadamente, a todas as empresas nacionais e internacionais de bom risco e para os 
clientes particulares do segmento Affluent. 

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 negócios, recorrendo a ferramentas de 
acompanhamento e incentivos, e a uma oferta simplificada e diversificada por segmentos.
Implementação rigorosa de um preçário que permita a 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, produtos e serviços das 
unidades de negócio.
Garantir a protecção do capital através 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, Operacional e de Tecnologia de Informação. 
Racionalização e automatização de processos de negócio de forma a melhorar a qualidade percepcionada 
pelos clientes.

Melhorar os modelos de informação de gestão e controlo operacional.

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

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

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

Simplificar e automatizar processos nas agências relacionados com aberturas de contas, concessão de 
créditos, compra e venda de moeda estrangeira, meios de pagamento e garantias bancárias.

Margem 

Mitigação 
Risco

Cliente 
Externo e 

Interno

Processos



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   32 

O BCGA pretende induzir uma mudança cultural e de atitude dos colaboradores através de uma 
nova política 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 permitam 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 excelência e, bem assim, 
suportar a proposta de valor diferenciadora que se quer para o Caixa Angola. 
O Plano Estratégico 2021-2023, aprovado pelo Conselho de Administração do BCGA a 21 de 
Dezembro de 2020, concebeu como Pilares de sustentação estratégica e desafios a prazo, os 
seguintes: 

‐ Crescer em negócio com clientes de bom risco; 
‐ Controlo dos custos com melhoria da qualidade de serviço e da motivação; 
‐ Desenvolvimento dos Sistemas de Informação. 

Para o suporte a esses Pilares Estratégicos e para a materialização dos objectivos de 
crescimento foi delineada a estratégia com os seguintes pontos focais: 
Abordagem centrada no cliente: 

a) Continuar a apostar na melhoria dos níveis de serviço do banco, de modo a proporcionar 
a melhor experiência 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 consistente; 
b) Melhorar o processo transaccional (Internet e Mobile banking); 
c) Aumentar a eficácia no tratamento de pedidos de informação, reclamações, outros, 

através da Linha Caixa-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 procedimentos que agilizem o funcionamento 
do banco; 

b) Continuar a melhoria e automatização dos sistemas de segurança, mantendo sempre os 
mais altos padrões de qualidade e segurança. 
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A médio e longo prazo, espera-se que a alteração de paradigma do desenvolvimento económico, 
anunciada pelo Executivo, comece a gerar um movimento de alteração estrutural da Economia 
Angolana e, com isso, se consiga aumentar a eficiência e a racionalidade da utilização dos 
recursos do País. Decorrente desta alteração, deverá 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, facilitando a redução do elevado nível de concentração actual, 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 ser também fundamental. O investimento em 
plataformas de suporte 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 angolana e o Banco Caixa Geral 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. 
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Impacto Covid-19 

Em Angola, as empresas acabaram por ressentir-se do impacto nefasto da crise sanitária e 
económica causada pela pandemia, à semelhança das outras regiões do mundo, em variáveis 
como o emprego e volume de negócios, apesar da reabertura gradual das actividades 
económicas. O surgimento de novas estirpes do vírus, obrigou as autoridades a reverter 
parcialmente algumas medidas de abertura das actividades, situação que poderá ser flexibilizada 
em função dos avanços atingidos como resultado da vacinação contra a Covid-19 em curso no 
País rumo a imunidade colectiva. 
Com o eclodir da segunda vaga da pandemia, continuam patentes as incertezas quanto à 
severidade da pandemia sobre a economia nacional. Porém, o BNA continua a acompanhar de 
perto a situação das empresas, com maior destaque para as Pequenas e Médias Empresas 
(PMEs), assegurando que os riscos para a estabilidade do sector financeiro sejam monitorados 
e mitigados. 
Para dar resposta aos efeitos da pandemia, foi publicado o Aviso 07/21 de 31 de Maio, que se 
refere ao Tratamento Prudencial de Créditos Objecto de Moratória no Âmbito da Pandemia. 
 
Considerando que o contexto actual da pandemia da Covid-19 e as medidas de resposta à 
mesma, incluindo várias formas de confinamento da população, têm tido consequências 
económicas significativas para os sectores de actividade que foram obrigados a reduzir 
drasticamente a força de trabalho ou mesmo cessar a sua actividade, torna-se premente 
implementar medidas de apoio ao sector empresarial com o objectivo de minimizar o impacto 
económico nas empresas.  
 
De igual modo, o Banco Nacional de Angola tem vindo a ajustar gradualmente, a classificação 
do crédito às Instituições Financeiras Bancárias, para efeitos prudenciais, ao abrigo da 
concessão de moratórias de pagamento, o que tem se revelado uma ferramenta eficaz para lidar 
com as dificuldades de liquidez de curto e médio prazo causadas pela limitação ou suspensão 
da actividade das empresas. 
 
O Aviso é aplicável as moratórias concedidas em resposta aos efeitos da pandemia da Covid-
19, nos seguintes termos:  
 

a) Que prevejam alterações dos planos de pagamento através de suspensão, adiamento 
ou redução dos pagamentos de montantes de capital, de juros ou de capital e juros, 
durante um período limitado predefinido, sem alteração de quaisquer outros termos e 
condições dos créditos, incluindo a taxa de juro;  

b) Sobre contratos de crédito em vigor à data da declaração da pandemia que não 
estavam em incumprimento nessa data; e  

c) Para clientes com actividade em sectores que sofreram maior impacto devido às 
medidas de confinamento da população, nomeadamente, cultura, desporto, ensino, 
transportes, restauração e similares, hotelaria, turismo e afins.  
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Banco Caixa Geral Angola 
 

Atendendo ao aumento progressivo do número de casos de Covid-19, para salvaguardar a 
segurança dos funcionários, as empresas têm recorrido ao teletrabalho de forma mais intensiva, 
direcionando parte dos seus recursos a investimentos tecnológicos, para garantir as condições 
de trabalho e evitar a concentração excessiva de trabalhadores no mesmo espaço físico.  
Neste sentido, por forma a gerir o impacto de propagação da doença em Angola, o BCGA 
implementou o Plano de Contingência que estabelece e descreve os procedimentos internos a 
adoptar internamente, de modo a prevenir, minimizar e gerir os riscos de infecção e propagação 
da doença entre os seus colaboradores.  
Foi criada, assim, uma Equipa de Gestão de Crise com reporte directo à Comissão Executiva e 
de acompanhamento semanal. Foram reforçados de forma determinada os recursos técnicos e 
de infraestrutura para possibilitar o teletrabalho, que se implementou com enorme sucesso. 
Deste modo, é possível garantir a continuidade do funcionamento dos diversos serviços, 
processos de negócio e relações com os clientes e outras instituições.  
 

Preço do Petróleo 
 
O Banco acompanha, diariamente, vários indicadores macroeconómicos e outros indicadores 
fundamentais para o enquadramento da actividade do BCGA e da República de Angola em Geral.  
Neste sentido, verificou-se que a produção do barril do petróleo tem-se mantido relativamente 
estável desde o início do ano, abaixo da média de 2020 (1.274 Mb/dia). Os constrangimentos 
impostos pela COVID-19, nomeadamente, os impactos do confinamento generalizado dos 
países e a imposição pela OPEP, de um limite para Angola de 1.249 Mb/dia, limitam a produção, 
sendo que a EIU prevê atingir-se 1.150 Mb/dia para o fecho de 2021 e a proposta de OGE previa 
1.267 Mb/dia, acima do tecto entretanto imposto pela OPEP. 
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Enquadramento Macroeconómico e Regulamentar  

Enquadramento Internacional 

 

As projecções do Eurosistema apontam para uma recuperação da actividade económica global 
dentro do horizonte de projeção. No primeiro trimestre de 2021, o PIB mundial abrandou para 
0,6% em taxa de variação em cadeia, após um crescimento de 2,2% no último trimestre de 2020, 
reflectindo o ressurgimento da pandemia e a subsequente adopção de medidas de contenção 
em algumas economias. A partir do 2º trimestre de 2021 iniciou-se um processo de consolidação 
de um ambiente economicamente mais favorável a nível mundial, após um ano transacto 
fortemente marcado pelo impacto negativo da crise pandémica Covid-19. Os analistas ponderam 
um aumento do PIB mundial de 6% em 2021, 4,3% em 2022 e 3,5% em 2023. As projecções do 
Eurosistema para o crescimento do PIB na Zona Euro, revistas em alta para 2021-22, apontam 
para um crescimento de 4,6% em 2021, 4,7% em 2022 e 2,1% em 2023. 
O comércio mundial apresenta uma recuperação mais forte do que a da actividade. No primeiro 
trimestre de 2021, as importações mundiais de mercadorias mantiveram um crescimento (3,7% 
em cadeia, após 4,2% no trimestre anterior), levando a que tenham já ultrapassado os níveis 
registados antes da pandemia. Esta rápida recuperação está associada ao dinamismo do sector 
industrial, que tem originado pressões sobre as cadeias de distribuição globais e 
constrangimentos ao comércio, nomeadamente aumentos dos custos de transporte via contentor 
e escassez de alguns bens intermédios, como semicondutores. 
As condições monetárias e financeiras permanecem favoráveis, suportadas por políticas 
monetárias acomodatícias. As taxas de juro de curto prazo mantêm-se historicamente baixas. A 
taxa de juro implícita na dívida pública na Zona Euro deve reduzir-se ligeiramente no horizonte 
de projeção. De acordo com as hipóteses, o euro aprecia em termos nominais efetivos e face ao 
dólar em 2021. 

Gráfico 1 – Enquadramento macroeconómico internacional (2021 – 2023) 

 
            Fonte: Boletim Económico 
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Nas economias mais desenvolvidas, verificou-se em 2020, uma contracção do produto interno 
bruto de 6,6% na Zona Euro, de 3,5% nos Estados Unidos da América e de 4,8% no Japão. No 
entanto, as projecções do FMI apontam para taxas de crescimento do produto real em terreno 
positivo em 2021, com valores mínimos de 3,3%, com destaque para os Estados Unidos da 
América onde se prevê um crescimento de 6,4%. 
Relativamente aos mercados emergentes, registou-se igualmente uma contracção económica 
em 2020, apesar de menos acentuada em comparação com os países mais desenvolvidos, 
perspectivando-se uma reversão desta tendência em 2021, através de uma estimativa de 
crescimento de 6,7%, em virtude da proliferação do processo de vacinação Covid-19 e do 
fortalecimento da procura global. Apesar de o actual contexto pandémico ser determinante no 
panorama global enquanto factor negativo para a economia, continuam a impor-se outros 
desafios para a salvaguarda da estabilidade económica mundial, nomeadamente a relação entre 
os Estados Unidos da América e a China, e de igual modo as alterações climáticas. 
O crescimento do défice público verificou-se globalmente, e os Estados Unidos da América 
registaram em 2020 o valor negativo de 15,8%, o mais alto desde a Segunda Guerra Mundial, e 
que permanecerá acima de 15,0% em 2021. A Zona Euro apresentou em 2020 um défice público 
negativo 7,4%, na sequência dos impactos orçamentais causados pelas medidas de apoio à 
economia em ciclo de pandemia. As regras comunitárias em relação ao défice dos estados--
membros foram flexibilizadas de forma a acomodar o contexto extraordinário que se viveu e que 
requereu que a despesa pública excedesse consideravelmente a receita. 
Segundo as projecções do FMI, também para 2021 não se prevê que o défice público cumpra os 
limites de endividamento estabelecidos no pacto de Estabilidade e Crescimento da Zona Euro, e 
como tal a Comissão Europeia discute a possibilidade de flexibilizar os limites de endividamento 
dos países mais afectados, para que sanções não lhes sejam aplicadas. 
 

Gráfico 2 – Défices Públicos (2019 – 2022) 

 
                    Fonte: FMI – World Economic Outlook, Abril 2021 
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Também no Japão se verificou um agravamento substancial do défice público em 2020, fixando- 
-se em 12,6%. O Japão mantém como principal desafio ao crescimento económico sustentado a 
constante diminuição da sua força de trabalho, fruto do envelhecimento da sua população. 
No que concerne às economias emergentes, e particularmente à evolução verificada nos países 
que integram os BRIC, em 2020, a Índia viu o seu produto interno bruto contrair 8,0%, 
principalmente devido ao impacto dos lockdowns na procura global. No caso do Brasil e da 
Rússia, registou-se uma contracção menos acentuada, de 4,1% e 3,1%, respectivamente. 
A nível mundial, a China sobressaiu de forma positiva em termos de evolução do PIB real, 
registando uma taxa de crescimento de 2,3%. O primeiro caso de COVID-19 surgiu ainda no final 
de 2019, na China, alastrando-se posteriormente de forma global. Consequentemente, os 
períodos de retoma e controlo do contágio ocorreram primeiro neste país, contribuindo de forma 
positiva para uma recuperação económica e um aumento da procura interna antecipadas. 
Segundo as projecções do FMI, nos próximos anos, os países que constituem os BRIC deverão 
continuar a apresentar ritmos díspares de crescimento, sendo que, apesar da acentuada 
contracção do produto interno bruto da Índia em 2020, prevê-se para 2021 que atinja a taxa de 
crescimento mais alta do grupo em análise, de 12,5%. Não obstante, prevê-se que todos os 
países atinjam taxas de crescimento acima dos 3,5%. 
 

Gráfico 3 – Evolução do PIB real nos BRIC (2019-2022) 

 
   Fonte: FMI – World Economic Outlook, Abril 2021 
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Principais indicadores macroeconómicos 
 
Produto Interno Bruto 
 
No início de 2020 as previsões do FMI apontavam para uma aceleração do crescimento do PIB 
Mundial, suportado pela evolução do sector industrial e do comércio global, pela evolução 
positiva das negociações comerciais entre os Estados Unidos da América e a China e pela 
perspectiva de sucesso na conclusão da negociação Brexit na União Europeia. 
No entanto, os efeitos da pandemia COVID-19 depressa alteraram o cenário macroeconómico 
mundial e o ano de 2020 ficou marcado por uma contracção de 3,3% do produto interno bruto 
mundial. Não obstante o processo de vacinação COVID-19 estar a decorrer a nível mundial, as 
perspectivas de recuperação da economia global ainda apresentam um elevado grau de 
incerteza. Segundo as últimas previsões do FMI, é expectável uma retoma acentuada da 
economia global nos próximos anos, com um crescimento previsto de 6,0% já em 2021. 
Estas projecções reflectem o poder da recuperação económica associado aos efeitos pela 
consolidação do processo de vacinação, principalmente nos países desenvolvidos, e a contínua 
adaptação dos diversos sectores da economia a esta situação pandémica. 
 

Gráfico 4 – Evolução do PIB real mundial (2017-2022) 

 
               Fonte: FMI – World Economic Outlook, Abril 2021 
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Taxas de juro 
 
Contrariamente ao verificado até 2019, os principais bancos centrais mundiais têm apresentado 
desde 2020, políticas monetárias semelhantes para atenuar as dificuldades sentidas, pelo que é 
expectável que as taxas de juro venham a permanecer baixas por um período prolongado. 
Na União Europeia, a Euribor a 3 meses encontra-se em terreno negativo desde Maio de 2015 
e não se prevê qualquer alteração significativa até a inflação convergir para níveis próximos do 
objectivo de 2% do BCE (Banco Central Europeu). 
Nos Estados Unidos da América, após sucessivos aumentos da taxa de juro nos últimos anos, a 
Libor USD baixou em 2020 para valores muito próximos de 0%, em resposta à COVID-19 e com 
o intuito de estimular a economia. Desde 2019, a taxa de juro na Alemanha regista um valor 
negativo, e no Japão muito próximo do zero. 
 
Inflação 
 
Em 2020 verificou-se uma diminuição da taxa de inflação na generalidade das economias 
mundiais, em virtude do surto da COVID-19, uma vez que valores de procura mais baixos 
levaram a quebras de preços, principalmente ao nível do preço do petróleo. 
Na Zona Euro, a inflação atingiu os 0,3% em 2020, sendo este valor consideravelmente inferior 
ao objectivo de 2% do BCE. Segundo o FMI, a projecção para 2021 situa-se em 1,4%, devido a 
efeitos temporários, como a reversão do corte de impostos indirectos na Alemanha, prevendo-
se que estabilize, a partir de 2022, em valores mais baixos. 
Nos Estados Unidos da América, apesar de seguir a tendência de diminuição da taxa de inflação 
observada na Zona Euro, a sua diminuição não foi tão acentuada, fixando-se em 1,2% em 2020. 
Para 2021, as projecções do FMI apontam para uma taxa de inflação de 2,3% igualmente devida 
a efeitos temporários como as disrupções nas cadeias de valor e consequente aumento dos 
custos de produção. 
A médio prazo, o cenário de risco de inflação poderá vir a colocar-se, decorrente da 
implementação do plano Biden de resgate e resiliência para a economia americana, já 
considerado como o maior investimento de fundos públicos desde a 2ª guerra mundial, que prevê 
estímulos económicos acima de $4 triliões de dólares, em medidas de apoio económico por 
perdas provocadas pela pandemia e investimentos em infraestruturas e renovação energética. 
Nos mercados emergentes, ao contrário dos países desenvolvidos onde se observou uma 
redução significativa da inflação em 2020, a taxa de inflação manteve-se estável, no seguimento 
da estabilidade cambial e das recuperações face ao dólar que já se faziam sentir desde 2018. 
Em 2021, é expectável que as economias mais desenvolvidas apresentem uma recuperação 
integral da taxa de inflação para os níveis pré-pandémicos, podendo mesmo na Zona Euro e nos 
Estados Unidos da América vir a ser superada em resultado do aumento esperado do consumo 
mundial. 
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Gráfico 5 – Inflação (2019-2022 

 
   Fonte: FMI – World Economic Outlook, Abril 2021 
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Gráfico 6 – Taxas de Desemprego (2019-2022) 

 
   Fonte: FMI – World Economic Outlook, Abril 2021 
 
Mercados financeiros 
 
A nível global, os mercados financeiros mantiveram-se com taxas de valorização positivas em 
2020, apesar do ritmo de crescimento ter sido menor face ao ano anterior. Destaca-se a 
aceleração do mercado bolsista nos Estados Unidos da América, com uma taxa de crescimento 
de 46%, muito associado à valorização dos players tecnológicos. Em contraciclo, o mercado 
bolsista no Reino Unido apresentou uma contracção acentuada de 13%.  
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Nos Estados Unidos da América, as yields das obrigações a 10 anos terminaram o ano de 2020 
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Gráfico 7 – Evolução dos mercados accionistas (2019-2021) 

 
Fonte: Bloomberg, MSCI, Yahoo Finance 
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Na Zona Euro, destacou-se a primeira emissão obrigacionista da União Europeia para financiar 
o Plano de Recuperação Europeu, a qual, de acordo com a Presidente da Comissão Europeia, 
representou a maior colocação de sempre na região. No que respeita às obrigações de dívida 
privada, a generalidade dos segmentos apresentou ganhos, em especial os de emissões em 
dólares, ao serem beneficiados pela maior queda das taxas de juro sem risco nos EUA e pelo 
estreitamento superior de spreads de crédito. 
Em termos agregados, a classe de matérias-primas valorizou devido ao contributo positivo de 
energia e apesar dos contributos negativos dos restantes segmentos. Para a evolução de energia 
foi crucial a forte subida dos preços do petróleo, decorrente da redução dos inventários nos EUA 
e das expectativas de um aumento de produção por parte da OPEP+, na reunião de julho, inferior 
ao estipulado nas anteriores. Para a desvalorização dos metais industriais foi de especial 
relevância a queda da cotação do cobre, influenciada pela diminuição da procura por parte da 
China. Por fim, os metais preciosos observaram a maior depreciação, impactados pela 
apreciação do dólar, apesar do contexto de queda de taxas de juro. 
No mercado cambial, o euro apresentou uma depreciação generalizada, tanto face às principais 
moedas dos países desenvolvidos como dos emergentes. No primeiro grupo, de destacar as 
perdas registadas face ao dólar e ao iene. Relativamente às moedas de emergentes, à 
semelhança dos dois meses precedentes, voltou a sobressair a valorização do real brasileiro 
face à moeda única. 
 
Petróleo 
 
A queda do preço do petróleo no final de 2018, que então se situava nos $50 por barril, foi uma 
consequência directa de um excedente significativo da oferta face à procura, levando à redução 
de produção em resultado de sucessivos acordos entre os membros da OPEP (Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo), fazendo com que o preço do petróleo estabilizasse em torno 
de $64 durante o 1º trimestre de 2021.  
Em 2020, devido ao surto de COVID-19, a queda abrupta no consumo e a falta de capacidade 
de armazenamento, provocaram, no início de Março, uma quebra acentuada do preço do barril 
de petróleo, tendo atingido mínimos históricos desde 2001. 
Os recorrentes lockdowns a nível mundial provocaram também uma contracção da procura a 
nível mundial, e para fazer face a esta diminuição de consumo em 2020, os membros da OPEP 
e membros não OPEP decidiram reduzir temporariamente os níveis de produção de petróleo, 
provocando um reajuste do preço por barril. 
No decurso do 1º semestre 2021, após o início da vacinação nos países mais desenvolvidos e 
uma rápida recuperação económica nos países Asiáticos, o preço do barril começou a evidenciar 
uma tendência progressiva de crescimento. A perspectiva é de continuação desta tendência 
positiva devido à consolidação dos efeitos de recuperação económica em resultado das medidas 
adoptadas de combate à pandemia COVID-19. 
Em 2020, devido ao contexto pandémico, registou-se uma contracção da capacidade e 
produtividade das refinarias mundiais, consequência da diminuição deliberada da produção de 
petróleo por parte dos principais países produtores a nível mundial. Não obstante, as projecções 
para 2021 apontam para um nível de capacidade semelhante a 2016 e um nível de produção 
superior a 2018. 
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No decurso do 1º semestre 2021, após o início da vacinação nos países mais desenvolvidos e 
uma rápida recuperação económica nos países Asiáticos, o preço do barril começou a evidenciar 
uma tendência progressiva de crescimento. A perspectiva é de continuação desta tendência 
positiva devido à consolidação dos efeitos de recuperação económica em resultado das medidas 
adoptadas de combate à pandemia COVID-19. 
Em 2020, devido ao contexto pandémico, registou-se uma contracção da capacidade e 
produtividade das refinarias mundiais, consequência da diminuição deliberada da produção de 
petróleo por parte dos principais países produtores a nível mundial. 
Não obstante, as projecções para 2021 apontam para um nível de capacidade semelhante a 
2016 e um nível de produção superior a 2018. 
 

Gráfico 8 – Capacidade e Produtividade das Refinarias Mundiais (2014 – 2021) 

 
Fonte: BP – Statistical Review of World Energy, Junho 2020; EIA – Short-Term Energy Outlook, Junho 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

97.0 97.4 97.9 98.4
99.8

100.9

94.2

97.7

88.9

91.7 92.1 92.8

95.3

100.7

92.3

96.7

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Proj. 2021

Capacidade e Produtividade das Refinarias Mundiais (2014 – 2021)

Capacidade Produção



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   46 

Enquadramento Nacional 

 

Produção Interna 
O Produto Interno Bruto (PIB) teve uma performance negativa em 2020 contraindo 5,4% (2019: 
-0,60%). Esta contracção na economia foi resultado do impacto negativo do sector petrolífero ao 
longo dos últimos anos, com especial ênfase para o ano de 2020 em que se atingiu os valores 
mais baixos para o preço do barril do petróleo. Por outro lado, a pandemia da Covid-19 provocou 
uma enorme pressão negativa na economia mundial originando uma queda da procura, por via 
da redução do consumo bem como a contracção da oferta, por via da diminuição da produção. 
As projecções para 2021 continuam pessimistas com uma perspectiva de recessão de cerca de 
-1,5%, segundo a Economist Intelligence Unit (EIU) e com perspectivas de crescimento a partir 
de 2022 (2,5%). No entanto, as projecções constantes no Orçamento Geral de Estado (OGE) 
para 2021, demonstram um crescimento.  
Os dados divulgados na proposta de Orçamento Geral do Estado para 2021, demonstram 
alguma melhoria em certos sectores da economia, como é o caso do sector da “Agricultura” 
(2,5%), “Construção” (1,3%) e “Energia” (5,0%), “Pesca” (1,2%), “Extracção de Diamantes, de 
Minerais Metálicos e de Outros Minerais” (14,3%), “Indústria transformadora” (1,9%), “Serviços 
mercantis” (1,8%). 
 

Gráfico 9 – Perspectiva de crescimento por sector de actividade (2021) 

 
    Fonte: Ministério da Economia e Planeamento – Proposta OGE 2021 
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A grande variação, face a 2019, no sector da Agricultura, é resultado da primeira campanha do 
ano agrícola de 2019/2020, em que os dados indicam um aumento da produção de ovos (em 
11%); de cereais (massango, em 14,5%; e milho em 0,4%); raízes e tubérculos (mandioca em 
1,5%, batata doce em 1%) e frutas (citrinos em 5%, banana em 1,2% e manga em 4,5%). 
É cada vez mais importante que o sector não petrolífero continue a crescer, diminuindo assim, a 
médio longo prazo, a dependência da economia Angolana no sector petrolífero (+ de 95%) bem 
como os níveis de desemprego causados por este período de recessão económica e agravados 
pela pandemia da Covid-19.  
Segundo a Economist Intelligence Unit (EIU), o investimento fixo, aumentará ainda a partir do 
corrente ano (3,1%), após ser pressionado pelos baixos preços globais do barril do petróleo bem 
como a baixa confiança dos investidores em 2020-2021. 
Em relação ao PIB não petrolífero, está previsto um crescimento de 2,1%, para 2021.  
 

Gráfico 10 – Comportamento das taxas de crescimento do PIB (2019-2024) 

 
        Fonte: MINFIN / INE / EIU 

 

A reforma económica em curso, assente no rigor do processo de consolidação fiscal, o aumento 
das receitas fiscais e a contracção das despesas públicas, tem limitado o recurso à política 
económica para estimular a economia.  
É importante ressaltar que os serviços mercantis vêm assumindo um papel de grande 
importância a nível da estrutura da economia nacional (+8% face a 2015), pelo que, a 
diversificação da economia continua a ser um dos principais eixos estratégicos nacionais no 
futuro. 
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alta, tanto ao nível da inflação mensal (2.06%) como da inflação homóloga terminando o ano de 
2020 com uma inflação de (25.10%).  
O grupo “Alimentar e das Bebidas não alcoólicas” registou o maior aumento do nível de preços 
(2.57%), seguido do grupo “Lazer, Recreação e Cultura” (2.13%), “Saúde” (2.10%) e “Vestuário 
e Calçado” (2.07%). 
Segundo o OGE revisto, esta inversão do percurso decrescente da inflação já era expectável 
derivada do impacto da pandemia da Covid-19 bem como da redução do preço do petróleo.  
Apesar das condições monetárias restritivas, o período de ajustamento de regime cambial 
continua a exercer pressão no crescimento dos preços devido à elevada dependência de bens 
importados, gerando inflação pela depreciação da moeda. 
Outro factor de pressão inflacionista, para além da implementação do IVA no final de 2019 (14%) 
com impacto directo no preço de muitos produtos e serviços, é o fim da subsidiação de preços 
em alguns sectores, como foi já o caso da energia em 2019. 
É importante frisar que algumas medidas como, a manutenção do coeficiente de reservas 
obrigatórias em moeda nacional de 22% e a isenção do pagamento de IVA aos bens da cesta 
básica, que são efectivamente os bens utilizados para efeito do cálculo do IPC, contribuíram para 
abrandar o nível de inflação.  
Segundo o Comité de Política Monetária (CPM) as pressões inflacionistas persistem e revelam-
se maiores que o esperado. A inflação homóloga situou-se em 25.32% no mês de Junho e o 
objectivo para o fecho do ano é de 19.5%. 

Gráfico 11 – Comportamento da taxa de inflação mensal e homóloga 

 
                   Fonte: BNA 
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consumo bem como a contracção da oferta, por via da diminuição da produção. 

2.03% 1.50% 2.07% 1.78% 2.09% 2.03% 2.05%

25.10% 24.41% 24.85% 24.77% 24.82% 24.94% 25.32%

Dez.20 Jan.21 Fev.21 Mar.21 Abr.21 Mai.21 Jun.21

Taxas de Inflação

Inflação Mensal Inflação Homóloga



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   49 

No OGE 2021, o preço do barril do petróleo foi estimado em 39/bbl, o que representa um aumento 
de apenas 18% comparativamente a 2020.  
A produção do barril do petróleo tem-se mantido relativamente estável desde o início do ano e 
abaixo da média de 2020 (1.274 Mb/dia), justificada pela contracção económica da COVID-19 
e os impactos operacionais do confinamento generalizado dos países. Desta forma, e devido ao 
excedente de oferta face a procura, a OPEP impôs o limite para Angola de 1.249 Mb/dia, sendo 
que a EIU prevê atingir 1.150 Mb/dia para o fecho de 2021 e a proposta de OGE previa 1.267 
Mb/dia, acima do tecto entretanto imposto pela OPEP. 
Relativamente aos valores reais apresentados pela OPEC verificamos o seguinte: 

 

Gráfico 12 – Comportamento da produção nacional do petróleo 

 
           Fonte: OPEC 

 

No segundo trimestre de 2021, o preço do barril do petróleo registou uma média de USD69.08 
por barril, fechando o mês de Junho com o barril a cotar em média USD73.16, USD34 acima do 
estipulado no OGE para 2021. 
O avanço dos programas de vacinação contra a Covid-19 e as expectativas de forte recuperação 
económica no mundo, têm sido o principal contributo para este aumento do preço. 
Os valores estimados para 2021 mantém a produção petrolífera abaixo da média de 2019. 
As estimativas da EIU são mais animadoras prevendo para 2021 um preço de 66 USD por barril 
de petróleo. 
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                         Fonte: Ministério da Economia e Planeamento – Proposta OGE2021 / EIU 

 

Mercado Cambial 
 
Desde finais de 2020 que se tem verificado uma ligeira apreciação do Kwanza face ao dólar e ao 
euro, 0,56% e 3,98% respectivamente.  
Relativamente ao 1º semestre de 2021, os valores reais para as taxas de câmbio são as que se 
apresentam abaixo: 

Gráfico 13 – Comportamento da evolução das taxas de câmbio oficial 

 
                         Fonte: BNA 

 

Relativamente ao mercado informal, constata-se de um modo geral uma apreciação do kwanza 
ao longo dos primeiros 6 meses do ano. No final do ano de 2020, a cotação apurada no mercado 
informal foi de USD/Kz 800 e EUR/Kz 920, chegando no mês de Junho de 2021, a fixar-se em 
USD/Kz 705 e EUR/Kz 805, registando gaps face às taxas oficiais de 9% e 5% para o USD e 
EUR, respectivamente. 
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Gráfico 14 – Comportamento da evolução das taxas de câmbio informal 

 
       Fonte: Angola Forex 

 

De notar que o BNA tem feito um grande esforço para reduzir a sobrevalorização da taxa de 
câmbio real.  
Com o novo regime de câmbio praticado pelo BNA, o mercado cambial angolano passa 
doravante a funcionar com base no mecanismo de procura e oferta de divisas, possibilitando que 
a taxa de câmbio flutue livremente até encontrar um ponto de equilíbrio entre a procura e oferta, 
o que aliás, tem-se vindo a verificar.  
No que concerne ao domínio da normalização do mercado cambial, o BNA cessou a aquisição 
de moeda estrangeira às companhias petrolíferas que por sua vez começaram a vender 
directamente aos bancos comerciais desde Janeiro 2020, através de uma plataforma multilateral 
(FX GO) que garante os devidos níveis de concorrência.  
Foi ainda tomada em Janeiro, a decisão de se reduzir o limite de posição cambial dos bancos 
comerciais, passando de 5.0% para 2.5%, para que a moeda que venha a ser adquirida pelos 
bancos comerciais não fique retida pelos mesmos. 
O 2º trimestre de 2021 foi profícuo em Legislação com impacto significativo no Sistema 
Financeiro e Bancário em Angola. No ano em que o BNA anunciou o seu objectivo de obtenção 
da equivalência de Supervisão a Basileia III (SREP), obrigando os bancos a apresentarem os 
seus exercícios de ILAAP e de ICAAP, foi Publicada a nova Lei das Instituições Financeiras (Lei 
Nº 14/21 de 19 de Maio), obrigando as Instituições Financeiras (IF) a uma profunda revisão dos 
seus modelos de negócio, de governação e de controlo. O CPM tomou várias medidas, de índole 
operacional com vista a combater a resiliência dos actuais níveis de inflação, com impacto directo 
profundo na gestão da liquidez das Instituições Financeiras. 
Relativamente aos instrumentos de política monetária, o BNA aumentou a Taxa básica de juro, 
subindo de 15,5% para 20%. Com o ritmo crescente da inflação, o CPM alterou o coeficiente de 
reservas obrigatórias em moeda estrangeira passando de 17% para 22% igualando ao 
coeficiente para moeda nacional, por forma adequar o nível de liquidez ao objectivo de inflação 
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Reservas Líquidas Internacionais (RIL) 
Os desequilíbrios na conta externa têm como principais consequências a pressão sobre o valor 
do Kwanza no mercado cambial e sobre as Reservas Internacionais líquidas (RIL).  
A posição das RIL tem sido afectada pela diminuição do saldo da conta do Tesouro, a qual, por 
sua vez, se deverá à necessidade de utilizar as disponibilidades em moeda estrangeira junto do 
BNA para financiar a despesa pública. Juntam-se a queda na receita petrolífera (o efeito preço é 
contrariado pelo efeito quantidade) e a fraca produção interna de bens e serviços essenciais.  
No final de 2019, as RIL pareciam ter atingido o ponto de inflexão e invertido a tendência 
decrescente, chegando mesmo a ter uma variação positiva face ao fecho de 2018 de 1.066 
milhões USD.  
No IV Trimestre de 2020 as RIL continuaram a decrescer seguindo a tendência desde Junho 
2020 e tendo atingido em Novembro o valor mais baixo desde Dezembro 2019.  
Relativamente a 2021 e após o mês de Maio ter registado o valor mais baixo de 2021 (USD 
7.968), abaixo do limiar definido pelo FMI, de USD 8.001 M, as RIL voltaram a recuperar em 
Junho, cobrindo agora 6 meses de importações e apresentando a seguinte evolução: 
 

Gráfico 15 – Evolução das Reservas Internacionais líquidas 

 
                     Fonte: BNA 

 

De modo a amenizar o impacto da forte queda das RIL, o BNA tem adoptado um conjunto de 
medidas que visam restaurar o equilíbrio e devolver a competitividade do sector externo da 
economia nacional. Dentre as várias medidas tomadas pelo BNA, destacam-se a substituição do 
regime de câmbio fixo para o flutuante, que teve como resultado mais visível o saldo positivo da 
conta corrente da balança de pagamentos.  
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Dívida Pública 
 
O rácio da dívida pública aumentou em 2020 para 129%, 5% superior ao previsto no OGE revisto 
de 2020 (123%) e influenciado pela apreciação da dívida em moeda estrangeira e pelo aumento 
dos custos de financiamento. De notar que em Setembro de 2020, a dívida soberana de Angola 
foi revista em baixa para a categoria de “lixo”, pelas agências de notação financeira Fitch (CCC) 
e Moody´s (Caa1), 8º e 7º nível respectivamente.  
A descida do rating reflecte o significativo aumento na dívida pública, a reduzida flexibilidade do 
financiamento externo e a decrescente liquidez externa. A contracção no sector petrolífero, 
combinada com a falta de liquidez em dólares, manteve Angola no quinto ano consecutivo de 
recessão. 
Segundo a Moody´s, este corte na classificação (anteriormente B3) deve-se à queda dos preços 
do barril do petróleo, à pandemia da Covid-19 bem como à forte depreciação da moeda 
contribuindo assim para a debilidade das finanças públicas de Angola e do seu posicionamento 
externo. 
Contudo, as perspectivas da dívida foram alteradas para “estável” uma vez que na visão da 
Moody´s os riscos de crédito de Angola estão adequadamente reflectidos no actual rating Caa1.  
Embora o ambiente do preço do petróleo e as condições de financiamento possam impor um 
choque ainda mais severo e duradouro do que o actualmente assumido pela Moody's, o governo 
conseguiu até agora manter os seus esforços de consolidação neste ano, o que dá confiança de 
que o peso da dívida deverá cair, tão logo a taxa de câmbio de estabilize.  
O Governo continua empenhado nas reformas estruturais apoiadas por um programa do FMI, 
enquanto a discussão em curso sobre a reformulação de uma parte significativa da dívida externa 
de Angola oferece a perspectiva de reduzir a vulnerabilidade externa e os riscos de liquidez nos 
próximos anos. 
A 9 de Junho, o FMI concluiu a 5ª avaliação a Angola, com o desembolso de mais USD 772 M, 
para USD 3.9 MM. O Acordo original de 7 de Dezembro de 2018 por 3 anos, era de USD 3,7 
MM, para restauração da sustentabilidade externa e fiscal, melhoria da governança e 
diversificação da economia, visando crescimento sustentável, liderado pelo sector privado. Foi 
ampliado em USD 765 M para combate ao Covid 19 e aceleração na aplicação de reformas 
estruturais. 
No relatório, o FMI sublinhou o forte compromisso das autoridades angolanas com a adopção de 
políticas sólidas, dizendo que com o apoio do aumento dos preços do petróleo nos mercados 
internacionais, as autoridades estão a apoiar a recuperação do país mediante a consolidação da 
estabilidade macroeconómica, mantendo a protecção aos mais vulneráveis. 
O reforço da gestão das Finanças Públicas e a dinâmica da Dívida, continuam, com um forte 
ajustamento orçamental já alcançado em 2020, prevendo-se igual desempenho em 2021 e com 
o aumento das despesas de âmbito social e de saúde. 
O FMI apoiou a solicitação de ampliação do alívio do serviço da dívida por moratória até final de 
2021, aplaudindo os ajustamentos para conter a Massa Monetária, incentivando uma orientação 
ainda mais restritiva se a inflação não desacelerar. 
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Gráfico 16 – Evolução do stock da dívida pública 

 
                                   Fonte: Ministério da Economia e Planeamento – Proposta OGE - 2021 

O stock da dívida deverá ser influenciado, entre outros factores, pela necessidade de 
financiamento do défice fiscal antecipado, efeito da Covid-19 na receita e despesa pública, pela 
contracção do PIB, aumento das taxas de juro e crescimento da taxa de câmbio. Angola terá 
menos liquidez disponível nos mercados internacionais, tanto pela via do investimento directo 
bem como em carteira, enquanto prevalecer a pandemia, contudo, prevê-se uma ligeira redução 
da dívida pública para o 2021 (100%), derivada da retoma gradual da economia, da recuperação 
do preço do petróleo, bem como do resultado positivo da vacinação contra a Covid-19.  
É necessário ter-se em conta que o crescimento acentuado da dívida pública de Angola será 
eventualmente um factor de bloqueio ao investimento público uma vez que poderá implicar que 
ao longo dos próximos anos o Executivo Angolano aloque uma parte significativa das suas 
receitas à amortização da dívida, penalizando assim o investimento destes montantes na 
dinamização da actividade económica. 
Relativamente à Reforma do Sector Empresarial Público, decorrem várias medidas neste sentido 
com maior destaque para a privatização de um leque significativo de activos e empresas 
públicas, bem como, a reestruturação dos modelos de governação e de gestão das empresas 
que ficarem na esfera pública. Em Maio de 2019 foi aprovada a nova lei das privatizações e em 
Agosto o Programa de Privatizações (PROPRIV), tendo em vista a promoção da estabilidade 
macroeconómica, o aumento da produtividade da economia nacional e o alcance de uma 
distribuição mais equitativa do rendimento nacional. O mesmo será executado com o apoio do 
Banco Mundial. É um programa que está definido nas linhas orientadores do Plano de 
Desenvolvimento Nacional 2018-2022 e prevê a privatização de 195 activos, tendo já 32 
empresas classificadas como empresas de referência nacional. 
No que se refere à reestruturação do modelo de governação e de gestão das empresas não 
alienadas, estão em curso um conjunto de acções que levarão à melhoria do funcionamento das 
empresas que se manterão na esfera do Estado. A Sonangol E.P. está a implementar um 
Programa de Reestruturação que levará à redução de custos e aumento da eficiência das 
Unidades de Negócios. Por outro lado, para reduzir o conflito de interesses entre a Sonangol 
operadora e a gestão da Concessionária Nacional, criou-se a Agência Nacional de Petróleo e 
Gás (ANPG).  
Ao nível do sector financeiro foi aprovado o Plano de Reestruturação do Banco de Poupança e 
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Crédito (BPC). Estas iniciativas visam essencialmente assegurar que o banco siga um rumo de 
maior eficiência e se posicione como uma ferramenta estratégica para o cumprimento dos 
objectivos do Executivo. A RECREDIT viu o seu modelo de gestão redesenhado, por via da 
actualização do seu estatuto orgânico, que prevê a dedicação exclusiva à compra e recuperação 
do crédito malparado do BPC. Estas duas últimas medidas inerentes ao BPC foram 
implementadas com o apoio do FMI, dado que estão inscritas como medidas estruturais no 
Programa de Financiamento Ampliado. 
A economia angolana continua a assumir riscos, nomeadamente, a instabilidade do preço do 
petróleo, a desaceleração de economias externas, em particular a China e a actual crise 
pandémica da Covid-19, que poderá transformar-se numa emergência social e económica, no 
entanto, o Executivo angolano, traçou várias políticas orçamentais com o intuito de minimizar o 
impacto negativo desta crise. 
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Banco Caixa Geral Angola 

O Caixa Angola é uma sociedade de direito 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 actividade bancária nos termos permitidos e definidos por lei, 
colocando os seus clientes e parceiros no centro da sua actividade. 

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

Para operacionalizar os seus objectivos o Banco rege-se por um conjunto de princípios 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, remuneração e avaliação dos colaboradores não estão delegadas 
competências, cabendo à Comissão Executiva tais funções, coadjuvada pela Direcção de 
Recursos Humanos, que depende directamente do Presidente da Comissão Executiva. 
No âmbito das relações laborais, o BCGA norteia-se por princípios éticos e pelo rigor, no estrito 
cumprimento da Lei. 
Por outro lado, é preocupação do BCGA a igualdade de oportunidades e de tratamento 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 interno para 
funções de maior responsabilidade, 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, procurando soluções 
equitativas, sempre que possível, numa base consensual. Para atingir este desiderato, os 
colaboradores 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 colaboradores é definida pelo 
Conselho de Administração, 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, 
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.  
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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 desempenho que tem como principal objectivo promover 
a contribuição eficiente dos colaboradores para o desenvolvimento da actividade, assegurando 
o alinhamento de toda a organização com os objectivos estratégicos e com o planeamento 
orçamental da Empresa. 
Tal sistema consiste num processo anual através do qual o BCGA planifica a sua actividade, 
monitoriza o desempenho e avalia os resultados. 
O BCGA utiliza a aplicação informática Talentia desde 2013, data em que o Processo de 
Avaliação de Desempenho passou a ser feito com base numa plataforma 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 meses 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 Unidade: corporativos e específicos. A definição 
dos objectivos corporativos é da responsabilidade da Comissão Executiva. Os objectivos 
específicos de cada Unidade são da responsabilidade dos Responsáveis das Unidades 
Orgânicas, em articulação com a DRH. Aprovados os objectivos corporativos e específicos de 
cada Unidade pela Comissão Executiva, são definidos os objectivos individuais, que pretendem 
assegurar a responsabilização e avaliação 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 – Atitude, Competências e Objectivos – ponderados pelo definido 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 Comissão Executiva, após validação de cada Administrador, no que se refere aos 
colaboradores das Unidades Orgânicas da sua responsabilidade. O resultado dessa análise é 
comunicado à DRH, para que proceda em conformidade, considerando eventuais ajustamentos 
decididos pela Comissão Executiva. 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   58 

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 objectivos são factores relevantes tidos em 
conta na decisão sobre a alteração do Estatuto Remuneratório dos Colaboradores, 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 objectivos estão intimamente ligados, decorrendo os de Unidade 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/actividade e de melhoria. 
A avaliação de desempenho nos termos descritos pretende promover, de forma adequada, o 
alinhamento dos interesses dos colaboradores com os interesses da Instituição e desincentivar 
a assunção excessiva de riscos. 
A 30 de Junho de 2021, a idade média dos colaboradores era de 35,85 anos com uma 
antiguidade média de 8,50 anos. Face ao esforço que tem vindo a ser feito no recrutamento de 
elementos com formação de base de nível superior (cerca de 44% do efectivo, possui 
habilitações académicas superiores, 36% têm frequência universitária e 18% o ensino 
secundário). 
A distribuição do quadro de pessoal por género é equilibrada, havendo uma percentagem de 
54% de mulheres. 

    2020 2021 – até 30 de Junho 
Efectivo 551 533 
Entradas 31 13 
Saídas 25 31 

Variação -6 18 
-1% 3% 

Turnover 11% 8% 
Saídas / Entradas 81% 238% 

 

A 30 de Junho de 2021, a distribuição de colaboradores por categoria era: 
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Principais motivos de saídas de colaboradores durante o primeiro semestre de 2021: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até 30 de Junho de 2021 foram efectuadas 24 promoções/nomeações de colaboradores, que 
pelo mérito e reconhecimento do desempenho apresentado, foram considerados aptos para 
assumir funções de maior responsabilidade e preencherem as necessidades existentes. Assim, 
foi possível recorrer a quadros do Banco e proporcionar-lhes oportunidades de desenvolvimento 
de carreira. 
 

Recrutamento e Selecção 

O Recrutamento e Selecção destaca-se pelo valor que introduz para o negócio da Instituição, 
permitindo responder 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 função 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 espontânea. 

• Pesquisa em redes sociais profissionais, e outras (por exemplo: LinkedIn); 
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• Especialistas de Recrutamento 
Contratação de profissionais especializados em recrutamento e selecção sobretudo de 
quadros superiores, assegurando uma selecção prévia de candidatos.  

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

Até 30 de Junho de 2021, foram recrutados 13 novos colaboradores (conforme distribuição no 
quadro abaixo), e foram efectivadas 12 mobilidades Internas. 

Distribuição por Área Novas Contratações 

Controlo 1 

Negócio 4 

Suporte 8 

Total 13 

 

Face ao desenvolvimento das áreas de controlo interno e à necessidade imperiosa de reforço 
da qualidade e das competências do quadro de efectivos, das 13 contratações acima referidas, 
1 das contratações externas teve que ser para Auditoria.  
Realçamos também as necessárias contratações externas de 2 Directores para às seguintes 
áreas: Marketing e Contabilidade. 
Foram ainda, efectuadas 12 mobilidades internas, nomeadamente: 

• 4 para a Direcção de Suporte Operacional; 

• 2 para o Gabinete de Património, Logística e Segurança,  

• 2 para o Gabinete de Planeamento e Controlo,  

• 1 para a Direcção de Organização e Qualidade,  

• 1 para a Direcção Empresas e Petróleos; 

• 1 para a Direcção de Marketing; 

• 1 para a Direcção de Particulares e Negócios 
 

Política de Formação 
O Banco Caixa Angola pretende melhorar as suas práticas na área da formação, incrementando 
a sua capacidade de atracção e retenção de talentos e optimizando o investimento em formação.  
Para potenciar os resultados da formação, esta será desenvolvida em quatro grandes formatos: 
formação presencial, e-learning, live training e on-the-job. Adicionalmente, está segmentada em 
formação interna e externa, sendo a interna desenvolvida com recurso a quadros do Banco e a 
externa concebida e/ou entregue por parceiros externos à Instituição.  
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i. Presencial 
Entende-se por formação presencial, a formação ministrada, 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 ministradas por Colaboradores com experiência e 
conhecimentos específicos das matérias objecto das acções. Com este tipo de 
acções pretende-se potenciar o desenvolvimento de competências e partilha de 
conhecimentos, 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 programáticos desenhados à medida, em função das necessidades 
específicas de formação identificadas. 
Acções na CGD (Acções de formação ou estágios profissionais e/ou workshops, em 
que participam colaboradores do BCGA, na CGD, de forma a partilhar práticas 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 determinadas 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 relevante para a actualização regular de conhecimentos. 
 

iii. On-The-Job 

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

iv. Live Training 

Face o contexto actual, o BCGA optou por introduzir o formato de formação Live Training que 
possibilita formar os colaboradores num ambiente de formação interactivo, realizada em casa ou 
a partir do escritório e com acesso a internet. 
 
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: 
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• 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 (DPN, DBE, DEP e GAE – 10 horas) 

 
Formação em 2021 
Até 30 de Junho de 2021 foram realizadas 18 acções de formação a que correspondeu um 
investimento de mKz 41.041. Em termos médios, o rácio de horas de formação por empregado 
foi de 1,16 horas. 
 
Acções desenvolvidas durante 1º semestre de 2021 
Durante os primeiros seis meses de 2021 ocorreram às seguintes formações: 

FORMAÇÃO TIPO 
AS400/Banka - Supervisão Core Banking, C&P e Infraestrutura Core/Arquitetura IBM Técnica 
Formação Avançada de Fiscalidade Empresarial Técnica 
Formação PWC para a DRH Técnica 
Formação sobre o EXXIS Técnica 
Operações Cambiais - GSC para a Rede Comercial Técnica 
QlikView – 2021 Técnica 
Segurança de Sistemas – CGD Técnica 
Branqueamento de Capitais Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de 
Destruição em Massa – Compliance Officers 

Específica 

Branqueamento de Capitais Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de 
Destruição em Massa - AUSEN/REPRO 

Específica 

Compliance - Programa de Assistência Técnica FSVC/ABANC - 2019 Específica 
Formações IIA – DAI Específica 
Fórum Banca Oil & Gás – 2021 Específica 
Oficial de Protecção de Dados - (DPO) Específica 
Formação sobre Compliance – DAI Específica 
Formação sobre Prevenção do Crime Financeiro e Supervisão Bancária Específica 
Workshop Anual para Compliance Officers - CGD Específica 
Formação sobre Prevenção do Crime Financeiro e Supervisão Bancária - Órgãos Sociais 
BCGA 

Específica 

Liderança em Teletrabalho (ISEG) Comportamental 
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No âmbito da formação externa, foi inscrito um colaborador num curso de Pós-graduação em 
Gestão Empresarial. 

Mediante as formações ocorridas e considerando o contexto actual resultante da Pandemia 
COVID-19, que obrigou a redução de pessoal nas instalações do Banco, os colaboradores viram-
se obrigados a trabalhar em regime de teletrabalho, criando assim um novo padrão para os 
colaboradores que passaram a gerir as suas equipas à distância. 
Assim sendo, considerou-se oportuno capacitar as chefias na temática de “Liderança em 
Regime de Teletrabalho”, sendo que que para esta formação foram indicados os colaboradores 
com as categorias de Gestão (Directores, Directores Adjuntos e Subdirectores) e Coordenação 
(Chefes de Departamento, Coordenadores, Gerentes, Directores de CEP e Subgerentes). 

As referidas acções foram ministradas pelas seguintes empresas: 

ISEG 

O ISEG ministrou a formação direcionada aos colaboradores com a categoria de Gestão. As 
sessões ocorreram no período de 24 a 27 de Maio, com a duração 3 horas por sessão.  

Após as sessões formativas, os formandos tiveram um intervalo de 15 dias para que pudessem 
implementar o conhecimento adquirido durante a formação. No seguimento, foram realizadas 
sessões de acompanhamento com a duração de 1 hora, com o objectivo de apresentar os 
resultados obtidos e trocas de experiência entre o formando e o coach. 

NOX 

A NOX está a ministrar a formação até ao momento para os colaboradores com a categoria de 
Coordenação, com o término previsto para 28 de Agosto. 

O programa está composto por 2 sessões formativas de 4 horas cada e 3 sessões de follow up 
(acompanhamento) de 2 horas, para cada grupo. 

 

Organização 

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: 

o Gabinete de Obras e Manutenção (GOM); 
o Gabinete de Património, Logística e Segurança (GPS). 

 Foi reestruturada a Direcção de Gestão do Risco (DGR). 
 Foi extinta a seguinte Direcção: 

o Direcção de Património Logística e Segurança (DPS). 
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Sistemas de Informação e Comunicação 

As principais iniciativas visaram a melhoria das políticas relacionadas com a Segurança da 
Informação bem como o reforço da infraestrutura tecnológica, com evoluções de versões de 
software e de hardware.   
Em matéria de Segurança da Informação e como parte integrante do Plano Estratégico do BCGA 
em pleno alinhamento com o accionista CGD, nomeadamente com a Unidade de Segurança da 
Informação, foram encetadas diversas iniciativas e outras estão presentemente em curso, com 
foco no reforço da Cibersegurança, nomeadamente: 

1. Implementação da suite Checkpoint IDS/IPS, que consiste em recursos Anti Malware, 
prevenção de intrusões e firewall para servidores, laptops, desktops, dispositivos móveis, 
aplicativos, workloads em cloud, dispositivos de armazenamento.  

2. Instalação do equipamento core de interligação CISCO NEXUS e CISCO MDS (ITA) 
entre os dois Datacenters que visa assegurar a redundância da ligação em caso de falha 
de um dos equipamentos existentes; 

3. Em curso o Upgrade da Firewall Nível 1, para uma versão mais recente e que nos 
assegura maior eficácia na protecção da rede do Banco; 

4. Em curso a instalação da solução Vulnerability Scan, que permitirá efectuar uma análise 
constante a todos os dispositivos do Banco, e detectar a existência de vulnerabilidades, 
corrigindo-as para prevenir ciberataques; 

5. Em curso a implementação da solução Enterprise Immune System da DarkTrace. É uma 
tecnologia avançada de Inteligência Artificial (IA) cibernética de autoaprendizagem 
através do entendimento da ‘personalidade’ de tudo e todos no Banco, podendo 
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identificar os sinais subtis de um ataque avançado — sem depender de regras, 
assinaturas ou suposições prévias, detectando novos ataques e ameaças internas nos 
seus estágios iniciais; 

6. Em curso a implementação do Privileged Session Manager (PSM) da CyberArk e que 
visa atribuir, monitorar e registrar sessões privilegiadas, bem como, o uso de contas 
administrativas e privilegiadas;  

7. Ainda para o trimestre (Julho a Setembro) será implementado o CISCO Network Access 
Control (NAC) que é um sistema de controlo de acessos à rede, que assegura a criação 
de um ambiente de rede seguro e limpo. 

Foi igualmente encetada uma iniciativa que visou a mudança dos equipamentos do Datacenter 
1 da ITA para o Datacenter 2 da ITA, garantindo-se com isto uma significativa melhoria das 
condições de alojamento dos equipamentos, em matéria de instalações e segurança física. 
Diversas iniciativas foram encetadas para melhoria da infraestrutura de comunicações, por forma 
a garantir estabilidade nos links actualmente em uso pelo Banco, para suporte aos processos de 
negócio, o que permitiu, por exemplo, uma melhoria de qualidade nas reuniões por 
videoconferência, muito em uso nesta fase epidémica. 
Por outro lado, prosseguiram as iniciativas de adequação ao Plano de Continuidade de Negócio, 
através da adequação dos sistemas e serviços instalados nos dois Datacenters, 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 suporte às aplicações e 
processos, nomeadamente: 

1. No âmbito do PCN, foram revistas as condições de recuperação tecnológica de acordo 
com o documento BIA (Business Impact Analysis) e actualizado o PRT (Plano de 
Recuperação Tecnológica); 

2. Melhoria no processo de monitorização de todos os serviços críticos do Banco, 24 X 7 X 
365, em tempo real, com alarmística associada e a produção de um relatório diário da 
indisponibilidade dos serviços críticos do Banco, de acordo com o BIA, para um RTO 
(Recovery Time Objective) de 2 horas; 

3. Migração da Infraestrutura do Exchange para a versão 2019, assegurando maior 
estabilidade e fiabilidade deste serviço crítico para o Banco; 

4. Sincronização dos ambientes de Produção, Qualidade e Testes, e melhoria da gestão 
dos servidores; 

5. Em curso o estudo para preparação de uma proposta de princípios orientadores para a 
computação em Cloud, por orientação do BNA aos Bancos, que visa regular e viabilizar 
a utilização da Cloud, por parte dos Bancos Angolanos. Este estudo conta com a 
colaboração da CGD, pela experiência que já possui nesta matéria; 

Foram ainda implementadas melhorias significativas nas seguintes aplicações e processos de 
negócio: 

1. Workflow de Operações, com melhorias significativas a nível de automatismos de 
processos, com integrações com outros sistemas, bem como, adequação aos novos 
regulamentos do BNA; 
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2. Implementação da Solução eXXis-WEB, concluído, com o processo de migração e a 
entrada em produção da nova versão da solução de Gestão de Compras e Fornecedores, 
em ambiente Web, com novas funcionalidades e fluxos de processos; 

3. Em curso o projecto de implementação de uma solução de WorkFlow de Crédito 
(CrediBox) e Recuperação de Crédito (CollectionsBox), com interligação aos sistemas 
core do Banco; 

4. Concluído o processo de migração da actual solução AML, para a versão DCS4.0 que 
trouxe um conjunto de melhorias e correcções, adaptada às necessidades do BCGA, bem 
como, à regulamentação existente. Esta versão trouxe novas funcionalidades de filtering 
e tratamento de operações suspeitas, permitindo a redução dos riscos operacionais; 

5. Em fase de implementação o modelo contabilístico por centros de custo, que implica no 
desenvolvimento e parametrizações necessárias para a implementação dos processos 
que permitirão a actualização dos centros de custo (Entidade Custo) ao nível das 
transações contabilísticas da solução CTB-400, para todas as contas de custos e 
proveitos (classe 5) e do core bancário BANKA; 

6. Implementação do novo serviço bancário intitulado Conta Ordenado, onde foram feitos 
desenvolvimentos específicos para assegurar a operacionalidade e o controlo deste 
produto; 

7. Foi corrigido um conjunto de questões existentes na produção da informação de gestão 
do Banco, bem como, foram efectuadas melhorias significativas nos processos ETL para 
a produção da informação de gestão disponibilizada pela ferramenta QlikView; 

8. Foi implementado um conjunto de melhorias que visaram dar cumprimento às exigências 
do Banco Central de Angola (BNA) em matéria de Níveis de Serviço (SL) para as 
operações de crédito. Estas melhorias permitem um maior controlo destes níveis por 
parte das áreas intervenientes; 

9. Concluído o processo de certificação do produto Cartão Crédito VISA Corporate para 
Empresas, estando o mesmo já disponível para adesão por parte dos clientes do Banco; 

10. Criadas as condições sistémicas para disponibilizar o serviço de Contas Simplificadas, 
regulamentadas pelo Aviso n.º 12/2020, que estabelece um regime de "contas 
simplificadas”, que são destinadas a pessoas singulares, residentes, que não reúnem 
todas as condições para a abertura nos termos da regulamentação em vigor para permitir 
a inclusão financeira da população; 

11. Foi concluído o desenvolvimento do WorkFlow de Operações Documentárias que teve 
como objectivo garantir uma gestão mais eficaz das operações documentárias, com uma 
significativa melhoria de qualidade e celeridade no processo de registo das operações e 
um controlo mais eficaz dos níveis de serviço estabelecidos; 

12. Concluído o desenvolvimento da solução de Suporte aos Leilões do BNA que tem como 
objectivo suportar a actividade do Banco no que diz respeito à identificação das 
necessidades por rúbrica de leilão/venda directa, participação nas sessões de leilão 
promovidas pelo regulador, seleção das operações para execução, aprovação com base 
nos critérios  pré-definidos pelo Banco (saldo de conta), execução e report cumprindo as 
regras do SSIF ao BNA dentro do tempo estabelecido por este; 

13. Em fase de conclusão o projecto SPU – Sistema de Pagamentos UNITEL; 
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A nível das iniciativas corporativas (Estratégicas e Não Estratégicas) de suporte ao negócio e 
de projectos regulamentares, salientamos as seguintes iniciativas: 

1. Conclusão da 2ª fase do projecto de implementação da Ferramenta de Planeamento, 
Orçamentação, Stress Test e Controlo;  

2. Foi concluída a 3ª fase do projecto RIIG – Repositório Integrado Informação de Gestão, 
que visou o desenvolvimento e disponibilização da framework para a extracção, 
complemento e transformação da informação para alimentar o repositório; 

3. Foi concluída a iniciativa de adesão à solução CA – Global Desk, residente na CGD, em 
Lisboa, para a gestão efectiva do Service Desk e o controlo de níveis de serviço no registo 
de incidentes e pedidos; 

4. Prossegue a implementação do projecto corporativo SAS/AML para responder às 
obrigações regulamentares em matéria de Prevenção do Branqueamento de Capitais 
(PBC) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), prevendo-se a conclusão do 
Módulo SAS AML/CDD, do CDD online e do MI Reporting (SAS AML/CDD) até Dezembro 
de 2021.  

5. Está em curso a implementação da 2ª fase do projecto corporativo BCBS239 que visa a 
operacionalização da norma Internacional que contém os princípios para agregação de 
dados de risco por forma a fortalecer as capacidades de agregação desses mesmos 
dados e práticas de relatório de risco interno e, por sua vez, melhorar a gestão de risco e 
os processos de tomada de decisão nos bancos. Esta 2ª fase tem como principal objectivo 
desenvolver o Modelo Operativo Local (Target Operation Model – TOM). 

6. A framework de controlo de qualidade tem como base a instanciação de regras lógicas 
que retratam validações funcionais e técnicas, e em conjunto com um threshold de 
qualidade definido pelo data owner permitirá averiguar se os registos estão dentro dos 
intervalos de qualidade desejados. 

7. Concluído o projecto regulamentar SIRIS, que tem como objectivo a implementação de 
uma solução tecnológica de suporte à gestão de risco e reporting regulamentar; 

A nível de adesão a serviços do Sistema de Pagamentos Angolano (EMIS), de salientar a 
conclusão das seguintes iniciativas: 

1. Implementado o serviço de pagamento de impostos ao Estado, através da adopção da 
Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE) nos canais digitais e no core 
bancário; 

2. Implementada a nova funcionalidade de Transferência de PIN, que visa a 
desmaterialização do PIN de cartões MULTICAIXA; 

3. Implementado o novo serviço Card Protector que permite ao cliente do Banco proceder 
ao bloqueio e desbloqueio do cartão e ainda à alteração do limite diário do mesmo. Estas 
novas funcionalidades, disponibilizadas pela EMIS, visam reduzir o índice de fraude. 

Concluída a adesão ao serviço SDD - Sistema Débitos Directos, um serviço disponibilizado para 
os Débitos Diretos da Câmara de Compensação Automatizada de Angola (CCAA), que permite 
realizar a inserção massiva de informação no core bancário, de registos de Autorizações de 
Débito em Conta e Instruções de Cobrança, com recurso à utilização de ficheiros comunicados 
pelas entidades credoras clientes da instituição. 
 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   68 

Marketing e Comunicação 

Produtos e Serviços 

O Banco Caixa Geral Angola, para o ano de 2021, mantém a premissa do seu foco de actividade 
com base num portfólio de produtos e serviços que se adequa 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. 

Assim sendo, ressaltamos abaixo as principais acções no âmbito do portfólio de produtos e 
serviços do Caixa Angola realizadas no 1º semestre de 2021: 
 

o DP Maximiza - Um depósito com prazo de 365 dias com pagamento de juros a 
taxas crescentes ao trimestre bastante competitivas, em exclusivo para novos 
depósitos e com o objectivo de valorizar os investimentos dos Clientes Caixa 
Angola.  

o DP Mais Crescimento (recolocação) - Um depósito com três maturidades de 
investimento, 90, 182 e 365 dias, com possibilidade de efectuar reforços de 
capital, mobilização antecipada e renovação, garantindo total flexibilidade aos 
Clientes e rentabilização dos seus recursos.  

o DP Especial 365 Dias - um depósito a prazo exclusivo para novos recursos, com 
pagamento de juros a taxas crescentes trimestrais, proporcionando ao Cliente o 
retorno faseado do seu investimento, garantida flexibilidade de liquidez. 

o DP Serra da Leba - um depósito para todos os recursos, com maturidades de 90 
e 182 dias e taxas de juro atractivas, ajustadas ao escalão de investimento do 
cliente. 

• Comercialização de novos serviços e meios de pagamento inovadores, garantindo a 
disponibilização de um portfólio de produtos e serviços mais diversificado e completo, a 
fidelização e a captação de clientes e de negócios:  

o Serviço de Débitos Directos – serviço inovador que permite realizar todo tipo de 
pagamentos de forma cómoda e eficaz, através de uma autorização de débito em 
conta (ADC) e de uma instrução de débito directo (IDD) do credor. Esta solução, 
exclusiva para clientes empresa, oferece comodidade, segurança e prestígio.  

• Dinamização da oferta de Seguros, em parceria com a Companhia de Seguros 
Fidelidade, para clientes Particulares e Empresas, que garantem a preservação do 
presente e do futuro, com condições competitivas, tendo sido disponibilizado novas 
ofertas: Seguros de Assistência em Viagem + Covid, Protecção Salarial, Acidente 
Pessoais e Escolares. 

• Dinamização da comercialização do produto de Leasing aos Clientes Empresas, em 
parceria com Empresas do ramo Automóvel. 

• Continuidade na aposta de dinamização dos Terminais de Pagamento Automático, 
garantindo a melhoria da qualidade do serviço e a captação de recursos. 

• Adesão ao Programa de Massificação de Terminais de Pagamento Automático, 
associado ao regime de Contas Simplificadas, no âmbito do projecto de expansão e 
melhoria do acesso da população aos produtos e serviços financeiros. 
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Comunicação  
 
O Caixa Angola definiu no seu Plano de Marketing 2021, um conjunto de linhas e acções 
estratégicas de comunicação, que traduzam o alinhamento da estratégia do Banco e contribuam 
não só para o crescimento do negócio, mas também para o reforço do posicionamento do Banco 
enquanto parceiro preferencial do cliente. Adicionalmente o Plano de Comunicação 2021 
contempla acções que visam aumentar a notoriedade e o reconhecimento da Marca Caixa 
Angola; preservar a imagem do Banco junto dos Clientes e parceiros, fortalecer a relação entre 
a instituição e os Clientes internos e externos e, naturalmente, continuar a zelar pela imagem e 
reputação do Banco. 
Assim, as campanhas e iniciativas realizadas no 1º semestre de 2021 visaram a promoção da 
Marca, a melhoria dos índices de reconhecimento e a melhoria generalizada dos indicadores de 
negócio, de forma sustentada e socialmente responsável.  
Para este semestre destacamos a manutenção de campanhas de produtos e serviços lançados 
no final de 2020, com maior presença em canais digitais. 
  
(i) Campanhas Institucionais  
 
Manutenção da campanha de canais digitais, representativa dos segmentos particular e 
empresas, que reflecte a fase de consolidação da evolução das plataformas, quer pela evolução 
tecnológica e operacional dos canais digitais Caixa Angola, quer pelo crescente número de 
transacções bancárias efectuadas pelos nossos clientes através do Internet Banking (IB) e da 
App Caixa Angola.  
Esta campanha pretende também reforçar o posicionamento estratégico do Caixa Angola no 
“mercado digital” e aumentar o número de utilizadores do Internet Banking e da App Caixa 
Angola. 
A campanha mantém-se patente em meios de comunicação digital e também em rádio, com um 
spot de promoção aos Canais Digitais Caixa Angola. 
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Manutenção da campanha Acelerador PME, uma solução integrada de produtos e serviços do 
Caixa Angola, com condições diferenciadas, ajustadas às necessidades das Pequenas e Médias 
Empresas (PME). Com uma linha de crédito de até Kz 5 mil milhões para apoio à tesouraria das 
PME, dinamização de negócios e/ou financiamentos de projectos, o Acelerador PME contribui 
para sustentabilidade da actividade do negócio das Pequenas e Médias Empresas e reafirma o 
posicionamento do Caixa Angola enquanto parceiro estratégico no processo de desenvolvimento 
da economia nacional e no apoio à sustentabilidade das Pequenas e Médias Empresas. 
Esta campanha está patente em meios de comunicação digital e também nas Agências e CEP’s 
Caixa Angola. 
 

 
 
(ii) Campanhas Produtos e Serviços 
 
As campanhas de produtos e serviços do Caixa Angola, mantêm-se, globalmente presentes em 
meios de comunicação digital, nas Agências e CEP’s Caixa Angola, imprensa online e nas redes 
sociais do Caixa Angola. 
No 1º semestre de 2021, tivemos presentes nos meios com o lançamento das campanhas do DP 
Maximiza e do Serviço Débitos Directos e com a manutenção da comunicação de produtos e 
serviços lançados no final de 2020, com grande impacto na vida dos clientes. 
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Sistema de Controlo Interno 

Função de Auditoria Interna 

 

A função de auditoria interna reporta funcionalmente à Direcção de Auditoria Interna da CGD e 
à Comissão de Auditoria e Controlo Interno (CACI), e mantém uma linha de reporte com o 
Presidente da Comissão Executiva (ou outro membro da Comissão Executiva a quem seja 
atribuída esta responsabilidade) para os assuntos de gestão corrente, e com o Conselho Fiscal. 
A Comissão de Auditoria e Controlo Interno, em conjunto com a Comissão Executiva, 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 sustentável das actividades do BCGA no sistema financeiro 
angolano e no Grupo CGD, através da avaliação sistemática, disciplinada, independente e 
objectiva, baseada no risco, da estrutura de governo interno e do sistema de controlo interno, 
com vista a garantir a sua adequação e eficácia, nomeadamente através da identificação de 
deficiências, de oportunidades de melhoria e da monitorização da respectiva implementação. 
 
Aplicação de Requisitos Prudenciais e dos Standards Profissionais e Éticos 
No desenvolvimento da sua Missão, a DAI do BCGA tem como referência: 

• Os requisitos da função de auditoria interna definidos para as Instituições 
Financeira em Angola, designadamente no artigo 17º do aviso nº 2/2013 e na 
alínea “d” do artigo 13º do aviso nº 1/2013 de 19 de Abril ambos do BNA; 

• Os requisitos da função de auditoria interna definidos para as entidades 
financeiras em Portugal, designadamente no Aviso nº 3/2020 do Banco de 
Portugal; 

• As Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna 
(International 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 Auditoria Interna estabelecidos pelo Instituto 
de Auditores Internos; 

• As orientações do Comité de Supervisão Bancária de Basileia (Basel Committee 
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 System Audit and Control Association (ISACA). 
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Autoridade e Dever de Colaboração 
A Comissão Executiva e os primeiros responsáveis pelos Órgãos de Estrutura informam a DAI 
sobre novos processos (incluindo procedimentos e sistemas), produtos e iniciativas ou alterações 
organizacionais e/ou de funcionamento significativas, de forma a serem considerados 
tempestivamente 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 asseguradas em regime de 
outsourcing - pessoas, registos, informações, sistemas, instalações, equipamentos e outros 
recursos -, bem como a toda a documentação, independentemente do tipo de suporte, pertinente 
para a realização do seu trabalho. 
Todos os colaboradores do BCGA têm o dever de colaborar com a DAI, facultando a informação 
de que disponham 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 Presidente da Comissão Executiva, através do administrador responsável pelo seu 
pelouro, sempre que se verifique qualquer impedimento à sua autoridade e/ou ao incumprimento 
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 Interno, 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 objectividade 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 conclusões, 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 qualquer situação que possa comprometer a sua independência e objectividade. 
Compete à Direcção da DAI encontrar e propor as alternativas adequadas para garantir que os 
princípios da independência e da objectividade são respeitados na execução das acções de 
auditoria interna. 
No relatório anual de actividades, a DAI inclui um capítulo dedicado à independência da função, 
onde reporta eventuais restrições injustificadas ao exercício da actividade de auditoria interna. 
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Responsabilidades 
No exercício da função de auditoria interna, a DAI tem as seguintes responsabilidades: 

• Contribuir para uma cultura de controlo interno em todos 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 
medidas 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 legislação e regulamentação 

externas que regem a actividade; 
• Avaliar a integridade e fiabilidade da informação periódica 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 materiais e humanos afectos, e 
identificar e propor eventuais 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 
respectivas funções, responsabilidades e competências; 

• Cooperar e partilhar informação com o Auditor Externo, com as Entidades de 
Supervisão, designadamente com 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 Administração (Conselho de 
Administração do BCGA, Comissão de Auditoria e Controlo Interno e Comissão 
Executiva), ao Conselho Fiscal e à Direcção de Auditoria 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 actividades do Banco; 

• 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 Fiscalização; 

• Orientar o exercício da função de auditoria interna de acordo com as políticas e 
procedimentos definidos no Manual de Auditoria Interna do Grupo, 
complementados 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 
Corporativo. 
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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 requisitos 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 adequados para cumprimento do plano aprovado. No caso de ausência de 
competências em matérias específicas ou necessidade de reforço temporário da capacidade, 
propõe 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 subcontratadas 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 Presidente da Comissão Executiva e ao Conselho Fiscal.   
 
Relatórios de Auditoria e Acompanhamento das Recomendações 
Por cada acção de auditoria interna a DAI elabora um relatório escrito “Relatório de Auditoria 
Interna (RAI)” que consubstancia o âmbito, os objectivos e as conclusões obtidas e que é 
endereçado conforme apropriado, incluindo 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 contexto da acção, o âmbito e 
os objectivos e as principais conclusões, incluindo as principais deficiências, 
oportunidades de melhoria e recomendações; 

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

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

No que respeita aos findings cujo risco residual, independentemente da sua natureza, seja 
considerado elevado, o Director da DAI, quando considere que as medidas a implementar são 
insuficientes para minimizar os riscos incorridos, articula com os respectivos owners no sentido 
da sua melhoria. 
Se, não obstante a referida articulação, as medidas continuarem a revelar-se insuficientes, a DAI 
assegura a apropriada comunicação à Comissão de Auditoria e Controlo Interno, ao 
Administrador com o pelouro da DAI e aos Administradores com os pelouros das matérias 
auditadas. 
A DAI assegura o seguimento (follow-up) sistemático e periódico da implementação das 
recomendações emitidas, reportando trimestralmente à Direcção de Auditoria Interna da CGD, à 
Comissão de Auditoria e Controlo Interno, à Comissão Executiva e ao Conselho Fiscal. 
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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 informação que permita 
antecipar eventuais riscos, a sua mitigação ou o fortalecimento dos sistemas de controlo interno. 
A título de membro permanente ou como observador, integra ou está presente em Conselhos ou 
Comités, sempre que justificável para o exercício da função. 
A participação nestas actividades é previamente autorizada 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 constituídas em resposta a eventos 
com impacto adverso/significativo na Instituição (ex: equipas de gestão de crises). 

A DAI participa na elaboração dos relatórios regulamentares 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 Contínua - QA&IP). 
Este programa, descrito no Manual de Auditoria Interna, abrange avaliações contínuas e 
periódicas, internas e externas, com o objectivo de verificar a conformidade das actividades da 
DAI com os referenciais, nacionais e internacionais, aplicáveis à função de auditoria interna. 
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Função de Gestão do Risco 

 

Gestão do Risco 
A gestão global do risco no BCGA assenta no “modelo base” de governação que respeita as 
melhores práticas nesta matéria e que se encontra alinhado com os Avisos n.º 01/2013 e n.º 
02/2013, emitidos pelo BNA e com a Directiva Comunitária 2013/36/UE. 
O processo integrado de gestão de risco é baseado numa estrutura organizativa da Função de 
Gestão do Risco implementada de forma transversal ao Grupo CGD. A gestão integrada dos 
riscos é suportada por processos destinados à recolha, tratamento, agregação e reporte de 
informação sobre o risco, definidos de forma padronizada e transversal às diferentes categorias 
de risco. 
 
Princípios da Gestão do Risco 
A Política de Gestão do Risco do BCGA assenta num conjunto de princípios base, onde se 
destacam: 

• Princípio da Solvabilidade – que permite 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 valor para a sociedade onde nos inserimos. 

 
Modelo de Gestão e Controlo dos Riscos  
A gestão integrada dos riscos é baseada na identificação e avaliação dos riscos financeiros e 
não-financeiros do BCGA, e na implementação de abordagens de gestão, controlo e 
comunicação, diferenciadas em função da relevância de cada tipologia de risco e respectivos 
factores. 
Todos os riscos materiais do BCGA (i) são objecto de procedimentos dedicados de monitorização 
e controlo, numa perspectiva individual e integrada (isto é, monitorizados e controlados quanto 
às posições específicas de risco e quanto à posição agregada dos diferentes riscos); e (ii) são 
controlados através de métricas, níveis de tolerância e limites de risco específicos. 
A implementação e monitorização de uma estrutura de métricas e limites de risco tem como 
objectivos: 

a) Definir as fronteiras, no contexto dos riscos incorridos ou a incorrer, à implementação da 
estratégia de negócio, limitando a tomada dos tipos, dos montantes e das concentrações de 
risco, conforme especificados na apetência pelo risco; 

b) Envolver as áreas de negócio no processo de gestão de risco, comunicando-lhes quais os 
objectivos de risco, definidos pelo CA, que limitam a realização das actividades de negócio; 

c) Permitir ao BCGA estabelecer metas e indicadores que permitam, de forma preventiva, 
identificar a deterioração das exposições e despoletar medidas correctivas. 
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Modelo das Três Linhas de Defesa 
O modelo das três linhas de defesa diferencia as responsabilidades de cada uma das áreas no 
controlo e gestão do risco a que o BCGA se encontra exposto por via da sua actividade. Este 
distingue três grupos (linhas) envolvidos na gestão de risco: 

a) 1ª linha de defesa (gestão operacional) – assegurar diariamente a execução e 
supervisão dos procedimentos de gestão de risco e controlo interno. Deve 
também identificar, avaliar, controlar e mitigar riscos, ao acompanhar o 
desenvolvimento e implementação de políticas internas e procedimentos, de 
forma a garantir que os objectivos propostos para as actividades desenvolvidas 
são alcançados; 

b) 2ª linha de defesa (gestão de risco) – compete à DGR (Direção de Gestão de 
Risco) e à GFC (Gabinete de Função de Compliance), enquanto segundas linhas 
de defesa, garantir o controlo e adequação das políticas de suporte à gestão, 
definir funções, responsabilidades e objectivos para implementação. A segunda 
linha de defesa deve ter como objectivos: fornecer uma gestão estrutural, 
identificar problemas/insuficiências conhecidas e emergentes, identificar 
alterações na apetência pelo risco implícita da instituição e suportar o corpo de 
gestão no que respeita ao desenvolvimento de processos e controlos para gerir 
riscos e questões relacionadas; 

c) 3ª linha de defesa (auditoria interna) – compete à DAI (Direção de Auditoria 
Interna) fornecer avaliações ao órgão de administração da CGD (Conselho de 
Administração) com vista à eficácia do modelo de governação, de gestão de riscos 
e dos controlos internos. Neste contexto, a terceira linha de defesa monitoriza e 
avalia as acções de gestão de risco e controlo interno da primeira e segunda linha 
defesa. 

 
 
I. Perfil do Risco do BCGA 
O Perfil de Risco compreende uma perspectiva actualizada da linguagem comum e do 
entendimento dos tipos e níveis de risco que o BCGA está disposto a aceitar para concretizar os 
objectivos estratégicos, requisitos regulatórios e objectivos acordados com o seu accionista. O 
mesmo 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 apetência 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 Adequacy Assessment).  
O BCGA continua a manter definidos os seguintes objectivos estratégicos, que devem suportar 
as actividades do Banco: 

(i) Garantir níveis adequados de solvência e liquidez, com vista a assegurar níveis 
adequados de solvência e liquidez:  

• Mantendo a solidez de capital, através de uma avaliação regular do balanço;  
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• 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 estável, sólida e segura, 
capaz de suportar cenários adversos;  

• Mantendo estável a capacidade de financiamento e níveis adequados de 
buffers de liquidez, através de uma abordagem orientada ao mercado, que 
permita adaptar a estrutura do balanço, às circunstâncias existentes. 

. 
(ii) Assegurar sustentabilidade a longo prazo: 

• Assegurando a sustentabilidade a longo prazo, através de uma remuneração 
adequada das posições no balanço, 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 famílias, com o foco em clientes de retalho, pequenas 
e médias empresas; e 

• Perseguindo uma estrutura simples e transparente, assente numa infra-
estrutura moderna, para proporcionar elevados níveis de satisfação aos 
clientes e minimizar o risco operacional. 

 
(iii) Adoptar práticas de excelência na gestão do risco:   

• 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 

• Operando de acordo com princípios sólidos de gestão de risco, com um 
modelo de Governo efectivo e políticas que assegurem o cumprimento das 
leis e regulação, e garantindo o pleno alinhamento com as directrizes 
internacionais. 

 
II. Principais tipos de Risco 
 
O BCGA tem definidas uma Taxonomia de riscos e uma categorização dos diferentes 
riscos/factores, o que permite ao BCGA avaliar, agregar e gerir riscos de uma forma consistente 
através de uma linguagem e mapeamento de risco consistentes. A Taxonomia tem o objectivo 
de ser um conjunto de categorias de risco abrangente, único e estável, utilizada em toda a 
organização. 
A Taxonomia é composta pelas seguintes categorias de riscos: 

(i) Risco Estratégico e de Negócio: Risco de impactos negativos nos resultados ou 
no capital resultantes de decisões estratégicas inadequadas, falha no 
cumprimento dos objetivos de negócio, má implementação de decisões ou 
incapacidade de responder a mudanças no ambiente ou no ecossistema bancário; 

(ii) Risco de Solvência: Risco de impactos negativos nos resultados ou no capital 
resultantes de mudanças nos quadros regulatórios ou fiscais, incluindo o risco de 
desalinhamento entre a adequação de capital e o perfil de risco; 
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(iii) Risco de Liquidez: Risco de impactos negativos nos resultados ou no capital 
resultantes de insuficiência de liquidez para sobreviver a um evento adverso, seja 
este específico ou de origem sistémica; 

(iv) Risco de Taxa de Juro da Carteira Bancária (IRRBB): Risco de impactos negativos 
nos resultados ou no capital resultantes de movimentos adversos em instrumentos 
financeiros, incluindo risco de refixação da taxa de juro, risco de base e risco de 
opção; 

(v) Risco de Crédito: Risco de impactos negativos nos resultados ou no capital devido 
à incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros 
com a instituição, incluindo possíveis restrições à transferência de pagamentos do 
exterior; 

(vi) Risco de Mercado: Risco de impactos negativos nos resultados ou no capital 
devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da 
carteira de negociação, causados, em particular, por flutuações nas taxas de juros, 
taxas de câmbio, preços de acções ou preços de commodities, incluindo 
movimentos adversos das taxas de câmbio e respectivo impacto na posição 
cambial; 

(vii) Risco de Fundos de Pensões: Risco de impactos negativos nos resultados ou no 
capital resultantes da necessidade de contribuições para planos de pensão de 
benefício definido devido a eventos que tenham um impacto adverso na cobertura 
de responsabilidades projectada pelos activos geridos; 

(viii) Risco Operacional: Risco de impactos negativos nos resultados ou no capital 
resultantes de falhas na análise, processamento ou liquidação de operações, 
fraude interna e externa, uso de recursos subcontratados, processos internos 
ineficazes de tomada de decisão, recursos humanos insuficientes ou inadequados 
ou inoperabilidade da infraestrutura; 

(ix) Risco de Tecnologias de Informação: Risco de impactos negativos nos resultados 
ou no capital resultantes de tecnologia desajustada ou defeituosa que possa 
comprometer a disponibilidade, integridade, acessibilidade e segurança de 
infraestruturas e dados; 

(x) Risco de Compliance: Risco de impactos negativos nos resultados ou no capital 
resultantes de violações ou não conformidade com leis, regulamentos, acordos, 
relacionamento com clientes, práticas prescritas ou padrões éticos que possam 
resultar em penalizações legais, restrição de oportunidades de negócio, redução 
do potencial de expansão ou incapacidade de aplicar obrigações contratuais; 

(xi) Risco Reputacional: Risco de impactos negativos nos resultados ou no capital 
resultantes da percepção adversa da imagem da instituição financeira por parte 
de clientes, contrapartes, accionistas, investidores ou reguladores devido a 
acções da empresa ou dos seus funcionários. 

 
Apresentam-se abaixo os principais Riscos identificados durante os primeiros seis meses de 
2021. 
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Risco de Solvência 
O rácio de solvabilidade do BCGA, situa-se muito acima do limite mínimo regulamentar de 10% 
exigidos. Em Junho de 2021 fixou-se em 25,25%, evidenciando alto nível de capitalização. Este 
risco é materialmente relevante para o BCGA, no entanto a sua classificação quanto a 
probabilidade de ocorrência é considerada “Algo material " e " Não Emergente", devido ao facto 
do BCGA apresentar níveis de capital bastante acomodados, capazes de resistir aos cenários 
adversos. 
 
Risco de Crédito 
O BCGA mantem uma evolução positiva no que se refere ao aumento da sua carteira de crédito, 
bem como a recuperação do crédito em incumprimento (NPL). Em Junho de 2021, apresenta um 
rácio de NPL de 7,6%. A redução da carteira NPL é influenciada igualmente pelas acções de 
recuperação bem-sucedidas levadas a cabo durante o primeiro semestre 2021 apesar da 
situação de dificuldade que o país enfrenta. 

Gráfico 17 – Evolução NPL 

 
 

Risco de Liquidez 

 A evolução do financiamento total apresenta um aumento de 27% em Junho 2021 face ao fecho 
de 2020, influenciado pelo aumento dos depósitos nas moedas com maior representatividade 
(Kz, USD e EUR). Quando analisado a evolução dos depósitos por moeda, apesar do actual 
contexto pandémico e consequentemente maiores dificuldades para as empresas e famílias, 
observou-se um aumento de 20,8% nos depósitos em Kz, 36% nos depósitos em USD e 1,9% 
nos depósitos em EUR. 
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Gráfico 18 – Evolução do Financiamento 

 
 

Por outro lado, o banco apresenta na sua estrutura de balanço, um mismatch reduzido. A 
evolução histórica mostra que o BCGA apresenta uma estrutura de financiamento 
suficientemente estável, quer pela base sólida de depositantes, quer pelas linhas de 
financiamento disponíveis no mercado.  Adicionalmente, o Banco tem essencialmente um gap 
de liquidez equilibrado entre os fluxos de pagamentos e recebimentos e apresenta rácios de 
liquidez acima dos 100%, garantindo algum conforto na gestão da liquidez. 
 

Risco de Taxa de Juro  

O BCGA, apresenta uma estabilidade em relação à exposição ao risco de taxa de juro. Por um 
lado, a estrutura de taxa de juros mantém-se estável ao nível do balanço e, por outro lado, o 
grosso da carteira de crédito tem um período de repricing até um ano. Esses factores permitem 
que o Banco mantenha um gap de taxa de juros bastante moderado nas diferentes maturidades, 
resultando numa duração efectiva do balanço bastante baixa. 
O BCGA tem um mix na carteira de activo, equilibrado entre taxas fixas e variáveis. Dado que o 
passivo é composto essencialmente por taxas fixas e por um curto prazo, permite o 
acompanhamento das taxas no mercado, anulando desta forma o mismatch entre taxas activas 
e passivas. Por outro lado, o gap de repricing acumulado apresentou-se sempre ao longo do 
primeiro semestre, positivo, com um gap do período e um gap de duração muito próximo de zero. 
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Gráfico 19 – Duration Gap vs Impacto na Margem Financeira 

 
  

Risco Cambial 

O risco cambial é pouco expressivo, quer no balanço quer nos resultados, dado o facto do BCGA 
ter no seu balanço posições denominadas em dez moedas estrangeiras, com uma maior 
exposição ao Dólar Norte-Americano e ao Euro, de sinal inverso, anulando grande parte da 
posição cambial líquida, dada a correlação de médio prazo muito positiva, entre o USD/Kz e o 
EUR/Kz, mantendo-se as posições noutras moedas em níveis com pouca expressividade.  
O BCGA apresenta uma posição cambial líquida global dentro dos limites regulamentares (2,5% 
dos fundos próprios) gerindo a posição muito próximo de 0%. Ainda assim, o risco cambial 
mantem a materialidade numa perspectiva prudencial, uma vez que caso exista uma apreciação 
acentuada do Kz face às principais moedas (USD e EUR), embora considerado um cenário 
remoto face aos indicadores económicos e posições assumidas pelo Estado Angolano, poderá 
ter um impacto material nas Demonstrações Financeiras.  
O risco cambial continua a ser acompanhado de forma tempestiva, nas suas diferentes fases de 
identificação e análise do risco, com o objectivo, por um lado garantir o cumprimento dos limites 
regulamentares, por outro lado, com vista à prevenção de potenciais perdas resultantes do 
câmbio entre divisas. Por outro lado, encontram-se definidos e formalizados no quadro da 
Apetência pelo Risco, limites para indicadores cambiais, designadamente limite para a posição 
cambial aberta; limite para a posição cambial curta em USD e limite para o VAR (Value At Risk) 
da posição cambial. 
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O BCGA, mantém o reforço o modelo de gestão do risco operacional nas componentes: 
Identificação, Avaliação, Monitorização, Comunicação e Mitigação.   
A metodologia implementada encontra-se suportada num modelo de governação corporativo, em 
limites de apetência pelo risco e em várias ferramentas (e.g., registo de eventos, auto-avaliação 
dos processos, indicadores de risco), tendo como objectivos a identificação de planos de acção, 
a minimização das perdas e a optimização dos requisitos de fundos próprios. 
 

Função de Compliance 

A Função Compliance é responsável por garantir que o Banco actue de acordo com as Leis, 
regulamentos, normativos internos, acordos nacionais e internacionais aplicáveis à actividade do 
Banco. Mitigar riscos para que não ocorram situações que possam impactar, negativamente na 
prossecução dos seus objectivos estratégicos é fundamental no sentido de manter-se no Sistema 
Financeiro, com níveis de respeitabilidade aceitáveis junto dos stakeholders. 
Além da pretendida projecção das Instituições Financeiras Bancárias hodiernamente, cujo 
âmbito de actuação não se cinge apenas numa dimensão local. Com efeito, as questões 
reputacionais ganham dimensão global pelo que a avaliação dos riscos, nas suas mais distintas 
tipologias, com particular realce o de Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo 
e Proliferação de Armas de Destruição em Massa cauciona a função Compliance, 
comprometendo-a, como segunda linha de defesa, na detecção e prevenção da ocorrência de 
factos típicos ilícitos, culposos e puníveis. 
Decorre das normas vigentes em sede de PBC/FT/PADM o facto de o Órgão de Administração 
da Instituição Financeira ser responsável pela aplicação das Políticas, procedimentos e controlos 
em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da 
proliferação de armas de destruição em massa.  Como tal, os Órgãos Sociais, nomeadamente a 
Comissão Executiva (CE), o Conselho Fiscal (CF) e algumas comissões especializadas, 
nomeadamente a Comissão de Controlo Interno (CCI), garantem o acompanhamento da sua 
efectividade, através das responsabilidades do Gabinete de Suporte à Função Compliance 
(GFC).  
 
Assim a coordenação e implementação do sistema de PBC/FT/PADM passa necessariamente 
pela implementação de um conjunto de instrumentos regulamentares e/ou procedimentais 
aplicados no dia-a-dia no âmbito da gestão do risco de ML: 
 
 

(i) Política de Sanções; 
(ii) Políticas de Identificação e Aceitação de Clientes (KYC); 
(iii) Políticas de Gestão de Correspondentes; 
(iv) Regulamento de Funcionamento do Comité de Análise e Resolução sobre matérias de 

AML; 
(v) Regulamento de Gestão do Risco de Compliance; 
(vi) Regulamento de Reporte e Registo de Incumprimentos; 
(vii) Código de Conduta; 
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(viii) Whistleblowing (Sistema Interno de Denúncia de Irregularidades), entre outros, 
relacionados com a gestão efectiva da Função Compliance. 

 
Foi feita a transposição do Manual de Gestão do Risco de Compliance na acepção dos requisitos 
ISO 31000:2009 – Risk Management-Principles and Guidelines, assim como os requisitos ISO 
19600:2014 – Compliance Management System - Guidelines.      
Não obstante o facto da coordenação da gestão de todas as matérias de Compliance ser da 
competência do Gabinete de Suporte à Função Compliance, importa realçar que a gestão do 
risco de Compliance é transversal às demais estruturas do Banco enquanto primeira ou terceira 
linhas de defesa. Com efeito a responsabilidade de todos os OE neste particular é fundamental 
na gestão e/ou mitigação do risco de Branquamento de Capitais. 
Importa, nas circunstâncias, fazer menção às atribuições do GFC:  

(i) O acompanhamento e avaliação regular 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 legais e dos deveres a que o BCGA se encontra sujeito; 

(iii) Assegurar o acompanhamento e a avaliação dos procedimentos de controlo interno em 
matéria de AML, competindo-lhe ainda a centralização da informação e a respectiva 
comunicação às autoridades competentes; 

(iv) Acompanhar e analisar as operações sobre a criação de produtos bancários e 
financeiros com vista a garantir a defesa do mercado, a sua regularidade de 
funcionamento, transparência, e credibilidade, incluindo a comunicação ao órgão de 
gestão das suspeitas de crimes e infracções contra o mercado de capitais, bem como 
às autoridades competentes; 

(v) Prestar tempestivamente ao órgão de gestão informação sobre quaisquer indícios de 
violação de obrigações legais ou regulamentares, regras de conduta e de 
relacionamento com clientes ou de outros deveres que possam fazer incorrer o BCGA 
ou os seus colaboradores num ilícito de natureza contra-ordenacional; 

(vi) Garantir a manutenção de um Registo de Incumprimentos 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 órgão de gestão com conhecimento do 
Órgão de Fiscalização o Relatório, de periodicidade pelo menos anual, identificando os 
incumprimentos verificados e as medidas adoptadas para corrigir eventuais deficiências, 
bem como o relatório sobre a avaliação global 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 
registo 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. Adicionalmente, importa sublinhar que recentemente foram efectuadas 
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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 Regulamentar 
(NFC1). 

Importa referir que em matéria de formalização e normativos internos, as políticas e processos 
em sede de Compliance consubstanciam-se num conjunto de medidas formalmente aprovadas 
e consubstanciadas em documentos específicos aprovados pelo Conselho de Administração do 
BCGA. Estes documentos obedecem naturalmente ao princípio da actualidade e como tal 
sujeitos a revisões periódicas: 

(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; 
(iii) Normativo sobre a recepção, validação e registo de incumprimento, por parte do 

Compliance; 
(iv) Normativo sobre a Política de Gestão de Identidades e Acessos aos Sistemas 

Informáticos (chinese walls); 
(v) Normativo sobre Circuito e Procedimentos de Criação e Desenvolvimento de Produtos 

e Serviços; 
(vi) Sistema de Denúncias de Irregularidades ao Compliance Officer; 
(vii) Normativo sobre a Política de Prevenção e Gestão de Conflito de Interesses; 
(viii) Normativo sobre a Política Global de Segurança da Informação; 
(ix) Normativo que Regula as Campanhas de Publicidade de Produtos e Serviços 

Financeiros; 
(x) Normativo que Regula o Processo de Extracção, Validação e Envio de Informação 

Prudencial e Estatísticas Monetárias ao BNA; 
(xi) Normativo que institui os procedimentos a considerar na monitorização das alterações 

regulamentares; 
(xii) Normativo que regula a gestão das reclamações; 
(xiii) Normativo interno que estatui os critérios de monitorização de clientes em função do 

nível de risco de AML/CFT;  
(xiv) Normativo sobre a Política de Prevenção da Corrupção e Infracções Conexas; 
(xv)  Norma sobre PBC/País de Risco Jurisdição; 
(xvi) Norma sobre Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição Massa. 
 

 

  



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   87 

Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo 
O Gabinete de suporte à Função Compliance (GFC) é o órgão de estrutura responsável pela 
implementação do Programa de PBC/CFT/PADM. Sendo responsável por: 

a) Acompanhar a adequação, suficiência e actualidade dos procedimentos e controlos além 
da centralização da informação; 

b) Analisar as transacções potencialmente suspeitas;   
c) Efectuar o seu reporte às autoridades competentes; e  
d) Responder a pedidos de informação das autoridades competentes, 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 é o Compliance Officer, sendo apoiado pela restante 
equipa do GFC nos seus distintos núcleos:  

• NFC1 – Regulamentação; 
• NFC 2- Monitorização; 
• NFC3- Investigação. 

É responsabilidade do Compliance Officer assegurar a observância da legislação e normas 
vigentes dentro do âmbito de actuação do BCGA. Adicionalmente, é sua responsabilidade 
analisar as relações de negócio e as transacções potencialmente suspeitas, bem como reportá-
las, tanto internamente, como à Unidade de Informação Financeira (UIF). Compete também ao 
Compliance Officer receber e responder a pedidos de informação da UIF, autoridades e/ou 
reguladores em sede de PBC/FT/PADM. 
Importa referir que a questão de Corporate Governance hoje é indissociável da função 
Compliance. Esta permite às Instituições financeiras bancárias posicionarem-se com 
credibilidade no Mercado. Contribui também na construção da sua imagem positiva, contribuindo 
no aumento do seu valor, num cenário cada vez mais marcado pela globalização.  
Com efeito a complexidade do ambiente de negócio no sector financeiro deve ser gerida, 
mitigando riscos legais, regulatórios com impacto na sua reputação. É neste sentido que a 
Função Compliance fortalece a adequação do sistema de controlo interno, tornando-o efectivo e 
consistente. Permite, pois, disseminar a cultura de conformidade dentro da organização, por via 
da assunção de todos os OE do BCGA, além de assegurar o cumprimento das Leis e 
regulamentos vigentes, numa lógica corporativa de:   

i. Transparência (Disclosure); 
ii. Equidade (Fairness);  
iii. Prestação de contas (Accountability); e  
iv. Responsabilidade corporativa (Compliance). 
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Análise Financeira 

O 1º Semestre de 2021 continua marcado pelos impactos causados pela pandemia Covid-19 que 
continua a influenciar profundamente a actividade económica em Angola e no resto do mundo, 
dadas as medidas de contenção da crise de saúde pública e a atitude de precaução dos agentes 
económicos. À semelhança das outras regiões do mundo, registaram-se impactos muito 
negativos em variáveis como o emprego e o volume de negócios, apesar da reabertura gradual 
das actividades económicas.  
Estamos convictos que a experiência do Grupo, com 145 anos, bem como os resultados 
atingidos ao longo dos últimos anos, têm sido decisivos na mitigação da crise e continuarão a 
desempenhar um papel fundamental na dinâmica de recuperação. 
 

Demonstração de Resultados 

O BCGA atingiu nos primeiros seis meses de 2021 um resultado líquido do exercício no montante 
de mKz 10.926.214, o que representa um acréscimo de 8.84%, face ao resultado líquido do 
exercício do mesmo período em 2020. 
 

 
 

Nos primeiros seis meses de 2021 a margem financeira ascendeu a mKz 15.971.774, um valor 
mKz 2.092.048 superior ao registado em igual período de 2020, o que se traduz numa variação 
de 15.07%. 
Este crescimento é sobretudo devido ao aumento dos juros e rendimentos similares na ordem 
dos 34.4%, nomeadamente no que diz respeito aos Bilhetes e Obrigações de tesouro, que 
representam 61.93% do total da rubrica e que durante os primeiros seis meses de 2021, 
aumentaram 92.44% face ao período homólogo, passando de mKz 7.952.132 em Junho de 2021 
para mKz 15.303.235 em Junho de 2021. 

10,038,614

12,492,828

10,926,214

Jun.20 Dez.20 Jun.21

Resultado Líquido do Exercício

Valores em milhares de Kwanzas 
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Por outro lado, verificou-se um aumento de 93.71% nos juros e encargos similares, potenciado 
pelo aumento dos custos com Depósitos de Clientes, os quais ascenderam a mKz 8.666.077, 
mais 114.84% que em igual período de 2020.  

 
 

O produto bancário apresentou nos primeiros seis meses de 2021 um valor de mKz 23.994.040, 
representando um crescimento de 18,35% face ao período homólogo que registou mKz 
20.274.533. Esta evolução deveu-se ao crescimento de 15.07% na margem financeira e de 
25.46% na margem complementar em relação a igual período de 2020. 
 

 
 

22,100,947

17,359,305

20,274,533

23,994,686

30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021

Produto Bancário Valores em milhares de Kwanzas 
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Os Custos de Estrutura, em termos homólogos, tiveram um crescimento de 17,46%, tendo 
atingido mKz 9.518.632, bastante influenciados pelo aumento do Custo com Pessoal e pelos 
Fornecimentos e Serviços Terceiros, os quais aumentaram 27.00% e 7.13%, respectivamente, 
em resultado do ajuste da tabela salarial no decurso do segundo semestre de 2020 em cerca de 
20 p.p em termos médios. 
Adicionalmente, verificou-se uma inflação de 25.32% na economia Angolana, o que teve reflexo 
no aumento dos custos de estrutura.  
O valor do Cost-To-Income melhorou 0.8 p.p, tendo registado um valor de 39.67% nos primeiros 
seis meses de 2021, no entanto, o BCGA continua altamente focado na optimização deste 
indicador e em manter os valores em níveis cada vez mais competitivos. 
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Análise do Balanço 

 
 

A nível do balanço, constatou-se que o activo atingiu em Junho o montante de mKz 757.191.287, 
uma variação positiva de 24.13% face a dezembro de 2020. 
O crescimento do balanço do Banco deveu-se, principalmente, ao crescimento dos recursos de 
clientes em 26.97%, fixando-se no montante de mKz 660.322.497. 
Este crescimento dos Recursos de Clientes, é o reflexo de uma alteração de estratégia que 
passou a dar um enfoque maior na retenção, para além da maior agressividade das campanhas 
de captação em curso. 
O crédito bruto cresceu 25.34% para o montante de mKz 163.744.061 e a imparidade de crédito 
em balanço cresceu 1.68% para o montante de mKz 11.037.330. Tendo o rácio de crédito 
vencido registado um aumento de 5.6% para 5.7%. 
O produto “Conta Corrente Caucionada”, tem registado um forte crescimento no apoio à 
tesouraria, permitindo ao BCGA manter a sua estratégia no apoio ao sector empresarial 
angolano, particularmente, nesta fase de maiores desafios da pandemia Covid-19. 
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A carteira de investimentos ao custo amortizado, registou um aumento de 16.64% face a 
dezembro 2020, resultante das novas aquisições referentes ao primeiro semestre 2021 em 
Obrigações de Tesouro não reajustáveis em moeda nacional. 

 
 

O rácio de solvabilidade, atingiu o valor de 25,25% no fecho com referência a 30 de Junho de 
2021, sendo que o cálculo deste rácio, foi efectuado de acordo com os normativos em vigor, para 
o cálculo dos Fundos Próprios Regulamentares (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). 

 

 

Nos primeiros seis meses do ano de 2021, os Fundos Próprios Regulamentares (FPR), 
registaram uma diminuição, decorrente do excesso junto do banco correspondente, Caixa Geral 
de Depósitos, face ao limite regulamentar aos Grandes Riscos que acabou por afectar também 
o Rácio de Solvabilidade, sendo que já em Julho o BCGA voltou a fixar nos limites normais, ou 
seja, aproximadamente 30.30%. 
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Aprovação do Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração do Banco Caixa Geral Angola, S.A., é o responsável pela 
preparação, integridade e objectividade das Demonstrações Financeiras, pelo que, procedeu à 
aprovação das contas com referência ao primeiro semestre de actividade do Banco em 2021. 

 

Luanda, 27 de Setembro de 2021 

 

 

 

______________________________________ 

José Manuel Cerqueira 

Presidente do Conselho de Administração 
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Demonstrações Financeiras Condensadas 

 

  

Pela Administração           Pela Direcção de Contabilidade  
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         Pela Administração           Pela Direcção de Contabilidade 
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     Pela Administração           Pela Direcção de Contabilidade 
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Pela Administração               Pela Direcção de Contabilidade  
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     Pela Administração    Pela Direcção de Contabilidade 
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Anexo às Demonstrações Financeiras 

 

Nota 1 - Nota Introdutória 

O Banco Caixa Geral Angola, S.A. (adiante igualmente designado por “Banco” ou “BCGA”) foi 
constituído por Escritura Pública de 1 de Julho de 2002, tendo resultado da transformação da 
Sucursal de Angola do então denominado Banco Totta & Açores, S.A. (“Sucursal”) em banco de 
direito local, na sequência da comunicação do Banco Nacional de Angola (adiante igualmente 
designado por “BNA”) 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 sequência da deliberação da Comissão Executiva do Conselho 
de Administração do então Banco Totta & Açores, S.A. de 12 de Junho de 2002, foi transferida 
a totalidade dos activos e passivos, incluindo os bens ou direitos imobiliários de qualquer 
natureza, assim como todos os direitos e obrigações 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 encerramento, o qual foi aplicado na realização de 99,98492% do capital inicial do 
Banco.  

Aquando da reorganização da sua estrutura accionista, a 2 de Julho de 2009, a qual se traduziu 
na entrada de novos accionistas, designadamente, a Caixa Geral de Depósitos, S.A. (adiante 
igualmente designada por “CGD”) 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 mKz 794.400 para os 
actuais mKz 9.376.913, através da entrada em dinheiro de mKz 7.780.600, correspondentes a 
USD 100.000.000, o qual foi realizado por todos os accionistas na proporção da participação 
detida nessa data. Os remanescentes mKz 801.913 do aumento de capital foram realizados por 
integração de reservas livres. Após este aumento de capital, o valor unitário das acções foi 
redenominado de 10 Kwanzas para 500 Kwanzas, tendo as 857.500.000 acções sido convertidas 
em 17.150.000 acções. 

No dia 8 de Julho de 2015, o Banco Santander Totta e a Santotta - Internacional SGPS 
anunciaram a venda da sua participação 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 Janeiro de 2016, a denominação do Banco foi alterada 
para Banco Caixa Geral Angola, S.A., comercialmente designado por Caixa Angola. 

No dia 28 de Dezembro de 2020, a Caixa Geral de Depósitos procedeu à incorporação da 
Partang SGPS, S.A. através de um processo de fusão, passando a deter participação directa      
no Banco Caixa Geral Angola, S.A. 

O Caixa Angola tem como missão consolidar-se como um banco estruturante do sistema 
financeiro nacional, reconhecido pela sua contribuição para o desenvolvimento económico, o 
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reforço da competitividade, capacidade de inovação e internacionalização das empresas 
nacionais, e a estabilidade e solidez do sistema financeiro nacional. 

Tendo presente esta missão, a actividade 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, focado em 
contribuir para o sucesso e crescimento dos seus clientes, em participar activamente 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 recursos de terceiros sob a forma de depósitos ou outros, os 
quais aplica, juntamente com os seus recursos próprios, na concessão de empréstimos, 
depósitos no BNA, aplicações em instituições de crédito, aquisição de títulos ou em outros activos 
para os quais se encontra devidamente autorizado. 

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 estrangeira, direccionada 
a empresas e empresários em nome individual, para apoiar a importação. Deste modo, financia 
empresários de pequena e média dimensão, dispondo para o efeito de uma rede nacional de 31 
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 actividade, 19 balcões 
encontram-se localizados na cidade de Luanda e os restantes nas outras províncias. Os centros 
de empresas estão também localizados na província de Luanda. 

 

Nota 2 – Bases da preparação e Políticas contabilísticas 

2.1 Bases da Preparação 

No âmbito do disposto no Aviso n.º 6/2016 de 22 de Junho, do BNA, as demonstrações 
financeiras do BCGA são preparadas de acordo com as International Financial Reporting 
Standards (IAS/IFRS) e foram preparadas de acordo com o princípio da continuidade das 
operações. As IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB) e as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting 
Interpretation Committee (IFRIC), e pelos respectivos órgãos antecessores. 

O Aviso n.º 05/2019 emitido pelo BNA estabelece que as Instituições devem publicar 
semestralmente as suas demonstrações financeiras, sendo esta publicação obrigatória para as 
Instituições que apresentem um total de activo em base individual, apurado no final do exercício 
precedente, superior a mKz 400.000.000, devendo as mesmas aplicar os requisitos 
estabelecidos na IAS 34 – ‘Relato Financeiro Intercalar’. O Aviso n.º 05/2019 prevê ainda que as 
Instituições podem optar entre a publicação de (i) um conjunto completo de demonstrações 
financeiras, tal como estabelecido na IAS 1 – ‘Apresentação de Demonstrações Financeiras’, ou 
(ii) um conjunto de demonstrações financeiras condensadas, tal como estabelecido na IAS 34. 
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As demonstrações financeiras condensadas do BCGA agora apresentadas reportam-se ao 
período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021. Estas demonstrações financeiras 
intercalares foram preparadas de acordo com a IAS 34 – ‘Relato Financeiro Intercalar’ e incluem 
assim uma explicação de eventos e transacções que são significativos para a compreensão das 
mudanças na posição financeira e desempenho do BCGA desde 31 de Dezembro de 2020. 
Consequentemente, estas demonstrações financeiras não incluem todas as informações e 
divulgações requeridas pelas IFRS, pelo que devem ser lidas em conjunto com as 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020. 

As políticas contabilísticas e cálculos foram aplicadas de forma consistente com as utilizadas nas 
demonstrações financeiras a 31 de Dezembro de 2020 e a 30 de Junho de 2020. 

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que o BCGA efectue 
julgamentos e estimativas, e utilize pressupostos que afectam a aplicação das políticas 
contabilísticas e os montantes de proveitos, custos, activos e passivos. Alterações em tais 
pressupostos ou diferenças destes face à realidade poderão ter impactos sobre as actuais 
estimativas e julgamentos. As áreas que envolvem um maior nível de julgamento ou 
complexidade, ou onde são utilizados pressupostos e estimativas significativas na preparação 
das demonstrações financeiras encontram-se descritas na Nota 3. 

As normas contabilísticas e sua interpretação recentemente emitidas, mas que ainda não 
entraram em vigor e que o BCGA ainda não aplicou na elaboração das suas demonstrações 
financeiras podem ser analisadas na Nota 2.3. 

As demonstrações financeiras do BCGA do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021 
foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração no dia 24 de Setembro de 2021. 

 

2.2 IAS 29 

O Banco Nacional de Angola (“BNA”) expressou uma interpretação de que não se encontram 
cumpridos na totalidade os requisitos previstos na IAS 29 – ‘Relato financeiro em economias 
hiperinflacionárias’ para que a economia Angolana seja considerada hiperinflacionária nos 
exercícios findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2018, pelo que, o Conselho de Administração do 
Banco decidiu não aplicar nesses períodos, as disposições constantes na IAS 29 às suas 
demonstrações financeiras naquelas datas. 

A partir de 2019, inclusive, já não se cumprem os requisitos previstos na IAS 29, contudo, pelo 
facto do Banco não ter aplicado nos exercícios de 2017 e 2018 a IAS 29, no dia 01.01.2019, o 
Banco não tinha o seu balanço ajustado aos requisitos previstos nesta norma contabilística. 
Deste modo, o Banco mantém o seu entendimento inicial e critérios utilizados. 

Não obstante o referido acima, o Banco entende que é relevante apresentar a estimativa de 
ajustamentos que seriam realizados caso tivessem sido aplicados os critérios da IAS 29 desde 
o exercício 2017 até 30 de Junho de 2021. Assim sendo, a Demonstração de Resultados a 30 
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de Junho de 2021 e 2020 e o Balanço a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 e, 
apresentam as respectivas estimativas de ajustamentos: 

 

 

 

(milhares de Kwanzas)

Demonstração de resultados
Valor de acordo com 

R&C
30-06-2021

Ajustamento IAS 29 
30-06-2021

(estimativa)

Valor com 
ajustamento IAS 29

30-06-2021
(estimativa)

Juros e rendimentos similares 24 712 028 - 24 712 028
Juros e encargos similares (8 740 254) - (8 740 254)

Margem financeira 15 971 774 - 15 971 774

Rendimentos de serviços e comissões 4 988 247 - 4 988 247
Encargos com serviços e comissões ( 890 716) - ( 890 716)
Resultados de activos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados  10 880 -  10 880
Resultados de investimentos ao custo amortizado - - -
Resultados cambiais 4 076 514 - 4 076 514
Resultados de alienação de outros activos  9 700 -  9 700
Outros resultados de exploração ( 171 713) - ( 171 713)

Produto da actividade bancária 23 994 686 - 23 994 686

Custos com pessoal (5 318 797) - (5 318 797)
Fornecimentos e serviços de terceiros (3 255 089) - (3 255 089)
Depreciações e amortizações do exercício ( 944 746) (2 334 206) (3 278 952)
Provisões líquidas de anulações ( 63 444) - ( 63 444)
Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações  9 542 -  9 542
Imparidade para outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações (1 584 155) - (1 584 155)
Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações ( 22 339) - ( 22 339)

Resultado antes de impostos e de operações em continuação 12 815 658 (2 334 206) 10 481 452

Impostos correntes (1 476 647) - (1 476 647)
Impostos diferidos ( 412 797)  816 972  404 175

Resultado líquido do período 10 926 214 (1 517 234) 9 408 980

(milhares de Kwanzas)

Demonstração de resultados
Valor de acordo com 

R&C
30-06-2020

Ajustamento IAS 29 
30-06-2020

(estimativa)

Valor com 
ajustamento IAS 29

30-06-2020
(estimativa)

Juros e rendimentos similares 18,391,831 - 18,391,831
Juros e encargos similares (4,512,105) - (4,512,105)

Margem financeira 13,879,726 - 13,879,726

Rendimentos de serviços e comissões 3,565,319 - 3,565,319
Encargos com serviços e comissões (571,502) - (571,502)
Resultados de activos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados 2,039,791 - 2,039,791
Resultados de investimentos ao custo amortizado (196,174) - (196,174)
Resultados cambiais 2,326,874 - 2,326,874
Resultados de alienação de outros activos 12,892 - 12,892
Outros resultados de exploração (782,393) - (782,393)

Produto da actividade bancária 20,274,533 - 20,274,533

Custos com pessoal (4,187,877) - (4,187,877)
Fornecimentos e serviços de terceiros (3,038,573) - (3,038,573)
Depreciações e amortizações do exercício (877,193) (288,620) (1,165,813)
Provisões líquidas de anulações 346,739 - 346,739
Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações 188,499 - 188,499
Imparidade para outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações (1,320,555) - (1,320,555)
Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações (203,221) - (203,221)

Resultado antes de impostos e de operações em continuação 11,182,352 (288,620) 10,893,732

Impostos correntes (546,000) (546,000)
Impostos diferidos (597,738) 86,586 (511,152)

Resultado líquido do período 10,038,614 (202,034) 9,836,580
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1) Em conformidade com o disposto no IAS 36, o Banco procedeu no decorrer no primeiro 
semestre de 2021 a um exercício de imparidade sobre o valor recuperável dos itens não 
monetários que teriam sofrido uma reavaliação pela aplicação dos índices de inflação, caso o 
Banco tivesse aplicado a IAS 29 nos exercícios de 2017 e 2018. No caso dos imóveis de uso 
próprio e dos custos capitalizados com obras em edifícios arrendados, apresentados na 
rubrica de Outros activos tangíveis, e no caso dos imóveis recebidos em dação, apresentados 
na rubrica de Outros activos, o Banco utilizou para efeitos do teste de imparidade as últimas 
avaliações independentes disponíveis sobre os imóveis em carteira. Para os restantes itens 
que integram as rubricas de Outros activos tangíveis, Activos intangíveis e Outros activos, o 
teste de imparidade teve igualmente por base o pressuposto da Gestão de que os mesmos 

(milhares de Kwanzas)

Balanço
Valor de acordo com 

R&C
30-06-2021

Ajustamento IAS 29
Exercícios anteriores

(estimativa)

Ajustamento IAS 29
30-06-2021

(estimativa)

Valor com 
ajustamento IAS 29

30-06-2021
(estimativa)

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 109 039 251 - - 109 039 251
Disponibilidades em outras instituições de crédito 66 157 116 - - 66 157 116
Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 191 249 736 - - 191 249 736
Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral  110 840 - -  110 840
Investimentos ao custo amortizado 215 875 398 - - 215 875 398
Crédito a clientes 152 706 731 - - 152 706 731
Activos não correntes detidos para venda - - - -
Outros activos tangíveis 10 512 724 2 717 745 (2 120 849) 11 109 620
Activos intangíveis 1 819 088  117 164 ( 40 296) 1 895 956
Activos por impostos correntes  193 112 - -  193 112
Activos por impostos diferidos 5 276 015 - - 5 276 015
Outros activos 4 251 276  173 061 ( 173 061) 4 251 276

Total de Ativo 757 191 287 3 007 970 (2 334 206) 757 865 051

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 5 498 226 - - 5 498 226
Recursos de clientes e outros empréstimos 660 322 497 - - 660 322 497
Provisões  178 882 - -  178 882
Passivos por impostos correntes 1 048 698 - - 1 048 698
Passivos por impostos diferidos 1 188 898  800 419 ( 816 972) 1 172 345
Outros passivos 10 298 847 - - 10 298 847

Total do Passivo 678 536 048  800 419 ( 816 972) 678 519 495

Total do Capital Próprio 78 655 239 2 207 551 (1 517 234) 79 345 556

Total de Passivo e Capital Próprio 757 191 287 3 007 970 (2 334 206) 757 865 051

(milhares de Kwanzas)

Balanço
Valor de acordo com 

R&C
31-12-2020

Ajustamento IAS 29
Exercícios anteriores

(estimativa)

Ajustamento IAS 29
31-12-2020

(estimativa)

Valor com 
ajustamento IAS 29

31-12-2020
(estimativa)

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 69 498 490 - - 69 498 490
Disponibilidades em outras instituições de crédito 45 999 285 - - 45 999 285
Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 169 071 750 - - 169 071 750
Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral  110 840 - -  110 840
Investimentos ao custo amortizado 185 084 436 - - 185 084 436
Crédito a clientes 119 781 259 - - 119 781 259
Activos não correntes detidos para venda - 1 503 464 (1 503 464) -
Outros activos tangíveis 10 476 460 3 222 609 ( 504 864) 13 194 205
Activos intangíveis 1 081 790  148 276 ( 31 112) 1 198 954
Activos por impostos correntes  191 933 - -  191 933
Activos por impostos diferidos 5 933 191 - - 5 933 191
Outros activos 2 771 237  173 061 - 2 944 298

Total de Ativo 610 000 671 5 047 410 (2 039 440) 613 008 641

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito  763 219 - -  763 219
Recursos de clientes e outros empréstimos 520 077 591 - - 520 077 591
Provisões  115 438 - -  115 438
Passivos por impostos correntes  374 696 - -  374 696
Passivos por impostos diferidos 1 433 276 1 514 223 ( 713 804) 2 233 695
Outros passivos 8 807 426 - - 8 807 426

Total do Passivo 531 571 646 1 514 223 ( 713 804) 532 372 065

Total do Capital Próprio 78 429 025 3 533 187 (1 325 636) 80 636 576

Total de Passivo e Capital Próprio 610 000 671 5 047 410 (2 039 440) 613 008 641
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possuem uma reduzida liquidez e valor de mercado, e que nessa medida a melhor base para 
o seu valor recuperável para efeitos do teste de imparidade será, por prudência, o seu custo 
amortizado em cada data de referência, sem a incorporação do potencial de valorização 
decorrente da aplicação da IAS 29.   

2) Para além do impacto decorrente dos activos não monetários explicado acima, os impactos 
acumulados da IAS 29 nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2017 e 2018 diziam essencialmente respeito a itens monetários, os quais 
representam a grande maioria dos itens do balanço do Banco. Com a cessação da aplicação 
da classificação de Angola como economia hiperinflacionária a partir de 01.01.2019, a 
reavaliação dos itens monetários deixou de ser requerida, tendo nessa data o efeito 
acumulado da reavaliação dos itens monetários do exercício anterior (reconhecida em 
resultados) sido transferido para Resultados transitados.  

3) No seguimento do ponto 2), ao nível dos capitais próprios, como o resultado líquido do 
exercício de 2018 foi reclassificado para resultados transitados em 01.01.2019, deixou 
igualmente de existir qualquer diferencial ao nível dos capitais próprios, após a data em que 
Angola deixou de ser classificada como economia hiperinflacionária. 

4) Ao nível do capital social, não tendo o Banco refletido o impacto da IAS 29 para que o mesmo 
continuasse a corresponder ao valor de capital social registado na conservatória, resultando 
sempre a aplicação da IAS 29 no capital social num efeito neutro ao nível do capital próprio 
do Banco, na medida em que essa reavaliação seria igualmente efectuada por contrapartida 
de uma rubrica de “reservas de reavaliação”, foi assegurada a inclusão de uma divulgação 
adicional no anexo às contas de 30.06.2021 e seguintes, a referir que “Em 2017 e 2018 o 
Banco não refletiu o impacto da IAS 29 nas suas demonstrações financeiras dos exercícios 
findos a essa data. Caso tivesse aplicado a IAS 29, o impacto em termos acumulados em 1 
de Janeiro de 2019 seria nulo na rubrica de Reserva de reavaliação, o qual incorpora o efeito 
da actualização do capital social a essa data no montante de mKz 238.861.849.”. 
Consideramos que esta divulgação permite informar os leitores das demonstrações 
financeiras do Banco sobre o impacto que resultaria da aplicação da IAS 29 nos exercícios de 
2017 e 2018 ao nível da rubrica de Capital Social, mas que tendo Angola deixado de ser uma 
economia hiperinflacionária a partir de 01.01.2019, seria de facto neutro ao nível do capital 
próprio total. 

 
2.3 Normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas 

1. Impacto da adopção de novas normas, alterações às normas que se tornaram efectivas 
para os períodos anuais que se iniciaram em 1 de Janeiro de 2021: 

a) IFRS 16 (alteração), ‘Locações - Bonificações de rendas relacionadas com a COVID-19’. 
Esta alteração introduz um expediente prático para os locatários (mas não para os 
locadores), que os isenta de avaliar se as bonificações atribuídas pelos locadores no âmbito 
da COVID-19, qualificam como “modificações” quando estejam cumpridos cumulativamente 
três critérios: i) a alteração nos pagamentos de locação resultar numa retribuição revista 
para a locação que é substancialmente igual, ou inferior, à retribuição imediatamente 
anterior à alteração; ii) qualquer redução dos pagamentos de locação apenas afecta 
pagamentos devidos em, ou até 30 de Junho de 2021; e iii) não existem alterações 
significativas a outros termos e condições da locação. Os locatários que optem pela 
aplicação desta isenção, contabilizam a alteração aos pagamentos das rendas, como rendas 
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variáveis de locação no(s) período(s) no(s) qual(ais) o evento ou condição que acciona a 
redução de pagamento ocorre. Esta alteração é aplicada retrospectivamente com os 
impactos reflectidos como um ajustamento nos resultados transitados (ou noutra 
componente de capital próprio, conforme apropriado) no início do período de relato anual 
em que o locatário aplica a alteração pela primeira vez. 

b) IFRS 4 (alteração), ‘Contratos de seguro – diferimento da aplicação da IFRS 9’. Esta 
alteração refere-se às consequências contabilísticas temporárias que resultam da diferença 
entre a data de entrada em vigor da IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e da futura IFRS 17 
– Contratos de Seguro. Em especial, a alteração efectuada à IFRS 4 adia até 2023 a data 
de expiração da isenção temporária da aplicação da IFRS 9 a fim de alinhar a data efectiva 
desta última com a da nova IFRS 17. 

c) IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 (alterações) Reforma das taxas de juro de 
referência - fase 2. Estas alterações tratam de questões que surgem durante a reforma de 
uma taxa de juro de referência, incluindo a substituição de uma taxa de juro de referência 
por outra alternativa, permitindo a adopção de isenções como: i) alterações na designação 
e documentação de cobertura; ii) valores acumulados na reserva de cobertura de fluxo de 
caixa; iii) avaliação retrospectiva da eficácia de uma relação de cobertura no âmbito da IAS 
39; iv) alterações nas relações de cobertura para grupos de itens; v) presunção de que uma 
taxa de referência alternativa, designada como uma componente de risco não especificada 
contratualmente, é identificável separadamente e qualifica como um risco coberto; e vi) 
actualizar a taxa de juro efectiva, sem reconhecer ganho ou perda, para os instrumentos 
financeiros mensurados ao custo amortizado com variações nos fluxos de caixa contratuais 
em consequência da reforma da IBOR, incluindo locações que são indexadas a uma IBOR. 

 

2. Normas (novas e alterações) publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos 
anuais que se iniciem após 1 de Janeiro de 2021: 

a) IAS 1 (alteração), ‘Apresentação das demonstrações financeiras - classificação de passivos’ 
(a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2023). Esta alteração 
ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta alteração pretende 
clarificar a classificação dos passivos como saldos correntes ou não correntes em função dos 
direitos que uma entidade tem de diferir o seu pagamento, no final de cada período de relato. 
A classificação dos passivos não é afectada pelas expectativas da entidade (a avaliação 
deverá determinar se um direito existe, mas não deverá considerar se a entidade irá ou não 
exercer tal direito), ou por eventos ocorridos após a data de relato, como seja o 
incumprimento de um “covenant”. Esta alteração inclui ainda uma nova definição de 
“liquidação” de um passivo. Esta alteração é de aplicação retrospectiva. 

b) IAS 16 (alteração) ‘Rendimentos obtidos antes da entrada em funcionamento’ (a aplicar nos 
exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2022). Esta alteração ainda está sujeita 
ao processo de endosso pela União Europeia. Alteração do tratamento contabilístico dado à 
contraprestação obtida com a venda de produtos que resultam da produção em fase de teste 
dos activos fixos tangíveis, proibindo a sua dedução ao custo de aquisição dos activos. Esta 
alteração é de aplicação retrospectiva, sem reexpressão dos comparativos.  

c) IAS 37 (alteração) ’Contratos onerosos – custos de cumprir com um contrato’ (a aplicar nos 
exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2022). Esta alteração ainda está sujeita 
ao processo de endosso pela União Europeia. Esta alteração específica que na avaliação 
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sobre se um contrato é ou não oneroso, apenas podem ser considerados os gastos 
directamente relacionados com o cumprimento do contrato, como os custos incrementais 
relacionados com mão-de-obra directa e materiais e a alocação de outros gastos 
directamente relacionados como a alocação dos gastos de depreciação dos activos tangíveis 
utilizados para realizar o contrato. Esta alteração deverá ser aplicada aos contratos que, no 
início do primeiro período anual de relato ao qual a alteração é aplicada, ainda incluam 
obrigações contratuais por satisfazer, sem haver lugar à reexpressão do comparativo. 

d) IFRS 3 (alteração) ‘Referências à Estrutura conceptual’ (a aplicar nos exercícios que se 
iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2022). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de 
endosso pela União Europeia. Esta alteração actualiza as referências à Estrutura Conceptual 
no texto da IFRS 3, não tendo sido introduzidas alterações aos requisitos contabilísticos para 
as concentrações de actividades empresariais. Esta alteração também clarifica o tratamento 
contabilístico a adoptar relativamente aos passivos e passivos contingentes no âmbito da IAS 
37 e IFRIC 21 e proíbe o registo de activos contingentes da adquirida numa concentração de 
actividades empresariais. Esta alteração é de aplicação prospectiva. 

e) Melhorias às normas 2018 – 2020 (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de 
Janeiro de 2022). Estas alterações ainda estão sujeitas ao processo de endosso pela União 
Europeia. Este ciclo de melhorias altera os seguintes normativos: IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e 
IAS 41. 

f) IAS 1 (alteração), ‘Divulgação de políticas contabilísticas’ (a aplicar nos exercícios que se 
iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2023). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de 
endosso pela União Europeia. Alteração aos requisitos de divulgação de políticas 
contabilísticas baseadas na definição de “material” em detrimento de “significativo”. A 
informação relativa a uma política contabilística considera-se material caso, na ausência da 
mesma, os utilizadores das demonstrações financeiras não tenham a capacidade de 
compreender outras informações financeiras incluídas nessas mesmas demonstrações 
financeiras. As informações imateriais relativas a políticas contabilísticas não precisam de 
ser divulgadas. O IFRS Practice Statement 2, foi também alterado para clarificar como se 
aplica o conceito de “material” à divulgação de políticas contabilísticas. 

g) IAS 8 (alteração), ‘Divulgação de estimativas contabilísticas’ (a aplicar nos exercícios que se 
iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2023). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de 
endosso pela União Europeia. Introdução da definição de estimativa contabilística e a forma 
como esta se distingue das alterações de políticas contabilísticas. As estimativas 
contabilísticas passam a ser definidas como valores monetários sujeitos a incerteza na sua 
mensuração, utilizadas para concretizar o(s) objectivo(s) de uma política contabilística. 

h) IFRS 16 (alteração), ‘Locações - Bonificações de rendas relacionadas com a COVID-19 após 
30 de Junho de 2021’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Abril de 2021). 
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. A alteração 
estende a data de aplicação da alteração à IFRS 16 – ‘Locações - Bonificações de rendas 
relacionadas com a COVID-19’ de 30 de Junho de 2021 até 30 de Junho de 2022. As 
condições de aplicação do expediente prático mantém-se, sendo que: i) caso o locatário já 
estiver a aplicar o expediente prático de 2020, terá de continuar a aplicá-lo a todos os 
contratos de locação com características similares, e em condições comparáveis; e ii) caso 
o locatário não tenha aplicado o expediente prático às bonificações de rendas elegíveis de 
2020, não poderá aplicar esta extensão à alteração de 2020. Esta alteração é aplicada 
retrospectivamente com os impactos reflectidos como um ajustamento ao saldo de abertura 
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dos resultados transitados do período de relato anual em que o locatário aplica esta alteração 
pela primeira vez. 
 IAS 12 (alteração), ‘Imposto diferido relacionado com activos e passivos associados a uma 
única transacção’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2023). 
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. A IAS 12 
passa a exigir que as entidades reconheçam imposto diferido sobre determinadas 
transacções específicas, quando o seu reconhecimento inicial dê origem a valores iguais de 
diferenças temporárias tributáveis e diferenças temporárias dedutíveis. As transacções 
sujeitas referem-se ao registo de: i) activos sob direito de uso e passivos de locação; e ii) 
provisões para desmantelamento, restauro ou passivos semelhantes, e os correspondentes 
valores reconhecidos como parte do custo do activo relacionado, quando na data do 
reconhecimento inicial não relevem para efeitos fiscais. Estas diferenças tributáveis deixam 
de ser sujeitas à isenção de reconhecimento inicial de impostos diferidos. O efeito acumulado 
da aplicação inicial desta alteração é reconhecido como um ajustamento ao saldo de abertura 
dos resultados transitados (ou outro componente do capital próprio, conforme apropriado) do 
período comparativo mais antigo apresentado.  

i) IFRS 17 (nova), ‘Contratos de seguro’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 
de Janeiro de 2023). Esta norma ainda está sujeita ao processo de endosso pela União 
Europeia. Esta nova norma substitui o IFRS 4 e é aplicável a todas as entidades que emitam 
contratos de seguro, contratos de resseguro e contratos de investimento com características 
de participação discricionária. A IFRS 17 baseia-se na mensuração corrente das 
responsabilidades técnicas, as quais são reavaliadas a cada data de relato. A mensuração 
corrente pode ser efectuada pela aplicação do modelo completo (“building block approach”) 
ou simplificado (“premium allocation approach”). O modelo completo baseia-se em cenários 
de fluxos de caixa descontados ponderados pela probabilidade de ocorrência e ajustados 
pelo risco, e uma margem de serviço contratual, a qual representa a estimativa do lucro futuro 
do contrato. Alterações subsequentes dos fluxos de caixa estimados são ajustados contra a 
margem de serviço contratual, excepto se esta se tornar negativa. A IFRS 17 é de aplicação 
retrospectiva com algumas isenções na data da transição. 

j) IFRS 17 (alteração), ‘Contratos de seguro’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou 
após 1 de Janeiro de 2023). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela 
União Europeia. Esta alteração compreende alterações específicas em oito áreas da IFRS 
17, tais como: i) âmbito; ii) nível de agregação dos contratos de seguros; iii) reconhecimento; 
iv) mensuração; v) modificação e desreconhecimento; vi) apresentação da Demonstração da 
posição financeira; vii) reconhecimento e mensuração da Demonstração dos resultados; e 
viii) divulgações.  Esta alteração também inclui clarificações, que têm como objectivo 
simplificar alguns dos requisitos desta norma e agilizar a sua implementação. 
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2.4 Transacções em moeda estrangeira 

As transacções em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional (Kwanza) à taxa 
de câmbio médio em vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira, são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 
médio em vigor na data de balanço. As diferenças cambiais resultantes da conversão são 
reconhecidas em resultados. Os activos e passivos não monetários denominados 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 activos 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 determinado e reconhecido por contrapartida de resultados, com excepção 
daqueles reconhecidos em activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, 
cuja diferença é registada por contrapartida de reservas. 
As demonstrações financeiras do BCGA encontram-se expressas em milhares de Kwanzas, 
tendo os activos e passivos denominados em outras divisas sido convertidos para moeda 
nacional, com base no câmbio médio indicativo publicado pelo BNA naquelas datas. Em 30 de 
Junho de 2021 e 2020, e 31 de Dezembro 2020, as taxas de câmbio médias do Dólar dos Estados 
Unidos (USD) e do Euro (EUR), face ao Kwanza (Kz), eram os seguintes: 

 

 

2.5 Instrumentos financeiros – IFRS 9 

2.5.1 Classificação e mensuração de instrumentos financeiros 

2.5.1.1 Activos financeiros 

A classificação de activos financeiros é determinada no reconhecimento inicial e é expectável 
que as reclassificações 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. 
Existem três categorias, de acordo com a IFRS 9, para instrumentos financeiros – Custo 
amortizado, Justo valor através de outro rendimento integral (“FVOCI”) e Justo valor através de 
resultados (“FVTPL”). 
2.5.1.1.1 Instrumentos de capital 
Os instrumentos de capital são obrigatoriamente mensurados ao justo valor, com as variações a 
serem reflectidas em resultados, ou seja, são classificados em “FVTPL”. Os instrumentos de 
capital são considerados como mantidos para negociação quando a entidade tem a intenção de 
negociar as posições com vista a realizar um lucro a curto prazo. 
Contudo, no reconhecimento inicial, existe a opção irrevogável, e numa base de instrumento-a-
instrumento, de classificar os instrumentos de capital em “FVOCI”. Esta opção é aplicável 
somente a instrumentos que não são mantidos para negociação e que não estão reconhecidos 
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como contingente por um comprador numa combinação de negócio na qual a IFRS 3 - 
‘Combinações de Negócios’ se aplica. 
Com a aplicação da opção irrevogável de classificação em “FVOCI”, os ganhos e perdas nos 
investimentos em instrumentos de capital designados em “FVOCI” serão reconhecidos em outro 
rendimento integral e nunca poderão ser reclassificados de capital para resultados (mesmo 
quando os mesmos são desreconhecidos). Os dividendos são usualmente reconhecidos em 
resultados. Contudo, se concluir-se que os mesmos representam uma recuperação de parte do 
custo de investimento, os mesmos não serão reconhecidos em resultados. O instrumento de 
capital não é submetido a análise de imparidade, mesmo quando é aplicada a opção irrevogável 
de classificação em “FVOCI”. 
2.5.1.1.2 Instrumentos de dívida 
De acordo com a IFRS 9, todas as categorias de mensuração estão disponíveis para os 
instrumentos de dívida, nomeadamente: 

i. Custo amortizado; 
ii. Justo valor através de outro rendimento integral (“FVOCI”); e 
iii. Justo valor através de resultados (“FVTPL”). 

Existe a opção irrevogável de designar um instrumento financeiro que poderia ser de outra forma 
mensurado ao custo amortizado ou ao justo valor através de outros rendimento integral, para ser 
mensurado ao justo valor através de resultados na opção de justo valor (“FVO”), se tal 
designação eliminar ou reduzir significativamente a inconsistência no reconhecimento e 
mensuração (mismatch contabilístico) que de outra forma levaria a que a mensuração dos activos 
e passivos ou o reconhecimento dos ganhos e perdas fosse efectuada em diferentes bases. 
A classificação e mensuração subsequente dos instrumentos de dívida nas categorias anteriores 
é efectuada com base em dois elementos: 

i. modelo de negócios do BCGA para a gestão de instrumentos de dívida; e 
ii. características dos fluxos de caixa contratuais de instrumentos de dívida. 

 
Modelo de Negócio 
Definição e documentação do Modelo de Negócio 
O modelo de negócio representa a forma como o BCGA gere os seus activos financeiros com o 
intuito de gerar fluxos de caixa, o que, de acordo com a IFRS 9, pode ser através da recolha dos 
fluxos de caixa contratuais (Hold-to-Collect – “HTC”), um modelo misto de recolha dos fluxos de 
caixa contratuais e realização de vendas perante a identificação de oportunidades de mercado 
(“HTC and Sell”) ou outros modelos de negócio (por exemplo trading). 
As categorias de mensuração são aplicadas de acordo com o modelo de negócio atribuído aos 
instrumentos de dívida – 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 análise é realizada com um 
nível de agregação mais alto (i.e. numa base de carteira-a-carteira). O BCGA pode optar por 
mais do que um modelo de negócio para a gestão dos seus instrumentos de dívida. 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   110 

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.). 
Modelo de Negócio - Hold-to-collect ("HTC") 
Os activos financeiros relevados num modelo “HTC” são geridos de forma a realizar os fluxos de 
caixa através da recolha 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 fluxos de caixa 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, desde que 
estas vendas não sejam significativas. 
Modelo de Negócio - Hold-to-collect and Sell ("HTC and Sell") 
Quer a recolha dos fluxos de caixa contratuais quer as vendas são parte integrante do objectivo 
deste modelo de negócio. Para a categoria "HTC and Sell" 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 financiar aquisições antecipadas. Neste caso, a 
classificação dos instrumentos de dívida, foca-se não no modelo de negócio em si, mas na forma 
como estes instrumentos são geridos de forma a cumprir os objectivos do modelo de negócio.  
Um modelo de negócio cujo objectivo é alcançado através, quer da recolha dos fluxos de caixa 
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 integrante 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 parte integrante 
da forma de alcançar o objectivo deste modelo de negócio. 
Modelo de Negócio - Outros 
Este modelo inclui todos os portfólios geridos de outras formas que não “HTC” ou “HTC and Sell” 
e inclui nomeadamente portfólios que: 

● São geridos com o objectivo de realizar fluxos de caixa 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 portfólio de instrumentos 
financeiros identificados como sendo geridos em conjunto e para os quais existe 
evidência de um padrão actual de realização de lucro no curto prazo; ou 

● Um derivado, excepto derivados designados e efectivos para instrumentos de 
cobertura. 
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Solely Payments of Principal and Interest on the principal amount outstanding (“SPPI”) 
Nos modelos de negócio “HTC” e "HTC and Sell", a classificação e mensuração dos instrumentos 
de dívida dependem também das características dos fluxos de caixa contratuais. Desta forma, o 
BCGA determina, para cada activo financeiro, se os fluxos de caixa contratuais previstos 
correspondem, exclusivamente, ao pagamento de capital e juros sobre o capital em dívida, 
através da realização de testes SPPI. 
De acordo com a 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 consideração 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 seguintes 
componentes: 

i) Valor temporal do dinheiro: componente dos juros que apenas tem em consideração 
a passagem do tempo, sem considerar outros riscos ou custos associados com a 
manutenção dos activos financeiros. Para determinar se este é o único elemento 
considerado, o BCGA aplica julgamentos e tem em consideração factores relevantes 
como a moeda em que se encontra expresso o instrumento de dívida e o período de 
refixação das taxas de juro; 

ii) Risco de crédito: esta componente pretende compensar o credor pela possibilidade 
de incumprimento futuro do devedor; 

iii) Outros riscos e custos: incluem o risco de liquidez ou custos administrativos; e 
iv) Margem de lucro: margem adicional que o credor requer ao devedor. 

Instrumentos de dívida - Custo amortizado 
Um instrumento de dívida será classificado e subsequentemente mensurado ao custo amortizado 
somente se as seguintes condições se verificarem: 

● Modelo de Negócio: o instrumento de dívida é mantido num modelo de negócio cujo 
objectivo é deter o activo de forma a obter os fluxos de caixa contratuais (“HTC”); e 

● Cumprimento com o critério SPPI: os termos contratuais dos títulos de dívida 
originam em datas específicas fluxos de caixa que são somente pagamentos de 
capital e de juros sobre o montante de capital em dívida (“SPPI”). 

Os instrumentos financeiros designados ao custo amortizado são, no momento do 
reconhecimento inicial, registados ao justo valor acrescido de qualquer custo de transacção 
directamente atribuível à sua aquisição ou emissão. O justo valor no momento inicial de um activo 
ou passivo financeiro designado ao custo amortizado é normalmente o preço de transacção 
desde que o activo não possua uma taxa de juro abaixo do mercado (IFRS 13 – ‘Justo valor: 
mensuração e divulgação’). 
Na mensuração subsequente os instrumentos são sujeitos a imparidade (reconhecida por 
contrapartida de resultados em “Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e 
recuperações”), o juro é reconhecido em resultados (“Juros e rendimentos similares”) utilizando 
a taxa de juro efectiva sobre o valor contabilístico bruto (excepto no caso de activos com 
imparidade em que a taxa de juro é aplicada sobre o valor contabilístico líquido de imparidade) 
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e os ganhos e perdas cambiais são igualmente reconhecidos em resultados (“Resultados 
cambiais”). 
Instrumentos de dívida - Justo valor através de outro rendimento integral (“FVOCI”) 
O instrumento de dívida será classificado e mensurado ao “FVOCI” se ambas 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 fluxos de caixa contratuais e, 
eventualmente, ganhar com a sua venda (“HTC and Sell”); e 

● Cumprimento com o critério SPPI os termos contratuais dos títulos de dívida 
originam em datas específicas fluxos de caixa que são somente pagamentos de 
capital e de juros sobre o montante de capital em dívida (“SPPI”). 

Os requisitos de mensuração subsequente para os activos mensurados ao “FVOCI” continuam 
a ser aplicados de acordo com a IFRS 13. 
Os ganhos e perdas relativos aos instrumentos de dívida classificados em “FVOCI” resultantes 
de alterações no seu justo valor são reconhecidos em outro rendimento integral e, no momento 
da sua alienação, os respectivos ganhos ou perdas acumuladas em outro rendimento integral 
são reclassificados para “Resultados de activos financeiros ao justo valor através de outro 
rendimento integral”. Apresentam-se como excepção ao referido os casos a seguir apresentados 
que são reconhecidos em resultados: 

● O juro é reportado em “Juros e rendimentos similares” utilizando o método de taxa de 
juro efectiva; 

● A imparidade e reversões são registadas em “Imparidade para outros activos 
financeiros líquida de reversões e recuperações”; e 

● Os dividendos, a não ser que representem um reembolso de parte do investimento. 
No que diz respeito a títulos de dívida, quando o activo é desreconhecido, o ganho ou perda 
acumulada previamente reconhecida em outro rendimento integral é reclassificada para 
“Resultados de activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral”. 
 

Instrumentos de dívida - Justo valor através de resultados (“FVTPL”) 
Qualquer instrumento financeiro que não recaia em nenhuma das categorias anteriores deverá 
ser classificado e mensurado ao justo valor através de resultados (“FVTPL”). 
Os requisitos de mensuração subsequentes para os activos mensurados ao “FVTPL” continuam 
a ser aplicados de acordo com a IFRS 13. 
Ganhos e perdas em activos financeiros classificados em “FVTPL “, resultantes de alterações no 
seu justo valor ou de alienações são reconhecidos em “Resultados de activos financeiros 
avaliados ao justo valor através de resultados”. 
O juro é reportado em “Juros e rendimentos similares” pelo menos mensalmente numa base de 
diferimento para os títulos de dívida registados ao “FVTPL”. Os rendimentos de dividendos são 
também incluídos em resultados. 
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2.5.1.2 Passivos financeiros 
Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual 
da sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, 
independentemente da sua forma legal. 
Os passivos financeiros são desreconhecidos quando a obrigação subjacente é liquidada, expira 
ou é cancelada.  
O BCGA designa, no seu reconhecimento inicial, certos passivos financeiros ao justo valor 
através de resultados (Opção de Justo Valor) desde que se verifique pelo menos um dos 
seguintes requisitos: 

● Os passivos financeiros são geridos, avaliados e analisados internamente com base 
no seu justo valor; 

● São contratadas operações de derivados com o objectivo de efectuar a cobertura 
económica desses activos ou passivos, assegurando-se assim a consistência na 
valorização dos activos ou passivos e dos derivados (mismatch contabilístico); ou 

● os passivos financeiros contêm derivados embutidos. 
Os passivos financeiros são registados inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de 
transacção incorridos e subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa 
efectiva, com a excepção dos passivos financeiros designados ao justo valor através de 
resultados, os quais são registados ao justo valor. 
 
2.5.1.3 Compensação de instrumentos financeiros 
O BCGA procede à compensação de activos e passivos financeiros, apresentando um valor 
líquido no balanço quando, e apenas quando, o BCGA tem o direito irrevogável de os compensar 
numa base líquida e tem a intenção 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 decorrentes de um grupo de transacções de natureza similar. 
 
2.5.2 Imparidade de activos financeiros 
O modelo de imparidade desenvolvido de acordo com a norma IFRS 9 é aplicável aos seguintes 
activos financeiros: 

● Todos os activos financeiros mensurados ao custo amortizado (incluindo contratos de 
locação em que o BCGA actua como locador - IFRS 16 – ‘Locações’); 

● Instrumentos de dívida mensurados ao justo valor através de outro rendimento 
integral (“FVOCI”); 

● Créditos documentários e garantias e avales prestados; e 
● Direitos e obrigações conforme referenciados pela IFRS 15 – ‘Rédito de contratos 

com clientes’, nos casos em que esta norma remete a contabilização para a IFRS 9. 
Estes activos financeiros são divididos em 3 grupos de risco, dependendo da degradação 
significativa de risco de crédito: 
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● Estágio 1 - Activos sem degradação significativa de risco de crédito desde o 
reconhecimento inicial; 

● Estágio 2 - Activos com degradação significativa de risco de crédito desde o 
reconhecimento inicial; e, 

● Estágio 3 - Activos para os quais existe evidência objectiva de imparidade (activos em 
default ou com imparidade na originação ou na aquisição). 

A norma IFRS 9 não define um conceito de default, no entanto, o BCGA aplica a mesma definição 
de default utilizada para efeitos de gestão, a nível interno do risco de crédito. 
A classificação em estágio 2 baseia-se na observação de um aumento significativo do risco de 
crédito (Significant Increase in Credit Risk – “SICR”) desde o reconhecimento inicial. O “SICR” é 
identificado através de critérios qualitativos como é o caso de atrasos superiores a 30 dias, 
créditos reestruturados por dificuldades financeiras, entre outros. 
Dependendo da classificação do estágio dos activos, as perdas de crédito são estimadas de 
acordo com os seguintes critérios: 

● Perdas Esperadas a 12 meses: perda esperada resultante de um evento de perda 
que ocorre nos 12 meses após a data de cálculo, sendo aplicada para activos em 
estágio 1; e 

● Perdas Esperadas ao longo da vida do activo: perda esperada obtida através da 
diferença entre os fluxos de caixa contratuais e os fluxos de caixa que o BCGA espera 
vir a receber até à maturidade dos activos. Ou seja, a perda esperada resulta de todos 
os potenciais eventos de perda até à maturidade, sendo aplicada para activos em 
estágio 2 e 3. 

As perdas esperadas são uma estimativa, ponderada pela probabilidade, das reduções no valor 
dos fluxos de caixa resultantes do default ao longo do horizonte relevante. As perdas esperadas 
são descontadas para a data de reporte usando a taxa de juro efectiva. 
O apuramento da perda esperada baseia-se em informações históricas e actuais, mas deve 
igualmente incorporar cenários de projecções futuras que sejam fiáveis, razoáveis, suportáveis 
e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. 
A avaliação da evidência objectiva de imparidade é efectuada numa base individual para 
exposições significativas e numa base colectiva para as restantes exposições. Caso se 
determine que não existe evidência objectiva de imparidade para uma determinada exposição, 
quer seja significativa ou não, o cálculo de imparidade é realizado com base no modelo colectivo. 
Na Nota 33 é apresentado maior detalhe sobre o modelo de imparidade aplicado aos diferentes 
tipos de instrumentos de dívida reconhecidos no activo do BCGA. 
 
2.5.3 Desreconhecimento de activos financeiros com Imparidade na originação/aquisição 
Os activos com imparidade na originação ou na aquisição (“POCI”) são activos em situação de 
imparidade no reconhecimento inicial – um activo tem imparidade se um ou mais eventos 
ocorreram e tiveram impacto negativo nos fluxos de caixa futuros esperados do activo. 
Os dois eventos que levam à originação de exposições em POCI: 
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● Novos activos financeiros em situação de imparidade após alterações que levem ao 
desreconhecimento e reconhecimento de uma nova operação; e 

● Novas exposições a clientes em situação de imparidade. 
O BCGA desreconhece um activo financeiro quando, e apenas quando, expira o direito contratual 
ao recebimento dos fluxos de caixa 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 fluxos de caixa desse 
activo financeiro ou se forem mantidos os direitos contratuais ao recebimento dos fluxos de caixa, 
mas o BCGA assume uma obrigação contratual de entregar esses fluxos de caixa a um ou mais 
beneficiários. 
No caso em que sejam mantidos os direitos contratuais ao recebimento dos fluxos de caixa, 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 beneficiário 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 fluxos de caixa recebidos sem atrasos materiais e 
não seja permitido reinvestir esses fluxos de caixa até ao seu pagamento. 

Quando os fluxos de caixa contratuais de um activo financeiro são renegociados ou de outra 
forma modificados e essa renegociação ou modificação não resulta no desreconhecimento 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 activo deve ser determinado como o valor actual dos fluxos de caixa renegociados ou 
modificados, descontado à taxa efectiva original do activo (ou à taxa de juro ajustada no caso de 
créditos adquiridos ou originados em situação de imparidade) ou, quando aplicável, à taxa de 
juro efectiva revista. Quaisquer custos ou comissões incorridas são incluídos no novo valor de 
balanço bruto e diferidos durante o período de vida remanescente do activo. 
Num cenário em que a modificação dos fluxos contratuais 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 motivadas por reestruturação de um activo 
por dificuldades financeiras do devedor, o novo activo é considerado POCI, sendo as 
perdas por imparidade sempre reconhecidas numa base lifetime, ou seja, o novo activo 
nunca poderá ser classificado como estágio 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 reestruturado por dificuldades financeiras, 
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continuará a manter esta marcação, sendo que o período de cura é reiniciado a partir da 
data da última reestruturação; e 

f) Para um activo financeiro originalmente classificado no estágio 3, para efeitos do modelo 
de imparidade cuja modificação contratual conduz ao respectivo desreconhecimento, o 
novo activo financeiro a reconhecer manter-se-á classificado no estágio 3, podendo, em 
função dos critérios definidos pelo BCGA para efeitos da definição de incumprimento, 
passar posteriormente para o estágio 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 desreconhecimento do activo 
financeiro. Desta forma, o BCGA alinhou a sua política com o accionista maioritário onde 
consolida (CGD), e definiu:  

● A abordagem para decisão relativamente ao desreconhecimento ou não de um activo 
financeiro por alteração aos fluxos de caixa contratuais deverá ter em consideração as 
razões que conduziram à respectiva modificação. A este nível são identificadas duas 
razões:  

o Dificuldades financeiras do devedor; e 
o Motivações comerciais.  

Dificuldades financeiras do devedor  
Modificações contratuais que resultem do normal processo de recuperação de crédito em 
incumprimento por dificuldades financeiras do devedor não deverão por princípio 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 cliente são necessárias à recuperação do crédito concedido e 
constituem uma consequência desse processo; e 

ii. No caso de ser reconhecida uma nova operação, esta seria dissociável da 
operação original. No entanto, o BCGA, em circunstâncias normais, não 
concederia o financiamento com condições contratuais iguais às condições do 
processo de reestruturação.  

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 considerados apenas capital e juros (SPPI) nos termos definidos 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 directamente relacionada com o devedor original. 

Nestes casos excepcionais as alterações contratuais deverão dar lugar ao desreconhecimento 
do activo financeiro. 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 alteração contratual exceder os mKz100.000 e a diferença entre o valor descontado 
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dos fluxos de caixa do activo financeiro com as novas condições e o valor descontado dos fluxos 
de caixa do activo originalmente reconhecido, actualizados à taxa efectiva original, for superior a 
10%. Consequentemente, uma alteração contratual que caia nesta situação poderá, em função 
da conclusão desta análise específica, conduzir ao desreconhecimento do activo financeiro e ao 
reconhecimento de um novo instrumento financeiro. 
Motivações comerciais  
Todas as modificações contratuais originadas por motivações 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 as condições de 
mercado actuais sobre o valor em dívida, na medida em que ocorrem a pedido da 
contraparte e, caso o pedido não seja atendido, o cliente pode terminar a operação 
tendo a capacidade de contratar uma operação semelhante ou até mais favorável 
noutra Instituição de Crédito; e 

ii. O objectivo e/ou montante contratualizado sofrer alterações e não cumprir com os 
termos contratuais do contrato original. 
 

2.6 Outros activos tangíveis 
Os outros activos tangíveis são registados ao custo de aquisição, reavaliados ao abrigo das 
disposições legais aplicáveis e deduzidos das depreciações e perdas por 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 benefícios económicos futuros para o BCGA. Os custos de reparação, 
manutenção e outras despesas associadas ao seu uso, não incorporados no activo, são 
reconhecidos como custo do exercício, na rubrica “Fornecimentos e serviços de terceiros”. 
As depreciações 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 discriminado: 

 

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos restantes activos são registadas em 
custos do exercício. 
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Quando existe indicação de que um activo possa estar em imparidade, com base em análises 
periódicas, a IAS 36 - Imparidade de activos exige que o seu valor recuperável seja estimado 
(maior de entre o valor de uso e o justo valor), devendo ser reconhecida uma perda por 
imparidade sempre que o valor líquido de um activo exceda o seu valor recuperável. Esta perda 
é reconhecida em resultados na rubrica “Imparidade para outros activos líquida de reversões e 
recuperações”. As perdas por imparidade podem ser revertidas também com impacto em 
resultados, até ao valor que os activos teriam se a imparidade nunca tivesse sido reconhecida, 
caso subsequentemente se verifique um aumento no valor recuperável do activo. 
 

2.7 Activos intangíveis 

Software 

Os custos incorridos com a aquisição de software a terceiras entidades são capitalizados, assim 
como as despesas adicionais suportadas pelo BCGA necessárias à sua implementação. Estes 
custos são depreciados linearmente pelo período da vida útil estimado, a qual se situa 
normalmente em 3 anos. 
Encargos com projectos de investigação e desenvolvimento 

Os custos directamente relacionados com o desenvolvimento de aplicações informáticas, sobre 
os quais seja expectável que estes venham a gerar benefícios económicos futuros para além de 
um exercício, são reconhecidos e registados como activos intangíveis.  
Todos os restantes encargos relacionados com os serviços informáticos são reconhecidos como 
custos quando incorridos. 
 

Activos não correntes detidos para venda 
A norma IFRS 5 - ‘Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais 
descontinuadas’ é aplicável a activos isolados e também a grupos de activos a alienar, através 
de venda ou outro meio, de forma agregada 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 classificados como detidos para venda sempre que seja 
expectável 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: 

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 venha a concretizar até 12 meses após a 

classificação do activo nesta rubrica (prazo que permite também dar cumprimento à 
Directiva N.º 01/DSB/DRO/2020 emitida pelo BNA). 

Os activos registados nesta rubrica não são depreciados, sendo valorizados ao menor entre o 
custo de aquisição e o justo valor, deduzido dos custos a incorrer na venda. O justo valor destes 
activos é determinado com base em avaliações de peritos. Caso o valor registado em balanço 
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seja superior ao justo valor, deduzido dos custos de venda, são registadas perdas por imparidade 
na rubrica “Imparidade para outros activos líquidos de reversões 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 classificado como detido para venda, se o atraso for causado por acontecimentos e 
circunstâncias fora do controlo do BCGA e se houver suficiente prova de que o BCGA continua 
comprometido com o seu plano de vender o activo. Adicionalmente, no âmbito da legislação em 
vigor do BNA, o BCGA após 12 meses de registo de um activo como Activo não corrente 
disponível para venda, solicita ao BNA o registo contínuo nessa rubrica 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 contabilístico, 
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 detidos 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 
ponderadas as particularidades do imóvel assim como da estratégia 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 investimento, 
situações de ocupação, contratos de arrendamento ou outros susceptíveis de influenciar o seu 
valor. 
Adicionalmente, esta valorização foi ajustada às indicações dadas pelo BNA através da Directiva 
N.º 13/DSB/DRO/2019, sendo considerados os seguintes haircuts atendendo à antiguidade da 
avaliação dos imóveis: 

 Haircut 

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% 

 

2.8 Locações - IFRS 16 

Na data de início de cada contrato, o BCGA avalia se o âmbito do mesmo corresponde a um 
contrato de locação ou se contém uma locação. Uma locação é definida como um contrato, ou 
parte de um contrato, através do qual se atribui o direito de controlar o uso de um activo 
identificável, por um determinado período de tempo, em troca de uma retribuição. 
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Para avaliar se um contrato transmite o direito de controlar o uso de um activo identificado, o 
BCGA avalia, se: 

I. o contrato envolve o uso de um activo identificado – o activo poderá ser especificado de 
forma explícita 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 BCGA 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; 

II. o BCGA tem o direito de obter substancialmente todos os benefícios económicos do uso 
do activo identificado, durante todo o período de utilização; e 

III. o BCGA tem o direito de orientar o uso do activo identificado. O BCGA 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 usado 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 
BCGA tem o direito de orientar o uso do activo se: 

a. o BCGA 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 essas instruções de exploração; ou 

b. o BCGA concebeu o activo (ou aspectos específicos do activo) de uma forma que 
determine previamente o modo e a finalidade com que o activo será usado durante 
todo o período de utilização. 

O BCGA aplica 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 BCGA 
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 BCGA 
optou por não separar as componentes de não locação e contabilizar as componentes da locação 
e de não locação como uma única componente. 

Como locatário 

O BCGA 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 locação recebidos), adicionado de quaisquer custos 
directos iniciais incorridos e da estimativa dos custos para desmantelamento 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 depreciado 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 primeiro. A vida útil estimada dos activos sob direito de uso é 
determinada seguindo os mesmos princípios dos outros activos tangíveis. Adicionalmente, o 
activo sob direito de uso é periodicamente deduzido das perdas por imparidade, se existirem, e 
ajustado por determinadas re-mensurações do passivo da locação. 

O passivo da locação é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos da locação 
que não tenham sido efectuados nesta data, descontados segundo a taxa de juro implícita na 
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locação, se essa taxa puder ser facilmente determinada. Se a taxa não puder ser facilmente 
determinada, deve ser utilizada a taxa incremental de financiamento do BCGA. Por norma, o 
BCGA 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 pagamentos pelo direito de usar o activo subjacente durante o prazo de locação que 
não tenham sido efectuados nesta 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 BCGA 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 BCGA. 

O passivo da locação é mensurado ao custo de amortizado usando o método da taxa de juro 
efectiva. É re-mensurado quando existe uma alteração aos pagamentos futuros da locação 
decorrentes de uma alteração num índice ou taxa, quando ocorre uma alteração na estimativa 
do BCGA do montante que se espera pagar ao abrigo de uma garantia de valor residual, ou 
sempre que o BCGA altera a sua avaliação sobre a expectativa de exercer ou não uma opção 
de compra, prorrogação ou rescisão. 
Sempre que o passivo da locação é re-mensurado, o BCGA reconhece o montante da re-
mensuração do passivo da locação como um ajustamento ao activo sob direito de uso. No 
entanto, caso a quantia escriturada do activo sob direito de uso se encontre reduzida a zero e 
houver uma outra redução na mensuração do passivo da locação, o BCGA reconhece essa 
redução na demonstração de resultados. 
O BCGA apresenta os activos sob direito de uso que não correspondem à definição de 
propriedade de investimento em “Outros activos tangíveis” e os passivos da locação em “Outros 
passivos” no balanço. 
O BCGA 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 BCGA 
reconhece as despesas associadas a estes contratos directamente em resultados na rubrica 
“Fornecimentos e serviços de terceiros”. 
Como locador 
Quando o BCGA actua como locador, no início da locação determina se a mesma deve ser 
classificada como uma locação operacional ou uma locação financeira. 
Para classificar cada locação, o BCGA efectua uma avaliação global sobre se a locação transfere 
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do activo subjacente. No 
caso de a locação transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à 
propriedade do activo subjacente, a mesma é classificada como locação financeira, caso 
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contrário, como locação operacional. Como parte desta avaliação, o BCGA considera alguns 
indicadores tais como se a locação é realizada para a maior parte da vida económica do activo. 
Quando o BCGA é um locador intermediário, este contabiliza os seus interesses na locação 
principal e na sublocação 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 BCGA aplica a isenção de reconhecimento descrita anteriormente, o BCGA classifica a 
sublocação como uma locação operacional. 

Se um contrato contém componentes de locação e de não locação, o BCGA aplicará a IFRS 15 
para imputar a retribuição prevista no contrato. 

O BCGA reconhece os pagamentos de locação recebidos sob locações operacionais como 
proveito numa base linear durante o prazo da locação. 

 

2.9 Impostos sobre lucros 
O BCGA encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado 
fiscalmente um contribuinte que integra o Grupo A. 
A 1 de Janeiro de 2015, entrou em vigor o Código do Imposto Industrial, aprovado pela Lei n.º 
19/14, de 22 de Outubro, o qual passou a determinar, entre outros, que os rendimentos sujeitos 
a Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC) são dedutíveis para efeitos de determinação do 
lucro tributável, não consubstanciando o IAC um gasto dedutível fiscalmente. 
A 20 de Julho de 2020, foi publicada a Lei n.º 26/2020 que introduziu diversas alterações ao 
Código do Imposto Industrial, nomeadamente, o aumento da taxa de imposto aplicável às 
instituições financeiras de 30% para 35%. 
O Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/11, de 30 de Dezembro, veio introduzir diversas 
alterações legislativas ao Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais, tendo sido, 
entretanto, alterado pelo Decreto Legislativo Presidencial n.º 2/14, de 20 de Outubro. 
O total dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba os impostos correntes e os 
impostos diferidos. 
 

Imposto corrente 
O imposto corrente engloba o Imposto Industrial, o qual é calculado com base no lucro tributável 
do exercício, podendo este ser diferente do resultado contabilístico em resultado de ajustamentos 
nos termos do Código do Imposto Industrial. 
Adicionalmente, nos termos do Código do Imposto Industrial, os contribuintes cuja actividade se 
encontre no âmbito dos poderes de supervisão do BNA, como é o caso do BCGA, devem 
efectuar, até ao final do mês de Agosto de cada ano, a liquidação provisória 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 financeira, apurado nos primeiros seis 
meses do exercício fiscal anterior, excluídos os rendimentos sujeitos a IAC. Com a introdução do 
novo Código do Imposto Industrial, o sujeito passivo deixa de ser obrigado a efectuar a liquidação 
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e pagamento provisório do Imposto Industrial nos casos em que tenham apurado prejuízo no ano 
anterior. 
 

Imposto diferido 
O imposto diferido corresponde ao impacto no imposto a recuperar/pagar em períodos futuros 
resultantes de diferenças 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 activos por impostos diferidos são reconhecidos apenas quando é possível determinar a 
existência de lucros tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para 
efeitos fiscais (incluindo prejuízos fiscais reportáveis). 
Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa estarem 
em vigor à data da reversão das diferenças temporárias, que correspondem às taxas aprovadas 
ou substancialmente aprovadas na data de balanço. O BCGA procede, conforme estabelecido 
na IAS 12 – Imposto sobre o Rendimento, parágrafo 74, à compensação dos activos e passivos 
por impostos diferidos 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 tributáveis que 
pretendam liquidar passivos e activos por impostos 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 diferidos se esperem que sejam liquidados ou recuperados. 
 

Imposto sobre a Aplicação de Capitais (“IAC”) 
O IAC incide, genericamente, sobre os rendimentos provenientes das aplicações financeiras do 
Banco. A taxa varia entre 5% (no caso de juros, prémios de amortização ou reembolso e outras 
formas de remuneração de títulos de dívida pública, obrigações, títulos de participação ou outros 
títulos análogos emitidos por qualquer sociedade, que se encontrem admitidos à negociação em 
mercado regulamentado e a sua emissão apresente uma maturidade igual ou superior a três 
anos) e 15%.  
Adicionalmente, nos termos do Código do Imposto Industrial, não é aceite como gasto dedutível 
para efeitos de apuramento da matéria colectável o próprio IAC (artigo 18.º), bem como, por outro 
lado, deduzir-se-ão ao lucro tributável, os rendimentos sujeitos a IAC (artigo 47.º). 
 

2.10 Benefícios aos empregados 
O crédito a colaboradores inclui os empréstimos concedidos a colaboradores no âmbito do 
estabelecido em normativos internos. Estes créditos têm associados taxas bonificadas pelo que, 
de acordo com a IAS 19 - ‘Benefícios a colaboradores’, o BCGA quantifica o benefício ao 
colaborador no momento do reconhecimento inicial, como a diferença entre o capital financiado 
e o justo valor do crédito concedido, que corresponde à soma dos fluxos de caixa contratuais 
descontados à taxa média de mercado aplicável aos clientes do BCGA no mesmo período. Este 
montante é depois diferido de forma linear durante o período mais curto entre (i) a duração 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. 
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Os benefícios de curto prazo a empregados são registados como custo assim que o serviço 
associado tiver sido prestado. É reconhecido um passivo pelo montante expectável a ser 
liquidado se o BCGA tiver uma obrigação presente, legal ou construtiva, de pagar este montante 
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 BCGA tem como objectivo atribuir apoio financeiro aos 
colaboradores na satisfação de necessidades de carácter social e material, designadamente: 

● Formação profissional bancária e financeira diferenciada, através da realização de 
acções de formação e concessão de bolsas de especialização; 

● Criação e manutenção de infra-estruturas de cariz social e de suporte de vida familiar e 
lúdico; 

● Constituição e gestão de fundos complementares de velhice e reforma; e 

● Apoio em caso de emergência social. 
As dotações financeiras do Fundo de Apoio Social são exclusivamente feitas por aprovação dos 
Accionistas 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. 
 

2.11 Provisões 
São reconhecidas provisões quando (i) o BCGA tem uma obrigação presente (legal ou 
decorrente de práticas passadas ou políticas publicadas que impliquem o reconhecimento 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– Provisões, 
passivos contingentes e activos contingentes, no que respeita à melhor estimativa do custo 
expectável ao resultado mais provável das acções 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 considera o risco associado à 
obrigação. 
As provisões são revistas no final de cada data de reporte 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 constituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar. 
No âmbito da actividade desenvolvida pelo BCGA são prestadas garantias financeiras e 
assumidos compromissos de crédito junto de entidades terceiras, que sendo rubricas 
extrapatrimoniais (ver Nota 28), e por isso passivos contingentes, podem converter-se em 
exposições de crédito a registar no balanço do BCGA. A perda esperada destes contratos é 
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estimada com base na metodologia descrita nas Notas 2.5.2 e 33, e o seu reconhecimento segue 
as regras apresentadas na Nota 2.17. 
 

2.12 Reconhecimento de juros 
Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros activos e passivos mensurados ao 
custo amortizado são reconhecidos nas rubricas de “Juros e rendimentos similares” ou “Juros e 
encargos similares” (“Margem financeira”), 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 desconta 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 financeiro. 
Para a determinação da taxa de juro efectiva, o BCGA procede à estimativa dos fluxos de caixa 
futuros considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo opções 
de pagamento antecipado), não considerando eventuais perdas por imparidade. O cálculo inclui 
as comissões pagas ou recebidas consideradas 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. 
Para os activos financeiros incluídos no estágio 3 os juros são reconhecidos em resultados com 
base no seu valor de balanço líquido de imparidade. O reconhecimento de juros é realizado 
sempre de forma prospectiva, i.e., para activos financeiros que entrem em estágio 3, os juros são 
reconhecidos sobre o custo amortizado (líquido de imparidade) nos exercícios subsequentes. 
 

2.13 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 (por exemplo comissões de 
abertura garantias prestadas), 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 (por exemplo comissões de 
transferências), o seu reconhecimento é efectuado quando o referido serviço está 
concluído de acordo com a IFRS 15; 

● quando são uma parte integrante da taxa de juro efectiva de um instrumento financeiro 
(por exemplo comissões de estudo e de preparação de dossier de processos de crédito), 
os proveitos resultantes de serviços e comissões são registados na margem financeira 
de acordo com a IFRS 9 conforme Nota 2.13. 
 

2.14 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 igualmente mais ou menos 
valias de alienações de instrumentos de dívida de activos financeiros ao justo valor através de 
outro rendimento integral e de outros activos financeiros ao custo amortizado. 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   126 

 

2.15 Caixa e seus equivalentes 
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes englobam os 
valores registados no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, 
e com risco de variação de justo valor reduzido, onde se incluem a caixa, depósitos à ordem no 
BNA e as disponibilidades em outras instituições de crédito. 
 

2.16 Garantias financeiras e Compromissos 
Garantias financeiras são contratos que obrigam o BCGA a efectuar pagamentos específicos de 
forma a reembolsar o detentor por uma perda incorrida em virtude de um devedor falhar o 
cumprimento de um pagamento. Compromissos são compromissos firmes com o objectivo de 
fornecer crédito ao abrigo de condições pré-determinadas. 
Passivos que decorrem de garantias financeiras ou compromissos dados para fornecer um 
empréstimo a uma taxa de juro abaixo do valor de mercado são inicialmente reconhecidos ao 
justo valor, sendo o justo valor inicial diferido durante o período de vida útil da garantia ou 
compromisso. Subsequentemente o passivo é registado ao mais alto entre (i) o justo valor inicial 
menos os diferimentos reconhecidos e (ii) a perda esperada calculada com base na metodologia 
descrita nas Notas 2.5.2 e 33. 
 

2.17 Resultados por acção 
Os resultados por acção básicos são calculados dividindo o resultado líquido atribuível a 
accionistas do BCGA pelo número médio ponderado de acções ordinárias em circulação, 
excluindo o número médio de acções próprias detidas pelo BCGA. 
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 potenciais são tratadas como diluidoras quando a sua 
conversão 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 alterações nas políticas 
contabilísticas, o cálculo do resultado por acção para todos os períodos apresentados é ajustado 
retrospectivamente. 
 

2.18 Reserva de actualização monetária dos fundos próprios 
Nos termos do Aviso n.º 2 / 2009, de 8 de Maio, do BNA, sobre actualização monetária, as 
instituições financeiras devem, em caso de existência de inflação, considerar mensalmente os 
efeitos da modificação 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 moeda funcional seja a moeda de uma 
economia hiperinflacionária devem ser expressas em termos da unidade de mensuração corrente 
à data do balanço. A hiperinflação é indicada pelas características do ambiente económico de 
um país que inclui, mas sem limitar, as seguintes situações: 
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i. A população em geral prefere guardar a sua riqueza em activos não monetários ou em 
moeda estrangeira 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 podem ser cotados nessa moeda; 

iii. As vendas e compras a crédito têm lugar a preços que compensam a perda esperada do 
poder de compra durante o período do crédito, mesmo que o período seja curto; 

iv. As taxas de juro, salários e preços estão, ligados a um índice de preços; e 
v. A taxa acumulada de inflação durante 3 anos aproxima-se, ou excede 100%. 

O valor resultante da actualização monetária deve ser reflectido mensalmente, a débito na conta 
de “Resultado da Actualização Monetária” da demonstração de resultados, por contrapartida do 
aumento dos saldos de fundos próprios, com excepção da rubrica Capital Social, que deve ser 
classificada numa rubrica específica (Reserva de Actualização Monetária do Capital Social) que 
só pode ser utilizada para posterior aumento de capital. 

 

Nota 3 – Principais estimativas e julgamentos utilizados na elaboração das 
demonstrações financeiras 
As IFRS estabelecem uma série de tratamentos contabilísticos e requerem que o Conselho de 
Administração efectue julgamentos e faça as estimativas necessárias para decidir qual o 
tratamento contabilístico mais adequado. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos 
utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos pelo BCGA são apresentadas nesta Nota, 
tendo como objectivo melhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta os resultados 
reportados do BCGA e a sua divulgação. Uma descrição alargada das principais políticas 
contabilísticas utilizadas pelo BCGA é apresentada na Nota 2 às demonstrações financeiras. 
Considerando que, em muitas situações, existem alternativas ao tratamento contabilístico 
adoptado pelo Conselho de Administração, os resultados reportados pelo BCGA poderiam ser 
diferentes caso um tratamento diferente fosse escolhido. O Conselho de Administração considera 
que as escolhas efectuadas são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam 
de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do BCGA 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 BCGA efectua uma revisão periódica da sua carteira de crédito de forma a avaliar a existência 
de perdas por imparidade, conforme referido na política contabilística descrita nas Notas 2.5.2 e 
33. 
O processo de avaliação da carteira de crédito de forma a determinar se uma perda por 
imparidade deve ser reconhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este processo 
inclui factores como a probabilidade de incumprimento, 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. 
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Metodologias alternativas e a utilização de outros pressupostos e estimativas poderiam resultar 
em níveis diferentes das perdas por imparidade reconhecidas e apresentadas na Nota 17, com 
o consequente impacto nos resultados do BCGA. 
O BCGA considera que a imparidade determinada com base na metodologia descrita nas Notas 
2.5.2 e 33 permite reflectir de forma adequada o risco associado à sua carteira de crédito a 
clientes, tendo em conta as regras definidas pela norma IFRS 9. 
Impacto da Pandemia COVID-19 nas perdas por imparidade 
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. 
A COVID-19 foi identificada em humanos pela primeira vez em Dezembro de 2019, na China, 
mas devido à sua rápida propagação, no final do mês de Março 2020 já estava presente em 
quase todos os países do mundo. 
Face ao contexto de incerteza relativamente ao impacto da COVID-19, o Banco continua a 
monitorizar os actuais e potenciais impactos que possam ocorrer nos activos financeiros, por via 
do aumento do risco de contraparte. 
No crédito a clientes o Banco reflectiu o potencial impacto da COVID-19 através da informação 
macroeconómica prospectiva considerada no cálculo das perdas por imparidade (Notas 17 e 33). 
O Banco considera que as perdas por imparidade dos restantes instrumentos financeiros não 
são materialmente afectadas pela COVID-19. 
 

3.2 Impostos sobre os lucros e Impostos Diferidos 
Os impostos sobre os lucros são determinados pelo BCGA com base nas regras definidas pelo 
enquadramento fiscal em vigor. No entanto, em algumas situações a legislação fiscal pode não 
ser suficientemente clara e objectiva e originar a existência de diferentes interpretações. Nestes 
casos, os valores registados resultam do melhor entendimento dos órgãos responsáveis pelo 
BCGA 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 cálculo da matéria colectável efectuado 
pelo BCGA durante um período de cinco anos. Desta forma, é possível que haja correcções à 
matéria colectável, resultantes principalmente 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. 
Para efeitos de apuramento da estimativa de impostos, atendendo à alteração do Código de 
Imposto Industrial, foram adoptados os seguintes pressupostos em conformidade com o 
entendimento e informação disponível à data do balanço: 

● Variações cambiais não realizadas: 
o As variações cambiais não realizadas correspondem à posição cambial líquida em 

moeda estrangeira; e 
o As variações cambiais não realizadas relativas a activos e passivos indexados 

que se encontram em balanço na data de fecho do exercício. 
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● Imparidades constituídas sobre créditos na parte coberta por garantia - valor nominal das 
garantias tendo em conta: 

o Reforços de imparidade no exercício sobre créditos existentes; 
o Constituição de imparidade sobre novos créditos concedidos no exercício. 

Consequentemente, diferentes interpretações da legislação fiscal podem influenciar o valor do 
Imposto Industrial e dos Impostos Diferidos reconhecidos no período e apresentados na Nota 20. 
Os pressupostos assumidos pelo Banco na determinação do imposto sobre o rendimento do 
exercício e os impostos diferidos poderão encontrar-se sujeitos a alterações, com base em 
diferentes interpretações. 
 

3.3 Justo Valor - Divulgação de instrumentos financeiros ao custo amortizado 
O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis, e na ausência de cotação 
é determinado com base na utilização de preços de transacções recentes semelhantes e 
realizadas em condições de mercado, ou com base em metodologias de avaliação baseadas em 
técnicas de fluxos de caixa futuros descontados considerando as condições de mercado, o valor 
temporal, a curva de rentabilidade e factores de volatilidade. Estas metodologias podem requerer 
a utilização de pressupostos ou julgamentos na estimativa do justo valor. Consequentemente, a 
utilização de diferentes metodologias ou de diferentes pressupostos ou julgamentos na aplicação 
de determinado modelo, poderia originar resultados financeiros diferentes daqueles reportados. 
Conforme disposto na IFRS 13, os instrumentos financeiros estão mensurados de acordo com 
os níveis de valorização descritos na Nota 32. 

 

 3.4 Provisões / Contingências 
São reconhecidas provisões sempre que exista uma obrigação presente (legal ou construtiva), 
de que seja provável 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 possibilidade de virem a ser realizados pagamentos não seja classificada 
como remota. 
A decisão quanto ao reconhecimento de provisões e respectiva 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 encerramento das demonstrações financeiras. 
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Nota 4 – Margem Financeira 

O saldo desta rubrica é composto por: 

 

Em 30 de Junho de 2021 e 2020, a rubrica de juros de crédito a clientes inclui o efeito positivo 
de mKz 667.279 e mKz 588.046, respectivamente, relativo a comissões contabilizadas de acordo 
com o método da taxa de juro efectiva. 
Em 30 de Junho de 2021 e 2020, a rubrica de juros de crédito a clientes inclui também o montante 
de mKz 35.169 e mKz 43.508, respectivamente, referente ao efeito do crédito concedido a 
colaboradores, de acordo com a IAS 19. 
Em 30 de Junho de 2021 e 2020, o efeito negativo do ajustamento das operações em estágio 3 
na rubrica de créditos a clientes com a IFRS 9 é de mKz 176.233 e mKz 455.881, 
respectivamente. 
A rubrica Juros de locações refere-se ao custo com juros relativo aos passivos de locação 
reconhecidos decorrentes da aplicação da IFRS 16. 
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Nota 5 – Resultados de serviços e comissões 

O saldo desta rubrica é composto por: 

 

 

O crescimento de mKz 1.103.714 verificado em resultados de serviços e comissões é justificado, 
essencialmente, pelo aumento das rubricas de rendimentos (i) por serviços bancários prestados, 
(ii) por operações cambiais e (iii) com expediente, comunicações e manutenção. 
 

Nota 6 – Resultados cambiais 
O saldo desta rubrica é composto por: 
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Esta rubrica inclui os resultados decorrentes da reavaliação cambial de activos e passivos 
monetários expressos em moeda estrangeira de acordo com a política contabilística descrita na 
Nota 2.4. 
Em 30 de Junho de 2021, a variação na rubrica de proveitos operações cambiais realizadas com 
clientes líquidos de custos de operações cambiais realizadas com clientes aumentaram em mKz 
1.963.868. 
 

Nota 7 – Resultados de alienação de outros activos 
O saldo desta rubrica é composto por: 

 
Em 30 de Junho de 2021, os ganhos em outros activos tangíveis resultam de mais valias com a 
alienação de mobiliário e material de transporte. 

 

Nota 8 – Outros resultados de exploração 

O saldo desta rubrica é composto por: 

 

Em 30 de Junho de 2020, a rubrica de Outros custos – Impostos directos e indirectos inclui mKz 
354.866, relativo ao Imposto sobre a Aplicação de Capitais. 
No exercício de 2021 o Banco procedeu à reclassificação do encargo suportado com IAC para a 
rubrica de Impostos Correntes, ascendendo o mesmo a 30 de Junho de 2021 a mKz 1.476.647 
(Nota 20). 
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Nota 9 – Custos com pessoal 
O saldo      desta rubrica é composto por: 

 

Os custos com pessoal aumentaram em mKz 1.130.920. No decurso do ano de 2020, procedeu-
se a um ajuste da tabela salarial em cerca de 20% em termos médios. 
O aumento dos custos com as remunerações dos órgãos sociais é justificado pela valorização 
do Dólar dos Estados Unidos face ao Kwanza. 
A 30 de Junho de 2021, a rubrica encargos sociais facultativos inclui mKz 295.620 (30 de Junho 
de 2020: mKz 313.262) referente a seguros de saúde. 
A 30 de Junho de 2021, a rubrica outros custos - colaboradores inclui mKz 35.169 (30 de Junho 
de 2020: mKz 43.508) referente ao efeito da concessão de crédito a colaboradores com taxas de 
juro inferiores às aplicadas no mercado. 
O número de colaboradores do BCGA, considerando os efectivos e os contratados a termo, 
apresenta a seguinte desagregação por categoria profissional: 
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Nota 10 – Fornecimentos e serviços de terceiros 
O saldo desta rubrica é composto por: 

 

 

Nota 11 – Resultados por Acção 
Resultados por acção básicos 
Os resultados por acção básicos são calculados efectuando a divisão do resultado pelo número 
médio ponderado de acções ordinárias em circulação. 

 

Resultados por acção diluídos 
Os resultados por acção diluídos são calculados ajustando o efeito de todas as potenciais acções 
ordinárias diluidoras ao número médio ponderado de acções ordinárias em circulação e ao 
resultado líquido. 
Os resultados por acção diluídos não diferem dos resultados por acção básicos. 
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Nota 12 – Caixa e disponibilidades em bancos centrais 
O saldo desta rubrica é composto por: 

 
A 30 de Junho de 2021, a rubrica Depósitos no BNA inclui depósitos de carácter obrigatório, no 
montante de mKz 53.027.661 (31 de Dezembro de 2020: mKz 43.232.592), que têm por objectivo 
satisfazer os requisitos legais quanto à constituição de disponibilidades mínimas de caixa. 
A 30 de Junho de 2021, as reservas obrigatórias são apuradas de acordo com o Instrutivo nº 
08/2021 de 14 de Maio que revogou aspectos pontuais plasmados na Directiva nº 05/DMA/2021 
de 05 de Maio e no Instrutivo nº 02/2021 de 10 de Fevereiro que prevê um coeficiente a ser 
aplicado sobre os saldos diários das rubricas que compõem a base de incidência de 22% para 
moeda nacional e de 17% para moeda estrangeira (exceptuando as contas do Governo Central 
e dos Governos Locais e Administrações Municipais). O coeficiente de reservas obrigatórias a 
ser aplicado sobre os saldos diários em moeda estrangeira das contas do Governo Central e dos 
Governos Locais e Administrações Municipais é de 100%. 
A 30 de Junho de 2021, a exigibilidade para a base de incidência em moeda nacional e moeda 
estrangeira é calculada semanalmente sobre a média aritmética dos saldos apurados nas 
respectivas contas de acordo com fórmula indicada na Directiva. As reservas obrigatórias em 
moeda estrangeira podem ser cumpridas em 20% com os montantes depositados junto do BNA 
e 80% em obrigações do tesouro em moeda estrangeira. 
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Nota 13 – Disponibilidades em outras instituições de crédito 
Esta rubrica a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é analisada como segue: 

 

As posições em moeda estrangeira, dizem respeito à liquidez junto dos bancos correspondentes. 

A variação das disponibilidades em Dólares Americanos e Euros, está directamente ligada ao 
esforço efectuado para o equilíbrio da posição cambial. 

A 30 de Junho de 2021, a rubrica de disponibilidades em outras instituições de crédito inclui mKz 
20.420.390 (31 de Dezembro de 2020: mKz 15.672.561) referentes a divisas disponibilizadas 
pelo BNA que ainda não foram atribuídas a clientes, sendo que terão que ser devolvidas ao BNA 
caso não sejam devidamente alocadas dentro do prazo legal. 

A perda esperada de disponibilidades em outras instituições de crédito é estimada com base na 
metodologia descrita na Notas 2.5.2 e 33 

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 todas as exposições relativas a 
disponibilidades em outras instituições de crédito encontram-se classificadas em estágio 1. 

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, os movimentos ocorridos nas perdas por 
imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores de disponibilidades em outras 
instituições de crédito foram os seguintes: 
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Nota 14 – Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 
Esta rubrica a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é analisada como segue: 

 

O escalonamento das aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito, 
incluindo juros a receber e líquido de imparidade, por prazo de vencimento a 30 de Junho de 
2021 e 31 de Dezembro de 2020, é como segue:  

      

As aplicações em 30 de Junho de 2021 venciam juros a taxas entre os 0.03% e 0.15% para 
aplicações em Dólares dos Estados Unidos (31 de Dezembro de 2020: 0.03% e os 0.70% e entre 
os 2.50% e os 6.75% para aplicações em moeda nacional). 
A perda esperada de aplicações em outras instituições de crédito é estimada com base na 
metodologia descrita nas Notas 2.5.2 e 33. Para as aplicações no BNA é aplicada a metodologia 
descrita para dívida pública na Nota 33. 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, todas as exposições relativas a aplicações 
em outras instituições de crédito encontram-se classificadas em estágio 1. 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, os movimentos ocorridos nas perdas por 
imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores de aplicações em outras 
instituições de crédito foram os seguintes: 
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Nota 15 – Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 
Esta rubrica a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é analisada como segue: 

 

A EMIS tem como objecto a gestão dos meios electrónicos e de pagamentos, bem como a 
prestação de serviços complementares. 
Em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, a participação detida pelo BCGA representa 
2,05% do capital desta empresa.  

 

Nota 16 – Investimentos ao custo amortizado 
Esta rubrica a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é analisada como segue: 

 

Até 30 de Junho de 2021, foi possível verificar o vencimento de títulos no montante de mKz 
45.175.854 e aquisições de novos títulos no montante de mKz 74.937.350. 
As Obrigações do Tesouro em moeda nacional indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados 
Unidos, reconhecem a valorização ou desvalorização cambial do seu valor nominal por 
contrapartida da rubrica de resultados cambiais (Nota 6). 
A perda esperada de investimentos ao custo amortizado é estimada com base na metodologia 
descrita nas Notas 2.5.2 e 33. 
O reforço de imparidade verificado no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021 
decorre do cumprimento dos factores e critérios estabelecidos na metodologia de imparidade em 
vigor na instituição e descrita nas Notas 2.5.2 e 33. 
A 30 de Junho de 2021, a exposição de investimentos ao custo amortizado classificada em 
estágio 2 ascende a mKz 71.220.191 (31 de Dezembro de 2020: mKz 73.395.016), à qual estão 
associadas perdas por imparidade no montante de mKz 5.944.391(31 de Dezembro de 2020: 
mKz 6.169.950). A restante exposição, no montante de mKz 162.253.006 (31 de Dezembro de 
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2020: mKz 126.451.768), encontra-se classificada em estágio 1, e tem associadas perdas por 
imparidade no montante de mKz 11.653.408 (31 de Dezembro de 2020: mKz 8.592.398).      
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, os movimentos ocorridos nas perdas por 
imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores de investimentos ao custo 
amortizado foram os seguintes: 

 

 

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o escalonamento dos investimentos ao custo 
amortizado por prazos de vencimento é como segue:  

 

Nota 17 – Crédito a Clientes 
Esta rubrica a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é analisada como segue: 

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31-12-2020

Aumentos / 
Dotações

Reposições / 
Reversões Utilizações Diferenças 

cambiais e outros
Saldo em

 30-06-2021

Imparidade em investimentos ao custo amortizado 14 762 348 6 013 791 (3 178 340) - - 17 597 799 
Total 14 762 348 6 013 791 (3 178 340) - - 17 597 799 

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31-12-2019

Aumentos / 
Dotações

Reposições / 
Reversões Utilizações Diferenças 

cambiais e outros
Saldo em
31-12-2020

Imparidade em investimentos ao custo amortizado 2 700 609 12 061 739 - - - 14 762 348 
Total 2 700 609 12 061 739 - - - 14 762 348 
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A 30 de Junho de 2020 a rubrica de crédito a clientes inclui o montante de mKz 7.344.360 (31 
de Dezembro de 2020: mKz 8.582.861) 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 (nota 2.5.1.1.2). 
Os resultados dos créditos a clientes obrigatoriamente mensurados ao justo valor através de 
resultados são registados na rubrica de Resultados de activos financeiros ao justo valor através 
de resultados. 
A 30 de Junho de 2021 e 2020, os resultados dos créditos ao justo valor através de resultados 
são os seguintes: 

 

A rubrica “Crédito e juros em incumprimento” inclui a totalidade das prestações associadas às 
operações de crédito que se encontram em estágio 3. 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o maior cliente do BCGA representava 10% 
e 13% do total da exposição bruta da carteira de crédito, respectivamente. Adicionalmente, 
naquelas datas, o conjunto dos dez maiores clientes do BCGA representavam aproximadamente 
50% e 59% do total da exposição bruta da carteira de crédito, respectivamente. 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o escalonamento do crédito a clientes por 
prazos de vencimento, excluindo as perdas por imparidade, é como segue: 
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A perda esperada de crédito a clientes é estimada com base na metodologia descrita nas Notas 
2.5.2 e 33. 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, os movimentos ocorridos nas perdas por 
imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores de crédito a clientes foram os 
seguintes: 

 

A distribuição do crédito e juros em cumprimento a clientes por tipo de taxa é como segue: 

 

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe das exposições e imparidade 
constituída por segmento do modelo de imparidade e por estágio é o seguinte: 
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe das exposições e imparidade 
constituída por segmento do modelo de imparidade e por intervalo de dias de atraso é o seguinte: 
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe das exposições, imparidade 
constituída e número de operações por segmento do modelo de imparidade e por ano de 
concessão é o seguinte: 

 

 

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe da exposição bruta e imparidade 
constituída por segmento do modelo de imparidade e por tipo de quantificação de imparidade é 
o seguinte: 
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A 30 de Junho de 2021, do total da exposição bruta apresentada na imparidade colectiva, no 
montante de mKz 144.492.837, existem 152 operações individualmente significativas, no 
montante de mKz 126.186.072, com imparidade associada no montante de mKz 2.972.176, que 
transitaram para o modelo colectivo de acordo com o modelo de imparidade em vigor descrito na 
Nota 34. 
A 31 de Dezembro de 2020, do total da exposição bruta apresentada na imparidade colectiva, 
no montante de mKz 110.518.059, existem 107 operações individualmente significativas, no 
montante de mKz 94.052.710, com imparidade associada no montante de mKz 2.569.350, que 
transitaram para o modelo colectivo.  

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe da exposição bruta e imparidade 
constituída por tipo de quantificação de imparidade e por estágio é o seguinte: 

 

 

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe da exposição bruta e imparidade 
constituída por tipo de quantificação de imparidade e por classe de incumprimento é o seguinte: 
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe da exposição bruta e imparidade 
constituída por sector de actividade é o seguinte: 
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe da exposição bruta, garantias 
prestadas e imparidade constituída por sector de actividade é o seguinte: 

 

(milhares de Kw anzas)

Vincendo Vencido Valor
Imparidade/

Exp. Total
Agricultura, produção animal, caça e actividades relacionadas 8 874 658  50 140  329 433 9 254 231 5%  675 455 7%
Indústrias extractivas e de preparação de minerais metálicos 16 182 544 - 1 375 025 17 557 569 10%  10 147 0%
Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 3 680 664 - - 3 680 664 2%   166 0%
Indústrias de pasta, de papel e cartão e seus artigos 1 853 035 - - 1 853 035 1%   372 0%
Indústria têxtil - 3 463 758 - 3 463 758 2% 3 463 758 100%
Indústrias alimentares e das bebidas 8 511 888 - - 8 511 888 5%  17 540 0%
Construção 9 192 916  448 555 4 968 561 14 610 032 8%  457 598 3%
Comércio por grosso (excepto veículos) 24 894 105  279 924 12 251 038 37 425 067 20% 2 110 362 6%
Comércio por retalho 9 825 856  181 800  741 757 10 749 413 6%  128 894 1%
Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 12 413 746  89 506  27 630 12 530 882 7%  28 678 0%
Actividades imobiliárias 7 388 230 1 378 017 - 8 766 247 5%  620 782 7%
Educação  197 287  40 695 -  237 982 0%  40 741 17%
Outras actividades de prestação de serviços a empresas  883 004  140 008 1 909 630 2 932 642 2%  99 347 3%
Outras actividades de serviços 1 524 976  320 719  748 773 2 594 468 1%  128 329 5%
Outras actividades 13 723 581  116 160 5 151 949 18 991 690 10%  215 576 1%
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 12 690 608 - - 12 690 608 8%  865 712 7%
Particulares 16 778 435 1 274 886 - 18 053 321 10% 2 261 330 13%

Consumo 10 682 209  857 379 - 11 539 588 6% 1 805 026 16%
Habitação 6 096 226  417 507 - 6 513 733 4%  456 304 7%

Total 148 615 533 7 784 168 27 503 796 183 903 497 11 124 787 6%

30-06-2021

Sector
Crédito a Clientes

Garantias 
Prestadas

Exposição 
Total

Peso 
Relativo

Imparidade
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As garantias prestadas dizem respeito a créditos documentários e garantias e avales prestados 
(ver Nota 28). 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe das exposições por graus de risco 
internos e por segmento do modelo de imparidade é a seguinte: 

 

(milhares de Kw anzas)

A B C D E F G
Administrações Públicas 12 690 609 - - - - - - 12 690 609
Empresas ( 6 400) 102 011 639 12 130 444  153 736 7 264 606  597 292 3 504 454 125 655 771

Stage 1 ( 5 532) 75 480 308 2 184 858 - - - - 77 659 634
Comércio e Transportes ( 4 431) 9 382 440  241 371 - - - - 9 619 380
Agro-indústrias   966 29 023 599  308 150 - - - - 29 332 715
Commercial Real Estate - 2 356 229  988 065 - - - - 3 344 294
Serviços e Outros ( 2 067) 34 718 040  647 272 - - - - 35 363 245

Stage 2 (  868) 25 707 787 1 160 051 - - - - 26 866 970
Empresas (  868) 25 707 787 1 160 051 - - - - 26 866 970

Stage 3 -  823 544 8 785 535  153 736 7 264 606  597 292 3 504 454 21 129 167
Empresas -  823 544 8 785 535  153 736 7 264 606  597 292 3 504 454 21 129 167

Particulares  52 208 14 276 969  100 902  315 280 1 253 964 1 801 900  252 098 18 053 321
Stage 1  52 208 13 838 564 -  11 382 - - - 13 902 154

Aquisição e Habitação - 5 632 551 - - - - - 5 632 551
Consumo - Outros  47 319 8 104 458 -  10 313 - - - 8 162 090
Consumo - Cartões e Descobertos  4 889  101 555 -  1 069 - - -  107 513

Stage 2 -  109 040  68 194  303 898  822 930  380 621 - 1 684 683
Aquisição e Habitação -  102 772  3 932  2 127  405 017  114 788 -  628 636
Consumo - Outros -  6 268  64 262  301 771  417 913  265 833 - 1 056 047

Stage 3 -  329 365  32 708 -  431 034 1 421 279  252 098 2 466 484
Particulares -  329 365  32 708 -  431 034 1 421 279  252 098 2 466 484

Total 12 736 417 116 288 608 12 231 346  469 016 8 518 570 2 399 192 3 756 552 156 399 701

Segmento
Grau de risco Baixo Grau de risco Médio Grau de risco Elevado

30-06-2021

Total
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, a divulgação dos factores de risco associados 
ao modelo de imparidade por segmento do modelo de imparidade: 

 

 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3
Administrações Públicas 11.33% n.a. n.a. 60.00%
Empresas

Stage 1
Comércio e Transportes 1.44% n.a. n.a. 39.56%
Agro-indústrias 0.98% n.a. n.a. 38.36%
Commercial Real Estate 1.34% n.a. n.a. 40.13%
Serviços e Outros 0.48% n.a. n.a. 34.23%

Stage 2
Empresas n.a. 3.13% n.a. 31.05%

Stage 3
Empresas n.a. n.a. 100.00% 56.25%

Particulares
Stage 1

Aquisição e Habitação 1.00% n.a. n.a. 57.52%
Consumo - Outros 0.82% n.a. n.a. 81.30%
Consumo - Cartões e Descobertos 0.11% n.a. n.a. 81.80%

Stage 2
Aquisição e Habitação n.a. 18.25% n.a. 70.95%
Consumo - Outros n.a. 7.50% n.a. 81.40%

Stage 3 n.a. n.a. 100.00% 70.76%
Particulares

Imparidade 30-06-2021

Segmento
Probabilidade de incumprimento

Perda dado o incumprimento
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe da exposição bruta e imparidade 
constituída, da carteira de créditos reestruturados, por medida de reestruturação aplicada é o 
seguinte: 

 

 

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, os movimentos de entradas e saídas na 
carteira de créditos reestruturados é o seguinte: 
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe da exposição bruta, desagregado 
entre vincenda e vencida, e imparidade constituída da carteira de créditos reestruturados é o 
seguinte: 
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe da exposição bruta, desagregada 
por estágio, e imparidade constituída da carteira de créditos reestruturados é o seguinte: 

 

 

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe do justo valor das garantias reais 
subjacentes à carteira de crédito dos segmentos de Empresas, Construção e promoção 
imobiliária e Habitação é o seguinte: 

 

 

As outras garantias reais apresentadas no mapa acima incluem depósitos bancários e títulos de 
dívida. 
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe do rácio financiamento-garantia 
real, exposição bruta e imparidade constituída dos segmentos de Empresas, Construção e 
promoção imobiliária e Habitação é o seguinte: 
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o detalhe do justo valor e do valor líquido 
contabilístico dos imóveis recebidos em dação por tipo de imóvel é o seguinte: 

 
 

Nota 18 – Outros activos tangíveis 
Esta rubrica a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é analisada como segue: 

 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, 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.  
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 encontram-se em funcionamento 31 Agências 
e 4 Centros de Empresas. 
Os principais investimentos efectuados durante 2020, foram essencialmente em equipamentos 
informáticos, material de transporte e máquinas de uso administrativo. 
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No âmbito do processo anual de revisão de indícios de imparidade e do processo de análise de 
imparidade em imóveis próprios, verificou-se uma redução da imparidade associada por via do 
aumento do valor económico do activo face à evolução do seu período de vida útil. 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 os movimentos da rubrica outros activos 
tangíveis são analisados como segue: 

 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   156 

 
 

Nota 19 – Activos intangíveis 
Esta rubrica a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é analisada como segue: 
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Em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, as aquisições com activos tangíveis em 
curso estão relacionadas com diversos projectos e softwares que irão permitir a optimização de 
processos e melhoria da produtividade, tal como, na robustez do sistema de controlo interno, 
especificamente no controlo do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 os movimentos da rubrica activos intangíveis 
são analisados como segue: 

 
 

 
 

Nota 20 – Impostos 
O BCGA encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado 
fiscalmente um contribuinte 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. Nestas situações, o correspondente imposto é igualmente 
reflectido por contrapartida de capital próprio, não afectando o resultado do exercício. 
O cálculo do imposto corrente dos exercícios findos em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro 
de 2020 foi apurado nos termos do Código do Imposto Industrial (Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro), 
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com as alterações introduzidas pela Lei que altera o Código do Imposto Industrial (Lei n.º 
26/2020, de 20 de Julho), sendo a taxa de imposto aplicável de 35%. 
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 diferentes interpretações 
da legislação fiscal, em eventuais correcções ao lucro tributável dos exercícios de 2016 a 2021. 
Contudo, decorrente do artigo 8.º da Lei n.º 31/20 (Lei que aprova a revisão do Orçamento Geral 
do Estado para o ano de 2020), o prazo de caducidade das obrigações tributárias referentes ao 
exercício de 2015 vigora, excepcionalmente, até 31 de Dezembro de 2021.  
Adicionalmente, não é previsível que qualquer correcção relativa a estes exercícios venha a 
ocorrer e, caso ocorra, não são esperados impactos significativos nas demonstrações 
financeiras. 
Desde a entrada em vigor do novo Código do Imposto Industrial (Lei n.º 26/2020, de 20 de Julho), 
os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, conforme disposto no n.º 1 do artigo 
48.º do Código do Imposto Industrial, passam a poder ser deduzidos aos lucros tributáveis dos 
cinco anos posteriores. 
Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa estarem 
em vigor à data da reversão das diferenças temporárias, as quais correspondem às taxas 
aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de balanço. 
Os activos e passivos por impostos correntes reconhecidos em balanço a 30 de Junho de 2021 
e 31 de Dezembro de 2020 são analisados como segue: 

 

Os activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos em balanço a 30 de Junho de 2021 e 
31 de Dezembro de 2020 são analisados como segue: 
 

 

O detalhe dos impostos diferidos associados a variações cambiais não realizadas é analisado 
como segue:  
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O BCGA avaliou a recuperabilidade dos seus impostos diferidos em balanço tendo por base a 
expectativa de lucros futuros tributáveis. 
Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos de balanço tiveram as seguintes 
contrapartidas: 

A reconciliação da taxa de imposto, na parte respeitante ao montante reconhecido em resultados, 
pode ser analisada como segue: 

 

 

Os rendimentos dos títulos da dívida pública resultantes de Obrigações do Tesouro e de Bilhetes 
do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano, cuja emissão se encontra regulamentada 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. 
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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 Outubro) 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 
26/20, de 20 de Julho) em vigor no decorrer do exercício de 2020, na determinação 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 em 30 de Junho de 2021 e em 31 de Dezembro 
de 2020, tais rendimentos foram deduzidos ao lucro tributável.  
De igual forma, o gasto apurado com a liquidação de Imposto de Aplicação de Capitais (“IAC”) 
não é fiscalmente aceite para apuramento da matéria colectável, conforme disposto 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 rendimentos 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 títulos 
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 títulos da dívida pública emitidos em moeda nacional mas indexados à moeda      
estrangeira, emitidos desde 1 de Janeiro de 2013, deverão ser sujeitas a Imposto Industrial até 
que o BNA se encontre em condições de efectuar a devida retenção na fonte em sede de Imposto 
sobre a Aplicação de Capitais. 
Em 2021 o Banco alterou a política contabilística relativamente à contabilização do IAC, 
passando o encargo com o mesmo a ser apresentado na Demonstração dos Resultados na 
rubrica de Impostos Correntes (anteriormente reflectido em Outros Resultados de Exploração). 
Na medida em que o encargo suportado com o IAC em 30 de Junho de 2020 não é considerado 
material no contexto das demonstrações financeiras do Banco (mKz 354.866), e atendendo à 
IAS 8, o Banco optou por não proceder à reexpressão da informação comparativa. 
A base desta alteração esteve o facto de, conforme referido na Nota 2.10, o IAC incidir 
genericamente, sobre os rendimentos provenientes das aplicações financeiras do Banco, ou 
seja, o imposto é retido na fonte pelo BNA e os respectivos rendimentos estarem excluídos de 
tributação em sede de Imposto Industrial. 
Por estes motivos, o Banco considera cumpridas as condições para considerar, à luz da IAS 12, 
considerar que o IAC é um imposto sobre o rendimento e consequentemente, ser apresentado 
na rubrica da Demonstração dos Resultados enquanto Imposto Corrente. 
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Nota 21 – Outros activos 
A rubrica de Outros activos a 30 de Junho de 2020 e a 31 de Dezembro de 2019 é analisada 
como segue: 

 

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, a rubrica de Outros activos – ajustamento 
de justo valor ao crédito a colaboradores refere-se ao ajustamento ao crédito a colaboradores 
efectuado de acordo com a Nota 17. Com efeito, o BCGA, à semelhança da generalidade das 
instituições financeiras angolanas, concede crédito aos seus colaboradores a taxas de juro 
abaixo das praticadas para os seus clientes, sendo este mais um complemento 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 BCGA, em linha com o definido na Nota 17. 
Em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o saldo da rubrica Adiantamento a 
fornecedores corresponde ao pagamento de encomendas efectuadas junto de fornecedores 
cujos bens ainda não foram recebidos. 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, os movimentos ocorridos nas perdas por 
imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores de outros activos foram os 
seguintes: 
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Nota 22 – Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 
A rubrica de Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito é apresentada como 
segue: 

 

A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, a rubrica obrigações no sistema de 
pagamentos refere-se a valores a liquidar de operações efectuadas pelos clientes do BCGA com 
cartões de crédito e multicaixa. Os saldos apresentados estão pendentes de regularização e 
compensam-se nos dias úteis seguintes. 
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Nota 23 – Recursos de clientes e outros empréstimos 
O saldo da rubrica recursos de clientes e outros empréstimos é composta como segue: 
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A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, 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 BCGA. 
O escalonamento dos recursos de clientes e outros empréstimos por prazos de vencimento, a 
30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, é como segue: 

 

Nota 24 – Provisões 
Em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, a rubrica Provisões apresenta os seguintes 
movimentos: 

 

 
O saldo desta rubrica visa a cobertura de determinadas contingências devidamente identificadas, 
decorrentes da actividade do BCGA, sendo revistas em cada data de reporte, de forma a reflectir 
a melhor estimativa do montante e respectiva probabilidade de pagamento. 
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O saldo de provisões para garantias e outros compromissos respeita à provisão constituída sobre 
créditos documentários à importação e garantias e avales prestados. 
 

Nota 25 – Outros passivos 
Em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, a rubrica de Outros passivos é composta 
da seguinte forma: 

  
A rubrica custos com pessoal 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 prémio é calculado com base no salário recorrente auferido mensalmente, 
projectando o prémio futuro e diferindo linearmente essa responsabilidade futura em função do 
número de anos de serviço do colaborador. 
A rubrica acréscimo de custos diz respeito aos acréscimos de custos referentes a fornecedores 
decorrentes do processo de circulação e do reconhecimento da provisão de facturas. 
A rubrica de fundo de apoio social diz respeito aos valores constituídos para o Fundo de Apoio 
Social que tem por objecto prestar apoio aos colaboradores do BCGA na satisfação de 
necessidades de carácter social e material. 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o saldo da rubrica impostos e taxas por 
liquidar – outros inclui, essencialmente, o valor de imposto sobre os juros de depósitos a prazo 
e de imposto sobre o rendimento de trabalho de órgãos sociais e de colaboradores. 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o saldo da rubrica passivos de locação 
corresponde ao valor dos passivos de locação reconhecidos conforme descrito na Nota 2.9. A 
estas datas, o BCGA possui diversos contratos de locação operacional de imóveis.  
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Nota 26 – Capital social 
Acções ordinárias 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, o capital social do BCGA é de mKz 8.575.000 
integralmente realizado. 
Em 2009, foi registado o valor de reserva da actualização monetária do capital social, no 
montante de mKz 801.913, perfazendo o valor global de capital no montante de mKz 9.376.913. 
O Capital Social encontra-se representado por 17.150.000 acções ordinárias nominativas de 
quinhentos Kwanzas cada, totalmente subscritas e realizadas, com a seguinte estrutura 
accionista: 

 

O resultado atribuível a cada acção encontra-se divulgado na Nota 11. 
 
Nota 27 – Reservas de reavaliação, Outras Reservas e Resultados Transitados 

Esta rubrica, e respectivos movimentos, a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é 
analisada como segue: 

 

 

Reservas de reavaliação 
As reservas de reavaliação representam as mais e menos valias potenciais relativas à carteira 
de justo valor através de outro rendimento integral (mKz 56.530) e à actualização monetária feita 
em 2009 sobre o imobilizado do BCGA (mKz 576.969). O valor desta reserva é apresentado 
líquido de imposto diferido. 
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Por deliberação unânime da Assembleia Geral de 23 de Abril de 2021, foi decidido distribuir aos 
accionistas dividendos no valor correspondente a 85.65% do resultado líquido obtido no ano 
anterior, tendo sido aplicado o valor remanescente na rubrica de Outras reservas. Com efeito, os 
dividendos por acção correspondiam a mKz 10.700.000. 
Reserva legal 
Esta rubrica é constituída integralmente pela reserva legal, que só pode ser utilizada para cobrir 
prejuízos acumulados ou para aumentar o capital social. 
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. 

 
Nota 28 – Garantias e outros compromissos 
Esta rubrica é apresentada como segue: 

 

As garantias e os avales prestados são operações bancárias que não se traduzem em 
mobilização de fundos por parte do BCGA. 
Os créditos documentários são compromissos irrevogáveis, por parte do BCGA, por conta dos 
seus clientes, de pagar/mandar, pagar um montante determinado ao fornecedor 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 possível o seu cancelamento ou alteração sem o acordo expresso 
de todas as partes envolvidas. 
Os compromissos revogáveis apresentam acordos contratuais para a concessão de crédito com 
os clientes do BCGA (por exemplo linhas de crédito não utilizadas) que, de forma geral, são 
contratados por prazos fixos ou com outros requisitos de expiração e, normalmente, requerem o 
pagamento de uma comissão. Substancialmente todos os compromissos de concessão de 
crédito em vigor requerem que os clientes mantenham determinados requisitos verificados 
aquando da contratualização dos mesmos. 
Não obstante as particularidades destes compromissos, a apreciação destas operações obedece 
aos mesmos 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 BCGA 
requer que estas operações sejam devidamente colaterizadas quando necessário. Uma vez que 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   168 

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 garantias e outros compromissos estão sujeitos 
aos mesmos procedimentos de aprovação e controlo aplicados à carteira de crédito 
nomeadamente quanto à estimação da perda esperada com base na metodologia descrita nas 
Notas 2.5.2 e 33 
Para as garantias e outros compromissos é aplicado um factor de conversão de crédito (CCF) 
para ajustar o valor da exposição sobre a qual a imparidade irá ser apurada. 
A 30 de Junho de 2021, cerca de 99% (mKz 27.166.035) do saldo total de créditos documentários 
e garantias e avales prestados (mKz 27.503.796) encontra-se classificado em estágio 1. 
A 31 de Dezembro de 2020, cerca de 99% (mKz 26.008.544) do saldo total de créditos 
documentários e garantias e avales prestados (mKz 26.017.203) encontra-se classificado em 
estágio 1. 
 

Nota 29 – Transacção com partes relacionadas 
De acordo com a IAS 24 – ‘Divulgações de partes relacionadas’, são consideradas entidades 
relacionadas com o BCGA: 

i.Titulares de participações qualificadas – Accionistas, presumindo-se que tal sucede quando a 
participação de capital é não inferior a 10%; 

ii.Entidades que se encontrem directa ou indirectamente em relação de domínio ou em relação de 
grupo – Filiais, empresas associadas e de controlo conjunto; 

iii.Membros dos órgãos de administração e fiscalização do BCGA e seus cônjuges, descendentes 
ou ascendentes até ao segundo grau da linha recta, considerados beneficiários últimos das 
transacções ou dos activos. 
As entidades relacionadas do BCGA, com as quais este manteve saldos ou transacções no 
período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021 e no exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2020, são as seguintes: 

Nome da entidade relacionada Sede 
ACCIONISTAS DO BCGA   
Grupo Caixa Geral de Depósitos Portugal 
Sonangol EP Angola 
Sonangol Holdings Lda Angola 
Jose Jaime Agostinho De Sousa Freitas n.a 
Antonio Mosquito n.a 
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BCGA   
José Manuel Cerqueira - Presidente n.a 
Francisco Ravara Cary-1º  -  Vice - Presidente n.a 
Raquel Rute da Costa David Vunge - 2º Vice-Presidente n.a 
Carlos Manuel Amaral de Pinho - 3º Vice-Presidente n.a 
Miguel Francisco Luís Manuel - Administrador Independente n.a 
João Manuel de Castro Plácido Pires - Presidente da Comissão Executiva n.a 
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Francisco José Rosado dos Santos - Administrador Executivo n.a 
Manuel Nicolau Pedro Diogo - Administrador Executivo n.a 
Francisco Manuel dos Reis Luiz de Oliveira da Silva  - Administrador Executivo n.a 
Pedro Fernando Raposo Marques  - Administrador Executivo n.a 
António da Silva Júnior  - Vogal n.a 
Nome da entidade relacionada Sede 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO BCGA   
Nelson Efeingue Bernardo - Presidente n.a 
José Manuel Nunes Liberato - Vice-Presidente  n.a 
António Alberto Henriques Assis - Vogal n.a 
Pedro Miguel Valentim Taborda - 1º Suplente n.a 
João Miguel Pacheco de Sales Luís - 2º Suplente n.a 
MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DO BCGA   
Eduardo Vera Cruz Pinto - Presidente n.a 
Maria Manuela Gustavo Ferreira de Ceita Carneiro - Vice-Presidente n.a 
Mário Nelson Cardoso Maximino - Secretário n.a 

 

 

Outras entidades relacionadas Sede 
Air Transworld Angola S A Angola 
Angoil Exploracao Petrolifera Lda Angola 
Angosantafe Prest Serv Petroliferos Lda Angola 
Bacatral Sociedade De Transportes Lda Angola 
Cartrack Angola, Lda Angola 
Comauto Comercio Automoveis Lda Lobito Angola 
Cosal Comercio E Servicos De Angola Lda Angola 
Cosal Imobiliaria Lda Angola 
Cosal Maquinas Lda Angola 
Cosal Parts Comercio E Representacoes Ld Angola 
Cosal Service Lda Angola 
Falcon Oil Holding Angola S A Angola 
Faria De Bastos & Lopes Advogados Angola 
Fidelidade Ang Companhia De Seguros Sa Angola 
Grupo Ant.Mosquito-Gestao Inv.Part.Sarl. Angola 
Lusolanda S A R L Angola 
M Bakassy & Filhos Limitada Angola 
Mostur Turismo E Hotelaria Limitada Angola 
Organizacoes Cosal Lda Filial Huambo Angola 
Sonadiets Limitada Angola 
Sonaid Srv De Apoio Perfuracao Lda Angola 
Sonamet Industrial Sarl Angola 
Sonangalp Soc Dist Comerc Comb Lda Angola 
Sonils Son Integ Logist Serv Lda Angola 
Ssi Sonangol Sinopec International Ltd Angola 
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Star Motors De Angola, S.A.R.L Angola 
Sy Oil Comercio E Ind De Petroleos Lda Angola 
Tecomat-Tecn. E Mat. De Construçao,Lda Angola 
Uari Sociedade Mineira Lda Angola 
Unitransfer Casa De Cambio Sa Angola 
Universidade Agostinho Neto Angola 
Universidade Catolica De Angola Angola 

 

O valor das transacções do Banco com partes relacionadas no período de seis meses findo em 
30 de Junho de 2021 e no exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, resume-se como segue: 

 

 

Os custos e proveitos com entidades relacionadas do BCGA com as quais este manteve saldos 
ou transacções no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021 e no exercício findo em 
31 de Dezembro de 2020 são os seguintes:  



 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS | JUNHO 2021   171 

 

Os custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da gestão do 
BCGA são apresentados como segue: 

 

Considera-se pessoal chave da gestão os membros do Conselho de Administração. 
Todas as transacções efectuadas com partes relacionadas são realizadas a preços normais de 
mercado, obedecendo ao princípio do justo valor. 
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Nota 30 – Valor contabilístico de investimentos financeiros 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 o valor contabilístico dos activos e passivos 
financeiros distribuído de acordo com a sua categoria de mensuração é o seguinte: 
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Nota 31 – Ganhos líquidos ou perdas líquidas em instrumentos financeiros 
A 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 o valor de ganhos e perdas gerados por 
activos e passivos financeiros, nomeadamente resultante da combinação de juros e comissões 
pagos e recebidos, variações de justo valor e imparidade, é o seguinte: 

 

 

 
 

Nota 32 – Justo valor de activos e passivos financeiros 
O justo valor tem como base as cotações de mercado, sempre que estas 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 instrumentos 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 necessariamente 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 BCGA é apresentado como segue: 
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A hierarquia de justo valor dos activos e passivos financeiros mensurados ao justo valor é a 
seguinte: 

 

 

 
O movimento dos instrumentos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados 
classificados no nível 3, apresenta-se como segue: 
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Em relação aos activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral não foram 
verificadas variações entre 31 de Dezembro de 2020 e 30 de Junho de 2021. 
O saldo apresentado na rubrica de activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento 
integral diz respeito à participação financeira detida na EMIS e o Conselho de Administração do 
Banco considera que o valor do capital próprio em cada data de referência constitui uma razoável 
aproximação do justo valor da mesma. 
O BCGA utiliza a seguinte hierarquia de justo valor, com três níveis na valorização de 
instrumentos financeiros (activos 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 principal 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 mercados 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 financeiro. Inclui ainda instrumentos 
cuja valorização é obtida através de cotações divulgadas por entidades independentes, 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, incluindo hipóteses acerca dos riscos inerentes, à técnica de avaliação 
utilizada e aos inputs utilizados e contemplados nos processos de revisão da acuidade dos 
valores assim obtidos. 
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O BCGA considera que a definição de mercado activo para um dado instrumento financeiro, a 
cada data de mensuração, depende 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 negociação no último ano; 

● As cotações acima mencionadas alteram-se com regularidade; e 

● Existem cotações executáveis de mais do que uma entidade. 
Um parâmetro utilizado numa técnica de valorização é considerado um dado observável no 
mercado se estiverem 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 inverso 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 
parágrafos anteriores. 

As principais metodologias e pressupostos utilizados na estimativa do justo valor dos activos e 
passivos financeiros registados no balanço ao custo amortizado são analisados como segue: 
Caixa e disponibilidades em bancos centrais, Disponibilidades 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 actualização 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 
contratualmente definidas. As taxas de juro e de desconto utilizadas são as taxas médias actuais 
praticadas para empréstimos com características similares no último ano. 
Recursos de bancos centrais e outras instituições de crédito 

Estes passivos são de muito curto prazo pelo que o valor de balanço é uma estimativa razoável 
do seu respectivo justo valor. 
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Recursos de Clientes e outros empréstimos 

Considerando que, na grande maioria da carteira de recursos de clientes detidos pelo BCGA, as 
taxas de juro aplicáveis são renovadas por períodos inferiores a um ano, o valor de balanço é 
uma estimativa razoável do justo valor. 
 

Nota 33 – 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 
centralizada no que respeita aos riscos específicos de cada negócio. 
Os riscos assumidos devem ser diversificados, adequados 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 capacidade 
interna de identificação, avaliação, monitorização, controlo e reporte dos mesmos. 
Neste âmbito, assume uma particular relevância o acompanhamento e controlo dos principais 
tipos de riscos financeiros - crédito, mercado e liquidez, bem como os não financeiros - risco 
operacional - a que se encontra sujeita a actividade do BCGA. 
 
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 perda 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 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 existentes entre eles, quer as respectivas 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 degradação das condições de acesso ao financiamento (risco 
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 perda potencial resultante de falhas ou 
inadequações nos processos internos, nas pessoas ou nos sistemas, ou ainda as perdas 
potenciais resultantes de eventos externos. 
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Avaliação de riscos 

Risco de Crédito 

1. Política de créditos abatidos ao activo 
O BCGA considera a natureza económica do modelo de imparidade e os requisitos definidos no 
Aviso n.º 11/2014 emitido pelo BNA, que refere que os créditos classificados com rating G podem 
ser alvo de abate ao activo após 1 mês da sua classificação nesse nível de risco, quando a 
Instituição considere que, com base na informação disponível, o crédito em questão será 
irrecuperável. 
Desta forma e à luz dos critérios definidos, os clientes são identificados como objecto de abate 
ao activo, sendo aplicados critérios distintos entre clientes individualmente significativos e 
clientes não significativos. 
Clientes individualmente significativos (com base nos limiares definidos para análise individual) 

A identificação de créditos sem perspectivas de recuperação deve ser efectuada pela área com 
a responsabilidade pela gestão do cliente (GAR), de acordo com o definido no Regulamento de 
Crédito do Banco, tendo por base a informação sobre o montante previsível a receber, assim 
como o efeito temporal e os custos a incorrer, internos e externos, relacionados com o processo 
de recuperação. A decisão de incobrabilidade deve ser tomada pela Comissão Executiva com 
base em informação preparada pela área identificada anteriormente que descreva os 
procedimentos desenvolvidos      para a recuperação do crédito do cliente e a base para a decisão 
quanto à incobrabilidade do crédito. 
Clientes não significativos (com base nos limiares definidos para análise individual) 

O BCGA pode abater operações de crédito dos clientes não significativos se forem cumpridos os 
seguintes critérios (cumulativamente): 

● Data de entrada em default de uma determinada operação de um cliente superior a 
10 anos ou superior a 8 anos, respectivamente, para os clientes empresa e 
particulares; 

● Não exista qualquer processo de execução / insolvência / falência / injunção em curso 
em que o BCGA preveja recuperar qualquer montante; 

● Não existam perspectivas de celebrar um acordo de reestruturação da dívida; 
● Não tenham existido quaisquer pagamentos efectuados pelo cliente nos últimos 12 

meses; 

● Não existam perspectivas de venda de activos do cliente ou de terceiros, para 
liquidação de responsabilidades junto do BCGA. 

Após a decisão sobre a incobrabilidade de um crédito, deve ser remetida informação à Direcção 
responsável pelo registo (GAR), incluindo uma lista de todas as operações abrangidas pela 
referida decisão, no sentido de proceder ao seu registo no sistema core do BCGA. 

Os créditos abatidos ao activo devem ser sujeitos a uma reconciliação periódica que permita 
controlar o montante incluído em contas extrapatrimoniais, onde, de acordo com os requisitos 
legais, devem permanecer registados pelo prazo mínimo de 10 anos. 
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2. Política de reversão de perdas de crédito esperadas 
A análise e determinação subsequente de imparidade individual de um cliente com imparidade 
registada em períodos anteriores apenas poderá resultar numa reversão no caso da mesma estar 
relacionada com a ocorrência de um evento após o reconhecimento inicial (p.e. reforço de 
garantias). O montante da reversão não poderá ser superior aos montantes de imparidade 
acumulados registados anteriormente. 
3. Gestão de Garantias e Colaterais 
Registo e Classificação 

No âmbito do processo de solicitação de uma proposta de crédito é tomada uma decisão quanto 
à necessidade 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 formalização dos contratos relativos à operação de 
crédito, bem como das garantias que lhe estão afectos. 
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 significativo 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 Aviso n.º 10/2014 emitido 
em 5 de Dezembro de 2014. 
Alocação de Colaterais 

No âmbito do registo efectuado no sistema-core do BCGA 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. 
Reavaliação de Colaterais 

A avaliação dos colaterais deve ser efectuada regularmente, no máximo de dois em dois anos, 
para que o BCGA disponha de informação actualizada sobre o valor destes instrumentos e 
consequentemente da sua capacidade de mitigação do risco das operações de crédito. 
Relativamente às garantias reais hipotecárias, as avaliações dos bens são realizadas por 
avaliadores independentes 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. 
Fase de Recuperação de Crédito 

Sempre que for relevante no âmbito do processo de recuperação de crédito e de forma a 
determinar o montante recuperável do crédito através da execução das garantias existentes ou 
para suportar uma operação de reestruturação de crédito, o BCGA pode solicitar a reavaliação 
das garantias associadas às operações. 
As principais garantias recebidas pelo BCGA dizem respeito a imóveis, avais do Estado 
Angolano, Títulos de divida pública, depósitos a prazo e garantias financeiras. 
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4. Natureza dos principais julgamentos, estimativas e hipóteses utilizados na determinação de 
imparidade da carteira de crédito ao custo amortizado e garantias financeiras e outros 
compromissos 
No modelo de imparidade de crédito a clientes são utilizadas metodologias, devidamente 
suportadas e fundamentadas, que garantem a conformidade do cálculo de imparidade com a 
norma IFRS 9. 
Existem abordagens na modelização que, na perspectiva do BCGA, são as mais adequadas para 
determinação de imparidade, mas sobre as quais existiram julgamentos na definição dos 
processos, nomeadamente: 

i. Histórico de informação considerado para efeito de modelização (PD e LGD); 
ii. Critérios utilizados para a segmentação da carteira: tipo de cliente, tipo de instrumento e 

indústria; 
iii. Dedução de garantias reais à EAD considerada no cálculo de imparidade e haircuts 

aplicados nestas garantias; 
iv. Factores de conversão de crédito (CCF) aplicados a exposições extrapatrimoniais; 
v. Nível de exposição definido para se proceder à avaliação individual de imparidade; 
vi. Critérios para determinar o aumento significativo do risco, desde o reconhecimento inicial 

do activo. 
5. Descrição das metodologias de cálculo de imparidade da carteira de crédito ao custo 
amortizado incluindo a forma como as carteiras são segmentadas para reflectir as diferentes 
características dos créditos 
O modelo de imparidade de crédito a clientes abrange o crédito concedido a administrações 
públicas, empresas e particulares, incluindo créditos documentários e garantias prestadas, e 
determina o perfil de risco de cada operação, enquadrando a mesma nos segmentos da carteira 
de crédito. 
Os segmentos considerados no cálculo de imparidade, que englobam créditos com 
características de risco similares, são os seguintes: 

i. Administrações públicas; 
ii. Empresas:  

● Comércio e transportes; 
● Agro-indústrias; 

● Commercial Real Estate; e 

● Serviços e Outras empresas. 
No caso de empresas em estágio 2 e estágio 3, é considerado apenas um segmento 
global para cada estágio, tanto na estimação dos factores de risco como no cálculo da 
perda esperada, não se verificando assim o nível de segmentação apresentado acima. 

iii. Particulares: 

● Aquisição e habitação; 

● Consumo – Outros; e 
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● Consumo - Cartões e Descobertos. 
No caso de particulares em estágio 3, é considerado apenas um segmento global, tanto 
na estimação dos factores de risco como no cálculo da perda esperada, não se 
verificando assim o nível de segmentação apresentado acima. 

No cálculo de imparidade do crédito a clientes são utilizados os seguintes conceitos: 
i) Imparidade individual: avaliação efectuada a clientes com exposições individualmente 

significativas, mediante o preenchimento de uma ficha de Imparidade e do mapa de 
desconto dos fluxos de caixa futuros estimados, à taxa original do contrato; e 

ii) Imparidade colectiva: determinada de forma automática pelo modelo de imparidade 
colectiva. O cálculo é realizado com base nos segmentos de risco apresentados 
acima. 

De acordo com a norma IFRS 9 foram estabelecidos princípios para a classificação das 
exposições de crédito com base no risco de crédito associado. Dependendo da deterioração da 
qualidade de crédito desde o reconhecimento inicial, são considerados três estágios, 
nomeadamente: 

● Estágio 3: As exposições para as quais existe evidência objectiva de crédito em 
imparidade, enquadrando as operações que se encontram em default; 

● Estágio 2: As exposições para as quais se observa uma degradação significativa do 
nível de risco de crédito desde o reconhecimento inicial (SICR) identificada com base 
em critérios objectivos de indícios de imparidade; e 

● Estágio 1: As exposições que não se enquadram no estágio 2 e 3. 
Classificação em Estágio 3 

A definição de estágio 3 está alinhada com a definição de default do BCGA, sendo considerados 
os seguintes critérios: 

i. Exposições com atraso superior a 90 dias, sempre que verificado o critério de 
materialidade definido 

a. Retalho: 20.000 Kwanzas e 1% do total da exposição patrimonial (medido ao 
nível da exposição da operação) 

b. Não Retalho: 100.000 Kwanzas e 1% do total da exposição patrimonial 
(medido ao nível do total do crédito do devedor); 

ii. Exposição improdutiva; 
iii. Cliente com insolvência declarada; 
iv. Cliente com créditos abatidos ao activo ou em contencioso; 
v. Clientes com múltiplas reestruturações por dificuldades financeiras; 
vi. Exposições reestruturadas por dificuldades financeiras com atraso superior a 30 dias; 

e 
vii. Marcação em default de todas as exposições do cliente caso o montante em default 

represente mais de 20% de toda a exposição do cliente. 
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Os períodos de quarentena aplicados às exposições que deixam de apresentar os critérios 
apresentados variam entre 3 e 12 meses. 
Classificação em Estágio 2 

Na classificação das exposições em estágio 2 são considerados os seguintes critérios objectivos 
de indícios de incumprimento: 

i. Exposições com atraso superior a 30 dias; 
ii. Exposições reestruturadas por dificuldades financeiras; 
iii. Utilização excessiva de limites; 
iv. Cliente com cheques devolvidos; 
v. Cliente com descobertos não autorizados; 
vi. Cliente com operação de crédito em contencioso nos últimos 5 anos; e 
vii. Exposições para as quais se verifique um decréscimo      material do valor da garantia 

real subjacente. 
Para determinação das perdas por imparidade para a análise colectiva é necessária a 
determinação dos seguintes factores de risco: 

● Probabilidade de Default a 12 meses (PD 12M) – Probabilidade de um crédito em 
situação regular vir a registar um evento de default nos próximos 12 meses. Para 
determinação da PD12M são identificadas as exposições que entram em default nos 
12 meses seguintes à data de referência. A percentagem destas exposições face à 
totalidade das exposições sem default corresponde à PD 12M; 

● Probabilidade de Default lifetime (PDLT) – Probabilidade de um crédito vir a registar 
um evento de default até à maturidade do contrato. Para determinação da PDLT são 
identificadas as exposições que entram em default até à data de maturidade. A 
percentagem destas exposições face à totalidade das exposições sem default no 
corresponde à PDLT; 

● Loss Given Default (LGD) – Perda caso a exposição entre em default. Para a 
determinação da LGD é calculada a taxa de recuperação utilizando o histórico de 
recuperações do Banco para cada grupo homogéneo (tipologia de cliente). Ou seja, 
são consideradas as recuperações das exposições que entraram em incumprimento 
no período histórico definido, apuradas de acordo com a antiguidade de 
incumprimento registada em cada exposição e em cada mês do histórico (LGD 
paramétrica). É assim determinada a LGD diferenciada consoante a permanência do 
crédito na situação de incumprimento, o que permite diferenciar as perdas por 
imparidade por tempo em incumprimento. Adicionalmente, e de forma a reflectir 
possíveis recuperações obtidas por via de colaterais imobiliários, é definida a taxa de 
recuperação via colaterais para cada contracto. Assim, a perda, dado o 
incumprimento final será a LGD ajustada para contractos colacterizados, e LGD 
paramétrica para os contratos não colacterizados. 

● Exposure at Default (EAD) – Corresponde ao montante da exposição de cada 
operação à data de entrada em default, sendo composta pelo somatório da exposição 
patrimonial e da exposição extrapatrimonial ponderada pelo CCF (são aplicados os 
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CCF regulamentares definidos pelo BNA). Após a aplicação do CCF é deduzido à 
EAD o valor de garantias reais líquido de haircuts. 

6. Indicação dos limiares definidos para análise individual da carteira de crédito ao custo 
amortizado 
O BCGA identifica as exposições individualmente significativas com base no seu montante de 
fundos próprios. Os critérios definidos pelo BCGA para a identificação de clientes ou grupos 
económicos individualmente significativos são os seguintes: 

● Clientes/Grupos económicos para os quais sejam observadas evidências objectivas 
de imparidade: 0,1% do montante de fundos próprios; e 

● Clientes/Grupos económicos para os quais não sejam observadas evidências 
objectivas de imparidade: 0,5% do montante de fundos próprios. 

7. Descrição genérica da forma de cálculo do valor actual dos fluxos de caixa futuros no 
apuramento das perdas de imparidade 
Cálculo da perda esperada de activos financeiros ao custo amortizado que não crédito 
O BCGA aplicou a Directiva N.º 13/DSB/DRO/2019 do BNA que define que o cálculo das perdas 
esperadas para a carteira de disponibilidades e aplicações em outras instituições      de crédito 
deverá ser efectuado de acordo com os requisitos da IFRS 9. Deste modo, recomendaram a 
aplicação dos seguintes pressupostos usados pelo BCGA: 

● Disponibilidades em OIC: 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 risco de 
crédito; e 

● Aplicações em OIC: considerar uma 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 risco de crédito. 

No cálculo da perda esperada de disponibilidades e aplicações em outras instituições      de 
crédito são considerados os seguintes critérios de estágio: 

● Estágio 3: Exposições que apresentam um atraso superior a 90 dias. 

● Estágio 2: Exposições que apresentam um atraso superior a 30 dias. 
No caso concreto das perdas por imparidade para a dívida pública nacional em moeda nacional 
e estrangeira (classificada em “Investimentos ao custo amortizado”), foram considerados os 
seguintes critérios em linha com a Directiva referida acima: 

● PD a 12 meses ou lifetime, consoante a exposição se encontre em estágio 1 ou 
estágio 2 respectivamente, para a notação de rating de Angola publicada no estudo 
da Moody’s aplicável ao exercício em questão; e 

● Perda dado o incumprimento (“LGD”) associada aos eventos de default soberanos 
verificados, conforme indicada no referido estudo. 

No cálculo da perda esperada de investimentos ao custo amortizado são considerados os 
seguintes critérios de estágio: 
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● Estágio 3: Exposições que apresentam um atraso superior a 90 dias. 
● Estágio 2: Exposições que apresentam um atraso superior a 30 dias e degradação do 

rating do Estado Angolano superior a duas notações desde a data de aquisição.  
 
Avaliação individual da carteira de crédito ao custo amortizado 
Nas situações em que os clientes individualmente significativos apresentam evidência objectiva 
de imparidade, procede-se a uma avaliação individual para determinar se os fluxos de caixa 
esperados são inferiores aos fluxos de caixa contratuais. Nestas situações, efectua-se o 
consequente ajustamento no valor da imparidade. 
A determinação dos fluxos de caixa futuros esperados dos créditos considera em que medida o 
cliente gerará os meios libertos para pagamento da dívida. O valor recuperável de um crédito 
traduz-se no somatório dos fluxos de caixa futuros esperados, estimados de acordo com as 
condições contratuais em vigor (prazo, taxa, método de amortização, etc.) e de acordo com as 
expectativas de recuperabilidade subjacentes, descontados à taxa de juro efectiva original do 
contrato. 
Para determinar os fluxos futuros da empresa é utilizada uma das seguintes abordagens: 

i. Abordagem “going concern” em que se considera a continuação da actividade da 
empresa e assim os fluxos de caixa operacionais são projectados para determinar se 
são suficientes para assegurar o pagamento da dívida de todos os credores. 
Adicionalmente, poder-se-á assumir a venda ou execução de colaterais para 
ressarcimento da dívida, desde que os mesmos não tenham qualquer influência e 
impacto nos fluxos de caixa futuros estimados da empresa (ou seja, desde que se 
trate de activos não-operacionais). Esta abordagem de going concern é utilizada, se: 

a. Os fluxos de caixa operacionais futuros da empresa são materiais e podem 
ser adequadamente estimados; e 

b. O ressarcimento da dívida não passa pela execução de colaterais que são 
determinantes para o normal funcionamento da empresa. 

ii. Abordagem “gone concern”, associada a um cenário de cessação da actividade da 
empresa, em que os colaterais são executados cessando assim os fluxos de caixa 
operacionais da empresa. A aplicação desta abordagem é considerada quando se 
verifica pelo menos uma das situações a seguir elencadas: 

a. A exposição do cliente está vencida por um período de tempo considerável, 
existindo a presunção que se deverá seguir a abordagem gone concern 
quando o crédito está vencido há mais de 18 meses; 

b. Os fluxos de caixa operacionais futuros estimados são residuais ou negativos 
ou inferiores ao valor estimado dos colaterais e claramente insuficientes para 
permitir ao cliente fazer face ao serviço de dívida; 

c. A exposição tem um elevado nível de colateralização e o colateral é essencial 
para a recuperação da dívida; 

d. Existe um elevado nível de incerteza na estimação dos fluxos de caixa futuros, 
nomeadamente quando o EBITDA dos últimos dois anos é negativo ou quando 
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tenham existido desvios significativos nos planos de negócio dos anos 
anteriores; 

e. A informação disponível é insuficiente para se realizar uma análise going 
concern. 

De notar que, em algumas situações, poderá ser aplicada uma abordagem mista, em que se 
consideram fluxos de caixa resultantes da actividade da empresa, os quais podem ser 
complementados por fluxos de caixa que sejam originados pela venda de activos da empresa, 
assumindo-se o cenário de continuidade da empresa. Caso os activos objecto de venda tenham 
impacto nos fluxos de caixa futuros operacionais da empresa, proceder-se-á ao respectivo 
ajustamento para determinar os montantes recuperáveis. 
A taxa de imparidade final para o cliente / grupo econômico é determinada da seguinte forma: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 −

∑𝑛𝑛𝑡𝑡=1 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗
(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑗𝑗𝐹𝐹𝑖𝑖𝐹𝐹)𝑡𝑡

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
 

 
Caso se determine que não existe evidência objectiva de imparidade para um determinado 
cliente individualmente significativo, o cálculo de imparidade é realizado com base no modelo 
colectivo. 
 
Imparidade colectiva da carteira de crédito ao custo amortizado 
Para exposições que se encontram em estágio 1, o cálculo da perda esperada considera a perda 
a 12 meses e é calculada através da seguinte expressão: 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 × 𝑃𝑃𝐸𝐸12𝑀𝑀 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 

 
Para as exposições em estágio 2 as perdas de crédito lifetime são calculadas de acordo com a 
seguinte expressão: 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇 =
∑𝑀𝑀𝐷𝐷𝑡𝑡𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 × 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑡𝑡 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡

(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑗𝑗𝐹𝐹𝑖𝑖𝐹𝐹)𝑡𝑡
 

 
Para as exposições em estágio 3, dado que este conceito está alinhado com o conceito de default 
interno, considera-se que a PD lifetime é de 100%. Assim as perdas esperadas para as 
operações em estágio 3 são dadas através da seguinte expressão: 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 

Para exposições do sector público são considerados os pressupostos aplicados no cálculo das 
perdas esperadas da dívida pública nacional, conforme descrito na subsecção “Cálculo da perda 
esperada de activos financeiros ao custo amortizado que não crédito”. 
8. Validação do modelo de imparidade 
Considerando a complexidade associada ao cálculo dos factores de risco e à determinação da 
perda esperada, o BCGA definiu um conjunto de análises periódicas de validação, incluindo 
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análises de sensibilidade e backtesting que permitem dar um maior grau de conforto nas 
estimativas e pressupostos utilizados na determinação da imparidade. Adicionalmente, o 
processo de backtesting tem como objectivo assegurar a coerência entre os parâmetros 
estimados e os parâmetros observados. 
Este processo de validação deve ocorrer com periodicidade mínima anual, em linha com os 
requisitos regulamentares estipulados no Instrutivo das perdas por imparidade para a carteira de 
crédito do BNA (Instrutivo nº 08/2019 de 27 de Agosto). 
 
9. Plano operacional para gestão do risco de crédito no contexto da Pandemia COVID-19 
O BCGA definiu um plano operacional com o objectivo de identificar e acompanhar os clientes 
mais afectados pela COVID-19, de modo a mitigar potenciais incumprimentos, bem como os 
impactos decorrentes dos mesmos. Este plano é constituído por 5 pilares, nomeadamente: 

i. Segmentar os clientes com maior probabilidade de serem afectados pela COVID-19; 
ii. Avaliar a viabilidade/solvabilidade dos clientes e definir soluções de renegociação ou 

reestruturação; 
iii. Contactar os clientes com o objectivo de obter informações sobre as suas dificuldades e 

negociar uma das soluções pré-definidas; 
iv. Agilização dos processos de aprovação e contratação; 
v. Acompanhamento semanal dos clientes de risco e criação de relatórios com os contactos 

realizados e soluções utilizadas. 
Seguidamente apresenta-se a informação relativa à exposição do BCGA ao risco de crédito: 
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A informação sobre a qualidade do risco de crédito dos principais activos financeiros, tendo por 
base os níveis de rating internos e/ou externos podem ser analisados como segue: 
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O risco de crédito do BCGA apresenta a seguinte composição por área geográfica: 

 

 
Para efeitos de redução do risco de crédito são relevantes 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. 
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Em termos de redução directa, estão contempladas as operações de crédito colateralizadas por 
cauções financeiras, nomeadamente, depósitos, obrigações do Estado Angolano entre outras 
similares. 
 

Risco de Mercado 

O risco de mercado na sua componente de preço de activos/passivos financeiros é considerado 
não material, porque o BCGA 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 maturidade, em que o risco está associado a contraparte 
(crédito) e não ao risco de mercado. 
No que respeita ao risco cambial e em sede de identificação de avaliação, a Direcção de Gestão 
de Risco apura e disponibiliza diariamente a posição cambial em cada uma das moedas. A 
Direcção de Contabilidade (DCT) efectua o cálculo da exposição cambial para cumprimento do 
requisito regulamentar aplicável. O cumprimento da estratégia cambial é assegurado pela DMF, 
nomeadamente no que respeita ao cumprimento dos requisitos regulamentares. A DGR com o 
apoio da DMF e DCT monitoriza o risco cambial através da monitorização do mismatch em 
moeda estrangeira, uma vez que não existem instrumentos derivados disponíveis para cobertura 
deste risco. 
Para a fase de acompanhamento e reporte, a DMF e DGR produzem relatórios que enviam à 
Comissão Executiva e que permitem acompanhar alguns indicadores de liquidez: relatório para 
apresentação em ALCO (mensalmente, com a posição da carteira de títulos, fluxos de compra e 
venda de ME, variações das taxas de câmbio); relatório de operações cambiais (diário) e relatório 
de mercado da posição cambial (diário). 
Relativamente ao risco de taxa de juro, mensalmente na reunião do Comité ALCO a DGR aborda 
os temas relevantes, nomeadamente aqueles que obrigaram a tomadas de decisão, e que são 
reportados superiormente e a DMK efectua uma análise comparativa das taxas médias de activos 
e passivos, que também é reportada à Comissão Executiva. 
O BCGA 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. 
No seguimento das recomendações da Instrução n.º 6/2016 de 08 de Agosto, do BNA, o BCGA 
calcula a sua exposição ao risco de taxa de juro de balanço baseado na metodologia definida no 
instrutivo. 
Os activos e passivos do BCGA são decompostos por tipo de taxa à data de 30 de Junho de 
2021 e 31 de Dezembro de 2020 como segue: 
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A análise de sensibilidade do valor patrimonial dos instrumentos financeiros a variações das 
taxas de juro à data de 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é apresentada como 
segue: 

 

 
O detalhe dos instrumentos financeiros com exposição a risco de taxa de juro em função da data 
de maturidade ou de refixação em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 apresenta-
se como segue: 
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Nos termos do Artigo 6º do Aviso nº 08/2016 de 16 de Maio, o BCGA deverá informar o BNA 
sempre que se verifique uma redução potencial do valor económico da sua carteira bancária 
igual ou superior a 20% dos fundos próprios regulamentares. O Banco cumpriu com este requisito 
a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, conforme apresentado de seguida: 
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A repartição dos activos e passivos, a 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, por 
moeda, é analisada como segue: 
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A análise de sensibilidade do valor patrimonial dos instrumentos financeiros a variações das 
taxas de câmbio à data de 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é apresentada como 
segue: 

 

 
 

Risco de Liquidez 

A avaliação do risco de liquidez é feita utilizando métricas internas definidas pela gestão do 
BCGA, 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 BCGA e assegurar que as suas obrigações num cenário de 
crise de liquidez são cumpridas. 
No que respeita às fases de identificação e análise do risco de liquidez, estas encontram-se em 
fase de operacionalização na DGR, de forma a permitir a análise regular de indicadores de 
evolução dos níveis de liquidez do BCGA 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:  

o Concentração do financiamento por contraparte; 
o Concentração do financiamento por tipo de produto; 
o Maturidade do financiamento por tipo de produto; 
o Custo de financiamento; 
o Concentração do financiamento por maturidade residual; 
o Concentração do financiamento por moeda e país; 
o Activos onerados; 
o Evolução do gap de liquidez estático e contratual; e 
o Evolução do rácio de liquidez, rácio de observação e rácio de transformação. 

Adicionalmente, é também realizado um acompanhamento das posições de liquidez de um ponto 
de vista prudencial, calculadas segundo as regras exigidas pelo BNA (Instrução n.º 19/2016 de 
30 de Agosto). 
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O detalhe dos instrumentos financeiros em função da sua data de maturidade, em 30 de Junho 
de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, apresenta-se como segue: 

 

 
 

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 essenciais, nomeadamente (i) modelo de governação, (ii) recursos humanos, (iii) 
aplicações de suporte e (iv) informação e comunicação. 
O Modelo de Governo do Risco Operacional e do Controlo Interno implantado pelo BCGA garante 
o acompanhamento permanente e transversal deste risco, garantindo: 

a) O registo dos eventos pelos vários órgãos de estrutura das áreas de negócio, controlo e 
suporte do BCGA; 

b) O reporte à Unidade de Risco Operacional e Controlo Interno da DGR que valida os 
eventos na aplicação de suporte (p.e. causas, órgão de estrutura em que ocorreu, tipo de 
evento de risco, perdas associadas, recuperações, entre outros itens);  

c) A avaliação e controlo do risco operacional pela área de responsável da DGR, assim 
como, acompanhamento 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 BCGA tem igualmente vindo a reforçar o modelo de gestão do risco operacional, 
designadamente nas componentes de avaliação, acompanhamento e controlo, que permite ao 
BCGA, em particular e ao Grupo CGD, em geral, responder aos requisitos regulamentares da 
abordagem standard (método Padrão) para a gestão do risco operacional. Importa salientar que 
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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 

O BCGA procede ao apuramento do seu Rácio de Solvabilidade, Fundos Próprios 
Regulamentares e Requisitos de Fundos Próprios Regulamentares, sendo esta gestão garantida 
pela Direcção de Gestão de Risco, em estreito cumprimento com as disposições e requisitos 
regulamentares estipulados pelo Banco Nacional de Angola (BNA). 

 
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 Solvabilidade 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 capital social realizado; (iv) resultados 
transitados positivos de exercícios anteriores; (v) reservas legais, estatutárias e outras 
reservas provenientes de resultados não distribuídos, ou constituídas para o aumento de 
capital; (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 contém 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 líquido 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 exterior; (vi) resultado líquido negativo provisório 
do exercício em curso; (vii) imobilizações incorpóreas líquidas das depreciações; (viii) 
despesas com custos diferidos relacionadas com responsabilidades com pensões; (ix) 

Rácio de Solvabilidade e Fundos 
Próprios

• Aviso n.º 02/2016 - Fundos Próprios Regulamentares
• Instrutivo n.º 18/2016 - Prestação de Informação Sobre a Composição dos Fundos Próprios e Rácio de Solvabilidade

Requisitos de Fundos Próprios para 
Risco de Crédito

• Aviso n.º 03/2016 – Requisito de Fundos Próprios Regulamentares para Risco de Crédito e 
  Risco de Crédito de Contraparte
• Instrutivo n.º 12/2016 – Cálculo e Requisitos de Fundos Próprios Regulamentares para Risco de Crédito e
  Risco de Crédito de Contraparte
• Instrutivo n.º 13/2016 – Prestação de Informação sobre Requisito de Fundos Próprios Regulamentares para Risco de
  Crédito e Risco de Crédito de Contraparte

Requisitos de Fundos Próprios para 
Risco de Mercado

• Aviso n.º 04/2016 - Requisito de Fundos Próprios Regulamentares para Risco de Mercado e Risco de Crédito de
  Contraparte na Carteira de Negociação
• Instrutivo n.º 14/2016 - Cálculo e Requisito de Fundos Próprios Regulamentares para Risco de Mercado e Risco de
  Crédito de Contraparte na Carteira de Negociação
• Instrutivo n.º 15/2016 - Prestação de Informação Sobre Requisitos de FP para Risco de Mercado e Risco de Crédito 
  de Contraparte na Carteira de Negociação

Requisitos de Fundos Próprios para 
Risco de Mercado

•  Aviso n.º 05/2016 - Requisito de Fundos Próprios Regulamentares para Risco Operacional
• Instrutivo n.º 16/2016 - Cálculo e Requisito de Fundos Próprios Regulamentares para Risco Operacional
• Instrutivo n.º 17/2016 - Prestação de Informação sobre Requisito de Fundos Próprios Regulamentares
   para Risco Operacional
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parcela das reservas e dos resultados correspondentes a passivos por impostos diferidos, 
na medida em que estejam associados a ganhos que contem 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. 

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 BNA; (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% 
(quarenta 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. 

4. 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 superior 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 participada, e se superior 
a 10% (dez por cento) do capital da participante, será deduzido o valor dos instrumentos 
acima referidos excluindo 10% (dez por cento) dos subsequentes próprios da participante, 
considerados antes desta dedução; (ii) os excessos face aos limites estabelecidos no 
Aviso 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 BCGA para 30 de Junho de 2021 e 31 de 
Dezembro de 2020 apresenta-se como segue: 

 
 

  

(milhares de Kw anzas)
30-06-2021 31-12-2020

Requisitos de Fundos Próprios Regulamentares A 25 942 633 23 264 859
Risco Operacional 6 213 271 6 226 962
Risco de Mercado 1 987 160 1 554 071
Risco de Crédito 17 742 202 15 483 826

Fundos Próprios Regulamentares B 65 508 553 70 492 539
Rácio de Solvabilidade C=B/A*10*% 25% 30%
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Nota 35 – Eventos subsequentes 

Elevação do rating da dívida pública do Estado Angolano 

A agência de rating Moody's publicou, a 13 de Setembro de 2021, a revisão do rating atribuído à 
dívida pública do Estado Angolano de Caa1 para B3. Esta elevação do rating tem impacto tanto 
ao nível das perdas esperadas de “Investimentos ao custo amortizado”, como ao nível das perdas 
esperadas de “Crédito a clientes”, dado que o BCGA aplica as metodologias e pressupostos 
previstos na Directiva n.º 13/DSB/DRO do BNA, conforme descrito na Nota 33. 
A 30 de Junho de 2021, as exposições, e respectiva imparidade, para as quais é aplicada a 
metodologia descrita acima, são analisadas como segue: 

 
 
Desta forma, considerando os parâmetros divulgados no estudo da Moody’s em Abril de 2021, 
os quais serviram de base para a preparação das demonstrações financeiras do Banco em 30 
de Junho de 2021, conforme evidenciado acima, estima-se que a melhoria do rating sobre o 
Estado Angolano represente um impacto positivo nos resultados do Banco de mKz 
10.952.807 referente aos Investimentos ao custo amortizado e de mKz 1.322.999 relativo a 
Crédito a clientes, representando desta forma um impacto global positivo preliminar e antes de 
efeito fiscal de mKz 12.275.806, o que implicaria uma aumento de cerca de 5 p.p. no rácio de 
solvabilidade que se manteria bem acima do mínimo regulamentar de 10% e em torno dos 30%. 

  

(milhares de Kwanzas)

Exposição Imparidade
Investimentos ao custo amortizado 233 473 197 17 597 799
Crédito a clientes 24 821 053 1 692 608
Total 258 294 250 19 290 407

30-06-2021
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Parecer do Auditor Externo  
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Parecer do Conselho Fiscal 
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