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Mensagem da  
Comissão Executiva 

2017 foi um ano de consolidação das regras de supervisão 
locais e internacionais, que marcam uma tendência de re-
forço da pressão regulamentar sobre a actividade bancária 
em geral, no caso do Banco Caixa Geral Angola, incremen-
tada pelo facto de ter uma casa mãe supervisionada pelo 
BCE.
Esta tendência representa uma ameaça, na medida em 
que tem obrigado a investimentos acrescidos ao nível dos 
sistemas de informação e dos recursos humanos, mas tem 
sido encarada também, como uma grande oportunidade 
de implementar um conjunto de prácticas que têm permiti-
do melhorar o controlo interno, a gestão de risco e o com-
pliance
dos nossos Clientes e reforça a reputação da marca, mes-
mo em termos internacionais.
Obviamente que as boas prácticas nas áreas de controlo, 
de nada servem, sem serviço ao cliente. Trata-se clara-
mente de uma preocupação da Comissão Executiva, que 
os nossos Clientes reconheçam no BCGA um parceiro de 

Por isso, lançámos em 2017, o modelo de serviço  
com um conjunto de gestores dedicados, em espaços 

valor desenhada para este segmento de Clientes. Espera-
mos com esta medida reforçar e estreitar a relação com os 
nossos Clientes deste importante segmento de mercado.
Ao nível da banca de empresas reforçámos os quadros 
das equipas comerciais e melhorámos o nível de segmen-
tação, com a criação de uma nova Direcção de Grandes 
Empresas, com maior grau de especialização, no sentido 
de ter interlocutores mais adequados às exigências espe-

No ano em que o BCGA completa 25 anos de existência, 

cada vez mais complexos, face às ameaças e incertezas, 
num mundo em mudança acelerada, em que a capacidade 
de adaptação e a agilidade são, cada vez mais, factores 
determinantes para o sucesso das organizações.

Grupo CGD nas potencialidades deste grande País e na 
capacidade do seu capital humano para ajudar a construir 
um Banco que seja uma referência do mercado nacional.
A conquista do prémio Sirius para o “Melhor Programa 
de Desenvolvimento do Capital Humano”, em Dezembro 
de 2017, constituiu, certamente, um marco na história do 
BCGA e deverá ser motivo de orgulho para a equipa de 
gestão e de todos os nossos colaboradores.
Assumimos o compromisso de continuar a investir no re-
forço de competências e a apostar no mérito e no desem-
penho, como factores decisivos para o recrutamento, a 
retenção e o desenvolvimento de quadros. 
Para concluir, uma palavra sentida de agradecimento aos 

-
necedores pela cooperação e sentido de parceria e aos 
nossos colaboradores pelo empenho e compromisso. Aos 
nossos Clientes, razão de ser da nossa existência, pela 

Iremos trabalhar no sentido de continuar a merecer a pre-

Francisco José dos Santos Silva
PRESIDENTE

António Santos Domingos
VOGAL

Pedro Fernando Raposo Marques
VOGAL
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Quem  
Somos

O Banco Caixa Geral Angola (doravante “BCGA”), comer-
cialmente 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, in-
corporados numa sociedade de direito angolano com o 
nome de Banco Totta de Angola, detida maioritariamente 
(99,96%) pelo grupo financeiro espanhol Santander, atra-
vés 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 Ban-
co Santander Totta a deter 51% do capital por intermédio 
de uma sociedade holding de direito português, a Partang, 
SGPS, S.A. Os restantes 49% do capital ficaram distribuí-

dos 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., passan-
do esta sociedade a ser detida a 100% pela Caixa Geral 
de Depósitos.
Com 137 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, em que há 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 10 Províncias e é uma instituição essencialmente di-
reccionada para o segmento das grandes e médias em-
presas e mercado Affluent, aproveitando do facto de poder 
contar com uma grande presença internacional e permitin-
do que o Caixa Angola tenha como assinatura: 
UM BANCO LOCAL. 
UMA REDE GLOBAL.
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ESTRUTURA  
ACCIONISTA
O capital social do BCGA, em 8.575.000 mAKZ, encontra-se repartido por 1 
accionista maioritário (51% do capital – Partang) e 4 accionistas minoritários:

A distribuição do capital social em 31 de Dezembro de 2017, era a seguinte: 

1. A Sonangol E.P., Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, 
criada em 1976 e detida a 100% pelo Estado angolano e a Sonangol 
Holdings Lda., criada em 2004 operando como subsidiária da Sonangol 
E.P. A Sonagol E.P., tem negócios em vários domínios, essencialmente 
no campo da exploração de petróleo e gás e diversas actividades 
complementares e acessórias;

2. Os accionistas António Mosquito e Jaime de Freitas são dois empresários 
angolanos muito conhecidos, que desenvolvem a sua actividade em 
vários ramos. De registar que o accionista Jaime de Freitas participa no 
capital de duas das empresas que no passado faziam parte do capital 
do Banco Totta Standard, nomeadamente a Lusolanda e a Star Motors.

3. A sociedade Partang, SGPS, S.A, é uma sociedade detida a 100% pela 
Caixa Geral de Depósitos.

POSIÇÃO ACCIONISTA ACTUAL

Nome do Accionista Nº Acções Detidas Valor Total (AKZ) % de Capital

PARTANG, SGPS, SA 8,746,500 4,373,250,000.00 51.00%

SONANGOL, EP 4,116,000 2,058,000,000.00 24.00%

ANTÓNIO MOSQUITO 2,058,000 1,029,000,000.00 12.00%

JOSÉ JAIME AGOSTINHO DE SOUSA FREITAS 2,058,000 1,029,000,000.00 12.00%

SONANGOL HOLDINGS, LDA 171,500 85,750,000.00 1.00%

17,150,000 8,575,000,000.00 100.00%

Caixa Geral de
Depósitos 100%

PartAng
51%

Sonangol 24%
Sonangol Holding 1%

Jaime Freitas
12%

António Mosquito
12%
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ÓRGÃOS  
SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino 
VICE-PRESIDENTE Maria Manuela Gustavo F. Ceita Carneiro  
SECRETÁRIO Mário Nelson Cardoso Maximino

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE Caixa Geral Depósitos 
1º VICE-PRESIDENTE Caixa Geral Depósitos
2º VICE-PRESIDENTE E PCE Francisco José dos Santos Silva (1)
3º VICE-PRESIDENTE António dos Santos Domingos 
VOGAL Pedro Fernando Raposo Marques
VOGAL Germano Manuel Bastos Amaral 
VOGAL Raquel Rute da Costa David Vunge 
VOGAL António Mosquito Mbakassy
VOGAL Miguel Francisco Luís Manuel (2)
VOGAL Júlio Paulo Magalhães Lopes (3)  

COMISSÃO EXECUTIVA

PRESIDENTE Francisco José dos Santos Silva
VOGAL António Santos Domingos
VOGAL Pedro Fernando Raposo Marques 

CONSELHO FISCAL

Membros Efectivos
PRESIDENTE Maria Luísa Perdigão Abrantes
VICE-PRESIDENTE António José Nascimento Ribeiro
VOGAL João de Sousa Martins
Suplentes
1º SUPLENTE Joaquim Paulo Taveira de Sousa (1)
2º SUPLENTE Salomão Jorge Barbosa Ribeiro  

 

(1) O Suplente senhor Joaquim Paulo Taveira de Sousa apresentou a sua renúncia com efeitos à data de 31 de Março de 2017. 

(1) Os cargos de 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração e PCE, foram desempenhados pelo senhor Fernando 
Marques Pereira até ao dia 4 de Dezembro de 2017, altura em que renunciou aos mesmos.

(2) Administrador Independente
(3) O Vogal do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva, o senhor Júlio Paulo Magalhães Lopes,  

exerceu funções até ao dia 23 de Outubro de 2017, data em que renunciou ao cargo.
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ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO 
CORPORATIVA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Compete ao Conselho de Administração (“CA”) gerir as ac-
tividades da sociedade, bem como a sua representação e, 
em especial:
• Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos re-

lativos ao objecto social;
• Estabelecer a organização interna da empresa e ela-

borar os regulamentos e as instruções que julgar con-
veniente;

• Contratar os trabalhadores da sociedade, estabele-
cendo as respectivas condições contratuais, e exercer 
em relação aos mesmos o correspondente poder di-
rectivo e disciplinar;

• Constituir mandatários com poderes que julgar con-
venientes;

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

• Executar e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral;

Conselho de 
Administração (CA)

Comissão de Controlo 
Interno (CCI)

Conselho Fiscal
(CF) Assembleia Geral Comissão de 

Vencimentos (CV)

Comissão de Gestão 
de Risco (CGR)

Comité de Crédito (CCR) Comité de Risco Operacional 
e Controlo Interno (ROCI)

Comité de Acompanhamento 
do Risco de Crédito (CARC)

Comité de Controlo  
de Custos e Compras (C4)

Comité de Património 
e Obras (CPO)

Comité de Negócios 
e Produtos (CNP)

Comité de Gestão de Activos 
e Passivos (ALCO)

Comité de Análise e 
Resolução (CAR)

Comissão 
Executiva (CE)

Direcções  
e Gabinetes

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

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

Os órgãos intermédios de apoio ao Conselho de Adminis-
tração são designados por “Comissões Delegadas”.
As Comissões são estruturas dependentes do Conselho 
de Administração (“CA”) do BCGA, sem competências de-
liberativas, constituindo-se como fóruns privilegiados de 
controlo, debate e apoio à tomada de decisões, nomeada-
mente mediante a elaboração de recomendações;
De acordo com os assuntos em análise existem as se-
guintes 2 Comissões:
• Comissão de Controlo Interno (“CCI”);
• Comissão de Gestão do Risco (“CGR”).
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Estrutura de Governação 
Corporativa

Comissão de Controlo Interno (“CCI”)

A Comissão de Controlo Interno (“CCI”), criada por deli-
beração de 24 de Novembro de 2014 do Conselho de Ad-
ministração para ser dado cumprimento ao estabelecido 
no Art.º. 13º do Aviso      n.º 1/2013, do BNA. É o órgão 
delegado do Conselho de Administração do Banco Caixa 
Geral Angola responsável pelo acompanhamento do sis-
tema de controlo interno. É ainda responsável por asse-
gurar a formalização e operacionalização de um sistema 
de informação eficaz, por supervisionar a formalização e 
a operacionalização das políticas e prácticas contabilísti-
cas, por rever a informação financeira para publicação e 
divulgação, por fiscalizar a independência e eficácia da 
auditoria interna, por supervisionar a função de complian-
ce e por supervisionar a actividade e a independência dos 
auditores externos.

Comissão de Gestão do Risco (“CGR”)

A Comissão de Gestão de Risco (“CGR”), criada por de-
liberação de 24 de Novembro de 2014, é um órgão dele-
gado do Conselho de Administração do Banco Caixa Ge-
ral 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, mo-
nitorizar e controlar os riscos e supervisionar a actuação 
da função de gestão de risco, como previsto no Aviso n.� 
2/2013, de 22 de Março, sobre o sistema de controlo in-
terno.

COMISSÃO EXECUTIVA

A Comissão Executiva é o órgão máximo de gestão e de-
cisão do BCGA competindo-lhe definir, administrar, repre-
sentar, dirigir e supervisionar a actividade do Banco. Suas 
principais funções são:
• Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos re-

lativos ao objecto social;
• Estabelecer a organização interna da empresa e ela-

borar os regulamentos e as instruções que julgar con-
veniente;

• Contratar os trabalhadores da sociedade, estabele-
cendo as respectivas condições contratuais, exercer 
em relação aos mesmos o correspondente poder di-
rectivo e disciplinar;

Quem Somos

• Constituir mandatários com poderes que julgar con-
venientes;

• Enquadrado nos limites definidos, adquirir, onerar e 
alienar quaisquer bens e direitos, móveis ou imóveis e 
realizar investimentos;

• Executar e fazer cumprir as deliberações do Conselho 
de Administração e da Assembleia Geral;

• Exercer as demais competências que lhe sejam atri-
buídas por lei ou pelos estatutos e deliberar sobre 
quaisquer outros assuntos que não caibam na compe-
tência dos outros órgãos do Banco.

COMITÉS DELEGADOS - ÓRGÃOS INTERMÉDIOS DE 
APOIO À COMISSÃO EXECUTIVA

Os órgãos intermédios de apoio à Comissão Executiva têm 
competências deliberativas e são designados por “Comi-
tés Delegados”.
Os Comités Delegados são órgãos de decisão intermédia, 
com poderes delegados pela Comissão Executiva, para 
apreciar e decidir propostas relativas à implementação da es-
tratégia de negócio e dos meios de suporte e apoio ao mes-
mo, 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:
• Comité de Gestão de Activos e Passivos (“ALCO”);
• Comité de Controlo de Custos e Compras (“C4”);
• Comité de Análise e Resolução (“CAR”);
• Comité de Acompanhamento do Risco de Crédito 

(“CARC”);
• Comité de Negócios e Produtos (“CNP”);
• Comité de Património e Obras (“CPO”);
• Comité de Risco Operacional e Controlo Interno 

(“ROCI”);
• Comité de Crédito (“CCR”).
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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 Ma-
nagement), cabendo-lhe a gestão do risco de mercado, li-
quidez e cambial e decidir o posicionamento estratégico, 
de modo a optimizar a margem financeira e a rendibilidade 
dos capitais próprios do Banco.

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 entre 400 mAKZ 
e 15.000 mAKZ.

Comité Delegado 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.

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, garan-
tindo o cumprimento de toda a regulamentação e decisões 
em vigor em matérias de crédito, nomeadamente das ema-
nadas pela administração e pela autoridade supervisora.

Comité de Negócios e Produtos (“CNP”)

O Comité de Negócios e Produtos é um órgão delegado 
da Comissão Executiva que tem por fim a dinamização das 
áreas comerciais, adequando e/ou concebendo novos pro-
dutos e serviços de acordo com a estratégia, com a imagem 
e com o objectivo de satisfazer as necessidades dos Clien-
tes-alvo do BCGA e garantindo a actualização do preçário 
do BCGA de acordo com as condições do mercado.

Comité de Património e Obras (“CPO”)

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

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

O CROCI é um órgão delegado que tem por responsabi-
lidade auxiliar a Comissão Executiva (“CE”) e a Comissão 
de Controlo Interno (“CCI”) no acompanhamento e reforço 
do sistema de controlo interno do BCGA.

Comité de Crédito (“CCR”)

O Comité de Crédito (“CCR”) é o órgão delegado da Co-
missão Executiva responsável por propor a estratégia e 
políticas de crédito e por analisar e decidir operações de 
crédito nos limites das suas competências e observando o 
Regulamento de Crédito em vigor.
As competências do CCR estão enquadradas nos limites fi-
xados pela Lei e pela Caixa Geral de Depósitos e, no que 
respeita às operações relevantes, também pelos condiciona-
lismos aprovados pelo Conselho de Administração do BCGA.

Quem Somos
Estrutura de Governação 
Corporativa

COMITÉS DELEGADOS



PRESENÇA INTERNACIONAL  
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ONDE 
ESTAMOS

Com 141 anos de história, a Caixa Geral de Depósitos 
(CGD) criada em 1876, afirma-se com uma vasta presença 
nos principais mercados financeiros internacionais.

Adicionalmente, o Grupo está presente em países do con-
tinente Africano, nomeadamente em Angola, onde o BCGA 
tem como objectivo consolidar sua presença nos próximos 
anos, tanto em Luanda como nas restantes províncias.
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REDE COMERCIAL

Para manter a proximidade aos seus Clientes e maximizar 
a eficiência operacional na resposta as suas necessidades 
e solicitações o BCGA, dispõe de uma rede de agências 
repartida pelas principais províncias.
A rede é composta por 34 agências e 4 centros de empresa.
Ao longo do ano de 2017, o banco decidiu rever a sua rede 
de agências, direcionando-a para locais considerados 
estratégicos, em linha com as suas perspectivas e ambições 
de futuro. Neste sentido, procedeu-se à remodelação de 
algumas agências estratégicas para a actividade do banco 
como a agência e CEP sede e a agência do Kinaxixe.

LINHA CAIXA-DIRECTA ANGOLA 24H 

A linha de atendimento do BCGA em Angola, designada 
Linha Caixadirecta Angola 24H (+244  226 424 424), pre-
tende aproximar o banco dos seus Clientes e aumentar a 
eficácia no tratamento de pedidos de informação, recla-
mações, outros.
Este serviço está disponível, 24h por dia, todos os dias do ano.

CANAIS DIGITAIS

De forma a proporcionar um serviço de excelência que ga-
ranta uma relação de proximidade e compromisso com o 
cliente, o BCGA aposta na dinamização da utilização de 
canais digitais que ganha cada vez mais importância na 
estratégia do Banco, dada a crescente importância da ino-
vação junto da população e do acesso as novas tecnolo-
gias.
O principal foco do banco é aumentar a utilização de ca-
nais digitais, melhorando o processo transacional (Internet 
banking e Mobile banking).
Internet Banking – encontra-se disponível no site do banco 
em www.caixaangola.ao, o que permite aos Clientes, para 
além da consulta de informação institucional, aceder a al-
guns serviços e plataformas.
No decorrer de 2017, registou-se um aumento significativo 
na utilização destas plataformas, que se manterá em 2018.

ACADEMIA CAIXA ANGOLA
Um marco importante na história do BCGA, durante o pri-
meiro trimestre do ano de 2017, com a inauguração das 
instalações da Academia Caixa Angola, sendo um ponto 
muito importante para o desenvolvimento do capital hu-
mano do banco. Os programas da Academia contribuem 
para reforçar o compromisso dos colaboradores com o 
banco, potenciando o conhecimento e salvaguardando a 
retenção de talento, na medida em que favorecem o de-
senvolvimento de competências, promovem networking 
interno e aproximam os colaboradores da cultura e dos 
valores da instituição.
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Valores em AKZ

2017 2016 ∆ % 

ACTIVIDADE

Margem Financeira 22 345 204 21 178 148 5,5% 

Margem Complementar 4 071 747 5 140 317 -20,8%

Produto Bancário 26 416 951 26 318 465 0,4%

Resultado Líquido 7 656 296 12 371 752 -38,1%

RENDIBILIDADE

Return On Equity (ROE) 14,4% 24,1% -40,0%

Return On Assets (ROA) 2,6% 3,9% -34,3%

EFICIÊNCIA

Cost-To-Income 40,2% 38,0% 5,9%

ESTRUTURA

Activo Total 295 158 514 313 252 455 -5,8%

Transformação 36,2% 42,7% -3,8%

SOLVÊNCIA

Rácio de Solvabilidade Regulamentar 47,0% 22,6% 108,0%
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Fonte:CCIP

Embora há muito anunciada, a 
diversificação da economia só 
agora está a dar os primeiros 
passos, tendo sido incluída na 
estratégia do governo de reacção 
à crise como uma das primeiras 
prioridades. Nesse sentido, tem 
sido referido que a crise poderá 
ser uma oportunidade para que 
o país venha a colmatar esta 
importante deficiência da sua 
economia.

“

”
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ENQUADRAMENTO 
INTERNACIONAL
O ano de 2017 apresenta uma modesta recuperação da 
economia global, onde se destaca um crescimento sus-
tentável que continua difícil de ser alcançado por causa 
da escassez de investimentos, da fragilidade do comércio 
mundial e de uma desaceleração da produtividade laboral.
No último trimestre de 2017, assistiu-se a um ligeiro di-
namismo da economia mundial. De entre as economias 
avançadas, o PIB dos EUA acelerou para 2,5% em termos 
homólogos reais (2,3% no 3.º trimestre) associado ao re-
forço da procura interna e à melhoria das exportações; à 
recuperação gradual do sector energético, maior nível de 
gastos dos consumidores e pelos fortes investimentos re-
gistados na primeira metade do ano. Porém, o Fundo Mo-
netário Internacional (doravante “FMI”) continua a alertar 
sobre as incertezas relativas à implementação da política 
fiscal e de outras reformas económicas pela Administra-
ção governamental norte-americana, que visam estimular 
o crescimento da economia.
A Zona Euro deverá crescer 2,1% e 1,9%, em 2017 e 2018, 
respectivamente, traduzindo numa revisão em alta de 0,2 
p.p. em ambos os anos, com as duas maiores economias 
da região (Alemanha e França) a registarem crescimentos 
de 2% e 1,6% em 2017. O mercado de trabalho da eco-
nomia europeia registou uma melhoria ao longo de 2017, 
salientando-se uma descida da taxa de desemprego, quer 
para a União Europeia (EU) quer para a área do euro (AE), 
situada em 7,3% e 8,7%, respetivamente, em Novembro 
de 2017 (8,2% e 9,7%, em Dezembro de 2016). Em De-
zembro de 2017, a taxa de inflação homóloga da área do 
euro desceu para 1,4% (1,5% em Novembro) devido so-
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bretudo à desaceleração dos preços de energia e dos pro-
dutos alimentares não transformados. 
De entre os países emergentes, o PIB da China manteve 
um crescimento de 6,8% em termos homólogos reais no 
4.º trimestre de 2017; mas acelerou para 6,9% para o con-
junto do ano de 2017 (6,7% em 2016) associado sobretu-
do à recuperação das exportações, as quais aumentaram 
para 8,2% (-7,7% em 2016). Em 2017, a taxa de inflação 
homóloga acelerou para a generalidade das economias 
avançadas; enquanto recuou nalguns países emergentes, 
com destaque para o Brasil e a Rússia.
Associado a estas projecções, o FMI aponta como riscos: 
(i) a lenta recuperação do crescimento que ainda se verifica 
em alguns países, (ii) a inflação abaixo da meta dos bancos 
centrais nas economias avançadas, (iii) os baixos salários 
que ainda persistem nas economias desenvolvidas, (iv) o 
impacto negativo resultante dos baixos preços das com-
modities ainda sentidos nos países em desenvolvimento 
dependentes de energia e (v) o facto de várias economias 
apresentarem tendências de crescimento de longo prazo 
negativas, penalizadas pela demografia e por problemas 
estruturais.
Já no que diz respeito à África subsariana, perspectiva-
-se uma redução em 0,1 p.p. no crescimento desta região, 
tanto em 2017 como em 2018 para 2,6% e 3,4%, respecti-
vamente. Esta previsão de abrandamento do crescimento 
deverá ter como causas a desaceleração do crescimento 
na África do Sul e a estagnação do crescimento da Nigéria.



MERCADOS MONETÁRIO E CAMBIAL 

No mercado cambial, a trajectória do dólar norte-america-
no ficou marcada pela ocorrência dos furacões Harvey e 
Irma, que afectaram a economia norte-americana nas últi-
mas semanas de setembro e também pelas tensões políti-
cas com a Coreia do Norte. Entretanto, o índice da Bloom-
berg que mede a evolução do dólar (US dollar Index) subiu, 
no terceiro trimestre do ano, 0,2% em relação às principais 
divisas (perda acumulada de 9,4% desde o início do ano). 
Destaca-se a apreciação de 0,2% e de 1,1% face ao euro 
e iene, respectivamente. Quanto às taxas de câmbio das 
economias emergentes e em desenvolvimento, destaca-se 
a depreciação do dólar face à moeda chinesa (-1,1%), ao 
passo que, comparativamente às moedas brasileira e sul-
-africana, o dólar apreciou 1,1% e 2,8%, respectivamente. 
A taxa de inflação (1,9%) situou-se perto do limite superior 

da meta estabelecida (2%), o que alimentou a intenção da 
Fed em elevar a taxa de juro de referência no País. Porém, 
a taxa de juro manteve-se entre 1% e 1,25%.
O Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o do 
Japão, também mantiveram as suas respectivas taxas de 
juro. Salienta-se, entretanto, que o forte crescimento da 
economia britânica no terceiro trimestre, combinado com 
os sinais positivos da inflação aumentaram as expectativas 
de o Banco de Inglaterra poder vir a aumentar a taxa de 
juro directora, que se mantinha inalterada há 10 anos 1.

1 O Banco da Inglaterra (banco central britânico) anunciou, em Novembro, o primeiro aumento 
na taxa básica de juros no País, em dez anos, ao elevá-la de 0,25% para 0,5%.
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MERCADO DAS COMMODITIES

A recuperação do mercado petrolífero

A recuperação do mercado petrolífero verificada no 3º tri-
mestre, acentuou-se no 4� trimestre, tendo o preço médio 
do crude (Brent) ascendido a USD 58 em outubro, USD 63 
em Novembro e USD 64 em Dezembro, fechando o ano 
em USD 66,87, o valor mais elevado desde meados de 
2015 e 17,7% superior ao do fecho de 2016.
As previsões da Energy Information Administration (“EIA”) 
apontavam, no início de Dezembro, para um preço médio 
do barril (Brent) de USD 57 em 2018, valores a rever em 
alta, muito provavelmente já na próxima previsão em 2018.
A decisão da Organização dos Países Exportadores de Pe-
tróleo (“OPEP”) e não OPEP, subscritores do Acordo para 
a limitação da produção petrolífera, de estender a vigência 
desse Acordo até final de 2018, veio conferir maior susten-
tabilidade ao mercado e explica, para além da robustez do 
consumo, a recuperação registada no último trimestre de 
2017.
É certo que esta recuperação dos preços poderá estimular 
o aumento da produção, em especial nos EUA, limitando 
o upside mas, mesmo assim, a perspectiva de um nível de 
preços em torno de USD 60 para 2018, constitui um cená-
rio bem mais favorável do que há pouco tempo se poderia 
antecipar.
Esta evolução e perspectivas mais favoráveis para o mer-
cado petrolífero surgem numa altura em que o novo Go-
verno de Angola se comprometeu a pôr em execução uma 
nova estratégia económica, voltada para a efectiva valo-
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rização dos recursos nacionais (a “diversificação da eco-
nomia”), através da criação de condições mais propícias 
para o relançamento do investimento privado – objectivo 
claramente apontado nas medidas de política económica 
relevadas na proposta de OGE/2018 - ao mesmo tempo 
que pretende estabilizar a economia, num prazo tão cur-
to quanto possível, fazendo uso das políticas orçamental, 
monetária e cambial.
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ENQUADRAMENTO 
ANGOLANO
Em 2017 a economia Angolana continuou afectada por 
uma conjuntura internacional adversa, caracterizada por 
preços do petróleo relativamente baixos e voláteis, regis-
tando preços spot por barril (Brent) em média claramente 
inferiores a USD 50, no terceiro trimestre verificou-se uma 
recuperação dos preços do barril de petróleo, sendo o pre-
ço médio do Brent de USD 64 em Dezembro, fechando o 
ano em USD 66,87, valor mais elevado desde meados de 
2015 e 17,7% superior ao do fecho de 2016 (USD 56,82).
Apesar desta recuperação no terceiro trimestre, as agên-
cias especializadas na análise do mercado petrolífero, 
como é o caso da Energy Information Administration (EIA) 
previram um preço médio do Brent de USD 51 para 2017, 
aumentando para USD 52, em 2018.
Sendo certo que esta recuperação do preço do petróleo 
pode aliviar a pressão sobre a política económica no curto 
prazo, tanto no plano orçamental - com a recuperação das 
receitas petrolíferas - como da venda de divisas, também 
é certo que Angola não poderá esperar que a recuperação 
do preço do petróleo seja uma alternativa à introdução de 
novas reformas. 

ANGOLA

FMI

2016 2017 2018 2019 2020

PIB (real, var. %) -0.7% 1.5% 1.6% 1.4% 1.5%

Taxa de desemprego (% média anual) n.d

Inflação, %, anual 41.9% 23.4% 17.6% 15.0% 12.0%

Fonte: Fundo Monetário Internacional 2017

A nível interno, apesar da relativa estabilidade cambial, 
o mercado continuou afectado pelas restrições na oferta 
de divisas, condicionando o desempenho da actividade 
e pelo aumento substancial da inflação que causou uma 
diminuição do poder de compra com impacto negativo so-
bre a procura agregada.
No geral assiste-se a um ajustamento lento, tanto do lado 
monetário e cambial como do lado fiscal, o que de certa 
forma prolonga os efeitos negativos do choque dos preços 
do petróleo.
Apesar dos esforços para a diversificação, a economia 
angolana continua fortemente dependente das receitas 
do petróleo que se mantiveram muito abaixo dos níveis 
anteriores aos do choque dos preços do petróleo iniciado 
em 2014.
A avaliação da economia angolana, no âmbito do Fundo 
Monetário Internacional (“FMI”) considera que o PIB ango-
lano estagnou em 2016, com uma variação anual perto de 
zero por cento, como resultado de um menor crescimento 
do PIB petrolífero e uma contração do PIB não petrolífero.
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PRODUÇÃO, PROCURA  E PREÇOS 

A taxa de crescimento real do PIB não petrolífero em 2017 
foi de (1,3%) inferior à taxa de crescimento real do PIB glo-
bal (1,5%), que foi afectado pelo desempenho do sector 
petrolífero. O desempenho do PIB não Petrolífero reflecte 
as seguintes tendências:
• Sectores em expansão: Energia, Agricultura e Pescas;
• Sectores em contração: Indústria Transformadora, 

Diamantes, Construção.
Os diamantes que representam o segundo bem de expor-
tação de Angola, registaram em 2017 uma performance 
negativa, marcada pela redução do preço médio por qui-
late em -3% (2015: USD 131; 2016: USD 118; 2017: USD 
115) 1 e pela estagnação da produção.
Em síntese, os principais factores que afectaram o cresci-
mento da Economia Angolana em 2017 foram:
• Factores internos: (i) os desafios técnicos relaciona-

dos com a produção petrolífera e Gás Natural (Angola 
LNG), (ii) dificuldades ao nível do processo de subs-
tituição das importações pela produção interna (de-
safios intrínsecos à diversificação da economia) e (iii) 
efeitos decorrentes do aumento dos preços internos 
(inflação).

1 Fonte: Relatório de Fundamentação – OGE 2018

• Factores externos: (i) agravamento da queda das cota-
ções do petróleo no mercado internacional e (ii) a vola-
tilidade da economia internacional, que afectou todas 
as commodities, incluindo os diamantes (incerteza ma-
croeconómica global).

De realçar que a estratégia económica nacional de substi-
tuição gradual das importações pela produção interna está 
fortemente dependente da revitalização e expansão da In-
dústria Transformadora. No entanto, este sector registou 
em 2017, uma taxa de crescimento real do PIB de 1,9%. 
Esta tendência é explicada pelas restrições cambiais re-
sultantes do desempenho do sector petrolífero (reduções 
significativas da cotação no mercado internacional). A 
queda do preço do petróleo conduziu também à existência 
de constrangimentos ligados ao acesso às divisas para a 
importação da matéria-prima e componentes industriais.

INFLAÇÃO 

Perante um cenário de crise de receitas fiscais, as Autori-
dades Monetárias estabeleceram um controlo dos facto-
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Fonte: Relatório de Fundamentação – OGE 2018

14.27%

41.95%

27.56%

2015 2016 2017

Taxa 
Inflacção

res determinantes da base monetária, através de um maior 
entrosamento das políticas fiscais e monetárias, que teve 
como consequência uma forte pressão na inflação:
• A inflação média dos 12 meses, situa-se em 27,56%, 

o que ultrapassou bastante as expectativas, mas man-
teve-se abaixo dos níveis de 2016.

• Assim sendo, a previsão de uma inflação média anual 
de 28,7%, apresentada no relatório da proposta de 
OGE para 2018, ligeiramente acima do nível médio 
esperado para 2017, sugere que, para além da polí-
tica monetária e orçamental (das quais seria razoável 
esperar uma atenuação do ritmo de crescimento dos 
preços), poderão ocorrer em 2018 outros factores com 
influência no desempenho desta variável, nomeada-
mente uma depreciação da taxa de câmbio oficial.

• A trajectória descendente da taxa de inflação homólo-
ga, deve-se ao ajustamento da economia em que se 
verificou o reposicionamento dos agentes económi-
cos, bem como ao ajustamento dos preços dos com-
bustíveis e ao ajustamento cambial a que se assistiu 
em 2017.

• Neste contexto, entre as linhas de actuação para o 
controlo da Inflação destacam-se: a reposição dos 
níveis mínimos de oferta de alimentos e outros bens 
fundamentais; o ajustamento da oferta de moeda e do 
controlo dos factores determinantes da base monetá-
ria, através de um maior entrosamento das políticas fis-
cais e monetária; a melhoria do modelo de intervenção 
no mercado cambial, a criação de janelas de diálogo 
com os principais agentes produtores e importadores.
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BNA ALTERA A INSTRUMENTAÇÃO  
DA POLÍTICA MONETÁRIA

O Comité de Política Monetária do BNA decidiu, na sua 
reunião de 30 de Novembro de 2017, introduzir um impor-
tante conjunto de alterações na instrumentação da política 
monetária, das quais se destacam:
• Adopção da base monetária em moeda nacional como 

variável operacional da política monetária, o que signi-
fica que, doravante, se compromete a gerir a evolução 
desta variável em função dos objectivos assumidos 
para o crescimento da actividade económica e da in-
flação;

• Aumento da taxa de cedência de liquidez aos bancos 
(taxa BNA) de 16% para 18%, ao mesmo tempo que 
foi mantida a taxa da Facilidade Permanente de Ce-
dência de Liquidez (overnight) em 20% e reduziu para 
0% (de 2,75%) a taxa da Facilidade Permanente de 
Absorção do Liquidez, passando a regular a liquidez 
através de operações de open market;

• Libertação dos cativos constituídos pelos bancos jun-
to do Banco Central para efeito de compra de divisas, 
ao mesmo tempo que os Clientes dos bancos ficam 
desobrigados da constituição de cativos em moeda 
nacional (“MN”) como requisito prévio à compra de 
moeda estrangeira;

• Redução de 30% para 21% do coeficiente de reservas 
obrigatórias, incidente sobre os depósitos dos Clien-
tes em moeda nacional, com excepção dos depósitos 
do Governo Central, Governos Regionais e Adminis-
trações Locais, relativamente aos quais se mantêm os 
anteriores coeficientes (75% para os depósitos da Ad-
ministração Central e de 50% para os depósitos das 
Administrações Regionais e Locais);

• Restrição dos tipos de créditos bancários cujos de-
sembolsos são elegíveis (em 80%) para a constituição 
das reservas de caixa, ficando limitados aos créditos 
concedidos (por prazos de reembolso não interiores a 
24 meses) a projectos dos sectores da agricultura, da 
pecuária, da silvicultura e das pescas;

• Para cumprimento de reservas obrigatórias em moeda 
estrangeira os bancos, podem considerar os seguintes 
activos 20% (Vinte por cento) com saldo da conta de 
depósitos em moeda estrangeira aberta no Banco Na-
cional de Angola em nome de cada instituição Finan-
ceira Bancária e 80% (Oitenta por cento) com Obriga-
ções do Tesouro em moeda estrangeira pertencentes 
a carteira própria registada no SIGMA emitidas a partir 
de 2015.

Destas decisões do BNA, terá resultado uma variação 
das reservas livres para os bancos e, consequentemente, 

Apenas a O/N que se configura como uma taxa “origina-
da” pelo mercado. Esta registou uma variação negativa de 
31%, entre Janeiro 2017 e Dezembro 2017. 

LUIBOR 2015 2016 2017

Overnight 11,54 23,35 17,77

1 mês 11,34 17,41 18,27

3 meses 11,67 18,23 18,92

6 meses 11,95 18,30 20,16

9 meses 12,17 19,65 21,90

12 meses 12,39 20,17 23,08

menor liquidez disponível no mercado, o que explicará a 
subida das taxas Luibor a partir do início de Dezembro, 
invertendo um movimento de descida que se verificava 
desde o final do 1º trimestre de 2017, com uma inversão 
em outubro e nova descida em Novembro.
Todavia, a partir da segunda metade de Dezembro as ta-
xas Luibor voltaram a descer, com excepção das taxas 
a 1 mês e a 3 meses, regressando a níveis semelhantes 
aos registados no final de outubro, parecendo sinalizar um 
reequilíbrio do mercado monetário e permitindo concluir 
que as medidas do BNA terão tido um impacto limitado no 
mercado.
Há a registar no final do ano uma acentuada subida da 
taxa Overnight (“O/N”), a qual será, muito provavelmente, 
resultado de acertos pontuais de posições típicas de final 
de ano.
Note-se que estas taxas continuam a não ser positivas em 
termos reais e incorporam, muito possivelmente, uma ex-
pectativa de descida da inflação. Será por isso interessan-
te verificar como vai reagir o mercado em relação a uma 
inversão das expectativas inflacionistas sinalizada na pro-
posta de OGE como adiante se apreciará.
Uma das consequências visíveis da Política Monetária res-
tritiva implementada em 2017, foi o forte aumento das Ta-
xas de Juro Base (Luibor), para todos os prazos incluindo 
a overnight.

TAXAS DE JURO

Ao longo de 2017 verificou-se um aumento médio de 8% 
ao nível das taxas Luibor para vários prazos (1m, 3m, 6m, 
9m, 12m), com excepção da Overnight (“O/N”), que regis-
tou uma variação negativa.
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No global, durante o ano de 2017 não 
se verificou uma evolução das taxas 
Luibor, que se mantiveram estáveis, 
verificando-se um ligeiro crescimento, 
em Fevereiro de 2017.

Variação LUIBOR 2017

Fonte: BNA 
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RESERVAS INTERNACIONAIS LÍQUIDAS EM DIVISAS 
DECRESCEM APESAR DA RECUPERAÇÃO DO PREÇO 
DO PETRÓLEO

O nível das reservas oficiais em divisas decresceu ao longo 
de 2017, atingindo em Novembro USD 14,25 mil milhões, 
uma diminuição de 31,5% quando comparado ao nível do 
final de 2016 (USD 20,80 mil milhões).
Registaram-se vendas de USD 11,5 mil milhões neste pe-
ríodo de 11 meses, e de USD 689,7 milhões em Dezembro, 
totalizando um valor de USD 12,2 mil milhões para 2017, 
superior ao valor vendido em 2016, de USD 11,3 mil mi-
lhões.
Em 2017 o défice da balança corrente terá sido muito pro-
vavelmente inferior ao esperado (pelo FMI), devido à recu-
peração do preço do petróleo, mas em contrapartida as 
operações de capital do Tesouro ficaram também aquém 
do previsto, como revelado na proposta do OGE de 2018.
O câmbio do Kwanza em relação ao Dólar e ao Euro man-
teve-se estável, em torno dos USD/AKZ 165,9 e EUR/AKZ 
185,4. Em 2017 as vendas de divisas do BNA totalizaram 
cerca de EUR 10,9 biliões, um ligeiro aumento anual de 3% 
em relação a 2016 de EUR 10,9 biliões.
A escassez de moeda estrangeira originou especulação nos 
mercados paralelos, fazendo com que as entidades impor-
tadoras tomassem posições de forma a proteger as suas 
operações, que se traduziram num aumento generalizado 
dos preços e, como tal, num aumento da inflacção. De for-
ma a tentar equilibrar a procura e a liquidez existente no 
mercado em moeda nacional, o Banco Nacional de Angola 
aumentou as taxas de juro pagas pelos Clientes no acesso a 
financiamento bancário, e consequentemente, impactando 
as empresas com maior nível de endividamento e nos rendi-
mentos disponíveis dos consumidores/famílias.

Fonte: BNA

Taxa de Câmbio 2015 2016 2017

AKZ/USD 135,320 165,903 165,924

Depreciação 22,60% 0,01%

AKZ/USD 148,468 185,379 185,400

Depreciação 24,86% 0,01%

0,148

0,135

2015 2016
AKZ/USD AKZ/EUR

2017

0,185

0,166

0,185

0,166
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Venda ME BNA
Valores em Milhões 

EUR

Fonte: BNA 
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Quota BCGA Vendas BNA

MERCADO DE CAPITAIS 

Negociação

O montante médio mensal de negociação foi de 43.934.150 
mAKZ, equivalente a 176 negócios realizados por mês.
Relativamente aos negócios realizados, por ano de venci-
mento, manteve-se a propensão para os títulos com ma-
turidades mais curtas, nomeadamente 2018, 2019 e 2020.

MERCADO MONETÁRIO 

Títulos

Durante o ano de 2017 o Banco participou de forma activa 
na dinamização dos leilões de títulos, quer através da aqui-
sição de títulos para a carteira própria do Banco quer atra-
vés da intermediação na compra e venda de títulos para os 
seus Clientes de dívida soberana.
Para a gestão da despesa corrente do tesouro nacional, 
foram transacionados no ano 2017 títulos no montante de 
2.683.007 mAKZ, representando uma variação de 11% 
face ao ano anterior. De salientar ainda, que se registou 
um aumento na emissão de títulos, mostrando maior endi-
vidamento por parte do Estado, situação inversa a procura 
por parte dos agentes do mercado para o mesmo período 
em análise.
As taxas médias de juros dos títulos em 2017, Bilhetes do 
Tesouro (“BT”) nas maturidades de 91, 182, e 364 dias fi-
caram fixadas em 16,13%, 20,73% e 23,91%, superiores 
as registadas no ano transacto e as obrigações indexadas 
2,3,4,5,6 e 7 anos fixaram-se em 7,00%, 7,25%, 7,50%, 
7,75% e 8,00%.
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Operações Mercado Interbancário

Não obstante a tendência decrescente do montante de 
permuta de liquidez verificado a nível do mercado inter-
bancário de 2014 a 2016, em 2017 registou-se o inverso, 
ou seja, transações no volume de 2.353.743 mAKZ repre-
sentando uma variação percentual positiva de quase o do-
bro 83,00%, fruto da necessidade dos Bancos financia-
rem-se para cumprirem com suas obrigações (liquidar as 
vendas de divisas verificados no mercado, financiamento 
e investimentos a curto prazo).

Crédito

Os efeitos conjugados da “desdolarização” da economia, 
e da previsão de uma desvalorização cambial do AKZ face 
ao USD e ao EUR, resultou na redução do crédito em moe-
da estrangeira (“ME”), e um ligeiro aumento em moeda na-
cional (“MN”), valores convertidos em USD.
O contexto económico internacional e as políticas econó-
micas de “desdolarização” da economia, permitem-nos 
concluir que a tendência do decréscimo do crédito em 
moeda estrangeira (“ME”), deverá ser irreversível.
Conclui-se que os resultados da nova política monetária 
adoptada a partir de 2011 e ainda em vigor, são bastante 
visíveis nas carteiras de depósitos e de créditos do sis-
tema financeiro nacional, caracterizado pelo aumento do 
peso da moeda nacional (“MN”) em detrimento da moeda 
estrangeira (“ME”). A eliminação dos dólares como moe-
da para transacções internas, permitiu reservá-lo essen-
cialmente para o pagamento dos compromissos externos, 
quer de empresas, quer de particulares.

0

3,000,000.00

6,000,000.00

9,000,000.00

12,000,000.00

15,000,000.00

2014 2015 2016 2017

Fonte: BNA (Estatísticas e Monetárias)

CRÉDITO M USD 2016 2017 VAR. %

Moeda Nacional 17 983 18 692 4%

Moeda Estrangeira 7 677 7 507 -2%

Total 25 660 26 199 2%
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CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO BANCÁRIO NO SECTOR 
PÚBLICO (ADMINISTRAÇÃO CENTRAL)

As Estatísticas Monetárias e Financeiras divulgadas pelo 
BNA no final de Dezembro mostram que se acentuou a 
concentração do risco de crédito bancário no Sector Públi-
co/Administração Central, atendendo à evolução da dívida 
pública, nomeadamente de um recurso a crédito interno 
em 2017 muito superior ao previsto no início do ano.
Assim, considerando o conjunto das exposições do BNA e 
das Outras Instituições Monetárias ao Sector Público/Ad-
ministração Central, incluindo títulos de dívida e emprésti-

Fonte: BNA (Estatísticas e Monetárias)

Valores mAKZ

ANO ADM. CENTRAL SECTOR PRIVADO EM %

2015 2,582.172 3,354.423 77%

2016 3,754.864 3,295.599 114%

2017 4,458.561 3,258.620 137%

mos directos, e ao Sector Privado, a evolução desde o final 
de 2015 até Outubro de 2017 é a seguinte:
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Depósitos 

Relativamente aos Depósitos em moeda nacional (“MN”), 
registou-se uma redução de 1%, valores denominados em 
USD, motivado essencialmente pela desvalorização cam-
bial ocorrida em 2016.
No que se refere a moeda estrangeira (“ME”) não afectada 
pela desvalorização cambial, registou-se um decréscimo 
de 1%, em resultado da nova Política Cambial implemen-
tada em 2011. Um dos impactos da implementação da 
nova Lei Cambial para o sector petrolífero é o decréscimo 
irreversível que se irá verificar nos próximos anos ao nível 
dos Depósitos em ME. Em 2015, os Depósitos em ME re-
presentaram 30,7% do total dos Depósitos, contra 31,3% 
em 2016.
Expurgando o efeito cambial, os depósitos serão caracte-
rizados, no futuro, pelo aumento dos Depósitos em moeda 
nacional (“MN”), em detrimento dos Depósitos em moeda 
estrangeira (“ME”).
A previsão pelo Orçamento Geral do Estado (“OGE”), de 
um crescimento económico mais robusto para os próxi-
mos anos, poderá contrariar a tendência de redução dos 
depósitos, verificada em 2016 e 2017, mesmo consideran-
do o eventual efeito de desvalorização.

DEPÓSITOS M USD 2016 2017 VAR. %

Moeda Nacional 29 725 29 442 -1%

Moeda Estrangeira 12 925 12 824 -1%

Total 42 650 42 265 -1%

Fonte: BNA
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Como se conclui do quadro supra, o saldo do crédito ao 
Sector Privado (que inclui crédito a Empresas/ Sociedades 
Não Financeiras e a outros Sectores), tem vindo a diminuir 
desde o final de 2015, tendo caído 1,8% em 2016 e 1,1% 
entre o final de 2016 e Outubro de 2017. Ao invés, o crédito 
ao Sector Público/Administração Central aumentou 45,4% 
em 2016 e 18,7% entre o final de 2016 e outubro de 2017.
Se considerarmos apenas o crédito concedido pelas 
Outras Instituições Monetárias, ou seja, sem a contribuição 
do BNA, o rácio entre o Crédito ao Sector Público/
Administração Central e o Crédito ao Sector Privado passou 
de 71,3% em 2015 para 98,9% em 2016 e para 108,4% 
em Outubro de 2017. Esta evolução fica naturalmente 
a dever-se, no que se refere ao Sector Privado, ao 
considerável recuo da actividade económica registado em 
2016 bem como à anémica recuperação de 2017, factores 
que por sua vez agravaram significativamente o risco de 
crédito e aumentaram a aversão do sector bancário à 
tomada desse risco. No que se refere ao Sector Público, o 
aumento da exposição é explicável pelo agravamento das 
necessidades de financiamento decorrentes dos défices 
orçamentais, bem como pela maior dificuldade em aceder 
a financiamento externo, num contexto de elevados 
desequilíbrios económicos e de agravamento do perfil de 
risco de crédito (rating) da República.
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Risco Soberano

Não foram observadas melhorias significativas ao nível do 
Rating da República de Angola, cujo Outlook permaneceu 
negativo. De acordo com as Agências de Rating, o fun-
damental para suportar o Outlook negativo será o choque 
petrolífero e o consequente défice externo e fiscal.
De acordo com a Moody’s (20-Out-17), a República de An-
gola possui o Rating B2, tendo revisto o Outlook de Nega-
tivo para Estável, suportado por esta Agência, pelo seguin-
te indicador, aumento das receitas fiscais incrementadas 
pela subida dos preços do sector petrolífero.
Para a Standard & Poor’s a economia angolana permanece 

AGÊNCIAS RATING OUTLOOK DATA (*)

Fitch B2 Negativo 23-Sep-16

Moody’s B2 Estável 20-Oct-17

Standard & Poors B- Estável 11-Aug-17

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 
MACROECONÓMICO

Programa de Estabilização Macroeconómica (“PEM”) tem 
como objectivo iniciar um processo de ajuste macroeco-
nómico (do ponto de vista fiscal e cambial), permitindo 
deste modo o alinhamento da economia a um ambiente 
em que o preço do petróleo esteja a um nível significativa-
mente mais baixo.
O Programa de Estabilização Macroeconómica (“PEM”) 
considera os seguintes domínios: Política Fiscal (Receita 
Pública, Despesa Pública e Endividamento), Política Mo-
netária, Política Cambial e Sector Financeiro.

Política Fiscal

Receita Pública

A queda do preço do petróleo levou à redução das receitas 
de exportação petrolífera, que caíram brutalmente tendo 
registado 1.615 biliões AKZ (USD 9.685 milhões) com a 
exportação de 595.604.870 barris de crude, entre Janeiro 
e Dezembro de 2017.
Entre 2013 e 2016, as receitas totais registaram uma que-
da acumulada de 40%, influenciadas pela queda acentua-
da das receitas petrolíferas.

Despesa Pública

Impulsionada pelos objectivos do Programa de Investi-
mentos Públicos e de modernização do Estado, explíci-
to no Plano Nacional de Desenvolvimento (“PND”) 2012-
2017, a despesa do Estado mostrou uma tendência de 
aumento significativo até ao ano de 2014 e foi decrescen-
do até 2016.
A queda acentuada e prolongada do preço do petróleo 
desde 2014, teve um impacto significativo na capacidade 
de o Estado manter o nível de execução da despesa, tendo 
sido forçado a um maior recurso ao endividamento, parte 
do qual de fontes internas para financiar um crescente dé-
fice orçamental.

vulnerável. O défice externo e fiscal continuará relativa-
mente alto, devido ao fraco crescimento económico. A 
S&P estima que nos próximos anos, a subida do preço do 
petróleo contribuirá para reduzir défice fiscal, enquanto o 
défice corrente estabilizará num nível mais baixo, o que 
levou a que se a agência revisse o Outlook para Estável.

Nos últimos anos, a percentagem da despesa orçamenta-
da efectivamente paga tem vindo a diminuir, estando cada 
vez mais concentrada nas despesas correntes e no serviço 
da dívida. 

Endividamento

 - Mercado Interno
A necessidade crescente de financiar défices orçamentais 
pressionou a taxa de juro dos títulos do tesouro, movimen-
to que se transmitiu às restantes taxas de juro do sector 
financeiro, impactando negativamente sobre o crédito ao 
sector privado.
Com o objectivo de alargar a base de investidores e satis-
fazer aqueles que procuram cobertura de risco cambial, 
o Estado tem optado pela emissão de títulos indexados 
ao dólar, protegidos da desvalorização cambial, passan-
do este a assumir a totalidade do risco cambial relativo 
a estas emissões. Embora representem um risco para o 
equilíbrio das contas públicas, foram os títulos com maior 
procura, dado o retorno que conferem.
Outro desenvolvimento importante no quadro interno é a 
emissão directa de títulos do tesouro de taxa fixa e prazos 
alargados para pagamento de atrasados.

 - Mercado Externo
Angola tem recorrido a financiamento externo maioritaria-
mente para apoiar a carteira de projectos do Programa de 
Investimento Público (“PIP”). Um sistema de linhas de cré-
dito, habitualmente suportado por seguros à exportação 
e maioritariamente de taxa variável, tem sido a alternativa 
mais disponível no financiamento da renovação e requali-
ficação das infra-estruturas nacionais. Em alguns casos, 
estas linhas de crédito são garantidas por petróleo através 
de um sistema de contas escrow e de reserva.
O sistema de linhas de crédito tem a vantagem de permitir 
um acesso mais alargado ao financiamento externo. Con-
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tudo, vive-se actualmente, uma situação de exaustão des-
te instrumento, na medida em que os carregamentos de 
petróleo têm estado completamente comprometidos com 
o serviço da dívida de três países: China, Brasil e Israel.

 - Dívida pública total / PIB
O rácio da dívida pública total no PIB é uma aproximação 
da capacidade que o país tem de fazer face à sua dívida 
pública, considerando a riqueza total gerada. A dívida pú-
blica total ascendeu os 72% do PIB em 2016, tendo sido 
previsto cerca de 61% para 2017 tendo em conta que as 
perspetivas para o crescimento real do PIB e para a taxa 
de Inflação se concretizassem. A evolução do rácio da dí-
vida pública total no PIB mostra que, se a trajectória se 
mantiver, Angola enfrentará dificuldades com a sustentabi-
lidade da sua dívida.

Política Monetária

Apesar dos esforços de contenção do crescimento mo-
netário, este cresceu 25,2% entre 2014 e finais de 2017. 
Entre as medidas adoptadas pelo BNA em 2016, no sen-
tido de reduzir o ritmo de crescimento da oferta de moe-
da, destaca-se o aumento das reservas obrigatórias dos 
bancos para 30%, coeficiente que passou para 21% em 
Novembro de 2017. 
No entanto, algumas medidas como a aceitação de títu-
los de dívida pública e créditos concedidos para projectos 
PIP, entre os activos elegíveis para o cumprimento destas 
reservas, limitou o alcance dos instrumentos de política 
monetária, tornando a taxa efectiva de retenção de liqui-
dez significativamente inferior às taxas nominais para as 
reservas obrigatórias.

Política Cambial e Sector Financeiro

Apesar de em 2017, o banco central ter conseguido manter 
a taxa de câmbio oficial estável, o desalinhamento cambial, 
entre os mercados primário e informal, aumentou de forma 
substancial, deteriorando ainda mais as expectativas 
dos operadores de mercado, originando dificuldades 
acrescidas no sentido do crescimento e diversificação 
económica, por via do investimento. No longo prazo, a 
única forma de evitar o gap cambial de forma sustentável, 
é através da liberalização controlada da taxa de câmbio 
e da diversificação da economia, com foco especial nas 
exportações e na substituição das importações.
Presentemente, 30 instituições financeiras bancárias estão 
autorizadas a funcionar no sistema financeiro bancário angolano, 
estando em funcionamento 27 (das quais 3 bancos públicos, 18 
bancos privados nacionais e 6 filiais de bancos estrangeiros). 
Estão ainda licenciadas a operar no mercado angolano 98 
instituições financeiras não bancárias, entre estas 66 casas 
de câmbio e 7 sociedades de remessa de valores. Em 
termos nominais, os activos do Sistema Bancário Angolano 
(SBA) têm vindo a crescer, representando um aumento de 
21% entre Dezembro 2017 e o seu período homólogo: para 
tal, contribuiu decisivamente, o aumento que se verificou 
nas aplicações em títulos e valores mobiliários (9%) (em 
particular, títulos da dívida pública), que representam 30% 
do total da carteira. O rácio de transformação do sector, 
no fim do segundo trimestre de 2017, era de 51%, o que 
indicia existência de oportunidades de crescimento do 
mercado de crédito na economia. Todavia, face à opção 
de rendibilidade, com risco mínimo oferecido pelos 
Títulos do Estado, bem como do nível de coeficiente de 
reservas obrigatórias, compreende-se a baixa taxa de 
transformação apresentado pelos bancos do SFA. A 
qualidade do crédito concedido à economia tem vindo a 
deteriorar-se substantivamente, sendo que a percentagem 
de crédito vencido representava em 2017, 31%7, quando 
era apenas de 11%, no final de 2013.
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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 
os contributos seguintes:

Função de Auditoria Interna e Sistema de Controlo Interno

Função da Gestão de Risco

Função de Compliance

Recursos Humanos

Organização e Sistemas de Informação
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FUNÇÃO DE AUDITORIA 
INTERNA 
A Auditoria Interna é uma actividade independente e ob-
jectiva de avaliação, destinada a acrescentar valor e a con-
tribuir para melhorar as operações de uma Organização. 
Ajuda a mesma a alcançar os seus objectivos, através de 
uma abordagem sistemática, na avaliação e melhoria da 
eficácia dos processos de Gestão de Risco, de Controlo e 
de Governação.

MISSÃO

A missão da Função de Auditoria Interna consiste em con-
tribuir para o desenvolvimento sustentável das actividades 
do BCGA no sistema financeiro angolano e no Grupo CGD, 
através da avaliação sistemática, disciplinada, indepen-
dente e objectiva, baseada no risco, na estrutura de go-
verno interno e no sistema de controlo interno, com vista a 
garantir a sua adequação e eficácia, nomeadamente atra-
vés da identificação de deficiências, de oportunidades de 
melhoria e da monitorização da respetiva implementação.

INDEPENDÊNCIA E OBJECTIVIDADE

A Direcção de Auditoria Interna (doravante “DAI”), no âm-
bito do seu plano de actividades, previamente avaliado 
pela Direcção de Auditoria Interna da Caixa Geral de De-
pósitos e aprovado pela Comissão Executiva, actua com 
autonomia e sem interferência de qualquer elemento exter-
no, designadamente quanto à seleção dos temas a auditar, 
do âmbito, dos procedimentos, da frequência, da oportu-
nidade e dos conteúdos a reportar, de modo a assegurar a 
necessária independência e objetividade da função.
O exercício da Função de Auditoria no BCGA é feito em 
conformidade com o disposto no ponto 5 do art.� 17� do 
Aviso n.� 2/2013 de 19 de Abril, do ponto 6 do art.� 1� do 
Instrutivo n.� 1/2013 de 22 de Março ambos do Banco Na-
cional de Angola (“BNA”) e das Normas Internacionais para 
a Prática Profissional de Auditoria Interna, nos quais estão 
assegurados os princípios de Independência e Objectivi-
dade.
A Independência da Função é garantida através de repor-
tes à Comissão Executiva, envios trimestrais dos relatórios 
emitidos ao Conselho Fiscal, à Direcção de Auditoria In-
terna da Caixa Geral de Depósitos, ao Administrador In-
dependente. 
A Auditoria Interna elabora o Relatório Anual de Activi-
dades, bem como o Relatório Anual sobre as Questões 
de Auditoria com uma síntese das principais deficiências 
identificadas e das recomendações efectuadas ao longo 
do ano e reporta, além dos órgãos atrás citados, ao Con-
selho de Administração. 

RESPONSABILIDADES

No exercício da função de auditoria interna, a DAI tem as 
responsabilidades seguintes:
• Contribuir para uma cultura de controlo interno em to-

dos os Órgãos de Estrutura do Banco, através de uma 
atitude pró-activa e pedagógica;

• Avaliar a adequação dos processos em que assenta o 
funcionamento do Banco, face às políticas, priorida-
des e planos estratégicos definidos, propondo even-
tuais medidas correctivas e acompanhar a sua imple-
mentação;

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

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

• Cooperar e partilhar informação com o Auditor Externo, 
e com as Entidades de supervisão, designadamente o 
Banco Nacional de Angola, e a Direcção de Auditoria 
Interna da Caixa Geral de Depósitos, de modo a asse-
gurar um adequado grau de cobertura dos riscos e a 
optimizar ou complementar as acções desenvolvidas;

• Prestar de imediato informação aos Órgãos de Ad-
ministração (Conselho de Administração, Comissão 
Executiva e Comissão de Controlo Interno) e Conselho 
Fiscal sobre questões de controlo, de risco (incluindo o 
risco de fraude), de governação e outras, com relevân-
cia e/ou impacto material nas actividades do Banco;

• Efetuar a gestão das questões de auditoria e reportar 
aos Órgãos de Administração uma síntese das prin-
cipais deficiências identificadas nas auditorias realiza-
das e dos resultados das ações de seguimento das 
recomendações efetuadas;

• Realizar avaliações, averiguações e revisões, quando 
solicitadas pelos Órgãos de Administração e de Fis-
calização;

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

• Colaborar com a Direcção de Auditoria Interna da Cai-
xa Geral de Depósitos nos termos definidos em Cartas 
de Compromisso e de acordo com a Metodologia de 
Acompanhamento Corporativo.

• Acompanhamento Corporativo.
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PLANO DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

A DAI elabora um plano de actividades para 3 anos, tendo 
como referência os seguintes factores:
• A agregação dos objectos auditáveis de acordo com 

as suas caraterísticas e especificidades (ex: por domí-
nios – Órgãos de Estrutura, Áreas Funcionais, Siste-
mas de Informação, Auditorias Regulamentares, Out-
sourcing; Catálogo de Processo).

• Definição e implementação de critérios objectivos de 
avaliação de risco, para ponderação e notação dos 
objectos auditáveis, considerando, quando aplicáveis, 
os seguintes: 

• Riscos inerentes de maior expressão (de crédito e con-
traparte, mercado, taxa de câmbio, taxa de juro, ope-
racional, sistemas de informação, compliance, liqui-
dez, estratégia, reputação, imobiliário, entre outros);

• Notação de risco atribuída no âmbito do Sistema de 
Gestão de Risco Operacional; 

• Notação atribuída aos objectos auditáveis em ante-
riores acções de auditoria; e data da última acção de 
auditoria; 

• A obtenção e análise da informação recebida dos par-
ceiros, nomeadamente: 
- Orientações estratégicas;
- Princípios orientadores para a elaboração do Orça-
mento Anual; 
- Relatório sobre o Sistema de Controlo Interno;
- Informação de outros OE, incluindo as restantes fun-
ções de controlo, do Auditor Externo e das Entidades 
de Supervisão.

• A Submissão dos Planos de actividades à apreciação 
e parecer da Direcção de Auditoria Interna da Caixa 
Geral de Depósitos por forma a garantir que o mesmo 
está a ser elaborado de acordo com o modelo, pro-
cedimentos e políticas corporativas do Grupo Caixa 
Geral de Depósitos, bem como com a estratégia de 
negócio definidas pela Comissão Executiva e ratifica-
das pelo Conselho de Administração.  

ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DAS 
QUESTÕES DE AUDITORIA INTERNA

A resolução das questões de auditoria, identificadas no 
decurso das actividades desenvolvidas pela função de au-
ditoria interna, é objecto de acompanhamento contínuo, 
no sentido de garantir que as medidas necessárias são to-
madas e geridas adequadamente, e avaliando o nível de 

risco assumido nas situações de não implementação de 
medidas corretivas ou de melhoria.
São elaborados relatórios sobre o grau de resolução das 
questões de auditoria objecto de seguimento, incluindo a 
avaliação do risco associado às deficiências ou fraquezas 
de controlo não regularizadas, onde os resultados são re-
portados à CE.

TESTES AOS CONTROLOS, AOS MACROPROCESSOS E  
AVALIAÇÃO DE RISCO

Para a realização de Testes aos Controlos, aos Macropro-
cessos e Avaliação de Risco, a DAI do BCGA aplica uma 
metodologia específica de avaliação do risco aos domínios 
relevantes, segundo modelos internos, com o objectivo de 
determinar a periodicidade com que serão desenvolvidas 
as acções de auditoria a:
• Catálogo de Processos – Macroprocessos e proces-

sos;
• Órgãos de Estrutura da Rede Comercial (Agências e 

Gabinetes) – Para apoio à decisão sobre a periodici-
dade das acções de auditoria às agências / Balcões;

• Gestão de tecnologias de Informação (Processos Co-
bit e aplicações informáticas).

No que diz respeito aos Macroprocessos e processos, a 
definição dos critérios de prioritização assenta nos seguin-
tes critérios:
Catálogo de Processos: foi definida a seguinte periodi-
cidade em função do grau de risco dos macroprocessos:

Grau de Risco Periodicidade

Elevado Anual

Material Bienal

Moderado Trienal

Reduzido Trienal (dependendo da disponibilidade)

Nesta fase é considerado, também:
• O grau de cobertura do domínio em análise, por forma 

a assegurar que todos os objectos auditáveis (ideal-
mente) ou, pelo menos, os avaliados com grau de risco 
Elevado, Material ou Moderado, são auditados no trié-
nio em planeamento;

• A data de realização da última acção de auditoria so-
bre cada objecto auditável;

• Outros factores específicos.
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SISTEMA DE CONTROLO 
INTERNO 
O BCGA tem vindo a implementar e a monitorizar o seu 
sistema de controlo interno, acolhendo as alterações e ac-
tualizações verificadas, quer ao nível legal e regulamentar, 
quer a nível da estrutura organizacional.
É da responsabilidade e do âmbito de competências de to-
dos os Órgãos do BCGA (Comissões, Conselhos, Comités 
e Órgãos de Estrutura) assegurar um adequado sistema 
de controlo interno e contribuir para o efectivo desenvolvi-
mento e consolidação de uma cultura de controlo interno, 
que permita uma gestão sã e prudente.
As estratégias, os sistemas, os processos, as políticas e 
os procedimentos definidos pelo órgão de administração, 
bem como as acções empreendidas por este órgão e pelos 
restantes colaboradores da instituição, procuram garantir 
três objectivos pilares do sistema de controlo interno:
• A continuidade do negócio e a sobrevivência da ins-

tituição através da eficiente afectação dos recursos e 
execução das operações, do controlo dos riscos, da 
prudente avaliação de activos e responsabilidades e 
da segurança e controlo de acessos nos sistemas de 
informação e comunicação (objectivos de desempe-
nho); 

• A existência de informação, contabilística e de gestão, 
de natureza financeira e não financeira, completa, fiá-
vel e tempestiva, que suporte a tomada de decisão e 
os processos de controlo (objectivos de informação);

• O cumprimento das disposições legais, das directrizes 
internas e das regras deontológicas e de conduta no 
relacionamento com os Clientes, as contrapartes das 
operações, os accionistas e os supervisores (objecti-
vos de compliance).

Para alcançar de forma eficaz estes objectivos, o BCGA 
assegura, por um lado, as condições e/ou os requisitos 
que garantam a existência de:
• Um adequado ambiente de controlo interno;
• Um sólido sistema de gestão de riscos, que deve to-

mar em consideração os riscos de crédito, de merca-
do, de taxa de juro, de taxa de câmbio, de liquidez, de 
compliance, operacional, dos sistemas de informação, 
de estratégia e de reputação, bem como todos os ou-
tros riscos que, se possam revelar materiais;

• Políticas e procedimentos de controlo documentados 
e divulgados, para assegurar que as medidas de miti-
gação dos riscos são implementadas;

• Um eficiente sistema de informação e de comunicação;
• Um efectivo processo de monitorização, da adequação 

e da eficácia do próprio sistema ao longo do tempo.

E por outro lado tem definido internamente as responsabi-
lidades genéricas, relacionadas com o sistema de controlo 
interno inerentes a todos os Órgãos do BCGA, bem como 
as responsabilidades específicas de alguns Órgãos deta-
lhadas nos respectivos regulamentos e manuais de estru-
tura orgânica, onde se destacam as funções de controlo 
das responsabilidades da Direcção de Auditoria Interna 
(“DAI”), da Direcção de Gestão de Risco (“DGR”) e do Ga-
binete de Suporte à Função de Compliance (“GFC”).

FUNÇÃO DE GESTÃO DE RISCO
A existência de risco é intrínseca à actividade bancária, 
pelo que é essencial assegurar uma apropriada gestão dos 
riscos, em linha com a estratégia, os objectivos de negócio 
e a rentabilidade expectável a médio e a longo prazo. 
Assim, a missão da função de gestão do Risco do BCGA 
é implementar, promover e consolidar uma cultura de risco 
transversal à organização, adequada à natureza, dimensão 
e complexidade, de forma a salvaguardar os interesses 
dos accionistas e demais stakeholders, entre os quais os 
seus Clientes e colaboradores.
Os riscos assumidos devem ser diversificados, adequados 
ao nível de recursos próprios, capitais alheios e de resul-
tados gerados, evitando concentrações relevantes. Devem 
também estar implementados procedimentos e mecanis-
mos para a sua mitigação, garantindo a capacidade inter-
na de identificação, avaliação, monitorização, controlo e 
reporte dos mesmos.
Neste sentido, o BCGA procura desenvolver a sua activi-
dade sempre orientado pelos princípios de gestão do risco 
definidos, considerando na sua gestão corrente os níveis 
de solvabilidade mínimos exigidos e os perfis de risco de-
finidos pelo BCGA, e actuando proactivamente no sentido 
de se ajustar às exigências regulamentares aplicáveis.
Ciente das exigências a que se encontra sujeito, o BCGA 
formalizou a Função de Gestão de Risco, da responsabili-
dade da Direcção de Gestão de Risco (“DGR”), a qual tem 
vindo a alargar o seu espectro de actuação e assumir-se 
cada vez como a área gestora do risco, por excelência. 
Neste sentido, o BCGA em 2017 deu continuidade ao pro-
grama de operacionalização da Função de Gestão de Ris-
co, que visa essencialmente dois objectivos:
1. Cumprimento da regulamentação aplicável e guideli-

nes corporativos em matéria de gestão do risco;
2. Desenvolver mecanismos de gestão do risco de forma 

a suportar tomadas de decisão mais informadas por 
parte do Órgão de Administração.
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Ao abrigo do referido programa, em 2017 foram desenvol-
vidas as seguintes iniciativas:
• Análise e desenvolvimentos com vista à implemen-

tação dos Avisos e Instrutivos publicados pelo BNA 
no decurso de 2017, designadamente em matéria de 
prestação de informação sobre rácio de solvabilidade, 
limites prudenciais aos grandes riscos e testes de es-
forço, entre outros.

• Reporte de diversos mapas de prestação de informa-
ção ao Banco Nacional de Angola, nomeadamente:

• Definição do Quadro de Apetência ao Risco (Risk 
Appetite Framework – RAF);

• Reforço do quadro de gestão corporativa dos riscos, 
através da uniformização de políticas e procedimentos;

• Operacionalização/implementação da Função de Ges-

RISCOS LEGISLAÇÃO PERIODICIDADE

Risco de Liquidez Instrutivo n.º 19/2016 Toda as moedas - Mensal

Risco de Taxa de Juro Aviso n.º 08/2016 Moeda nacional - Quinzenal

Fundos Próprios Regulamentares e Rácio de Solvabilidade Aviso n.º 02/2016
Instrutivo n.º 18/2016 Semestral

Requisitos de Fundos Próprios Regulamentares para Risco de 
Crédito, Mercado e Operacional

Aviso n.º 03/2016
Aviso n.º 04/2016
Aviso n.º 05/2016
Instrutivo n.º 12/2016
Instrutivo n.º 14/2016
Instrutivo n.º 16/2016

Mensal

Limites Prudenciais aos Grandes Riscos Aviso n.º 09/2016
Instrutivo n.º 03/2017 Mensal

Função de Gestão 
de Risco

tão de Risco no que diz respeito a risco de mercado 
(em especial a risco cambial), risco de taxa de juro e 
risco global;

• Elaboração de manuais de gestão de risco, designa-
damente de risco de liquidez, risco de taxa de juro e 
risco de mercado, entre outros;

• Implementação de soluções tácticas de cálculo e pro-
dução dos relatórios dos diversos riscos;

• Consolidação dos procedimentos de produção de in-
formação de gestão e reporte aos accionistas;

• Arranque da criação do Data Mart de Risco;
• Implementação da norma IFRS 9.

PRINCÍPIOS DA GESTÃO DO RISCO

De modo a dinamizar o cumprimento dos objectivos estra-
tégicos e de negócio num contexto de múltiplos desafios e 
grande exigência por parte dos vários stakeholders, a Po-
lítica de Gestão do Risco do BCGA assenta num conjunto 
de princípios base, onde se destacam:
• Princípio da Solvabilidade que permita conferir a soli-

dez adequada ao balanço de modo a suportar perdas 
inesperadas; 

• Princípio da Rendibilidade e Liquidez com o objectivo 
de assegurar os meios líquidos necessários à continui-
dade e evolução do negócio perante eventos de risco 
adversos; e

• Princípio da Sustentabilidade através do desenvolvimen-
to da actividade orientada por princípios éticos e gerado-
res de valor para a sociedade onde nos inserimos.

MODELO DE GESTÃO E CONTROLO DOS RISCOS 

No decurso do ano de 2017, o BCGA definiu o Quadro 
de Apetência ao Risco (Risk Appetite Framework), por 
forma a dar resposta às exigências descritas no Aviso 
n.� 7/2016, do Banco Nacional de Angola, no sentido de 
identificar, avaliar e monitorizar os riscos subjacentes à sua 
actividade e demonstrar que se encontram implementados 
os controlos adequados para mitigar os mesmos riscos. 
Neste sentido, foi definido um conjunto de indicadores 
de exposição ao risco (por tipologia de risco) e um perfil 
de risco (limites e níveis de tolerância) para cada um dos 
indicadores. Para além disso, determinam-se quais os 
departamentos responsáveis pelo acompanhamento de 
cada indicador.
As tipologias de risco consideradas no RAF são as seguintes:
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RISCOS DESCRIÇÃO

Risco de Solvência Risco que resulta da possibilidade da instituição financeira não ter um nível de capital suficiente 
para fazer face a perdas futuras inesperadas resultantes da actividade do banco. 

Risco de Crédito Risco associado ao incumprimento dos compromissos financeiros contratualmente estabelecidos, 
por parte de um mutuário ou de uma contraparte nas operações.

Risco de Liquidez Risco associado à incapacidade de a instituição cumprir as suas responsabilidades quando estas 
se tornam exigíveis.

Risco de Taxa de Juro
Risco associado a movimentos nas taxas de juro, resultado de desfasamentos no montante, nas 
maturidades ou nos prazos de refixação das taxas de juro observados nos instrumentos financeiros 
com juros a receber e a pagar.

Risco de Mercado

Risco associado a movimentos nos preços de obrigações, acções ou mercadorias (commodities). 
Tratando-se de um risco relevante para o Grupo CGD, à data, o BCGA não apresenta carteira de 
negociação, pelo que não está exposto a risco da carteira de trading, no âmbito da função de 
gestão e controlo do risco de mercado.

Risco Cambial Risco associado a movimentos nas taxas de câmbio resultado das posições cambiais originadas 
pela existência de instrumentos financeiros denominados em diferentes moedas.

Risco de Negócio e Estratégia Risco associado a alterações adversas no ambiente de negócios, da incapacidade de resposta a 
estas alterações e de decisões de gestão estratégica inadequadas.

Risco Operacional Risco associado a perdas resultantes da inadequação ou falha de processos internos, pessoas e 
sistemas de informação e compliance ou falhas decorrentes de eventos externos.

Risco de Concentração

Risco associado às perdas originadas por um número reduzido de exposições. O risco de 
concentração pode manifestar-se ao nível do risco de crédito e de liquidez. No primeiro caso, o 
risco é quantificado tendo em conta a concentração a Clientes, sectores económicos e tipologias 
de colaterais. No segundo caso, é medido pela concentração do financiamento nas 10 maiores 
contrapartes. 

Risco Soberano

O risco soberano está associado à possibilidade de uma instituição financeira estar excessivamente 
exposta a uma entidade soberana, o que pode originar perdas em resultado dessa mesma 
entidade não honrar os seus compromissos, nomeadamente em relação aos créditos que contraiu 
(dívida pública).

Risco Reputacional Risco associado à percepção adversa da imagem das instituições financeiras por parte de Clientes, 
contrapartes, accionistas, investidores, supervisores e opinião pública em geral.

Risco de Compliance

Risco que consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no 
capital, decorrentes de violações ou da não conformidade relativamente a leis, regulamentos, 
determinações específicas, contratos, regras de conduta e de relacionamento com Clientes, 
prácticas instituídas ou princípios éticos, que se materializem em sanções de carácter legal, 
na limitação das oportunidades de negócio, na redução do potencial de expansão ou na 
impossibilidade de exigir o cumprimento de obrigações contratuais.
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Esta definição e documentação do perfil de risco é uma 
prática importante e necessária no suporte a uma gestão 
prudente do negócio, na medida em que é imprescindível 
para a avaliação do risco e para garantir a contínua apro-
ximação dos níveis de liquidez apurados às reais neces-
sidades do Banco. 
O perfil de risco corresponde ao nível de risco que o 
BCGA está disposto a aceitar e tem como condicionan-
tes o posicionamento estratégico do Banco, as caracte-
rísticas estruturais e o grau de aceitação do risco. Este 
perfil reflecte-se transversalmente em toda a organização 
e está alinhado com o perfil definido ao nível do Grupo 
Caixa Geral de Depósitos.

Função de Gestão 
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MODELO DE GOVERNAÇÃO DO RISCO

A gestão dos riscos no BCGA baseia-se num modelo de 
governação que respeita as melhores prácticas nesta ma-
téria e que se encontra alinhado com os Avisos n.� 01/2013 
e n.� 02/2013, emitidos pelo BNA e com a Directiva Comu-
nitária 2013/36/EU.
Neste sentido e de acordo com o modelo de governação 
implementado, a gestão e controlo do risco no BCGA é da 
competência do Conselho de Administração (“CA”). O CA, 
suportado pela Comissão de Gestão do Risco (“CGR”), es-
tabelece a estratégia de risco, a qual é implementada pela 
Comissão Executiva (“CE”) com o apoio de um conjunto 
de Comités delegados especializados e das áreas de su-
porte, de controlo e de negócio.
No decurso do ano de 2017, não se registaram ajustes ao 
modelo de governo do BCGA. Deste modo, a gestão do 
risco integra os seguintes órgãos de estrutura:

Conselho de Adiminstração (CA)

Comissão Executiva (CE)

Comité de Crédito (CCR) Comité de Acompanhamento 
de Risco de Crédito (CARC)

Direcção de Gestão  
do Risco (DGR)

Comité  de Gestão de 
Activos e Passivos (ALCO)

Comité de Risco Operacional 
e Controlo Interno (ROCI)

Comissão de Gestão de Risco

A Função de Gestão de Risco do BCGA, é exercida pela 
Direcção de Gestão de Risco, sendo composta pelos cola-
boradores afectos a esta Direcção.
O responsável máximo pela Função de Gestão de Risco do 
BCGA é o Chief Risk Officer (“CRO”), o qual é membro da 
Comissão Executiva do BCGA.

O modelo de governação implementado no BCGA tem ain-
da subjacente a atribuição de responsabilidades aos diver-
sos intervenientes na gestão do risco. 
A definição das funções e responsabilidades na gestão do 
risco obedece ao princípio das “Três Linhas de Defesa”, 
que define de forma clara a delegação de poderes e os 
canais de comunicação que estão formalizados, assegu-
rando desta forma a segregação de funções.
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MODELO DE GESTÃO DO RISCO

A gestão do risco deve ser vista como um ciclo contínuo e 
integrado em todo o funcionamento do Banco, devendo fa-
zer parte integrante das actividades diárias de todos os seus 
órgãos. Este ciclo pode ser sistematizado da seguinte forma:

1. IDENTIFICAÇÃO 

Possibilita a identificação e medição de riscos existentes 
ou potenciais, através do recurso a uma estrutura robusta 
que processa informação fiável e correcta das várias áreas. 
Esta fase tem como principais actividades:
• Recolher informação fiável e correcta das respectivas 

áreas;
• Processar a informação para identificação de riscos;
• Identificar riscos existentes ou potenciais através dos 

limites de risco definidos.
2. AVALIAÇÃO

Após a identificação do risco é necessário quantificá-lo, afe-
rindo o risco a que o Banco está exposto, face ao perfil de 
risco definido. Esta fase tem como principais actividades:
• Calcular os indicadores com base na informação 

recebida;
• Quantificar a materialidade do risco identificado;
• Avaliar a necessidade de monitorização e controlo dos 

riscos;
• Avaliar os resultados dos testes de esforço..
3. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO

Os riscos devem ser monitorizados e controlados de forma 
contínua, desenvolvendo actividades que se considerem 
ajustadas para o nível do risco identificado e que possibili-
tem eventualmente a mitigação do mesmo. 
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GESTÃO DE RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO

2. AVALIAÇÃO

3. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO

4. REPORTE

AUDITO
RIA EXTERNA

COMISSÃO DE GESTÃO DE RISCO

GESTÃO DE TOPO / COMISSÃO EXECUTIVA

1ª Linha de Defesa 2ª Linha de Defesa 3ª Linha de Defesa

REG
ULADO

RES

Áreas de 
Negócio

Medidas de 
Controlo 
Interno

Auditoria 
Interna

Planeamento e Controlo 
de Gestão

Contabilidade

Gestão de Risco

Recuperação de Crédito

Compliance

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO / CONSELHO FISCAL 
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Esta fase tem como principais actividades:
• Realizar o acompanhamento e a monitorização regula-

res dos indicadores e limites estabelecidos;
• Comparação dos valores obtidos face aos resultados 

anteriores e aos limites estipulados para cada indica-
dor;

• Assegurar a identificação e o reporte de eventuais 
quebras de limites;

• Propor medidas correctivas, na eventualidade de os 
limites de risco ou os rácios regulamentares serem ul-
trapassados;

• Verificar o cumprimento dos procedimentos relativos à 
aprovação ou à resolução da quebra verificada.

4. REPORTE

De acordo com os requisitos regulamentares, devem ser 
efectuados reportes periódicos dos resultados obtidos 
às autoridades supervisoras, nomeadamente ao Ban-
co Nacional de Angola e a todas as partes interessadas 
(stakeholders). Esta fase tem como principais actividades:
• Elaborar relatórios com base na informação recolhida;
• Submeter os relatórios de reporte para os stakeholders 

adequados;
• Promover a análise para uma tomada de decisão cons-

ciente dos riscos existentes e potenciais.

Risco de Solvência

O risco de solvência resulta da possibilidade da instituição 
financeira não ter um nível de capital suficiente para fazer 
face a perdas futuras inesperadas resultantes da activida-
de do banco. 
Em termos que acompanhamento deste risco, o banco 
definiu no seu Quadro de Apetite ao Risco os seguintes 
indicadores, monitorizados mensalmente:

• Rácio de Solvabilidade; 
• Requisitos dos Activos Ponderados pelo Risco de Cré-

dito (RWA do Risco de Crédito);
• Rácio de Alavancagem. 
Para além disso, é feito o reporte mensal ao BNA do Rá-
cio de Solvabilidade (no âmbito da legislação aplicável), 
nomeadamente dos Mapas dos Fundos Próprios Regula-

Risco
Solvência

Risco
Solvência

Risco
Liquidez

Risco
Operacional

Risco
Taxa Juro

Risco
Cambial

Risco
Concentração

Risco
Crédito
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1. RECEPÇÃO E VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE CRÉDITO:

Em regra, inicia-se com o aconselhamento comercial ao 
Cliente sobre o produto de crédito que mais se adequa às 
suas necessidades.
2. ANÁLISE DE RISCO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO:

Avaliação de risco do cliente/grupo e da operação em 
questão, realizado pela área comercial respectiva e área 
de risco.
3. APRECIAÇÃO E DECISÃO DE CRÉDITO: 

A decisão de crédito no BCGA está centralizada no Comité 
de Crédito (“CCR”). De referir, que em março de 2016 en-
traram em vigor os limites para delegação de competência 
do Grupo CGD, que dependendo do montante de exposi-
ção do cliente/grupo, as operações são encaminhadas à 
CGD para parecer ou apreciação, antes da decisão final 
do CCR do BCGA.
4. FORMALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO: 

Consiste na fase de contratualização do crédito mediante 
as condições aprovadas para a operação, por parte do ór-
gão competente.
5. ARQUIVO:

Etapa final em que se processa o arquivo da documentação 
de suporte à operação de crédito, com especial atenção ao 
arquivo e guarda dos originais dos contratos e garantias.

PROCESSO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO

1. RECEPÇÃO E VALIDAÇÃO DA 
PROPOSTA DE CRÉDITO:

2. ANÁLISE DE RISCO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO:

3. APRECIAÇÃO E DECISÃO DE CRÉDITO

4. FORMALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

5. ARQUIVO

mentares e dos Requisitos de Fundos Próprios para Risco 
de Crédito, Mercado e Operacional.  

Risco de Crédito

O risco de crédito encontra-se associado às perdas fi-
nanceiras e grau de incerteza quanto à capacidade de um 
cliente/contraparte em cumprir com o serviço da sua dívi-
da ou com outras obrigações contratuais similares.
Face à sua orientação estratégica, em que o BCGA se 
afirma como um Banco vocacionado para os segmentos 
Corporate e Affluent tem naturalmente concentrado a sua 
actividade creditícia nestes segmentos, mais precisamente 
nas empresas.
- Fase de análise e concessão de crédito
O processo de avaliação e concessão de crédito obedece 
ao conjunto de princípios estabelecidos pelo Regulamen-
to de Crédito em vigor no BCGA. Tipicamente o processo 
comporta as seguintes etapas (podendo haver algumas 
especificidades, decorrente do tipo de crédito em causa):
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Nas análises qualitativas e quantitativas desenvolvidas, 
com vista a definir o risco associado ao cliente e à ope-
ração, são tidos em conta critérios, tais como: informação 
actual e histórica do cliente; sector de actividade; quali-
dade dos projectos apresentados; capacidade de gestão; 
situação económico-financeira; valor e liquidez das garan-
tias; informação sobre outros créditos na Banca em geral; 
rendibilidade da operação; entre outros.
Na sequência da operacionalização/implementação da 
função de gestão de risco, foi realizado um gap analysis 
entre as actuais políticas e prácticas e a regulamentação 
interna e externa aplicável e foram desenvolvidas diversas 
iniciativas para avaliação do risco de crédito, tais como 
definição de indicadores, definição de limites e respectivo 
cálculo de indicadores e análise dos mesmos ao abrigo 
dos limites definidos.
No que diz respeito ao risco de crédito de contraparte, 
designadamente Instituições Financeiras (bancos locais 

e bancos estrangeiros) para cedências de liquidez em 
Mercado Monetário Interbancário, o BCGA tem limites 
aprovados que são revistos trimestralmente em Comité 
ALCO, sob proposta da Direcção de Mercados Financei-
ros (“DMF”). 
Para este tipo específico de contrapartes, existem no 
BCGA os seguintes procedimentos: definição e aprovação 
de limites de contraparte (bancos nacionais e bancos in-
ternacionais); análise e aprovação de operações pontuais 
(caso ultrapassem os limites); acompanhamento do cum-
primento dos limites e reporte de informação de gestão.

- Fase de monitorização e acompanhamento global da 
carteira
Em termos de acompanhamento e controlo do risco 
de crédito, os analistas procedem ao apuramento e 
acompanhamento de um conjunto de indicadores sobre a 
carteira, por exemplo: 

Função de Gestão 
de Risco

O Banco Caixa 
Geral Angola

TIPO INDICADOR

Carteira de crédito 
(financeiro e  
extrapatrimonial)

Evolução da carteira de crédito;
Evolução por segmento de cliente;
Evolução por tipo de produto;
Evolução por maturidade residual;
Evolução por tipo de crédito e por sector de actividade económica;
Evolução do crédito financeiro por província;
Evolução por moeda.

Concentração

Exposição da concentração dos 20 maiores devedores (Clientes/grupos);
Distribuição da exposição dos 20 maiores devedores e comparação com o limite 
de 25% do FPR;
Exposição da concentração dos 10 maiores devedores por moeda.

Rentabilidade

Evolução da Taxa de juro média ponderada por moeda;
Evolução da Taxa de juro média ponderada por produto;
Evolução da Taxa de juro média ponderada por segmento;
Evolução da Taxa de juro média ponderada por maturidade residual;
Evolução da Taxa das operações contratadas mensalmente.

Imparidade e Non 
Performing Exposure (“NPE”)

Evolução da imparidade da carteira de crédito a Clientes;
Evolução dos 20 e dos 30 Clientes com maior montante de imparidade;
Evolução e quantificação da carteira de NPE (com os critérios que é possível aplicar).

Incumprimento
Evolução do incumprimento da carteira por rede comercial;
Evolução e acompanhamento dos processos em reestruturação e recuperados;
Evolução da recuperação negocial e judicial.
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A análise destes indicadores é apresentada mensalmen-
te no Comité de Acompanhamento do Risco de Crédito 
(“CARC”), Comité delegado da Comissão Executiva com 
responsabilidade por acompanhamento da carteira de cré-
dito onde participam todos os Administradores Executivos 
e os Directores das áreas de risco, de recuperação e de 
contencioso e bem como as direcções comerciais.
Com relação ao cálculo e acompanhamento da imparidade 
da carteira, o BCGA tem o seu modelo em funcionamento 
desde Junho de 2016 (após a sua aprovação internamente 
e entrega ao Banco Nacional de Angola a 30 de Setembro 
de 2015).
No entanto, encontra-se a decorrer um plano de trabalho 
para implementação da IFRS 9, emitida em Julho de 2014 
pelo International Accounting Standards Board, que substitui 
a IAS 39, estabelecendo novas regras de classificação e men-
suração dos activos e passivos financeiros, nomeadamente:
• Estabelece novos requisitos de classificação e mensu-

ração de instrumentos financeiros;
• Define um modelo de perdas por imparidade de acti-

vos financeiros com base em perdas esperadas;
• Introduz novas possibilidades de aplicação das regras 

contabilísticas de cobertura.
A IFRS 9 é de aplicação obrigatória a partir dos exercícios 
iniciados em 1 de Janeiro de 2018.

Assim sendo, no ano de 2017, a classificação e mensura-
ção dos activos financeiros do BCGA ainda foi efectuada 
de acordo com a IAS 39, em que os activos financeiros 
classificados como Crédito a Clientes são registados ao 
custo amortizado medido pela utilização da taxa de juro 
efectiva e devem ser sujeitos a testes de imparidade, ou 
seja, sujeitos à verificação regular do seu valor de recupe-
ração face ao seu valor de balanço.
De acordo com a mesma norma, um activo financeiro ou 
um grupo de activos financeiros apresenta sinais de impa-
ridade apenas se:
• existir uma evidência objectiva de imparidade como 

resultado da existência de um ou mais eventos que 
ocorreram após o reconhecimento inicial desses 
activos; e 

• se esse evento tiver um impacto nos fluxos de caixa 
estimados futuros relacionados com esse activo.

Se existir evidência objectiva de imparidade e um impacto 
comprovado no montante dos fluxos de caixa estimados 
para determinado crédito, então deve ser registada uma 
perda por imparidade que representa uma perda económi-
ca estimada para esse crédito.
Para efeitos de segmentação da carteira no que concerne ao 
cálculo do factor de risco probabilidade de incumprimento 
(“PD”), foi decidido considerar os seguintes segmentos:

Para o cálculo das probabilidades de incumprimento, foi 
considerado o período histórico de Janeiro de 2013, a De-
zembro de 2017 para uma maior robustez no apuramento 
dos parâmetros, de forma a evitar a contaminação dos períodos 
de maior instabilidade e volatilidade ocorridos no passado.

Função de Gestão 
de Risco

O Banco Caixa 
Geral Angola

TIPO DE CLIENTE SEGMENTAÇÃO

Colaboradores

Segmentação por tipo de Cliente

Particular

Segmentação por tipo de produto

Empresa

Segmentação por tipo de produto

Sector Público Não é constituída imparidade para exposição a entidades pertencentes ao Sector Público

Colaboradores

Financiamento a Particulares + 
Crédito Auto + Crédito Consumo

CC Caucionada + Descobertos 
+ Financiamentos a Empresas

Crédito Habilitação

Créditos documentários + 
Garantias bancárias

Protocolo

Leasing - 
Empresas

Cartões de Crédito

Sector Público
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Os perfis de risco, são apresentados no diagrama seguinte: 
De acordo com os requisitos regulamentares, as instituições 
devem diferenciar as suas operações de acordo com o seu 
perfil de risco, tal como descirto no diagrama seguinte:

CONCEITO OBJECTIVO:
O cliente está a cumprir as suas 
obrigações creditícias.

CONCEITO OBJECTIVO:
Falta de cumprimento das obrigações creditícias 
definidas contratualemnte, nomeadamente falta de 
pagamento de prestações dos contractos de crédito.

CONCEITO OBJECTIVO:
Baseado num conjunto de indícios de imparidade 
que podem ser de natureza quantitativa ou 
qualitativa, incluindo por exemplo os créditos 
reestruturados.

CONCEITO OBJECTIVO:
Situações em que o cliente já regularizou  
as situações que conduziram ao  
incumprimento mas ainda está a ser objecto 
de acompanhamento por parte do Banco.

CONCEITO OBJECTIVO:
Cliente que estiveram em situação  
de incumprimento, mas que regularizaram 
as situações que conduziram a esse 
incumprimento, tendo já finalizado  
o período de quarentena.

CONCEITO OBJECTIVO:
De acordo com as referências regulamentares 
existentes (Acordo Basileia) corresponde a um 
incumprimento há mais de 90 dias. Pretende 
representar situações de incumprimento de caráter 
mais estrutural.

A equipa de analistas semanalmente, analisa os Clientes 
que segundo os critérios de materialidade definidos, são 
identificados para análise individual (no máximo 6 meses 
após a última avaliação, desde que não haja registo de in-
dícios que justifiquem antecipar nova análise). Em seguida 
e no início de cada mês, a carteira é inteiramente revista 
de acordo com o modelo e parâmetros de risco definidos, 
sendo avaliados Clientes que respeitem os critérios de 
materialidade e apresentem indícios de imparidade apu-
rados automaticamente. Após esta revisão da carteira e 
análises individuais, a taxa de imparidade (colectiva, indivi-
dual, IBNR - Incurred but not reported e global) é fechada, 
aprovada no CARC seguinte e comunicado à contabilida-
de para efeitos de provisões. 
A ferramenta utilizada para suporte do modelo de impari-
dade é o KIWI. Está previsto que em 2018, o BCGA leve 

Função de Gestão 
de Risco

O Banco Caixa 
Geral Angola

TIPO DE CLIENTE IMPARIDADE 
INDIVIDUAL

IMPARIDADE  
COLECTIVA IBNR TOTAL DA CARTEIRA

Sector Público -- 0,0% -- 0,0%

Empresas 47,4% 13,4% 2,8% 16,2%

Particulares 36,1% 3,3% 0,6% 4,0%

Total 27,8% 2,8% 1,2% 31,9%

REGULAR
VENCIDO

COM 
INDÍCIOS DE 

IMPARIEDADE

INCUMPRIMENTOQUARENTENA

CURADO

a cabo as acções necessárias para a implementação do 
novo modelo de imparidade (KIWI), no âmbito da opera-
cionalização da IFRS 9, que irá contemplar diversas activi-
dades tais como, implementação de nova classificação de 
stages, adaptação dos processos de cálculo de imparida-
de para novos tipos de cálculo, de lançamentos de taxas, 
entre outros.
A evolução da imparidade da carteira de crédito confirma 
a deterioração atrás referida, sendo que a taxa de impari-
dade aumentou significativamente de 4,9% em 2016 para 
31,9% em 2017, explicado pelo aumento do crédito em 
incumprimento (default), do crédito vencido e do montante 
total de imparidade da carteira. A imparidade da carteira 
por tipo de cliente e tipo de análise – individual ou colec-
tiva - de acordo com a metodologia de cálculo definida, é 
a seguinte:
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Em termos prudenciais, o BCGA foi desenvolvendo ao lon-
go de 2017 esforços para a implementação da regulamen-
tação publicada pelo BNA, com vista à determinação dos 
requisitos de fundos próprios regulamentares para risco de 
crédito. 
O Banco efectua um reporte com periodicidade mensal, 
que incorpora as disposições do Aviso n.� 03/2016 e do 
Instrutivo n.� 12/2016, do BNA para o cálculo e requisito 
de fundos próprios regulamentares para risco de crédito 
e risco de crédito de contraparte. A nível consolidado do 
Grupo CGD, o BCGA mensalmente já realiza o reporte do 
detalhe da sua carteira de crédito.
- Fase de recuperação de crédito vencido
A recuperação de crédito em incumprimento é desenvol-
vida por uma equipa dedicada na Direcção Jurídica e de 
Recuperação de Crédito (“DJR”), que em articulação com 
as áreas comerciais, adoptam as medidas necessárias 
(negociais e judiciais) para a regularização das situações 
de vencido, de acordo com o Regulamento de Crédito e 

- Dados da carteira de crédito

- Total da carteira de crédito
Em 2017 verificou-se um decréscimo de crédito concedido 
de 11% face ao ano anterior, contrariando a tendência de 
crescimento verificada nos anos anteriores. 

CRÉDITO CONCEDIDO

85,482.231

104,092.236
93,059.912

Função de Gestão 
de Risco

O Banco Caixa 
Geral Angola

24,3%
Sector Público

8,2%
Particulares

67,4%
Empresas

ANO 2017

- Distribuição da carteira de crédito por tipo de Cliente
Como o perfil do BCGA é de actuação junto do segmento 
de empresas, 92% do risco total de crédito financeiro é 
gerado pelo negócio vocacionado para empresas e admi-
nistração pública, com um total de 86.253.786 mAKZ.
Por outro lado, a carteira de crédito a Particulares de 
7.739.292 mAKZ é constituída por crédito habitação (33%) 
e financiamento a particulares/crédito ao consumo (11%).

normativo específico em vigor. A partir do 31ª dia de venci-
do, os Clientes e respectivas operações são acompanha-
dos pela Direcção Jurídica e de Recuperação de Crédito 
(“DJR”), que leva a cabo um trabalho de recuperação por 
via negocial ou judicial dos montantes em incumprimento, 
que conforme os casos pode passar por reestruturação 
da dívida, dação em pagamento ou execução das garan-
tias. Semanalmente, a Direcção Jurídica e de Recupera-
ção de Crédito (“DJR”) apresenta uma evolução dos factos 
mais relevantes no crédito vencido no Comité de Crédito 
(“CCR”), sendo que, mensalmente apresenta em Comité 
de Acompanhamento do Risco de Crédito (“CARC”), de 
forma mais detalhada, a evolução do crédito vencido.
Na evolução do crédito vencido, é possível verificar um in-
cremento considerável do crédito vencido na carteira de 
crédito a 31 de Dezembro de 2017, com relação ao ano de 
2016, uma vez que passou de 8.634.697 mAKZ (8,3% do 
total da carteira) em 2016 para 15.865.208 mAKZ (16,8%) 
em 2017, seguindo a tendência de crescimento verificada 
nos anos anteriores.
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- Distribuição da carteira de crédito 
por sector de actividade
Em termos de sectores de actividade 
económica, o BCGA continua centra-
do no apoio aos sectores que elegeu 
como prioritários face à sua estraté-
gia, designadamente construção, alo-
jamento e restauração, indústrias ali-
mentares e bebidas, entre outros.

- Classificação da carteira de crédito por classe de risco
De acordo com o Aviso n.� 11/2014 do Banco Nacional de 
Angola, o BCGA classifica as posições em risco da sua 
carteira, tendo em conta as diferentes classes de risco, 
apresentando a seguinte distribuição: 

Na evolução da carteira por classes de risco verificou-se 
por um lado, o aumento da concentração nos níveis de 
risco mais reduzidos “A” e “B”, explicado pelo aumento 
do crédito ao Sector Público, com nível mínimo de risco 
(classe “A”). Por outro lado, e fruto de um contexto mais 
depressivo da economia angolana em 2017, verificou-se 
uma deterioração da carteira com o aumento do peso do 
crédito com nível de risco superior (“E”, “F” e “G”) de 6,2% 
em 2016 para 13,0% em 2017.

Fonte: BGCA (Kiwi)

Função de Gestão 
de Risco

O Banco Caixa 
Geral Angola

CLASSES DE RISCO DEZ 2016 DEZ 2016

A (Mínimo) 16,0% 29,1%

B (Muito Baixo) 70,1% 56,3%

C (Baixo) 4,2% 0,4%

D (Moderado) 3,6% 1,2%

E (Elevado) 4,8% 9,7%

F (Muito Elevado) 0,8% 0,4%

G (Máximo) 0,6% 2,9%

Total 100% 100%

36%
Restantes Sectores

4%
Industrias alimentares

e bebidas

0%
Agricultura, produção
animal, caça e actividades
relacionadas

6%
Fabrico de outros produtos

minerais não metálicos

24%
Administração Pública

6%
Construção

10%
Alojamento e Restauração
(restantes e similares)

14%
Comércio por grosso 
(excepto veículos)

ANO 2017
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Risco de Liquidez 

O risco de liquidez define-se como o risco das reservas e 
disponibilidades de uma instituição não serem suficientes 
para responder às suas obrigações no momento em que 
estas ocorrem. Traduz-se na possibilidade da ocorrência 
de um desfasamento entre fluxos de pagamento e de re-
cebimento poder gerar uma incapacidade de cumprimento 
dos seus compromissos. 
Em termos de acompanhamento e controlo do risco de li-
quidez, são analisados mensalmente em Comité de Ges-
tão de Activos e Passivos (“ALCO”) diversos indicadores:

Em termos de ferramenta de suporte à gestão do risco de 
liquidez e risco de taxa de juro, o BCGA decidiu adoptar, 
desde o fim de 2016, a ferramenta corporativa ALM Ambit 
Focus. A conclusão da fase de adopção desta ferramenta 
permitiu desenvolver e automatizar os procedimentos de 
produção de informação de gestão e reporte ao supervisor 
e accionistas. 
A análise do gap de liquidez estrutural permite observar 
a distribuição das diferentes rubricas do activo e passivo 

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

rácio de transformação.

Função de Gestão 
de Risco

O Banco Caixa 
Geral Angola

TIPO DESCRIÇÃO

Short Term Exercise (“STE”)

Reporte trimestral, contendo a desagregação dos activos (in-
flows), passivos (outflows) e activos líquidos (counterbalancing 
capacity) por prazos residuais de vencimento de capital e de 
juros, para efeitos de exercícios de curto prazo;

Additional Liquidity 
Monitoring Metrics (“ALMM”)

Reporte mensal, contendo dados quantitativos sobre(i) con-
centração de financiamento por contraparte e por tipo de 
produto; (ii) custo de financiamento para diferentes prazos; 
(iii) roll-over do financiamento; (iv) concentração dos activos 
líquidos (counterbalancing capacity) por emitente/contraparte;

SSM Crisis Management Liquidity 
Exercise (“CMLE”)

Reporte realizado pontualmente a pedido do BCE, com o ob-
jectivo de prestar informação granular da liquidez diária, du-
rante uma semana. 

Por outro lado, em matéria de reporte 
ao accionista Caixa Geral de Depósi-
tos, durante o ano de 2017 foram pro-
duzidos os seguintes reportes:

pelos diferentes intervalos temporais definidos e, com isto, 
analisar o comportamento histórico dos mesmos e aferir 
as necessidades reais de financiamento. Por sua vez, o 
gap de liquidez contractual permite aferir os desfasamen-
tos (mismatch) entre activos e passivos organizando-os 
por buckets (definidos a partir da maturidade dos contra-
tos). Ao longo de 2017, estes dois gaps apresentaram-se, 
maioritariamente, com valores positivos e em linha com o 
rácio de liquidez do Banco.
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- Detalhe dos activos líquidos do Banco

No que diz respeito ao reporte à autoridade de supervisão, 
o BCGA procedeu à implementação do reporte de risco 
de liquidez (ao abrigo das disposições do Instrutivo n.� 
19/2016 do Banco Nacional de Angola). Na tabela abaixo 
apresenta-se o detalhe dos activos líquidos do Banco re-
ferentes a Dezembro de 2017, em linha com o reportado 
ao BNA:

No entanto, é de notar que os valores apurados relativa-
mente ao detalhe de activos líquidos devem ser revistos 
após apuramento das contas auditadas.

Risco de Taxa de Juro   

Risco de taxa de juro da carteira bancária é definido como 
a possibilidade de ocorrência de perdas quer nos resulta-
dos quer no valor económico de uma instituição, em re-
sultado do impacto de uma variação adversa das taxas de 
juro. O risco de taxa de juro insere-se na categoria mais 
vasta dos riscos de mercado.
Em termos de acompanhamento e controlo do risco de 
taxa de juro, são analisados mensalmente em Comité de 
Gestão de Activos e Passivos (“ALCO”) os seguintes indi-
cadores:
• Gap de taxa de juro (repricing gap);
• Gap de duração (duration gap);
• Sensibilidade do valor económico do capital e da mar-

gem financeira a variações adversas da taxa de juro.
Por outro lado, em matéria de reporting à autoridade de 
supervisão, o BCGA procedeu à implementação do repor-
te de risco de taxa de juro, ao abrigo das disposições do 
Aviso n.� 08/2016 do Banco Nacional de Angola. O reporte 
é efectuado com uma periodicidade mensal.
Com base na ferramenta de suporte ALM Ambit Focus, é 
possível efectuar uma análise do gap de taxa de juro (gap 
de repricing) do balanço do BCGA, para as seguintes ban-
das temporais:

Função de Gestão 
de Risco

O Banco Caixa 
Geral Angola

ACTIVOS LÍQUIDOS MN (MAKZ)

Valores em Tesouraria (Notas e Moedas) 4.325

Disponibilidades no Banco Nacional de Angola 
(BNA) 36.249

Activos Elegíveis como Garantia em Operações 
de Crédito do BNA 162.341

Disponibilidades em Instituições Financeiras 
Bancárias no Estrangeiro 5.188

Títulos e Valores Mobiliários 98

Total Activos Líquidos 208.166

Rácio de Liquidez 289%

<=1S
> 1S 
<= 
1M

> 1M 
<= 
3M

> 3M 
<= 
6M

> 3M 
<= 
6M

> 
12M 
<= 
3A

> 3A 
<= 
5A

> 5A 
<= 
10A

>10A

A Dezembro de 2017, o gap de repricing do período foi 
positivo em praticamente todas as bandas temporais.



2015

2016

2017

2015 2016 2017

EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CAMBIAL TOTAL EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CAMBIAL ABSOLUTA USD

104

291
272
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Função de Gestão 
de Risco

O Banco Caixa 
Geral Angola

Risco Cambial

O risco de taxa de câmbio mede as perdas associadas 
a movimentos desfavoráveis das taxas de câmbio para a 
actividade desenvolvida em moeda estrangeira.
Em 2017, a gestão deste risco passou a ser realizada pela 
Direcção de Gestão de Riscos (DGR), através de ferramen-
tas específicas para este efeito que visam avaliar a posi-
ção cambial de acordo com os indicadores definidos no 
Quadro de Apetência ao Risco (Risk Appetite Framework 
– RAF). 
A DGR apura e disponibiliza diariamente à Caixa Geral de 
Depósitos a posição cambial em cada uma das moedas, 
sendo que o cálculo do VaR da posição cambial é realiza-
do centralmente pela Caixa Geral de Depósitos.
No seguimento da publicação do Aviso n.� 01/2018, do 
Banco Nacional de Angola, o qual limita a posição cambial 
global a um máximo de 20% dos fundos próprios regula-
mentares até 31 de Março de 2018 e de 10% dos fundos 
próprios regulamentares até 30 de Junho de 2018, a DGR 

- Evolução da Posição Cambial1

O BCGA tem posições de balanço denominadas em 10 
moedas estrangeiras (EUR, USD, GBP, JPY, CAD, CHF, 
NAD, SEK, NOK e ZAR).
A 31 de Dezembro de 2017, a posição cambial total do 
BCGA encontrava-se avaliada em 272 MUSD, represen-
tando um decréscimo de cerca de 7% relativamente ao 
ano anterior.

também passará a acompanhar a evolução deste indica-
dor numa base diária.
Adicionalmente, a DGR monitoriza diariamente o risco 
cambial através do balanço sobre leilões de moeda estran-
geira (“ME”) do Banco Nacional de Angola (“BNA”).
Por último, em termos de acompanhamento e controlo do 
risco cambial, são analisados mensalmente em ALCO os 
seguintes indicadores:
 Mapa de posição por moeda (excluindo USD);
• Peso dos resultados cambiais;
• Peso do activo sujeito a variações de taxas de câmbio;
• Posição cambial absoluta líquida de todas as moedas 

(excluindo USD);
• Posição cambial líquida de Dólares Norte-Americanos 

(USD).

176

273

245

No âmbito da sua actividade, o BCGA apresenta maior ex-
posição ao Euro e aos Dólares Norte-Americanos, man-
tendo as posições noutras moedas em níveis com pouca 
expressividade. 

1Devem ser considerados para efeitos desta rúbrica: entre outros, montantes em 
disponibilidades, aplicações financeiras e créditos concedidos acrescidos dos juros corridos 
correspondentes, activos detidos ao justo valor e disponível para venda, instrumentos até à 
maturidade, recursos de Clientes e outros empréstimos, instrumentos contingentes (garantias 
irrevogáveis e instrumentos semelhantes para os quais exista certeza de virem a ser accionados 
e que provavelmente não serão recuperados).
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Risco Operacional 

O risco operacional avalia a capacidade da instituição gerir 
com eficácia os procedimentos internos, de forma a as-
segurar precisão e segurança na prossecução continuada 
da sua actividade diária, trata-se portanto, de perdas re-
sultantes da inadequação ou falha de processos internos, 
pessoas e sistemas de informação e compliance ou falhas 
decorrentes de eventos externos.

BCGA tem formalizado e implementado desde 2011 um 
Modelo de Governo do Risco Operacional e do Contro-
lo Interno que garante o acompanhamento permanente e 
transversal deste risco, garantindo:
• Registo dos eventos pelos vários órgãos de estrutura 

das áreas de negócio, controlo e suporte do Banco. 
Importa salientar que durante o ano de 2017, o BCGA 
desenvolveu o módulo de e-learning de Risco Opera-
cional, tendo sido aplicado em Fevereiro de 2017 a to-
dos os colaboradores, como um refreshing à formação 
ministrada em 2016;

• Reporte à Unidade de Risco Operacional e Controlo 
Interno da DOS que valida os eventos na aplicação 
SAS_GRC (p.e. causas, órgão de estrutura em que 
ocorreu, tipo de evento de risco, perdas associadas, 
recuperações, entre outros itens);
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• Avaliação e controlo do risco operacional pela área de 
ROCI da DOS, assim como, acompanhamento da im-
plementação 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, que 
desde 2016 já efectua testes aos controlos em alguns 
processos;

• A metodologia implementada inicia-se na gestão de 
macroprocessos e processos do Catálogo de Pro-
cessos, o que obriga à formalização de Manuais de 
Procedimentos, identificação de riscos e também dos 
controlos associados. A ferramenta de modelização 
de processos, denominada de ARIS, ferramenta cor-
porativa do Grupo CGD, com vista ao adequado ma-
peamento e caracterização dos macroprocessos,

A função de gestão do risco operacional, que inclui, risco 
de compliance e risco de sistemas de informação, confor-
me definido no Aviso n.º 2/2013, está sob a responsabili-
dade da Direcção de Organização e Sistemas (“DOS”).
Em matéria de gestão do risco operacional, o BCGA tem vin-
do a implementar a metodologia definida para o grupo Caixa 
Geral de Depósitos, cujas principais componentes são:

MODELO DE GOVERNAÇÃO

RECURSOS HUMANOS

APLICAÇÕES DE SUPORTE

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1

3

24

Documentação 
(processos, riscos 
e controlos)

Questionário de 
auto-avaliação 
(riscos e controlos)

Indicadores de 
Risco (KRI)

Planos de Ação

Relatórios 
Operacionais de 
Gestão e Prudências

Testes aos 
controlos

Mensuração do 
consumo de 
capitais próprios

Recolha de 
Eventos de Risco 
Operacional (LDC)

1. INDENTIFICAÇÃO

2. AVALIAÇÃO/MENSURAÇÃO

3. MONITORIZAÇÃO

4. MITIGAÇÃO
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• processos, actividades, riscos e controlos. Nesta ma-
téria foram revistos os macroprocessos e processos 
considerados mais críticos.

O banco tem vindo a reforçar o modelo de gestão do risco 
operacional, designadamente nas componentes de avalia-
ção, acompanhamento e controlo, que permite ao BCGA, 
em particular e ao Grupo CGD, em geral, responder aos re-
quisitos regulamentares da abordagem standard (método 
padrão) para a gestão do risco operacional. Importa salien-
tar que o BCGA no fim de 2016 apresentou ao BNA a sua 
candidatura para o Método Padrão, ainda em fase de ava-
liação por parte do BNA, conforme Instrutivo n.� 16/2016, 
de 08 de Agosto do Banco Nacional. 
As principais actividades que têm vindo a ser desenvolvi-
das na área de risco operacional são:
• Análise e actualização da lista de riscos operacionais 

do BCGA;
• Identificação dos principais controlos associados aos 

riscos;
• Realização da autoavaliação de riscos, utilizando a 

metodologia do Grupo Caixa Geral de Depósitos para 
os macroprocessos/processos;

• Obtenção da notação de risco para cada macropro-
cesso;

• Definição da lista dos indicadores de risco chave (KRI) 
e respectivo acompanhamento, com classificação en-
tre “Risco Reduzido”, “Em vigilância” e “Alerta”;

• Identificação e operacionalização dos procedimen-
tos de controlo adicionais, que permitam aumentar a 
eficácia e abrangência do reporte/registo de eventos, 
com a respectiva definição de responsabilidade nos 
procedimentos de controlo;

• Definição do limite de tolerância global para a Estima-
tiva da Perda Efectiva Líquida (“EPEL”).

• Relativamente à gestão dos riscos decorrentes dos 
sistemas de informação e tecnologias o Banco tem 
assegurado a boa manutenção da informação, nomea-
damente pela monitorização contínua dos Sistemas e 
Comunicações, pelo controlo de backups diários, pela 
garantia da disponibilidade da aplicação core, sendo 
que sempre que uma deficiência grave se verifica é 
comunicada ao Administrador do pelouro que, se se 
justificar, analisará a situação em reunião de Comissão 
Executiva.

Risco de Concentração

Num cenário de concentração, as perdas originadas por 
um número reduzido de exposições podem ter um efeito 
desproporcionado, mostrando o relevo da gestão deste 
risco. O risco de concentração pode manifestar-se ao nível 
do risco de crédito e de liquidez. 

No primeiro caso, o risco é quantificado tendo em conta a 
concentração a Clientes, sectores económicos e tipologias 
de colaterais. 
Em termos a que o acompanhamento deste risco, o banco 
definiu no seu Quadro de Apetite ao Risco o seguinte indi-
cador, monitorizado mensalmente:
• Exposição ao maior grupo económico em % de Fun-

dos Próprios.
Para além disto, o BCGA reporta mensalmente ao BNA os 
Limites Prudenciais aos Grandes Riscos, no âmbito da le-
gislação aplicável. 
Ao nível do risco de concentração de liquidez, o BCGA mo-
nitoriza este risco mensalmente em ALCO através do cálcu-
lo das 10 e 20 maiores contrapartes de financiamento. 

Risco Soberano

O risco soberano está associado à possibilidade de uma 
instituição financeira estar excessivamente exposta a uma 
entidade soberana, o que pode originar perdas em resulta-
do dessa mesma entidade não honrar os seus compromis-
sos, nomeadamente em relação aos créditos que contraiu 
(dívida pública).
Em termos que acompanhamento deste risco, o banco 
definiu no seu Quadro de Apetite ao Risco os seguintes 
indicadores, monitorizados mensalmente:
• Duração do portfolio de títulos com risco soberano;
• Exposição a risco soberano Angola (somente títulos de 

dívida pública);
• Exposição a risco soberano Angola (incluindo Sector 

público).

Risco Reputacional

O Risco Reputacional, consiste na ocorrência de um even-
to que promove um dano real ou potencial para a imagem 
do banco, assim como a percepção interna e externa, no-
meadamente a percepção que stakeholders, accionistas, 
fornecedores, Clientes e o mercado têm sobre a qualidade 
e sustentabilidade do negócio, traduz-se num risco que 
pode ter impacto adverso sobre os resultados ou as ex-
pectativas de desenvolvimento do negócio, uma vez que 
factores tão diversos como os aspectos jurídicos, econó-
mico-financeiros, éticos e sociais contribuem para a cons-
trução da reputação das Organizações.
Para a mitigação deste risco, o Gabinete de Compliance 
assume um papel muito importante, uma vez que garante 
o cumprimento regulamentar, de leis, regulamentos, nor-
mas e códigos de conduta, mitigando a possibilidade de 
sanções, económicas ou não, e de medidas disciplinares 
que possam ser aplicadas pelos órgãos de supervisão. 
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No Caixa Angola, contribui também para a mitigação deste 
risco a existência de uma assessoria de imprensa na Di-
recção de Marketing, que supervisiona os meios de comu-
nicação social, nomeadamente os digitais, o que permite 
monitorar e intervir na construção da reputação do Banco. 
É também a Direcção de Marketing que assume a respon-
sabilidade pela área de Qualidade que recebe as suges-
tões e reclamações de Clientes, assegurando um nível de 
resposta adequado e concordante com os melhores pa-
drões de defesa do consumidor.
Como medida de supervisão e enquadrado na Política de 
Gestão de Riscos do Caixa Angola, estão incluídos indi-
cadores de risco, KRI, que constituem indicadores repu-
tacionais importantes, nomeadamente sobre as coimas 
aplicadas pela Supervisão por eventuais incumprimentos 
regulamentares.
Para a construção da Reputação do Caixa Angola con-
tribuem também as campanhas publicitárias e presenças 
públicas do banco, bem como as parcerias, patrocínios e 
posicionamento sobre temas como a responsabilidade so-
cial, a arte, a cultura e o ambiente. 
Em 2017, realizou-se a terceira edição do Festival Caixa 
Fado, este ano com dois eventos, um em Luanda e outro 
em Benguela, tendo sido garantida a sua monitorização ao 
nível reputacional, através de um estudo sociológico, que 
permitiu aferir o impacto dessas iniciativas na reputação e 
reconhecimento da Marca, instrumentos essenciais para 
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monitorizar o Risco Reputacional e assim suportar deci-
sões futuras.
Em 2017, foi também instituído o Caixa Artes e a Acade-
mia Caixa Angola, tendo ocorrido várias iniciativas com o 
objectivo de incrementar a consciência interna e externa 
sobre o posicionamento do banco no mercado e na socie-
dade angolana.

Risco de Estratégia

As decisões estratégicas determinam o sucesso das insti-
tuições. Decisões inadequadas ou implementadas de for-
ma incorrecta podem ter reflexo negativo nos resultados e/
ou nas margens obtidas, cujo impacto se pretende aferir 
no âmbito da avaliação do risco estratégico.
O risco estratégico é gerido pela Comissão Executiva. Este 
órgão suporta as suas decisões com base num plano es-
tratégico que é aprovado pelo Conselho de Administração 
e que é comunicado a todos os órgãos de estrutura de 
forma a garantir o seu alinhamento com os objectivos de-
finidos. Periodicamente a Comissão Executiva procede ao 
reporte ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 
Comissão de Gestão de Risco.
O Banco possui uma estrutura organizacional bem defini-
da, aprovada e formalizada, estatuída em documento pró-
prio e com processos de decisão definidos, formalizados e 
devidamente comunicados aos seus colaboradores.
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FUNÇÃO DE  
COMPLIANCE
O exercício de 2017 caracterizou-se fundamentalmente 
pela prossecução dos objectivos da maturação do sistema 
financeiro bancário, por via do reforço dos fundamentos 
da supervisão bancária, em resposta ao repto de alcance 
da equivalência de supervisão às prácticas standards dos 
principais mercados financeiros.
A entidade de supervisão bancária desde logo começou 
por dar um sinal claro aos players da Banca nacional, com 
a realização de um conjunto de acções inspectivas aos 
Programas de AML/CFT & Sanções, seguidos das respec-
tivas acções de follow up das medidas correctivas adopta-
das pelos Bancos para a sanação das fragilidades apontas 
nos referidos Programas.
No que ao Banco Caixa Geral Angola (“BCGA”) diz res-
peito, que é um banco integrante de um Grupo financeiro 
estabelecido na Europa, aos desafios referidos nos pará-
grafos anteriores, acrescentam-se as exigências impostas 
pelo European Central Bank (“ECB”) e a European Banking 
Supervision (“EBA”), que no âmbito da gestão dos riscos 
têm vindo a reforçar os mecanismos de controlo sobre os 
Bancos de matriz europeia que possuem o controlo de 
entidades financeiras bancários estabelecidas foram da 
União Europeia.    
É neste contexto que, em harmonia com prácticas instituí-
das pelos principais organismos internacionais em matéria 
de gestão do risco, que a função de gestão do risco de 
Compliance do BCGA em Junho de 2017 foi alvo de ava-
liação ao nível grau de adequação e efectividade com as 
medidas adoptadas pelo Grupo CGD, cuja coordenação 
global do risco de Compliance é acompanhando funcio-
nalmente pelo Head of Compliance da Caixa Geral de De-
pósitos (“CGD”).
Não obstante, como resultado de um diagnóstico efec-
tuado pelo Gabinete de suporte à Função Compliance e 
reportado à Comissão Executiva do BCGA no decurso do 
segundo semestre de 2016, foi aprovada a contratação de 
uma Consultora internacional que apoiou o banco, a par-
tir de Janeiro de 2017, na implementação do Projecto de 
Adequação e Formalização do Programa de AML/CFT & 
Sanções, mediante desenvolvimento das seguintes inicia-
tivas:
• Gap Analysis;
• Avaliação do Risco de AML/CFT & Sanções e a capa-

citação da equipa do Compliance para a realização de 
exercícios futuros;

• Avaliação da efectividade dos sistemas informáticos 
de suporte ao Programa de AML/CFT & Sanções (So-
lução de AML, Aplicativo de Abertura e Manutenção 
de Contas “Portal PFS”), apresentação das respecti-
vas medidas correctivas com vista a sua “Calibragem” 
e redução de falsos positivos;

• Revisão e implementação do conjunto de políticas e 
normas, no âmbito do Programa de AML/CFT & San-
ções; e,

• Treinamento e capacitação da equipa de Compliance 
ao nível da análise e tratamento de um conjunto de 
alertas gerados pela Solução de AML.

Paralelamente às iniciativas implementadas em sede do 
referido projecto, e dando cumprimento ao seu plano de 
anual de formação que preconizava a realização de uma 
acção formativa corporativa que abrangesse a totalidade 
do quadro de funcionários do BCGA (concluída em No-
vembro de 2017), no total de cerca 549, foi igualmente 
aprovada a realização de programa de formação in-house 
sobre “Curso de Especialistas de matéria de AML/CFT & 
Sanções”, voltada não só para o reforço das competências 
do quadro de pessoal do Compliance, como também a al-
guns elementos integrantes de outros Órgãos de Estrutura 
(“OE”) essenciais na operacionalização do Programa de 
AML/CFT & Sanções, como sejam a Direcção de Auditoria, 
a Direcção de Gestão do Risco, a Direcção Jurídica e a 
Direcção de Operações.  
Na senda da prossecução do conjunto de medidas que 
visaram a elevação a do grau de maturação do Programa 
de AML/CFT & Sanções do BCGA, o quadro de pessoal do 
Compliance que em 2016 tinha sido alvo de um reforço de 
2 (dois) elementos, juntando-os aos 4 (quatro) que com-
punham a sua estrutura, no decurso de 2017 foi reforçado 
com mais 4 (quatro) elementos, passando desde Outubro 
de 2017 a dispor de 10 (dez) funcionários no seu quadro 
de pessoal, dos quais 5 (cinco) deslocaram-se a Lisboa 
onde frequentaram o estágio profissionalizante no Gabi-
nete de suporte à Função Compliance da Caixa Geral de 
Depósitos.
A conclusão do reforço da equipa de Compliance do BCGA 
no último terço do ano de 2017, permitiu lançar as bases 
para uma maior estabilidade no que ao combate aos crimes 
financeiros e gestão metodológica do risco de Compliance 
diz respeito, dado que os recursos ora disponibilizados a 
estrutura do Gabinete de suporte à Função Compliance do 
BCGA passou a dispor de três unidades, designadamente 
o Núcleo de Gestão do Risco de Compliance e Assesso-
ria Regulamentar, o Núcleo de Monitorização de Clientes e 
Transações, e o Núcleo de Investigação e Reporte.

Apesar de um maior enfoque da equipa de Compliance do 
BCGA para concretização de medidas em torno do Pro-
jecto de Adequação e Formalização do Programa de AML/
CFT & Sanções, para responder aos desafios regulatórios 
quer da regulamentação local, como da regulação euro-
peia, outras actividades preconizadas no seu plano de ac-
tividades foram igualmente asseguradas, como sejam:

O Banco Caixa 
Geral Angola
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» Monitorização e identificação das alterações legais e 
regulamentares, que resultaram no reporte de análises 
de impactos e respectivas propostas de medidas de 
conformidade para os seguintes diplomas:

• Instrutivo n.� 01/2017, de 10 de Janeiro (Sistema de 
Pagamentos | Limites de Valor - Emissão de Cheques, 
Subsistemas de Compensação e Liquidação);

• Instrutivo n.� 02/2017, de 30 de Janeiro (Supervisão | 
Teste de Esforço);

• Instrutivo n.� 03/2017, de 30 de Janeiro (Supervisão 
| Prestação de Informação sobre Limites Prudenciais 
aos Grandes Riscos);

• Aviso n.� 01/2017, de 03 de Fevereiro (Supervisão | 
Realização de Investimentos no Mercado de Valores 
Mobiliários por Entidades Não Residentes);

• Aviso n.� 02/2017, de 03 de Fevereiro (Supervisão | Re-
gulamentação Cambial – Abertura e Movimentação de 
Contas de Depósito por Não Residentes Cambiais);

• Instrutivo n.� 04/2017, de 27 de Março (Supervisão | 
Operações de Mercadorias – Suspensão Temporária 
da Aplicação dos Números 3 e 5 do Art.º 14º do Aviso 
n.º 19/2012, de 25 de Abril);

• Aviso n.� 03/2017, de 30 de Março (Política Monetária 
| Isenção de Comissões no Âmbito dos Serviços Míni-
mos Bancários);

• Directiva n.� 01/DMA/2017, de 30 de Maio (Mercados 
| Facilidades Permanentes de Cedência (“FCO”) e de 
Absorção de Liquidez (“FAO”) – Taxas de Juros das 
Operações);

• Directiva n.� 02/DMA/2017, de 30 de Maio (Mercados 
| Taxa Básica de Juro do BNA- Taxa BNA – Aviso n.� 
10/2011, de 20 de Outubro);

• Aviso n.� 04/2017, de 28 de Junho (Supervisão | Regi-
me Cambial sobre Exportação de Mercadoria);

• Aviso n.� 05/2017, de 10 de Julho (Supervisão | Regu-
lamentação de Cartões de Pagamento e Rede Multi-
caixa);

• Aviso n.� 06/2017, de 10 de Julho (Sistema de Paga-
mentos | Níveis de Serviços – Operações em Tempo 
Real);

• Aviso n.� 07/2017, de 07 de Julho (Sistemas de Pa-
gamento de Angola | Prestação de Serviços de Paga-
mentos);

• Aviso n.º 08/2017, de 07 de Julho (Classificação dos 
Subsistemas);

• Aviso n.� 09/2017, de 07 de Julho (Sistemas de Pa-
gamentos de Angola | Prazos de Execução e de Dis-
ponibilização de Fundos Aplicáveis aos Movimentos 
de Depósitos à Ordem, Transferências e Remessas de 
Valores);

• Instrutivo n.� 05/2017, de 01 de Dezembro (Política 
Cambial | Revogação do Instrutivo n.� 12/2015 e dos 
Pontos 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, e 4.1.7 do Instrutivo n.� 
10/2015, de 04 de Junho);

• Instrutivo n.� 06/2017, de 01 de Dezembro (Política 
Monetária | Reservas Obrigatórias);

• Directiva n.� 08/DMA/2017, de 12 de Dezembro 
(Mercados | Taxa Básica de Juro do BNA - Taxa BNA 
– Taxas de Juro das Operações de Facilidades Per-
manentes de Cedência e de Absorção de Liquidez);
» Monitorização do processo de implementação dos 
planos de acção para o alcance da conformidade 
com as alterações regulamentares aprovados pela 
Comissão Executiva, e a validação da consistência 
das medidas adoptadas;
» Actividades de análise de alertas gerados diaria-
mente pela Solução de AML:

• Alertas gerados em modo real time (abertura e ma-
nutenção de contas e transferências interbancárias, 
em confronto com as listas internacionais de Com-
pliance); e,

• Alertas gerados em processo batch (reavaliação da 
base de dados de Clientes em confronto com as lis-
tas internacionais de Compliance, assim como mo-
nitorização de Clientes e transações com base nas 
regras e modelos preditivos)
» Investigação e reporte às autoridades competen-
tes, de operações e Clientes com indícios de envol-
vimento em actividades ilícitas;
» Validação do Estatuto Foreign Account Tax Com-
pliance Act (FATCA) das entidades registadas na 
Base de Dados de Clientes;
» Monitorização do processo de envio de reportes 
obrigatórios às entidades de Supervisão, com a 
apresentação do relatório mensal à Comissão Exe-
cutiva, com cópia do Conselho Fiscal e do Presiden-
te da Comissão de Controlo Interno, sobre os atra-
sos e incumprimentos ocorridos;
» Monitorização do processo de reclamações e su-
gestões de Clientes, mediante controlo do cumpri-
mento dos prazos de respostas aos Clientes e asse-
gurando a boa salvaguarda do mercado; 
» Manutenção do registo de eventos de incumpri-
mentos, com potenciais impactos ou efectivados, 
assegurando-se da adopção de medidas correctivos 
consistentes e da monitorização da implementação 
das respectivas medidas;
» Participação em Grupos de Trabalhos (“GT”) sobre 
os mais variados temas, com o fito de proporcionar 
abordagens de Compliance;
» Emissão de Parecer de conformidade com as re-
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gras legais e regulamentares cambiais, para as trans-
ferências interbancárias e intrabancárias;
» Validação, junto dos órgãos competentes, da boa 
reputação dos funcionários em fase de admissão e 
período experimental, em linha com as prácticas de 
Know Your Employees (“KYE”);
» Validação.

Portanto, ao conjunto de medidas implementadas em sede 
da maturação do Programa de AML/CFT & Sanções do 
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BCGA com vista a debelar pequenos gaps relativos a regu-
lamentação local, associam-se um naipe de recomenda-
ções em linha com as últimas orientações emanadas pelas 
autoridades de supervisão bancária europeia, apresen-
tadas em Junho de 2017 pela equipa de Compliance da 
CGD, sendo que na sequência da execução de um plano 
que visava a debelação das situações mais relevantes, o 
Programa de Compliance do BCGA em Dezembro de 2017 
logrou em alcançar pela primeira vez a classificação de 
“Compliant”, na acepção dos critérios definidos pelo Head 
of Compliance do Grupo Caixa Geral de Depósitos.
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RECURSOS  
HUMANOS
O ano de 2017 fica marcado pela continuidade do forte 
investimento na capacitação dos colaboradores e face 
a este trabalho, foi reconhecido externamente, tendo o 
BCGA sido o vencedor da 7� Edição do Prémio Sirius, uma 
iniciativa anual, organizada pela Deloitte, na Categoria de 
“prémio para o Melhor Programa de Desenvolvimento do 
Capital Humano”, cuja entrega, ocorreu a 29 de Novembro 
de 2017.
Este prémio, veio no seguimento do programa de Retenção 
e Gestão de Talento, em que foram desenvolvidas várias 
acções, caracterizadas por objectivos de operacionaliza-
ção, segmento e respectivo racional de alocação de par-
ticipantes para cada uma das iniciativas abaixo descritas:
• Programa de Desenvolvimento de Liderança;
• Planos de Formação específicos;
• Planos de Mobilidade Interna;
• Análise Caso a Caso.
Nesse sentido e no seguimento do que foi feito no ano de 
2016, com a identificação de Talento, de forma a fortalecer 
os líderes do banco, foi feito um questionário de 360 graus 

Realça-se em 2017 as seguintes actividades da DRH:

• Desenvolvimento de um Programa de Liderança, com 
a participação de colaboradores ao nível da Gestão e 
das Chefias Intermédias, culminando em acções de 
desenvolvimento individuais;

• Cumprimento do Plano de Formação com a inclusão 
de Acções de Dinamização Local (ADL) corporativos, 
com o envolvimento de todas as direcções;

• Desenvolvimento do programa de formação de 
Gestores Afluent, de forma a abranger um segmento 
mais exigente de Clientes;

O Banco Caixa 
Geral Angola

à gestão e face às competências a melhorar, desenvolvi-
do um Programa de Liderança, continuado, que abrangeu 
cerca de 103 colaboradores, que exercem funções de 
Coordenação e Gestão, tendo sido esse o grande enfoque 
formativo, no desenvolvimento do nosso Capital Humano, 
conscientes que o conhecimento e as boas prácticas, de-
verão ser desencadeadas em cascata.
Preocupados permanentemente com a formação e com 
dar melhores condições formativas aos seus colaborado-
res, o BCGA, inaugurou em Fevereiro de 2017, a sua Aca-
demia de Formação, que existe apenas para uso específi-
co dos funcionários do banco, onde foram ministradas as 
acções previstas no Plano de Formação de 2017.
Conscientes da necessidade constante e premente de re-
tenção e desenvolvimento do talento no âmbito da imple-
mentação do modelo de Gestão de Carreiras, a DRH, inter-
namente, promoveu o recrutamento interno o que permitiu 
aumentar a mobilidade interna e desta forma colmatar 46 
necessidades, evitando o recurso a recrutamento externo, 
indo procurar no mercado, apenas candidatos para fun-
ções muito específicas e com valor acrescentado ao nível 
da banca.

• Implementação do simulador de crédito;
• Retenção de colaboradores com elevado potencial;
• Continuidade das acções implementadas pelo Fundo 

de Apoio Social (“FAS”), com repercussões de grande 
impacto na qualidade de vida dos colaboradores.
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QUADRO 1 
EVOLUÇÃO ANUAL DO  
QUADRO DE PESSOAL

QUADRO 2  
DISTRIBUIÇÃO POR  
CATEGORIAS

QUADRO 3
MOTIVO DE SAÍDA

QUADRO 3
EXPATRIADOS

GESTÃO DO EFECTIVO 

Durante o ano 2017, o Caixa Angola diminuiu o seu quadro 
efectivo em 16 colaboradores, correspondendo a uma re-
dução de -2%, e representando um turnover de 4%, con-
forme quadro abaixo.
A 31 de Dezembro de 2017, a idade média dos colabora-
dores era de 33,86, com uma antiguidade média de 6,51 
anos. Face ao esforço que tem vindo a ser feito no recru-
tamento de elementos com formação de base de nível su-
perior (cerca de 71% do efectivo, possui habilitações aca-
démicas superiores). 

A distribuição do quadro de pessoal por género 
é equilibrada, havendo uma percentagem de

EXPATRIADOS

Em 2017 em termos de colaboradores estrangeiros com 
visto de trabalho, registou uma percentagem abaixo de 
1%.

54% de mulheres.

2015 2016 2017

EFECTIVO 552 563 549

Entradas 77 33 16

Saídas 45 23 30

Variação
32 10 -14

6% 2% -2%

Turn-Over 22% 10% 4%

Saídas/Entradas 58% 70% 188%

Gestão Coordenação Especializada Operacional Suporte

37 104 197 189 22

Mútuo
Acordo

Reforma Fim de
Contrato

Iniciativa da
Empresa

Iniciativa do
Colaborador

2 2

4

10

12

540
Nacionais

7
Estrangeiros 
Residentes

2
Estrangeiros com 
vistos de trabalho
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FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
COLABORADORES

A Política de Formação do Caixa Angola está alinhada com 
a estratégia do Banco e sustenta a promoção e desenvolvi-
mento de competências técnicas e comportamentais que 
contribuam para a manutenção efectiva de quadros ango-
lanos com as competências necessárias para assegurar a 
gestão e operação do Banco no presente e no futuro.
Em 2017 foram realizadas 156 acções de formação, cujo 
número médio por colaborador/ano foi de 30 horas. O total 
de investimento no desenvolvimento dos colaboradores foi 
de MAKZ 116,998.

ADL –  ACÇÃO DE DINAMIZAÇÃO LOCAL

Conforme referido atrás, em termos formativos, foram in-
seridas no Plano de Formação, as Acções de Dinamização 
Local (“ADL”), modelo corporativo, usado na Caixa Ge-
ral de Depósitos e cujo desafio, foi lançado às Direcções 
para que ministrassem essas acções internamente às suas 
equipas, tendo-se verificado uma grande receptividade ao 
conceito e contribuído para a concretização dos objectivos 
do Banco.
No seguimento do acima exposto no ano de 2017, foram 
realizadas 67 Acções de Dinamização Local (“ADL”).

PROGRAMA DE LIDERANÇA

Não obstante o plano de formação para 2017, mas consi-
derando a estratégia do banco no que concerne ao desen-
volvimento e à formação dos seus colaboradores, o gran-
de impacto a nível formativo foi na capacitação em termos 
de liderança para colaboradores que exercem funções 
de gestão e para as chefias no âmbito do Assessment de 
competências realizado em 2016 e do feedback 360º para 
a gestão.
Para o efeito foi ministrado, com início em março de 2017, 
pela Jason Associates, um programa de formação de Li-
derança continuado, com sessões de aconselhamento e 
acompanhamento com duração de aproximadamente 6 
meses, que abrangeu 103 colaboradores.

FORMAÇÃO PARA GESTORES AFFLUENT

Considerando a estratégia de posicionamento do BCGA, 
como um Banco de empresas e Affluent, pela Comissão 
Executiva e tendo em vista às exigências do mercado, de 
forma a proporcionar condições para a prestação de um 
serviço de maior qualidade a caminho da excelência, tor-
nou-se necessário capacitar os colaboradores, de forma a 
desenvolver competências, para que os mesmos estejam 
capacitados a prestar um serviço diferenciado aos Clientes 
Affluent;
Face ao exposto, concretizou-se um programa de forma-
ção direcionado a 15 colaboradores identificados pela Di-
recção Banca e Retalho (“DBR”) face às competências já 
desenvolvidas, que teve a duração de 4 meses. Dos 15 
participantes foram seleccionados os 11 melhores classi-
ficados, para exercerem a função, com colocação nas 7 
agências, nos pontos de atendimento para este segmento 
de Clientes.

PROMOÇÕES E PROGRESSÕES EM 2017

No âmbito da implementação da Política de Carreiras em 
2016, associado ao processo de avaliação de desempe-
nho e da identificação do mérito, foi realizada em Dezem-
bro uma revisão das condições Salariais e/ ou funcionais, 
em que foram propostos no processo de Promoções e 
Progressões cerca de 180 colaboradores.

BENEFÍCIOS SOCIAIS NO ÂMBITO DO FUNDO DE 
APOIO SOCIAL – FAS

Em 2017 deu-se continuidade às iniciativas desenvolvidas 
pelo FAS em 2015, dando enfoque ao contributo para as 
condições de vida dos colaboradores, tais como o serviço 
de Saúde Preventiva, a Medicina no Trabalho; o apoio na 
Medicina Dentária; a Bolsa de Estudos para filhos de co-
laboradores de baixo rendimento; Apoio no pagamento de 
Creches, assim como, o apoio em questões pontuais de 
emergência social, a colaboradores carenciados.
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ORGANIZAÇÃO E  
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
Numa era digital com mudanças constantes e Clientes 
cada vez mais exigente, o Banco Caixa Geral de Angola, 
aposta na adopção de tecnologias inovadoras, reforçando 
a sua forma de actuação enquanto instituição financeira 
competitiva e inovadora.
O cliente está no centro de actuação do BCGA e o objecti-
vo principal passa por garantir maior estabilidade, disponi-
bilidade e funcionamento eficiente dos sistemas bancários.
O objectivo é reformular a capacidade digital, oferecendo 
soluções inovadoras aos Clientes que lhes proporcionem 
uma experiência diferenciadora e adaptada às suas neces-
sidades e conveniências.
Nesse sentido, durante o ano de 2017, realizou-se um con-
junto de melhorias, em linha com o estabelecido no Plano 
Estratégico do banco, tendo como objectivo não só efec-
tuar a revisão do posicionamento estratégico de negócio, 
mas também efectuar a revisão do modelo organizacional, 
identificando oportunidades de melhoria nos processos e 
sistemas de suporte ao bom funcionamento do negócio.
As principais iniciativas em 2017, visaram, a adopção de 
um Plano de Continuidade de Negócio, através da ade-
quação dos sistemas e serviços instalados no Datacen-
ter Disaster Recovery. Assim, o banco realizou a mudan-
ça do seu Datacenter Principal da Av. 4 de Fevereiro para 
o  hosting da MULTIPLA e, simultaneamente procedeu à 
mudança do Datacenter Disaster Recovery, de Viana, para 
o hosting da ITA. Ambos os Datacenters são certificados 
com nível Tier II, rating Internacional da Uptime Institute.
O Banco apostou no reforço na monitorização de equipa-
mentos, aplicações e serviços, bem como, nos níveis de 
serviço (24x7x365 dias).
Ao nível da acessibilidade, apostou-se no processo de op-
timização das comunicações, tanto em matéria de custos 
como na fiabilidade das mesmas.

O Banco Caixa 
Geral Angola

No âmbito do desenvolvimento de projectos, houve um 
foco muito grande nos projectos regulamentares, nomea-
damente:
• Programa de adequação às novas intervenções da 

contabilidade, como (IAS/FRS), implementação das 
novas regras referentes aos Write-Offs, automatização 
dos fluxos contabilísticos e a adequação do aplicativo 
KIWI ao novo modelo ajustado para o cálculo de im-
paridades;

• Operacionalização da Função de Gestão de Risco, 
com a adopção de um conjunto de políticas de gestão 
de risco de liquidez e taxas de juro, mercado e cam-
bial, contraparte, concentração, bem como a elabo-
ração do manual de procedimentos do novo modelo 
ajustado para o cálculo de imparidades;

• Programa de Operacionalização da Função Complian-
ce, com o projecto de adequação do Programa AML, 
que inclui a análise dos riscos e sanções do sistema 
AML, revisão de políticas e procedimentos do PBC/
CFT, remediação dos alertas, e execução dos planos 
de acção decorrentes da auditoria do Gabinete da 
Função de Compliance da Caixa Geral de Depósitos 
e ainda o desenvolvimento do Sistema de Gestão de 
Risco de Compliance.

No âmbito de projectos de negócio, temos a realçar:
• Reengenharia do Processo de Abertura de Conta, onde 

se redefiniu todo o processo com vista a incrementar 
a eficiência e o foco nas necessidades do cliente, bem 
como a melhoria de controlo e redução do risco;

• 2ª Fase do Workflow de Operações, com a introdução 
de melhorias aos processos existentes e a inclusão de 
novas funcionalidades, para além da integração desta 
solução com o sistema core do banco, evitando-se as-
sim a dupla digitação dos processos;

• Implementação do Módulo de Reestruturação de Cré-
dito que veio permitir uma gestão mais eficaz sobre 
todas as operações que tenham sido sujeitas a uma 
reestruturação do seu plano financeiro, mantendo todo 
o historial, desde a operação original até à actual rees-
truturada;

• Projecto Paperless, que visou fundamentalmente a 
redução dos custos de impressão, com a reengenha-
ria de alguns processos operacionais e a adopção de 
processos de workflow e digitalização de documentos, 
reduzindo-se assim os custos com as impressões.
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No âmbito de projectos de infraestrutura e sistemas, te-
mos a realçar:
• Migração para o Sistema Microsoft Windows 10, pro-

cesso executado automaticamente, onde se migraram 
cerca de 500 postos de trabalho, do anterior sistema 
Microsoft Windows XP, para o novo sistema Microsoft 
Windows 10;

• Monitorização de Comunicações, Sistemas, Aplica-
ções e Serviços, este projecto visou a adopção de 
um conjunto de sensores ligados aos serviços de co-
municações, aos sistemas usados no Banco, a todas 
as aplicações críticas para o negócio, bem como, os 
serviços associados a estas aplicações, para que, de 
forma proactiva as equipas técnicas possam tomar as 
devidas acções perante a eminência potencial proble-
ma ou a existência de um problema;

• Upgrade do sistema de Armazenamento (Storage), 
com a evolução do sistema operativo e o aumento da 
capacidade de armazenamento, face às novas neces-
sidades do Banco, em matéria de gestão documental;

• Revisão das regras do perímetro de segurança do 
Banco, aumentando os requisitos de controlo e segu-
rança dos diferentes níveis que compõem o perímetro 
de segurança de acesso à rede do sistema de informa-
ção do Banco, bem como, efectuados testes rígidos 
de intrusão para credibilização dessas mesmas regras;

• Continuação do processo de optimização e controlo 
dos custos de comunicações e de aluguer e manuten-
ção com as impressoras.

ORGANIZAÇÃO

Do ponto de vista do Departamento da Organização, o 
Banco e no âmbito do cumprimento das linhas de orienta-
ção emanadas do plano estratégico, focou a sua actuação 
na optimização de procedimentos capazes de responder 
aos requisitos de negócio, de controlo e de suporte, bem 
como permitir oferecer um serviço de excelência e diferen-
ciador aos Clientes.
Durante o ano de 2017, o BCGA desenvolveu e implemen-
tou normativos relativos à Segurança Física, à Segurança 
de Informação, aos Impostos, ao Leasing, às Garantias, 
à Gestão e Controlo de facturas, ao Sistema de Controlo 
Interno, ao Risco Operacional, à Gestão e Controlo Orça-
mental, permitindo assim a melhoria do ambiente de con-
trolo interno, a capacitação dos recursos humanos e a efi-
ciência dos serviços.
Em relação à Estrutura Orgânica, há a destacar a reorgani-
zação da Direcção de Marketing e do Gabinete de Suporte 
à Função Compliance, por forma a responder às necessi-
dades do negócio face à estratégia do banco e às exigên-
cias regulamentares emanadas do Órgão Regulador.
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PRODUTOS E SERVIÇOS 

Durante o ano de 2017, o Banco Caixa Geral Angola apos-
tou em novos produtos, com o objectivo de captar novos 
Clientes e garantir a fidelização dos Clientes actuais, man-
tendo valores de confiança, qualidade e proximidade.
Foram incorporados 5 novos produtos/serviços no portfó-
lio do Caixa Angola: 

Produtos de poupança 

Aplicações financeiras criadas especialmente para garantir 
a rentabilização de capital dos Clientes do Caixa Angola, 
num determinado espaço de tempo:
1. DP 24 Anos;
2. DP Especial 180 dias;
3. DP Caixa Fado.

CAMPANHAS 

O Banco Caixa Geral Angola lançou publicamente no ano 
de 2017, 3 campanhas de comunicação:

O ANIVERSÁRIO É NOSSO, 
A PRENDA É SUA.
O Caixa Angola comemora 24 anos a investir em Angola. Invista também no seu futuro e receba 
uma taxa de juro de até 14% e um convite para os eventos de comemoração do nosso 
aniversário.
 
Período de subscrição: 26 de Abril a 30 de Maio de 2017
Taxa de Juro: De 6% a 14%
Prazo: 92 dias
Montante Mínimo: 2.000.000 AOA
Mobilização antecipada: Não permitida

 CAIXA 
24 ANOSDP

DP Caixa 24 anos

www
Linha Caixadir

.caixaangola.ao
ecta Angola 24H: +244 226 424 424
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AF-DP-24anos-cartaz-70x100cm-V3.pdf   1   4/20/17   4:42 PM

DP Caixa Fado

O INVESTIMENTO QUE É MÚSICA 
PARA OS SEUS OUVIDOS.
•  Prazo: 92 e 182 dias
•  Período de colocação: 28/08/2017 a 28/10/2017
•  Taxa: de 6.5% a 12%
•  Montante mínimo: 1.000.000 AOA
•  Não é permitida a mobilização antecipada

Oferta de convites para os festivais limitada ao stock existente.

Para mais informações:
Linha Caixadirecta Angola
24H +244 226 424 424
www.caixaangola.ao

FESTIVAL
CAIXA
LUANDA 17

26 OUTUBRO
C I N E  A T L Â N T I C O

FESTIVAL
CAIXA

17BENGUELA

28 OUTUBRO
C I N E  K A L U N G A
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AF-DP-caixa-fado-cartaz-70x100.pdf   1   9/4/17   9:52 AM

Cartão Pré-pago Cuia Card

• Maior facilidade em transportar o seu dinheiro; 
• Maior controlo sobre as despesas;
• Maior segurança nas compras e pagamentos;
• Utilização limitada ao valor pré-carregado.

RECARREGÁVEL,
SEGURO E PRÁTICO.
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AF-Cuia-70x100cm.pdf   1   12/8/16   11:35 AM

Meios de pagamento

Aposta na inovação com o lançamento do 1� cartão 
pré-pago a operar na rede Multicaixa:
4. Cartão Cuia Card Multicaixa, cartão pré-pago, recar-

regável que permite realizar levantamentos e paga-
mentos em ATM e TPA da rede Multicaixa.

Serviços

5. Seguros (ramo vida e ramo não vida).
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EVENTOS

As acções de Comunicação do ano 2017 centraram-se es-
sencialmente em dois grandes momentos:
• O lançamento da Marca “Caixa Artes” que reflecte o 

compromisso do Caixa Angola na promoção, criação e 
divulgação da arte e cultura angolana de forma susten-
tável e agregadora de valor para a sociedade;

• A realização da 3ª Edição do Festival Caixa Fado em 
Luanda e a sua estreia na Província de Benguela, sen-
do uma iniciativa de valorização do intercâmbio cultu-
ral entre dois países de expressão portuguesa.

Caixa Artes 

No âmbito do lançamento da Marca Caixa Artes e da co-
memoração do 24� Aniversário do Banco Caixa Geral An-
gola, realizou-se no Memorial Dr. António Agostinho Neto 
(MAAN) uma exposição, sob o titulo “Performance 01 – A 
História Contada Através da Arte”, constituída exclusiva-
mente por obras do acervo do Banco e que pretendeu 
contribuir para o diálogo vivo sobre a história recente de 
Angola, que pode ser contada através da arte e da inter-
pretação artística, onde se enalteceu a participação dos 
artistas e a excelência da criação artística, criando uma 
ponte entre a pintura e a dança africana contemporânea. 

O Banco Caixa 
Geral Angola
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Esta exposição foi marcada também pela realização de 
uma Vernissage e de uma Finissage, momentos festivos, 
num ambiente de cocktail descontraído que agregou ar-
tistas, Clientes e colaboradores. 

RELATÓRIO E CONTAS  
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Festival Caixa Fado 

O Festival Caixa Fado tem como objectivo a valorização 
do Fado enquanto Património Imaterial da Humanidade, 
enaltecendo a língua portuguesa, elemento de união entre 
a cultura portuguesa e angolana. 

Este é um Festival iniciado pelo accionista Caixa Geral de 
Depósitos em Portugal, internacionalizado em 2015 para 
Angola e que já constitui um marco de prestígio na agenda 
cultural do país. No ano de 2017 realizou-se a 3ª edição 
do Festival em Luanda, no Cine Atlântico que mais uma 
vez teve lotação esgotada, o que consubstancia o sucesso 
deste evento. 

Marketing e  
Comunicação
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Em 2017 e pela primeira vez o festival foi para a Província 
de Benguela, descentralizando e alargando a cultura a um 
público cada vez mais vasto. O cartaz foi único para os 
dois festivais e em 2017 contou com a presença dos músi-
cos portugueses Camané, Kátia Guerreiro, Filipa Cardoso, 
José Gonçalez, Maria Ana Bobone e Marco Rodrigues e 
pelos músicos angolanos Diva Ary e a voz revelação Ana-
bela Aya. 
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Festival Caixa Fado 

Em Luanda, o evento 
realizou-se no dia 26 de 
outubro e em Benguela 
no dia 28 de Outubro. 

Marketing e  
Comunicação
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PATROCÍNIOS E  
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Responsabilidade Social

No âmbito das comemorações do 24� aniversário do 
Banco Caixa Geral Angola realizou-se um workshop cria-
tivo com crianças do Centro Mamã Muxima no dia 5 de 
Maio. Este evento contou com a participação e orientação 
do professor e artista Benjamim Sabby, que orientou 25 

Marketing e  
Comunicação

O Banco Caixa 
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crianças na pintura de obras individuais e uma colectiva, 
proporcionando um dia diferente de orientação artística e 
cultural, facilitando a crianças mais desfavorecidas o con-
tacto próximo com a cultura.
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Patrocínios

Embaixada de Portugal

Evento realizado a 10 de Junho de 2017, por ocasião do 
dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas 
para celebrar a fraternidade entre o povo português e o 
povo angolano, onde organizam uma recepção com diver-
sas entidades com ligações a Portugal que desenvolvem a 
sua actividade em Angola.

Memorial Dr. António Agostinho Neto (MAAN)

Iniciativas do MAAN apoiadas pelo Caixa Angola:
• Programa de férias pedagógicas para crianças “Ofici-

nas e Letras”;
• Exposições de artes plásticas e renovação das áreas 

de exposição, para a criação da Galeria de Exposições 
do MAAN vocacionada para exposições de artes plás-
ticas de nível nacional e internacional;

• Reestruturação da área de exposição museológica 
que expõe o espólio documental da vida e obra do Pri-
meiro Presidente da Republica de Angola.

O lançamento da Marca Caixa Artes foi realizado no Me-
morial Dr. António Agostinho Neto, onde se promoveram 
as actividades que celebraram o 24� aniversário do Cai-
xa Angola, nomeadamente os workshops com Clientes e 
crianças e a exposição de obras do acervo do Banco, mar-
cadas pela Vernissage e Finissage, eventos que contaram 
com muitos convidados do meio cultural e artístico.

Prémio Literário Sagrada Esperança 

O prémio Sagrada Esperança é o prémio literário mais an-
tigo de Angola e é apoiado desde o início pelo Caixa An-
gola com o objectivo de promover a literatura angola. O 
vencedor do prémio literário em 2017 foi o escritor Alberto 
Oliveira Pinto, com a obra “Imaginários da História Cultural 
de Angola”, obra editada em 2016 pela editora portuguesa 
Mercado de Letras Editores.
A Cerimónia de entrega do Prémio Literário Sagrada Espe-
rança ocorreu no Memorial Dr. António Agostinho Neto no 
dia 1 de Novembro e contou com a presença e participa-
ção da comunidade literária.

Fórum Expansão Banca 

O Fórum Expansão Banca é um fórum de promoção e de-
bate sobre o sector financeiro angolano, promovido pelo 
jornal “Expansão”. No ano 2017 ocorreu a 7ª edição, no 
dia 07 de Julho e a participação do Caixa Angola foi uma 
oportunidade de promoção e divulgação do banco, apro-
veitando a participação de mais de 600 convidados. 

Grupo de Amizade 

O Grupo de Amizade é uma organização não governamen-
tal de apoio a crianças desfavorecidas, tendo já apoiado 
mais de 5.300 crianças e 8 Instituições, nomeadamente 
Centros de Saúde, Escolas do Ensino Básico, Orfanatos 
e Creches. 
O Banco em 2017, enquadrado nas actividades do Grupo 
da Amizade o Banco apoiou:
• A construção e compra do equipamento para uma das 

salas de aulas da Escola Dom Bosco em Cacuaco, 
uma escola que recebe 1.300 alunos provenientes de 
meios e famílias carenciadas;

• Com o objectivo de angariar fundos para apoiar 8 Ins-
tituições de apoio a crianças desfavorecidas, o Ban-
co patrocinou a realização de um Bazar de Natal, que 
ocorreu no Centro Cultural Angola Brasil;

• Integrado nas comemorações de aniversário do Grupo 
de Amizade, o Banco apoiou organização de um es-
petáculo para crianças e um lanche para 150 crianças. 

Marketing e  
Comunicação

O Banco Caixa 
Geral Angola
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O ano de 2017 condicionou a posição financeira do Banco 
Caixa Geral de Angola, resultante de um ambiente macroe-
conómico frágil e incerto, dependente da oscilação dos 
preços do petróleo e do forte crescimento da inflacção.
Estamos convictos que a experiência, do grupo, com mais 
de 141 anos, bem como os resultados atingidos ao longo 
dos últimos anos vão possibilitar o reforço da nossa quota 
de mercado, diversificando a aposta em novos produtos.
Com a adopção plena das Normas Internacionais de Con-
tabilidade e Relato Financeiro (“IAS/IFRS”) a partir do exer-
cício de 2016, o Balanço e a DR são já apresentados de 
acordo com as respectivas normas. 
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O BCGA atingiu em 2017 um resulta-
do líquido acumulado no montante de 
7.656.297 mAKZ, o que representa, 
em termos homólogos, um decrésci-
mo de 38%.

A margem financeira de 22.345.204 mAKZ cresceu, em 
termos acumulados, 5,5% face ao período homólogo.

Os Proveitos de títulos atingiram o montante de 14.152.909 
mAKZ. De realçar o facto de, em média, a taxa de juro 
da carteira de divida pública se ter situado acima da 
orçamentada e o montante investido se ter também 

DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADOS
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

De activos/ passivos ao custo 
amortizado e activos disponíveis 

para venda

De activos/ passivos ao custo 
amortizado e activos disponíveis 

para venda

JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES

Juros de crédito a Clientes 13 219 474 13 217 060 

Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito  108 935  19 739 

Juros de investimentos detidos até à maturidade 14 152 909 12 909 739 

27 481 318 26 146 538 

JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES

Juros de recursos de bancos centrais e instituições de crédito  26 555 1 442 070 

Juros de recursos de Clientes 5 109 559 3 526 320 

5 136 114 4 968 390 

Margem Financeira 22 345 204 21 178 148 

situado acima do orçamento, proporcionando um ganho 
adicional. A dinâmica comercial permitiu manter um baixo 
custo nos depósitos não indexados, atingindo no ano os 
5.109.559 mAKZ. 
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Os Custos de Estrutura, em termos homólogos, tiveram um 
crescimento de 6.3% e face ao orçamento uma variação 
negativa de 5.4%. Os Custos com Pessoal aumentaram 
7.8% face ao período homólogo, mas fixando-se abaixo 
do orçamento em 2.7%. O aumento face ao período 
homólogo deve-se ao aumento do quadro de pessoal e 
da respectiva massa salarial. Em 2017 procedeu-se à 
revisão da Tabela Salarial, sendo que este aumento salarial 
variou entre os 11% e 15%, tendo uma maior incidência 
nas bandas funcionais (Operacional e Suporte). Os Gastos 
Gerais Administrativos aumentaram 2,5% face ao período 
homólogo e tiveram uma variação negativa face ao 
orçamento de 6,6%.

As iniciativas tomadas no que concerne à gestão de 
fornecedores e inventariação do imobilizado permitiram que 
fossem revertidos os valores anteriormente contabilizados 
como acréscimo de custos para fazer face às ineficiências 
verificadas. 
As imparidades de crédito registaram um crescimento 
de 115% relativamente a Dezembro de 2016, cifrando-se 
em 11.054.758 mAKZ, correspondendo a um aumento de 
27 p.p. na taxa de imparidade. O rácio de cobertura da 
Imparidade/crédito vencido situou-se em 69,7%. 

187.510 850.808
1.088,267 675,291

22.345,204 21.178,148

2.751,152 3.639,800

20162017

Result. Operações Financeiras

Comissões (Líquidas)

Margem Financeira Estrita

Outros Resultados Exploração

Produto Actividade Bancária

26.318,46526.416,951

O produto bancário atingiu o valor de 
26.416.951 mAKZ, crescendo face ao 
período homólogo em 0,4%. 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Consultoria e auditoria  601 305  591 402 

Comunicações e expedição  407 084  482 392 

Segurança e vigilância  370 814  479 021 

Rendas e alugueres  494 027  451 551 

Conservação e reparação  295 266  400 450 

Manutenção de software  569 896  347 673 

Publicidade e publicações  352 887  328 710 

Deslocações e representação  163 819  243 496 

Formação e Recrutamento  192 769  102 660 

Transporte de valores  154 151  103 243 

Água, energia e combustiveis  83 877  88 998 

Material de consumo corrente  62 436  131 196 

Outros custos  137 804  142 082 

3 886 135 3 892 874 
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BALANÇO
Em  2017 a nível do balanço, constatou-se que o activo 
atingiu em Dezembro o montante de 295.158.514 mAKZ, 
uma variação negativa de 5.8% face ao período homólogo.
No que respeita à carteira de crédito, constata-se que as 
novas contratações não foram suficientes para colmatar 
os vencimentos das operações, ocorridos durante o ano 
de 2017.
Relativamente à variação negativa da rubrica de Disponibi-
lidades em Outras Instituições de Crédito, esta é explicada 
pela saída de depósitos de Clientes em divisas que foi bas-
tante acentuada na segunda metade do ano e que reduziu 
significativamente os nossos saldos junto dos correspon-
dentes, ou seja, a nossa liquidez em moeda estrangeira. 

A carteira continuou a manter, no entanto, um elevado  
perfil de liquidez, como é patente no quadro seguinte:

Acresce a diminuição da liquidez em moeda nacional, con-
tribuindo para o mesmo efeito.   
O pior desempenho da economia angolana, nomeadamen-
te no que concerne à moeda em circulação e às Reservas 
Internacionais Líquidas, contribuiu largamente para esta 
performance.
Quanto à variação do passivo, o principal impacto é justi-
ficado pela redução do saldo da rubrica Outros Depósitos, 
que devido à operacionalização do disposto no Instrutivo 
do BNA N� 5 de 2017, originou a libertação dos montantes 
cativos de recursos de Clientes que aguardavam a efecti-
vação da compra de divisas. A carteira de investimento em 
obrigações manteve-se estável.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

OBRIGAÇÕES E OUTROS TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO

Obrigações do Tesouro em moeda nacional

- Indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos 74 208 524 71 768 868 

- Não reajustáveis 9 259 754 12 218 754 

83 468 278 83 987 622 

Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira 16 624 436 19 048 387 

Bilhetes do Tesouro 43 433 674 40 145 790 

143 526 388 143 181 799 

(milhares de Kwanzas)

Inferior a três 
meses

Entre três meses e 
um ano

De um a cinco 
anos

Mais de cinco 
anos TOTAL

Obrigações de emissores públicos nacionais 16 526 683 69 250 289 55 993 163 1 756 253 143 526 388 

Saldo a 31 de Dezembro de 2017 16 526 683 69 250 289 55 993 163 1 756 253 143 526 388 

Obrigações de emissores públicos nacionais 17 163 454 47 644 301 64 102 239 14 271 805 143 181 799 

Saldo a 31 de Dezembro de 2016 17 163 454 47 644 301 64 102 239 14 271 805 143 181 799 

O crédito por desembolso atingiu o valor de 93.059.912 
mAKZ, diminuindo 10,6% em termos homólogos e, face 
ao orçamento, apresentaram uma variação negativa de 
13,1%.

O crédito vencido atingiu o montante de 15.865.384 mAKZ, 
uma variação de 83.7% face ao período homólogo. O rácio de 
incumprimento do crédito fixou-se em 17.05% que, embora 
muito elevado face ao período homólogo, compara bem com 
os 20% apresentados pelo sistema financeiro no seu todo.
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Os depósitos atingiram o valor de 226.363.317 mAKZ di-
minuindo 7% em termos homólogos e, face ao orçamento, 
apresentaram uma variação negativa de 10%. Os depó-
sitos indexados ao USD atingiram o valor de 19.284.489 
mAKZ, representando 17% do total dos depósitos a prazo.
Apesar da oferta de depósitos indexados, a captação de 
recursos teve uma forte concorrência da dívida pública 
também indexada à mesma moeda. No final do ano a car-
teira de Clientes em dívida pública ascendia a 39.259.000 
mAKZ (35% dos depósitos a prazo).
O rácio de solvabilidade atingiu o valor de 47%, durante 
o ano de 2017 o cálculo deste rácio foi alterado de acor-
do com os novos normativos em vigor, que contempla o 
cálculo dos Fundos Próprios Regulamentares (Aviso n.º 
02/2016) e os Requisitos de Fundos Próprios: Risco de 
Crédito (Aviso n.� 03/2016), Risco de Mercado (Aviso n.� 
04/2016) e Risco Operacional (Aviso n.� 05/2016).

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

SALDO INICIAL 5 135 257 2 687 130

Dotações líquidas de reposições 6 397 950 2 973 284 

Utilizações (459 868) (584 748)

Outras recuperações de crédito - 74 736

Diferenças de câmbio e outras (18 581)  59 591 

Saldo final 11 054 758 5 135 257 

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

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017(1) 31.12.2016(2)

TOTAL DE ACTIVOS PONDERADOS PELO RISCO A - 149 235 658 

Activos ponderados pelo risco A1 - 140 523 038 

Risco de câmbio e ouro A2 - 8 712 620 

Total de requisitos de Fundos Próprios Regulamentares A(3) 9 894 179 -

Fundos Próprios Regulamentares B 46 506 352 51 481 388 

Rácio de Solvabilidade C = B/A 47,00% 22,61%

(1) Cálculo efectuado de acordo com o Aviso n.� 02/2016, de 28 de Abril, e o Instrutivo n.� 18/2016, de 08 de Agosto. 
(2) Cálculo efectuado de acordo com o Aviso n.� 05/2007, de 12 de Setembro, o Instrutivo n.� 03/2011, de 08 de Junho, o Aviso n.� 
02/2015, de 26 de Janeiro e o Aviso n.� 10/2014, de 5 de Dezembro. Para efeito do cálculo do rácio de solvabilidade, o montante 
referente a A2 é multiplicado por 10. (3) Para efeito do cálculo do rácio de solvabilidade, este montante é multiplicado por 10. 
  

mAKZ 12.2017 31.12.2016

Depósitos Ordem 114 055 760 108 808 928
MN 76 829 550 72 113 202

Empresas 60 379 461 55 506 188
Particulares 14 818 596 14 995 683
Não Residentes 1 631 493 1 611 331

ME 37 226 210 36 695 726
Empresas 24 945 719 25 700 676
Particulares 11 135 142 9 501 661
Não Residentes 1 145 349 1 493 389

Depósitos Prazo 112 307 557 134 712 923
MN 67 183 042 77 011 685

Empresas 55 163 988 40 409 065
Particulares 11 080 622 9 235 767
Não Residentes 375 159 329 440
Outros 563 273 27 037 413

ME 45 124 515 57 701 238
     Empresas 28 244 589 38 984 029
     Particulares 16 841 926 18 481 511
     Não Residentes 38 000 235 698

Recursos de Clientes 226 363 317 243 521 851
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De acordo com os Estatutos do BCGA, mediante proposta do 
Conselho de Administração, foi deliberada pela Assembleia 
Geral, a seguinte distribuição de Resultados:

(i) 49% (quarenta e nove por cento) para “dividendos”, no mon-
tante de AKz 3.751.585.324,84 (três mil setecentos e cinquenta 
e um milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 
vinte e quatro kwanzas e oitenta e quatro cêntimos);

(ii) 51% (cinquenta e um por cento) para “outras reservas”, no 
montante de AKz 3.904.711.256,46 (três mil novecentos e 
quatro milhões, setecentos e onze mil, duzentos e cinquenta 
e seis kwanzas e quarenta e seis cêntimos).

A este último valor será deduzido 2,5% (dois vírgula cinco por 
cento), destinado à dotação para o Fundo de Apoio Social.
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(milhares de Kwanzas)

Notas 31.12.2017 31.12.2016

Juros e rendimentos similares 4 27 481 318 26 146 538

Juros e encargos similares 4 (5 136 114) (4 968 390)

Margem financeira 22 345 204 21 178 148

Rendimentos de serviços e comissões 5 3 209 933 4 035 361

Encargos com serviços e comissões 5 (458 782) (395 561)

Resultados cambiais 6 1 088 267  675 291

Resultados de alienação de outros activos 7  44 819 (25 582)

Outros resultados de exploração 8  187 510  850 808 

Produto da actividade bancária 26 416 951 26 318 465 

Custos com o pessoal 9 (5 759 579) (5 242 515)

Gastos Gerais Administrativos 10 (3 886 135) (3 892 874)

Depreciações e amortizações do exercício 19 e 20 (983 992) (863 563)

Provisões líquidas de anulações 25 (484 574)  432 831

Imparidade para crédito a Clientes líquida de reversões e recuperações 17 (6 397 950) (2 973 284)

Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações  68 263 -

Resultado antes de impostos de operações em continuação 8 972 984 13 779 060

Impostos sobre os resultados

    Correntes 21 (1 197 029) (1 540 801)

     Diferidos 21 ( 119 659)  133 493 

Resultado após impostos de operações em continuação 7 656 296 12 371 752

Resultado de operações descontinuadas e/ou em descontinuação - -

Resultado líquido do exercício 7 656 296 12 371 752

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

Resultados por acção básico (em kwanzas) 11   446   721

Resultados por acção diluído (em kwanzas) 11   446   721
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DEMONSTRAÇÃO  
DOS RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DO  
RENDIMENTO INTEGRAL (milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Resultado líquido do exercício 7 656 296 12 371 752 

Outro rendimento integral - (33 464)

Rendimento integral individual do exercício 7 656 296 12 338 288
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(milhares de Kwanzas)

Notas 31.12.2017 31.12.2016

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 12 40 574 426 33 123 532 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 13 5 279 157 11 874 416 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 14 9 326 036 12 642 307 

Activos financeiros disponíveis para venda 15  97 505  61 983 

Investimentos detidos até à maturidade 16 143 526 388 143 181 799 

Crédito a Clientes 17 82 005 154 98 956 979 

Activos não correntes detidos para venda 18 1 386 637 1 595 659 

Outros activos tangíveis 19 9 882 502 8 877 776 

Activos intangíveis 20  90 072  118 965 

Activos por impostos correntes 21  221 314  221 314 

Activos por impostos diferidos 21 1 284 731 1 404 390 

Outros activos 22 1 484 592 1 193 335 

Total de Activo 295 158 514 313 252 455 

PASSIVO

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 23  152 482 3 496 178 

Recursos de Clientes e outros empréstimos 24 226 363 317 243 521 851 

Provisões 25 2 519 423 2 046 061 

Passivos por impostos correntes  451 213  958 324 

Outros passivos 26 12 680 843 11 856 189 

Total do Passivo 242 167 278 261 878 603 

CAPITAL PRÓPRIO

Capital Social 27 9 376 913 9 376 913 

Outras reservas e resultados transitados 28 35 381 058 29 048 217 

Reservas de reavaliação 28  576 969  576 969 

Resultado líquido 7 656 296 12 371 753 

Total do capital próprio 52 991 236 51 373 852 

Total do passivo e do capital próprio 295 158 514 313 252 455 
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DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES  
NO CAPITAL PRÓPRIO

Anexos

(milhares de Kwanzas)

Reservas de reavaliação Outras reservas e resultados transitados

Notas
Capital 
social

Reservas 
de justo 

valor

Reservas 
de 

conversão 
cambial

Sub-total Reserva 
legal

Outras 
reservas e 
Resultados 
transitados

Sub-total

Resultado 
líquido do 
exercício

Total do 
capital 
próprio

Saldos em 31 de 
Dezembro de 2015  9 376 913  576 969  33 464  610 433 7 616 033 16 679 757 24 295 790 9 447 344 43 730 480 

Aplicação do 
resultado líquido do 
exercício de 2014

27  
e 28

Transferência para 
reserva legal - -  61 983 -- -- 1 916 292 -- 1 916 292 (1 916 292) - 

Transferência para 
outras reservas - - 143 181 799 - - - 7 531 052 7 531 052 (7 531 052) -

Distribuição de 
dividendos - - - - - - (4 694 917) (4 694 917) - (4 694 917)

Resultado integral 
individual do 
exercício

- - - ( 33 464) ( 33 464) - - - 12 371 753 12 371 753 

Saldos em 31 de 
Dezembro de 2016 9 376 913  576 969 -  576 969 9 532 325 19 515 892 29 048 217 12 371 753 51 373 852 

Aplicação do 
resultado líquido do 
exercício de 2016

27  
e 28

Transferência para 
outras reservas - - - - - - 12 371 753  12 371 753  (12 371 753) - 

Distribuição de 
dividendos(1) - - - - - - (6 062 159) (6 062 159) - (6 062 159) 

Outros - - - - - -  23 247   23 247  -  23 247  

Resultado integral 
individual do 
exercício

- - - - - - - - 7 656 296 7 656 296 

Saldos em 31 de 
Dezembro de 2017 9 376 913  576 969   576 969 9 532 325 25 848 733 35 381 058 7 656 296 52 991 236 

(1) Corresponde a um dividendo por acção de 353 Kwanzas (2016: 274 Kwanzas).
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Anexos

(milhares de Kwanzas)

Notas 31.12.2017 31.12.2016

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos 30 936 051 25 935 771 

Juros, comissões e outros proveitos equiparados pagos (6 884 923) (4 379 281)

Pagamentos a empregados e fornecedores (9 684 747) (9 808 457)

Outros resultados (135 695)  750 490 

Fluxos de caixa antes das alterações nos activos e passivos 
operacionais 14 230 686 12 498 523 

Variação nos activos e passivos operacionais:

Aplicações em instituições de crédito 3 316 880 (11 396 911)

Recursos de instituições de crédito (3 453 559) (18 556 603)

Crédito a Clientes 11 557 673 (17 147 693)

Recursos de Clientes e outros empréstimos (15 831 530) 4 488 195 

Outros activos e passivos operacionais ( 520 878)  797 963 

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais, antes de 
impostos sobre os lucros 9 299 272 (29 316 526)

Impostos sobre os lucros pagos (1 704 140) (875 465)

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais 7 595 132 (30 191 991)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Investimentos detidos até à maturidade (1 379 871) (12 887 621)

Activos financeiros disponíveis para venda -  48 053 

Compra de imobilizações (1 972 099) (1 455 646)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento (3 351 970) (14 295 214)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Dividendos de acções ordinárias pagos (3 279 628) (3 570 360)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de financiamento (3 279 628) (3 570 360)

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  963 534 (48 057 565)

Caixa e equivalentes no início do período 44 799 297  92 856 862  

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  963 534  (48 057 565) 

Caixa e equivalentes no fim do período 45 762 831 44 799 297 

Caixa e equivalentes engloba:

Caixa 12 4 325 221 4 186 400 

Disponibilidades em Bancos Centrais 12 36 249 205 28 937 132 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 13 5 188 405 11 675 765 

Total 45 762 831 44 799 297 



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

81Anexos

PARECER DO 
CONSELHO FISCAL



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

82Anexos
Parecer do Conselho 
Fiscal



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

83Anexos
Parecer do Conselho 
Fiscal



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

84Anexos
Parecer do Conselho 
Fiscal



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

85Anexos
Parecer do Conselho 
Fiscal



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

86Anexos
Parecer do Conselho 
Fiscal



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

87Anexos
Parecer do Conselho 
Fiscal



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

88

PARECER DO  
AUDITOR EXTERNO

Anexos



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

89

PARECER DO  
AUDITOR EXTERNO

Anexos
Parecer do Auditor 
Externo



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

Às Demonstrações  
Financeiras 90

Para os períodos findos em 
31 de Dezembro de 2017 e 2016

NOTA 1 
NOTA INTRODUTÓRIA 

O Banco Caixa Geral Angola, S.A. (adiante igualmente de-
signado por “Banco” ou “BCGA”) foi constituído por Es-
critura Pública de 1 de Julho de 2002, tendo resultado da 
transformação da Sucursal de Angola do então denomi-
nado Banco Totta & Açores, S.A. (“Sucursal”) em banco 
de direito local, na sequência da comunicação do Banco 
Nacional de Angola de 15 de Maio de 2002 e da resolução 
do Conselho de Ministros de 23 de Fevereiro de 2002, que 
autorizam a sua constituição.  
No âmbito desta operação e na sequência da deliberação 
da Comissão Executiva do Conselho de Administração do 
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, as-
sim como todos os direitos e obrigações afectos à anterior 
Sucursal, para o Banco. Neste contexto, a Sucursal foi en-
cerrada no dia 30 de Junho de 2002, pelo valor apurado no 
balancete de encerramento, o qual foi aplicado na realiza-
ção 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. 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, passado para Banco Caixa Geral 
Totta de Angola, S.A.. 
Nessa mesma data, foi efectuado um aumento do seu 
capital social de mAKZ 793.609 para os actuais mAKZ 
8.575.000, através da entrada em dinheiro de mAKZ 
7.780.600, correspondentes a USD 100.000.000, o qual foi 
realizado por todos os accionistas na proporção da parti-
cipação detida nessa data. Os remanescentes mAKZ 791 
do aumento de capital foram realizados por integração de 
reservas livres. Após este aumento de capital, o valor uni-
tário das acções foi redenominado de AKZ 10 para AKZ 
500, 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, 
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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.
O Caixa Angola tem como missão consolidar-se como um 
banco estruturante do sistema financeiro nacional, reco-
nhecido pela sua contribuição para o desenvolvimento 
económico, o 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 
quase 23 anos de actividade, focado em contribuir para 
o sucesso e crescimento dos seus Clientes, em partici-
par 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, jun-
tamente com os seus recursos próprios, na concessão de 
empréstimos, depósitos no Banco Nacional de Angola, 
aplicações em instituições de crédito, aquisição de títulos 
ou em outros activos para os quais se encontra devida-
mente 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 estran-
geira, direccionada a empresas e empresários em nome 
individual, para apoiar a importação. Deste modo, finan-
cia empresários de pequena e média dimensão, dispondo 
para o efeito de uma rede nacional de 36 balcões e 5 cen-
tros de empresas, distribuídos por 10 províncias (Cabinda, 
Zaire, Bengo, Luanda, Lunda Sul, Benguela, Huambo, Huí-
la, Namibe e Kwanza Sul). Dos balcões em actividade em 
2017, temos 34 agências e 4 centros de empresas.
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NOTA 2 - POLÍTICAS  
CONTABILÍSTICAS 

2.1 Bases de apresentação

No âmbito do disposto no Aviso n.� 6/2016 de 22 de Junho, 
do Banco Nacional de Angola, as demonstrações financei-
ras do Banco Caixa Geral Angola, S.A. (Banco ou BCGA) 
são preparadas de acordo com as International Financial 
Reporting Standards (IAS/IFRS).
Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e as in-
terpretações emitidas pelo International Financial Repor-
ting Interpretation Committee (IFRIC), e pelos respectivos 
órgãos antecessores.
A Associação Angolana de Bancos (igualmente designa-
do por “ABANC”) e o Banco Nacional de Angola (“BNA”) 
expressaram uma interpretação de que não se encontram 
cumpridos a totalidade dos requisitos previstos na IAS 29 
– Relato financeiro em economias hiperinflacionárias (“IAS 
29”) para que a economia Angolana seja considerada hi-
perinflacionária no exercício findo em 31 de Dezembro de 
2017 e, consequentemente, o Conselho de Administração 
do Banco decidiu não aplicar as disposições constantes 
naquela Norma às suas demonstrações financeiras naque-
la data.
As demonstrações financeiras do BCGA agora apresen-
tadas reportam-se ao exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2017.
As demonstrações financeiras estão expressas em milha-
res de kwanzas, arredondado ao milhar mais próximo. Fo-
ram preparadas de acordo com o princípio do custo histó-
rico, com excepção dos activos e passivos registados ao 
seu justo valor, nomeadamente activos financeiros dispo-
níveis para venda.
A preparação de demonstrações financeiras de acordo 
com as IFRS requer que o Banco efectue julgamentos e 
estimativas e utilize pressupostos que afectam a aplica-
ção das políticas contabilísticas e os montantes de provei-
tos, custos, activos e passivos. Alterações em tais pres-
supostos 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 es-
timativas significativas na preparação das demonstrações 
financeiras, encontram-se descritas na Nota 3.
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 
de Dezembro de 2017 foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em 25 de Abril de 2018, conforme Acta de 
reunião não presencial da mesma data.

2.2 Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas 
para a moeda funcional (Kwanza) à taxa de câmbio em 
vigor na data da transacção. Os activos e passivos mo-
netários denominados em moeda estrangeira, são conver-
tidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 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 estran-
geira e registados ao custo histórico são convertidos para 
a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor na data da 
transacção. Os activos e passivos não monetários regista-
dos ao justo valor são convertidos para a moeda funcional 
à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor 
é determinado e reconhecido por contrapartida de resul-
tados, com excepção daqueles reconhecidos em activos 
financeiros disponíveis para venda, cuja diferença é regis-
tada por contrapartida de capitais próprios.
As demonstrações financeiras do Banco, em 31 de De-
zembro de 2017 e 2016, encontram-se expressas em 
Kwanzas, tendo os activos e passivos denominados em 
outras divisas sido convertidos para moeda nacional, com 
base no câmbio médio indicativo publicado pelo Banco 
Nacional de Angola naquelas datas. Em 31 de Dezembro 
de 2017 e 2016, os câmbios médios do Kwanza (AKZ) face 
ao Dólar dos Estados Unidos (USD) e ao Euro (EUR) eram 
os seguintes:

31.12.2017 31.12.2016

1 USD = 165,942 165,903

1 EUR = 185,400 185,379

2.3 Crédito a Clientes

O crédito a Clientes inclui os empréstimos originados pelo 
Banco, cuja intenção não é a de venda no curto prazo, os 
quais são registados na data em que o montante do cré-
dito é adiantado ao cliente. O crédito a Clientes é inicial-
mente registado ao seu justo valor e subsequentemente 
ao custo amortizado líquido de imparidade. Os custos de 
transacção associados fazem parte da taxa de juro efecti-
va destes instrumentos financeiros. Os juros reconhecidos 
pelo método da taxa de juro efectiva são reconhecidos em 
margem financeira.
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O crédito a Clientes é desreconhecido do balanço quan-
do (i) os direitos contratuais do Banco relativos aos res-
pectivos fluxos de caixa expiraram, (ii) o Banco transferiu 
substancialmente todos os riscos e benefícios associados 
à sua detenção, ou (iii) não obstante o Banco ter retido par-
te, mas não substancialmente todos, os riscos e benefícios 
associados à sua detenção, o controlo sobre os activos foi 
transferido.
O crédito a Clientes é reconhecido inicialmente ao seu jus-
to valor, acrescido dos custos de transacção, e é subse-
quentemente valorizado ao custo amortizado, com base 
no método da taxa de juro efectiva, sendo apresentado em 
balanço deduzido de perdas por imparidade.
O diferimento de comissões de crédito ao longo da vigên-
cia das operações não abrange a totalidade da carteira de 
crédito, pois o Banco entende que no caso de comissões 
de valor reduzido a não aplicação deste conceito não dis-
torce a leitura das demonstrações financeiras.
O Banco encontra-se a diferir as comissões financeiras 
pois estas decorrem da génese e manutenção das opera-
ções, tais como comissões de abertura, comissão de ges-
tão, comissão de renovação.
As comissões associadas ao negocio pelo seu caracter 
pontual são directamente registadas em resultados não 
sendo por isso alvo de deferimento, como é o caso da co-
missão de liquidação antecipada.
O crédito a colaboradores inclui os empréstimos con-
cedidos a colaboradores no âmbito do estabelecido em 
normativos internos. Estes créditos têm associados taxas 
bonificadas pelo que para efeito da quantificação do be-
nefício ao colaborador, o momento do reconhecimento ini-
cial, o Banco calcula o justo valor do crédito concedido, 
descontando os respectivos fluxos contratuais à taxa mé-
dia de mercado aplicável aos Clientes do Banco no mes-
mo período. Este montante é depois amortizado 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.

Imparidade

A Política do Banco consiste na avaliação regular da exis-
tência de evidência objectiva de imparidade na sua cartei-
ra de crédito. As perdas por imparidade identificadas são 
registadas por contrapartida de resultados, sendo subse-
quentemente revertidas por resultados caso se verifique 
uma redução do montante da perda estimada, num exer-
cício posterior.
Após o reconhecimento inicial, um crédito ou uma carteira 
de créditos sobre Clientes, definida como um conjunto de 
créditos com características de risco semelhantes, pode-
rá ser classificada como carteira com imparidade quando 
existe evidência objectiva de imparidade resultante de um 
ou mais eventos, e quando estes tenham impacto no valor 
estimado dos fluxos de caixa futuros do crédito ou carteira 
de créditos sobre Clientes, que possam ser estimados de 
forma fiável.
De acordo com a IAS 39 existem dois métodos para o cál-
culo das perdas por imparidade:
(i) análise individual e (ii) análise colectiva.

(i) Análise individual
A avaliação da existência de perdas por imparidade, em 
termos individuais, é determinada através de uma análi-
se da exposição total de crédito caso a caso. Para cada 
crédito considerado individualmente significativo, o Banco 
avalia, em cada data de balanço, a existência de evidência 
objectiva de imparidade. 
De forma a identificar as exposições individualmente sig-
nificativas, o Banco definiu o montante de fundos próprios 
da instituição como o referencial para a identificação de 
exposições significativas. Os critérios definidos pelo Ban-
co para a identificação de Clientes ou grupos económicos 
individualmente significativos foram os seguintes:

Segmento Critério

Clientes/grupos económicos para os quais sejam observadas evidências 
objectivas de imparidade 0,1% do montante de fundos próprios da instituição

Clientes/grupos económicos para os quais não sejam observadas 
evidências objectivas de imparidade 0,5% do montante de fundos próprios da instituição

O montante global de exposição de cada cliente/grupo 
económico não considera a aplicação de factores de con-
versão para as exposições extrapatrimoniais. 
Na determinação das perdas por imparidade, em termos 
individuais, são considerados os seguintes factores:

• A exposição total de cada cliente junto do Banco e a 
existência de crédito vencido;

• A viabilidade económico-financeira do negócio do 
cliente e a sua capacidade de gerar meios suficientes 
para fazer face ao serviço da dívida no futuro;
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Tipo de Cliente Segmento

Particular

Crédito a funcionários

Protocolo

Financiamento a particularidades + Crédito auto 
* Crédito consumo

Crédito a habilitação

Cartões de Crédito

Empresas

Sector Público

Créditos documentários

Leasing

• A existência, natureza e o valor estimado dos colate-
rais associados a cada crédito;

• A deterioração significativa no rating do cliente;
• O património do cliente em situações de liquidação ou 

falência;
• A existência de credores privilegiados;
• O montante e os prazos de recuperação estimados; e
• Outros factores tais como a existência de processos 

judiciais em curso, salários em atraso ou conflitos la-
borais que possam afectar a continuidade do proces-
so de negócio, perda de concessões ou representa-
ções que representem uma proporção significativa do 
volume de negócios da empresa, etc.

As perdas por imparidade são calculadas através da com-
paração do valor actual dos fluxos de caixa futuros espe-
rados descontados à taxa de juro efectiva original de cada 
contrato e o valor contabilístico de cada crédito, sendo as 
perdas registadas por contrapartida de resultados. O valor 
contabilístico dos créditos com imparidade é apresenta-
do no balanço líquido das perdas por imparidade. Para os 
créditos com uma taxa de juro variável, a taxa de desconto 
utilizada corresponde à taxa de juro efectiva anual, aplicá-
vel no período em que foi determinada a imparidade.

(ii) Análise colectiva
Os créditos para os quais não foi identificada evidência 
objectiva de imparidade são agrupados tendo por base 
características de risco semelhantes com o objectivo de 
determinar as perdas por imparidade em termos colecti-
vos. Esta análise permite ao Banco o reconhecimento de 
perdas cuja identificação, em termos individuais, só ocor-
rerá em períodos futuros.
As perdas por imparidade baseadas na análise colectiva 
são calculadas através de duas perspectivas:
• Para grupos homogéneos de créditos não considera-

dos individualmente significativos; ou
• Em relação a perdas incorridas mas não identificadas 

(IBNR) em créditos para os quais não existe evidência 
objectiva de imparidade.

As perdas por imparidade, em termos colectivos, são de-
terminadas considerando os seguintes aspectos:
• Experiência histórica de perdas em carteiras de risco 

semelhante;
• Conhecimento das actuais envolventes económicas e 

creditícia e da sua influência sobre o nível das perdas 
históricas; e

• Período estimado entre a ocorrência da perda e a sua 
identificação.

A metodologia e os pressupostos utilizados para estimar 
os fluxos de caixa futuros são revistos regularmente pelo 
Banco de forma a monitorizar as diferenças entre as esti-
mativas de perdas e as perdas reais.

- Segmentação da carteira de crédito 
para análise colectiva
De acordo com a IAS 39, os Clientes não significativos são 
incluídos em segmentos homogéneos com risco de cré-
dito semelhante, tendo em conta o modelo de gestão do 
Banco, e sujeitos à determinação de imparidade em base 
colectiva. Desta forma, pretende-se assegurar que, para 
efeitos de análise destas exposições e determinação dos 
parâmetros de risco, as mesmas apresentam característi-
cas de risco semelhantes. 
Relativamente à segmentação de exposições para efeitos 
de cálculo dos parâmetros de risco, o Banco decidiu reali-
zar a mesma com base em dois vectores, nomeadamente, 
segmentação com base no tipo de cliente e produto (po-
pulações homogéneas) e buckets de risco. Os Clientes/
operações são classificados em cada momento temporal 
com base nesses dois vectores, sendo os mesmos a base 
para a posterior estimativa dos parâmetros de risco por 
segmento.
Para efeitos de definição das populações homogéneas, no 
âmbito da estimativa dos parâmetros de risco, foram con-
sideradas como factores relevantes de segmentação algu-
mas características das operações de crédito, tais como o 
tipo de cliente e o tipo de produto.
Com vista a assegurar a existência de uma segmentação 
da carteira consistente com os requisitos regulamentares 
e com a relevância estatística necessária para a determi-
nação de parâmetros de risco robustos, foi determinada a 
seguinte segmentação:
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- Indícios de imparidade
De acordo com as IFRS, um activo financeiro ou um grupo 
de activos financeiros está em imparidade e são incorridas 
perdas por imparidade se, e apenas se, existir prova objec-
tiva de imparidade, como resultado de um ou mais aconte-
cimentos que ocorreram após o reconhecimento inicial do 
activo e se esse acontecimento de perda tiver um impacto 
nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro 
ou do grupo de activos financeiros, que possa ser fiavel-
mente estimado.
As instituições devem assegurar a identificação tempestiva 
das perdas incorridas e o respectivo reconhecimento con-
tabilístico da imparidade associada adoptando indícios de 
imparidade conservadores e apropriados a cada segmento 
de crédito. Desta forma, o Banco efectuou uma análise do 

Indício Indício Aplicação Critério de entrada

Incumprimento Todos Banka Existência de pelo menos uma operação com capital vencido, isto é, 
uma prestação de capital exigível e não paga há pelo menos 30 dias.

Operações reestruturadas Todos Banka Código Produto = “BCGTRESTR”

Informação interna sobre cheques 
devolvidos Todos KIWI

Clientes com cheques devolvidos no Banco.
Identificação pelos analistas de risco de cheques devolvidos (ficheiros 
com informação sobre cheques devolvidos disponibilizados pela DSI)

Utilização excessiva de limites Todos Banka

Utilização de operações de crédito renováveis, designadamente con-
tas correntes e descobertos, utilizadas de forma permanente em, pelo 
menos, 95% do limite inicialmente contratualizado nos últimos 12 
meses.

Descobertos não autorizados Todos Banka Clientes com descobertos não autorizados

Decréscimo material do valor da 
garantia real Todos KIWI

Crédito com decréscimo material do valor da garantia real (supe-
rior a 20%), quando tal resulte num rácio financiamento-garantia  
superior a 80%.

Redução significativa de saldos 
médios Todos KIWI Redução superior a 75% no montante de saldos médios durante os 

últimos 6 meses

perfil da sua carteira de crédito de forma a identificar os 
factores mais relevantes para a identificação de situações 
de degradação da situação creditícia dos seus Clientes.

(i) Indícios de imparidade primários
Na identificação dos indícios de imparidade que são 
relevantes para a sua carteira, o Banco definiu um con-
junto de factores baseados em informação que está 
residente nos sistemas de informação e que, por isso, 
podem ser detectados através de processos automá-
ticos. 

O banco considerou, de acordo com a sua capacidade de 
extracção de informação, como indícios de imparidade pri-
mários os seguintes:
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A identificação dos indícios de imparidade primários é 
efectuada de forma automática pelo sistema de gestão de 
colaterais do Banco no âmbito do processo de integração 
com o sistema-core do Banco.       

Indício Indício Tipo Indício Responsabilidade Aplicação suporte

Informação da CIRC Todos Manual DGR N/A

Informação externa sobre cheques 
devolvidos Todos Manual DGR N/A

Operação de Crédito em Contencioso nos 
últimos 5 anos Todos Manual GAJ KIWI

Expectativa de insolvência Todos Manual DGR KIWI

Existência de dívidas fiscais e/ou à 
Segurança Social Todos Manual DGR KIWI

Cliente em situação de desemprego ou 
doença prolongada Todos Manual DGR KIWI

Penhora de contas bancárias Todos Manual DGR / GAJ KIWI

(ii) Indícios de imparidade complementares
De forma a poder identificar um conjunto mais alar-
gado de indícios de imparidade o Banco definiu um 
processo através do qual são identificados, de forma 
regular, um conjunto de factores para os Clientes sig-
nificativos e que não apresentam indícios de impari-
dade primários. Esses indícios encontram-se descritos 
como segue:

- Definição de classes de risco
No âmbito da determinação das perdas por imparidade 
para créditos analisados em base colectiva, em linha com 
os requisitos regulamentares, o Banco efectua a classifica-
ção das exposições nas seguintes classes de risco:
• (D) Incumprimento
• (I2) Incumprimento entre 60-90 dias
• (I1) Incumprimento entre 30-60 dias
• (Ind) Cumprimento com indícios

• (R) Reestruturado
• Curado
• Regular
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Os critérios de entrada e saída em cada classe de risco são 
os seguintes:

Classe de risco Critérios de entrada Critérios de saída

(D) Incumprimento

- Operações em incumprimento com atraso supe-
rior a 90 dias.
- Clientes em situação de falência ou liquidação.
Toda a exposição do devedor deve ser considerada 
em incumprimento sempre que as exposições ven-
cidas há mais de 90 dias excedam 20% do total da 
exposição do devedor.

Um crédito poderá sair da situação de default para 
quarentena, quando verificar menos de 30 dias de 
atraso e redução do montante em dívida.
Período de quarentena de um ano (12 meses) du-
rante o qual a operação deverá sempre registar 
atraso inferior a 30 dias (a contagem é reiniciada 
sempre que este atraso for ultrapassado).

(I2) Incumprimento entre 
60-90 dias Operações com atraso de 60 a 90 dias.

Saída para crédito regular e sem indícios se se ver-
ificar: i) diminuição do atraso para inferior a 30 dias, 
ou ii) inexistência de indícios de imparidade para 
operações com atraso inferior a 30 dias.(I1) Incumprimento entre  

30-60 dias Operações com atraso de 30 a 60 dias.

(Ind) Cumprimento com indícios Operações com atraso inferior a 30 dias e com in-
dícios de imparidade.

Saída para crédito regular e sem indícios em que 
se verifique: i) diminuição do atraso para inferior a 
30 dias, ou ii) inexistência de indícios de imparidade 
para operações com atraso inferior a 30 dias.

(R) Reestruturado Créditos reestruturados por dificuldades financeiras.

Desmarcação quando decorrer um período mín-
imo de 2 anos desde a data da reestruturação 
até que verifiquem cumulativamente as seguintes 
condições:
a) pagamento regular de prestações de capital du-
rante esse período, num valor cumulativo equiva-
lente a, pelo menos, metade do montante de capi-
tal que seria devido se fosse aplicado um plano de 
pagamento de prestações constantes; 
b) inexistência de qualquer prestação vencida de 
capital ou juros, por período superior a trinta dias, 
relativamente a qualquer operação de crédito do 
cliente;
c) não ter havido qualquer recurso a mecanismos 
de reestruturação da dívida por parte do cliente 
nesse período.

Curado

Operações que saíram da situação de incumpri-
mento, tendo-se verificado simultaneamente uma 
melhoria da situação do devedor (devedor não 
apresenta qualquer valor vencido e decorreu um 
período de quarentena de 1 ano).

As operações poderão transitar para a classe reg-
ular após o cumprimento de 2 anos (24 meses) de 
permanência no estado de curado.
Se no decorrer deste período o cliente apresentar 
algum indício ou incumprimento (default), deverá 
evoluir para a respectiva classe de risco.

Regular Operações com atraso inferior a 30 dias e sem in-
dícios de imparidade. N/A
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- Período de emergência
O processo de cálculo do parâmetro de risco probabilida-
de de incumprimento (PD) tem por base a segmentação 
definida pelo Banco, sendo que cada segmento represen-
ta um grupo homogéneo de Clientes/operações. É neces-
sário assegurar que cada segmento de cálculo de PD é 
homogéneo face aos seus Clientes e heterogéneo entre 
si. Desta forma é possível assegurar que o risco é gerido 
de forma homogénea nos diversos segmentos da carteira, 
logo dois Clientes com perfis de risco idênticos terão pro-
babilidade de incumprimento idênticas.
O apuramento de imparidade para perdas incorridas, mas 
não reportadas depende da definição do período de emer-
gência, que corresponde ao período de tempo entre o 
evento de incumprimento e a observação desse incumpri-
mento pelo Banco.
O Banco assumiu como período de emergência um perío-
do de 12 meses.

Processo de avaliação de colaterais

A avaliação das garantias é assegurada de forma regular 
para que o Banco disponha de informação actualizada so-
bre o valor destes instrumentos e, consequentemente, da 
sua capacidade de mitigação do risco das operações de 
crédito.
Os sistemas operacionais do Banco geram, de forma auto-
mática, alertas para a reavaliação de colaterais.
- Fase de concessão de crédito
No âmbito das condições de aprovação das operações 
de crédito, sempre que é definida a necessidade de obter 
uma garantia por parte do cliente, caso a tipologia da ga-
rantia ou colateral identificada implique um pedido de ava-
liação para a definição e validação do seu valor, é solicita-
do um pedido de avaliação da garantia à DGR – Direcção 
de Gestão de Risco no caso de imóveis, como forma de 
esta contactar e desencadear o processo junto de empre-
sas de avaliação externa devidamente certificadas. Para 
os restantes colaterais é solicitado o pedido de avaliação.
- Fase de acompanhamento de crédito
Relativamente ao processo de reavaliação periódica de 
colaterais, tendo por base os requisitos do Aviso 10/2014, 
emitido em Dezembro de 2014, nomeadamente no que 
respeita aos critérios que foram definidos para a realiza-
ção de uma nova avaliação dos colaterais hipotecários, foi 
definido que a Direcção Comercial será responsável pela 
identificação das garantias que são sujeitas a reavaliação 
(com base em avisos do sistema de gestão de colaterais) 
e comunicação à Direcção de Gestão de Risco, a qual de-
sencadeia o respectivo processo junto de avaliadores ex-
ternos.
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- Fase de recuperação de crédito
Sempre que relevante no âmbito do processo de recupe-
ração de crédito e de forma a determinar o montante re-
cuperável do crédito através da execução das garantias 
existentes ou para suportar uma operação de reestrutura-
ção de crédito, a Direcção Jurídica e de Recuperação de 
Crédito pode solicitar a reavaliação das garantias associa-
das às operações sob sua gestão.
O valor de avaliação de cada tipo de garantia é determina-
do tendo por base as especificidades de cada um destes 
instrumentos, considerando os seguintes critérios: 

(i) Imóveis
É considerado como valor garantido o valor mínimo entre 
o valor de avaliação e o montante máximo de hipoteca, ao 
qual é previamente subtraído o montante de outras hipo-
tecas não pertencentes ao Banco e com prioridade sobre 
o mesmo, sempre que essa informação estiver disponível.
De acordo com o Aviso n.� 10/2014, emitido em Dezembro 
de 2014, sobre as garantias aceites para fins prudenciais, 
os Direitos sobre propriedade imobiliária devem ser objec-
to de reavaliação, no mínimo, de 2 em 2 anos, sempre que 
a posição em risco represente:
• Um montante igual ou superior a 1% do total da cartei-

ra de crédito da instituição ou igual ou superior a AKZ 
100.000.000; ou

• Situações de crédito vencido há mais de 90 dias e/ou 
outros indícios materiais de imparidade desde que a 
última data de avaliação seja superior a 6 meses; ou

• Situações em que sejam identificadas alterações de 
outra natureza nas condições de mercado com um po-
tencial impacto relevante no valor dos activos imobi-
liários e/ou num grupo ou mais de activos imobiliários 
com características semelhantes.

Os valores e datas de avaliação das garantias são regista-
dos no sistema de gestão de colaterais, que emite avisos 
sobre as datas para reavaliação.

(ii) Penhor de depósitos a prazo
O valor da garantia será o valor nominal do depósito, bem 
com os respectivos juros (caso se encontrem igualmente 
penhorados).

(iii) Outras garantias recebidas
Relativamente a outras garantias recebidas, designada-
mente penhores de equipamentos, de marcas e de obras 
de arte, é considerado o valor de mercado determinado 
com base numa avaliação actualizada, com uma antigui-
dade inferior a 1 ano, a ser realizada por uma entidade 
idónea e com competência específica tendo em conta a 
natureza particular de cada garantia recebida. É condição 
necessária para a avaliação desta tipologia de garantias, 
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a validação da propriedade, salvaguarda e condições de 
funcionamento dos bens subjacentes. 
As eventuais excepções a esta regra são sujeitas a julga-
mento profissional, e são aplicados descontos ajustados à 
natureza específica dos activos. 
No caso de não existir uma avaliação da garantia, ou não 
se conseguir garantir a propriedade e salvaguarda dos 
bens, o valor da garantia recebida não é considerado para 
efeitos de apuramento de perdas por imparidade.
Tendo em conta as dificuldades subjacentes a uma correc-
ta e criteriosa avaliação deste tipo de garantias recebidas, 
o Banco tem optado por seguir uma abordagem conser-
vadora e não as considerar enquanto mitigadores de risco 
de crédito.

(iv) Outros activos financeiros penhorados
No caso de títulos e participações sociais cotados, o valor 
a considerar será o valor de mercado à data de referência 
do reporte. Para títulos e participações sociais não cota-
dos, são consideradas avaliações através do método dos 
fluxos de caixa descontados, ou outro método alternativo 
caso se considere mais aplicável. As avaliações, efectua-
das através do método dos fluxos de caixa descontados, 
são realizadas através do recurso a entidades idóneas com 
base nas últimas contas auditadas com data de referência 
não superior a 18 meses, sendo que eventuais excepções 
a esta regra são sujeitas a um julgamento profissional de 
acordo com as circunstâncias específicas de avaliação e 
as características de cada tipologia de activo financeiro 
considerado. 
Como métodos alternativos de avaliação de títulos e par-
ticipações sociais não cotadas, o Banco utiliza (i) o méto-
do dos múltiplos ou, em alternativa, (ii) o método do valor 
patrimonial ajustado, sendo que a escolha do respectivo 
método de avaliação encontra-se dependente da informa-
ção disponível e características específicas de cada ins-
trumento, no momento dessa avaliação, sendo que a cada 
momento o Banco decide qual o método mais apropriado 
a ser empregue.
De forma a adoptar uma abordagem conservadora na in-
corporação do valor das garantias para a carteira de cré-
dito, o Banco definiu um conjunto de coeficientes de des-
valorização (haircuts) que pretendem reflectir o risco na 
utilização das garantias e que se pode traduzir em duas 
dimensões, nomeadamente: i) os obstáculos legais e pro-
cessuais à sua execução; ii) a volatilidade do seu valor de 
mercado.

- Reversão de imparidade
Se, num período subsequente, a quantia da perda por im-
paridade diminuir e a diminuição puder ser objectivamente 
relacionada com um acontecimento que ocorra após o re-
conhecimento da imparidade, a perda por imparidade an-
teriormente reconhecida é revertida. A quantia da reversão 
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é reconhecida nos resultados do exercício.Créditos abati-
dos ao activo
A anulação contabilística dos créditos é efectuada quan-
do não existem perspectivas realistas de recuperação dos 
créditos, numa perspectiva económica, e para créditos 
colateralizados, quando os fundos provenientes da rea-
lização dos colaterais já foram recebidos, pela utilização 
de perdas de imparidade quando estas correspondem a 
100% do valor dos créditos considerados como não recu-
peráveis.

2.4 Instrumentos financeiros

(i) Classificação, reconhecimento inicial e mensuração 
subsequente

O Banco reconhece contas a receber e a pagar, depósi-
tos, títulos de dívida emitidos e passivos subordinados na 
data em que são originados. Todos os outros instrumentos 
financeiros são reconhecidos na data da transacção, que 
é o momento a partir do qual o Banco se torna parte in-
tegrante do contrato e são classificados considerando a 
intenção que lhes está subjacente de acordo com as cate-
gorias descritas seguidamente:
• Investimentos detidos até à maturidade;
• Activos financeiros disponíveis para venda;
• Contas a receber; e
• Passivos financeiros.
Um activo ou passivo financeiro é inicialmente mensurado 
ao justo valor acrescido de custos de transacção directa-
mente atribuíveis à aquisição ou emissão.

1. Investimentos detidos até à maturidade
Nesta categoria são reconhecidos activos financeiros não 
derivados, com pagamentos fixos ou determináveis e 
maturidade fixa, para os quais o Banco tem a intenção e 
capacidade de manter até à maturidade e que não foram 
designados para nenhuma outra categoria de activos fi-
nanceiros. Estes activos financeiros são reconhecidos ao 
custo amortizado no momento inicial do seu reconheci-
mento e mensurados subsequentemente ao custo amor-
tizado, usando o método da taxa de juro efectiva. O juro é 
calculado através do método da taxa de juro efectiva e re-
conhecido em margem financeira. As perdas por imparida-
de são reconhecidas em resultados quando identificadas.
Qualquer reclassificação ou venda de activos financeiros 
reconhecidos nesta categoria que não seja realizada pró-
xima da maturidade, obrigará o Banco a reclassificar in-
tegralmente esta carteira para activos financeiros disponí-
veis para venda e ficará durante dois anos impossibilitado 
de classificar qualquer activo financeiro nesta categoria.
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2. Activos financeiros disponíveis para venda
São activos financeiros não derivados que: (i) o Banco tem 
intenção de manter por tempo indeterminado, (ii) que são 
designados como disponíveis para venda no momento do 
seu reconhecimento inicial ou (iii) que não se enquadram 
nas categorias anteriormente referidas. Esta categoria 
pode incluir títulos de dívida ou de capital.
Os activos financeiros disponíveis para venda são reco-
nhecidos inicialmente ao justo valor, incluindo os custos 
ou proveitos associados às transacções e posteriormente 
mensurados ao seu justo valor. As alterações no justo valor 
são registadas por contrapartida de reservas de justo valor 
até ao momento em que são vendidos ou até ao reconhe-
cimento de perdas de imparidade, caso em que passam a 
ser reconhecidos em resultados. Instrumentos de capital 
que não sejam cotados e cujo justo valor não é possível ser 
calculado com fiabilidade são registados ao custo.
Na alienação dos activos financeiros disponíveis para ven-
da, os ganhos ou perdas acumuladas reconhecidos em 
reservas de justo valor são reconhecidos na rubrica “Re-
sultados de activos financeiros disponíveis para venda” 
da demonstração dos resultados. A flutuação cambial dos 
títulos de dívida em moeda estrangeira é registada na de-
monstração de resultados. Para os instrumentos de capi-
tal, por se tratarem de activos não monetários, a flutuação 
cambial é reconhecida na Reserva de justo valor em capi-
tais próprios, como uma componente integrante do res-
pectivo justo valor.
Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos com 
base na taxa de juro efectiva na margem financeira, incluin-
do um prémio ou desconto, quando aplicável. Os dividen-
dos são reconhecidos em resultados quando for atribuído 
o direito ao recebimento.

3. Passivos financeiros
Um instrumento financeiro é classificado como passivo fi-
nanceiro quando existe uma obrigação contratual de uma 
liquidação a ser efectuada mediante a entrega de dinheiro 
ou outro activo financeiro, independente da sua forma legal.
Os passivos financeiros não derivados incluem recursos 
de instituições de crédito e de Clientes e empréstimos.
Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao 
justo valor e subsequentemente ao custo amortizado. Os 
custos de transacção associados fazem parte da taxa de 
juro efectiva. Os juros reconhecidos pelo método da taxa 
de juro efectiva são reconhecidos em margem financeira.
O Banco classifica os seus passivos financeiros que não 
garantias e compromissos, mensurados ao custo amorti-
zado, com base no método da taxa efectiva.

(ii) Custo amortizado
O custo amortizado de um activo ou passivo financeiro é 
o montante pelo qual um activo ou passivo financeiro é re-
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conhecido inicialmente, deduzido de recebimentos de ca-
pital, acrescido ou deduzido de amortizações acumuladas 
usando o método da taxa de juro efectiva, decorrentes da 
diferença entre o valor inicialmente reconhecido e o mon-
tante na maturidade, menos as reduções decorrentes de 
perdas por imparidade.

(iii) Mensuração ao justo valor
O justo valor é o preço que seria recebido ao vender um 
activo ou pago para transferir um passivo numa transac-
ção corrente entre participantes de mercado à data da 
mensuração ou, na sua ausência, o mercado mais vantajo-
so a que o Banco tem acesso para efectuar a transacção 
àquela data. O justo valor de um passivo reflecte o risco de 
crédito do próprio Banco.
Quando disponível, o justo valor de um investimento é 
mensurado utilizando a sua cotação de mercado num 
mercado activo para aquele instrumento. Um mercado é 
considerado activo se houver frequência e volume de tran-
sacções suficientes, de forma a que exista uma cotação de 
preços numa base constante.
Se não houver cotação num mercado activo, o Banco uti-
liza técnicas de valorização que maximizem a utilização de 
dados de mercado observáveis e minimizem a utilização 
de dados não observáveis em mercado. A técnica de va-
lorização escolhida incorpora todos os factores que um 
participante no mercado levaria em consideração para cal-
cular um preço para a transacção.

(iv) Identificação e mensuração de imparidade
Adicionalmente à análise de imparidade sobre os créditos 
a Clientes, em cada data de balanço é efectuada uma ava-
liação da existência de evidência objectiva de imparidade 
para todos os restantes activos financeiros que não este-
jam registados ao justo valor através de resultados. Um 
activo financeiro, ou grupo de activos financeiros, encon-
tra-se em imparidade sempre que exista evidência objec-
tiva de imparidade resultante de um ou mais eventos que 
ocorreram após o seu reconhecimento inicial, tenham im-
pacto nos fluxos de caixa futuros do activo que possam 
ser estimados com fiabilidade.
Em conformidade com as IFRS, o Banco avalia regular-
mente se existe evidência objectiva de que um activo fi-
nanceiro, ou grupo de activos financeiros, apresenta sinais 
de imparidade. 
Um activo financeiro, ou grupo de activos financeiros, 
encontra-se em imparidade sempre que exista evidência 
objectiva de imparidade resultante de um ou mais even-
tos que ocorreram após o seu reconhecimento inicial, tais 
como: (i) para as acções e outros instrumentos de capital, 
uma desvalorização continuada ou de valor significativo no 
seu valor de mercado abaixo do custo de aquisição, e (ii) 
para os títulos de dívida, quando esse evento (ou eventos) 
tenha um impacto no valor estimado dos fluxos de caixa 
futuros do activo financeiro, ou grupo de activos financei-
ros, que possa ser estimado com razoabilidade.
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No que se refere aos investimentos detidos até à maturi-
dade, as perdas por imparidade correspondem à diferença 
entre o valor contabilístico do activo e o valor actual dos 
fluxos de caixa futuros estimados (considerando o período 
de recuperação) descontados à taxa de juro efectiva origi-
nal do activo financeiro e são registadas por contrapartida 
de resultados. Estes activos são apresentados no balanço 
líquidos de imparidade. Caso estejamos perante um activo 
com uma taxa de juro variável, a taxa de desconto a utilizar 
para a determinação da respectiva perda de imparidade é 
a taxa de juro efectiva actual, determinada com base nas 
regras de cada contrato. Em relação aos investimentos 
detidos até à maturidade, se num período subsequente o 
montante da perda de imparidade diminui, e essa diminui-
ção pode ser objectivamente relacionada com um evento 
que ocorreu após o reconhecimento da imparidade, esta é 
revertida por contrapartida de resultados do exercício. 
Quando existe evidência de imparidade nos activos finan-
ceiros disponíveis para venda, a perda potencial acumula-
da em reservas, correspondente à diferença entre o custo 
de aquisição e o justo valor actual, deduzida de qualquer 
perda de imparidade no activo anteriormente reconheci-
da em resultados, é transferida para resultados. Se num 
período subsequente o montante da perda de imparidade 
diminui, a perda de imparidade anteriormente reconhecida 
é revertida por contrapartida de resultados do exercício até 
à reposição do custo de aquisição se o aumento for ob-
jectivamente relacionado com um evento ocorrido após o 
reconhecimento da perda de imparidade, excepto no que 
se refere a acções ou outros instrumentos de capital, em 
que as mais-valias subsequentes são reconhecidas em re-
servas.

(v) Desreconhecimento
O Banco desreconhece os seus activos financeiros quan-
do expiram todos os direitos aos fluxos de caixa futuros. 
Numa transferência de activos, o desreconhecimento ape-
nas pode ocorrer quando substancialmente todos os ris-
cos e benefícios dos activos financeiros foram transferidos 
ou na qual o Banco nem transfere nem retém substancial-
mente todos os riscos e benefícios e não mantém controlo 
dos activos financeiros.
O Banco procede ao desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros quando estes são cancelados, extintos ou ex-
piram.

(vi) Compensação de instrumentos financeiros
O Banco procede à compensação de activos e passivos 
financeiros, apresentando um valor liquido no balanço 
quando, e apenas quando, o Banco tem o direito irrevogá-
vel 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.
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O Banco apresenta nas suas contas um conjunto de ac-
tivos financeiros que tem a intenção de os manter até à 
maturidade. Estes activos financeiros são reconhecidos 
ao custo amortizado no momento inicial do seu reconhe-
cimento e mensurados subsequentemente ao custo amor-
tizado. 

2.5 Instrumentos de capital

Um instrumento financeiro é classificado como instrumen-
to de capital quando não existe uma obrigação contratual 
de a sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de 
dinheiro ou de outro activo financeiro a terceiros, indepen-
dentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse 
residual nos activos de uma entidade após a dedução de 
todos os seus passivos.
Os custos de transacção directamente atribuíveis à emis-
são de instrumentos de capital são registados por contra-
partida do capital próprio como uma dedução ao valor da 
emissão. Os valores pagos e recebidos pelas compras e 
vendas de instrumentos de capital são registados no capi-
tal próprio, líquidos dos custos de transacção.
Os rendimentos de instrumentos de capital (dividendos) 
são reconhecidos quando o direito ao seu recebimento é 
estabelecido e deduzidos ao capital próprio.

2.6 Outros activos tangíveis

i. Reconhecimento e mensuração

Os outros activos tangíveis encontram-se registados ao 
custo de aquisição, deduzido das respectivas amortiza-
ções acumuladas e perdas por imparidade. O custo inclui 
despesas que são directamente atribuíveis à aquisição dos 
bens.

ii. Custos subsequentes

Os custos subsequentes são reconhecidos como um ac-
tivo separado apenas se for provável que deles resultarão 
benefícios económicos futuros para o Banco. As despe-
sas com manutenção e reparação são reconhecidas como 
custo à medida que são incorridas de acordo com o prin-
cípio da especialização dos exercícios.

iii. Amortizações

As amortizações são efectuadas de acordo com o estipu-
lado no Decreto Presidencial n.� 207/15 que estipula as 
novas taxas de amortização/vidas úteis dos bens.
Os terrenos não são amortizados. As amortizações são 
calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo 
com os seguintes períodos de vida útil esperada:
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Quando existe indicação de que um activo possa estar em 
imparidade, a IAS 36 – Imparidade de activos exige que o 
seu valor recuperável seja estimado, devendo ser reconhe-
cida uma perda por imparidade sempre que o valor líquido 
de um activo exceda o seu valor recuperável. As perdas 
por imparidade são reconhecidas na demonstração dos 
resultados.
O valor recuperável é determinado como o mais elevado 
entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, 
sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos 
de caixa estimados futuros que se esperam vir a obter do 
uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua 
vida útil.

2.7 Activos intangíveis

Software

Os custos incorridos com a aquisição de software a tercei-
ras entidades são capitalizados, assim como as despesas 
adicionais suportadas pelo Banco necessárias à sua im-
plementação. Estes custos são amortizados linearmente 
pelo período da vida útil estimado, a qual se situa normal-
mente em 3 anos.

Encargos com projectos de investigação e 
desenvolvimento

Os custos directamente relacionados com o desenvolvi-
mento de aplicações informáticas, sobre os quais seja ex-
pectável que estes venham a gerar benefícios económicos 
futuros para além de um exercício, são reconhecidos e re-
gistados como activos intangíveis. 
Todos os restantes encargos relacionados com os serviços in-
formáticos são reconhecidos como custos quando incorridos.
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2.8 Activos não correntes  
detidos para venda

Os activos não correntes, grupos de activos não correntes 
detidos para venda (grupos de activos em conjunto com 
os respectivos passivos, que incluem pelo menos um acti-
vo não corrente) e operações descontinuadas são classifi-
cados como detidos para venda quando existe a intenção 
de alienar os referidos activos e passivos e os activos ou 
grupos de activos estão disponíveis para venda imediata e 
a sua venda é muito provável.
O Banco também classifica como activos não correntes 
detidos para venda os activos não correntes ou grupos de 
activos adquiridos apenas com o objectivo de venda pos-
terior, que estão disponíveis para venda imediata e cuja 
venda é muito provável.
De acordo com o estipulado na IFRS 5 – Activos não cor-
rentes detidos para venda e unidades operacionais des-
continuadas, os activos registados nesta rubrica deverão 
ser alienados durante o prazo máximo de um ano. Adi-
cionalmente, o Banco Nacional de Angola, através da Lei 
n� 12/15, de 17 de Junho – Lei de Bases das Instituições 
financeiras, estabelece que a venda dos activos não cor-
rentes detidos para venda, seja efectuada num período de 
dois anos.
Imediatamente antes da sua classificação como activos 
não correntes detidos para venda, a mensuração de todos 
os activos não correntes e todos os activos e passivos in-
cluídos num grupo de activos para venda é efectuada de 
acordo com as IFRS aplicáveis. Após a sua reclassifica-
ção, estes activos ou grupos de activos são mensurados 
ao menor entre o seu custo e o seu justo valor deduzido 
dos custos de venda.
O Banco classifica igualmente em activos não correntes 
detidos para venda os imóveis detidos por recuperação de 
crédito, que se encontram mensurados inicialmente pelo 
menor entre o seu justo valor líquido de custos de venda e 
o valor contabilístico do crédito existente na data em que 
foi efectuada a dação ou arrematação judicial do bem.
O justo valor é baseado no valor de mercado, sendo este 
determinado com base no preço expectável de venda 
obtido através de avaliações periódicas efectuadas pelo 
Banco.
A mensuração subsequente destes activos é efectuada ao 
menor do seu valor contabilístico e o correspondente justo 
valor, líquido dos custos de venda, não sendo sujeitos a 
amortização. Caso existam perdas não realizadas, estas 
são registadas como perdas de imparidade por contrapar-
tida de resultados do exercício.

Número de Anos

Imóveis de serviço próprio 10 a 50

Obras em Imóveis Arrendados 10

Equipamento

Mobiliário e Material 4 a 20

Máquinas e Ferramentas 10

Eqipamento Informático 3 a 12

Instalações Interiores 4 a 10

Material de Transporte 3 a 4

Equipamento de Segurança 3 a 12
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2.9 Locações

O Banco classifica as operações de locação como loca-
ções financeiras ou locações operacionais em função da 
sua substância e não da sua forma legal. São classificadas 
como locações financeiras as operações em que os ris-
cos e benefícios inerentes à propriedade de um activo são 
transferidos para o locatário. Todas as restantes operações 
de locação são classificadas como locações operacionais.
Na óptica do locatário os contratos de locação financeira 
são registados na data do seu início como activo e passivo 
pelo justo valor da propriedade locada, que é equivalente 
ao valor actual das rendas de locação vincendas. As ren-
das são constituídas pelo encargo financeiro e pela amor-
tização financeira do capital. Os encargos financeiros são 
imputados aos períodos durante o prazo de locação, a fim 
de produzir uma taxa de juro periódica constante sobre o 
saldo remanescente do passivo para cada período.
Na óptica do locador os activos detidos sob locação finan-
ceira são registados no balanço como capital em locação 
pelo valor equivalente ao investimento líquido de locação 
financeira. As rendas são constituídas pelo proveito finan-
ceiro e pela amortização financeira do capital. O reco-
nhecimento do resultado financeiro reflecte uma taxa de 
retorno periódica constante sobre o investimento líquido 
remanescente do locador.

2.10 Impostos sobre lucros

i. Imposto corrente

O imposto corrente engloba o Imposto Industrial, o qual é 
calculado com base no lucro tributável do exercício, po-
dendo este ser diferente do resultado contabilístico devido 
a ajustamentos nos termos do Código do Imposto Indus-
trial, bem como o IAC.
Adicionalmente, nos termos do Código do Imposto In-
dustrial, os contribuintes cuja actividade esteja no âmbito 
dos poderes de supervisão do Banco Nacional de Ango-
la, 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 finan-
ceira, apurado nos primeiros seis meses do exercício fiscal 
anterior, excluídos os proveitos sujeitos a IAC.
O Imposto Industrial é objecto de liquidação provisória, 
através de uma prestação anual a liquidar até 31 de Agos-
to do próprio ano, sendo o imposto a liquidar antecipa-
damente calculado aplicando uma taxa de 2% ao resul-
tado gerado pelas operações de intermediação financeira 
apurado nos primeiros 6 meses do exercício fiscal anterior, 
excluídos os proveitos sujeitos a imposto sobre aplicação 
de capitais.
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O IAC incide, genericamente, sobre os rendimentos pro-
venientes das aplicações financeiras do Banco, nomea-
damente rendimentos de aplicações, juros de títulos de 
dívida e, de forma genérica, quaisquer outros rendimentos 
derivados da simples aplicação de capitais. A taxa varia 
entre 5% (no caso de rendimentos de títulos de dívida ad-
mitidos à negociação em mercado regulamentado e que 
apresentem uma maturidade igual ou superior a três anos) 
e 15%.
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 regula-
mentada pelo Decreto Presidencial n.� 259/10, de 18 de 
Novembro e pelo Decreto Presidencial n.� 31/12, de 30 de 
Janeiro, gozam da isenção de todos os impostos.
Adicionalmente, o Decreto Legislativo Presidencial n.� 
5/11, de 30 de Dezembro (revisto e republicado através do 
Decreto Legislativo Presidencial n.� 2/14, de 20 de Outu-
bro) 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 Có-
digo do Imposto Industrial (Lei n.� 19/14, de 22 de Outubro) 
em vigor desde 1 de Janeiro de 2015, na determinação da 
matéria tributável deduzir-se-ão os rendimentos sujeitos a 
Imposto sobre a Aplicação de Capitais. 
Desta forma, na determinação do lucro tributável para os 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, tais 
rendimentos foram deduzidos ao lucro tributável. 
De igual forma, o gasto apurado com a liquidação de Im-
posto de Aplicação de Capitais não é fiscalmente aceite 
para apuramento da matéria colectável, conforme dispos-
to na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Código do Imposto 
Industrial.
Ademais, cumpre ainda referir que segundo a posição das 
Autoridades Fiscais, as reavaliações cambiais dos títulos 
da dívida pública emitidos em moeda nacional mas in-
dexados a moeda estrangeira, emitidos desde 1 de Janeiro 
de 2012, deverão ser sujeitas a Imposto Industrial até que 
o Banco Nacional de Angola se encontre em condições de 
efectuar a devida retenção na fonte em sede de Imposto 
sobre a Aplicação de Capitais.

ii. Imposto diferido

O imposto diferido corresponde ao impacto no imposto a 
recuperar/pagar em períodos futuros resultantes de dife-
renças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor 
de balanço dos activos e passivos e a sua base tributável, 
utilizados na determinação do lucro tributável.
Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas 
de imposto que se antecipa estarem em vigor à data da 
reversão das diferenças temporárias, que correspondem 
às taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na 
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data de balanço. O Banco procede, conforme estabeleci-
do na IAS 12 – Imposto sobre o Rendimento, parágrafo 74, 
à compensação dos activos e passivos por impostos dife-
ridos 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 im-
postos diferidos se relacionarem com impostos sobre o 
rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre 
a mesma entidade tributável ou diferentes entidades tribu-
táveis que pretendam liquidar passivos e activos por im-
postos correntes numa base líquida, ou realizar os activos 
e liquidar os passivos simultaneamente, em cada período 
futuro em que os passivos ou activos por impostos diferi-
dos se esperem que sejam liquidados ou recuperados.

2.11 Benefícios aos 
empregados

Os benefícios de curto prazo a empregados são registados 
como custo assim que o serviço associado tiver sido pres-
tado. É reconhecido um passivo pelo montante expectável 
a ser liquidado, se o Banco tiver uma obrigação presente, 
legal ou construtiva, de pagar este montante como resulta-
do de um serviço prestado no passado pelo colaborador e 
essa obrigação possa ser fiavelmente estimada.

2.12 Provisões

São reconhecidas provisões quando (i) o Banco tem uma 
obrigação presente (legal ou decorrente de prácticas pas-
sadas ou políticas publicadas que impliquem o reconheci-
mento de certas responsabilidades), (ii) seja provável que o 
seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser 
feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.
A mensuração das provisões tem em conta os princípios 
definidos na IAS 37 no que respeita à melhor estimativa do 
custo expectável, ao resultado mais provável das 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 pro-
visões correspondem ao valor actual dos pagamentos fu-
turos 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 re-
vertidas por contrapartida de resultados na proporção dos 
pagamentos que não sejam prováveis.
As provisões são desreconhecidas através da sua utiliza-
ção para as obrigações para as quais foram inicialmente 
constituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar.
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2.13 Reconhecimento de juros

Os resultados referentes a juros de instrumentos financei-
ros activos e passivos mensurados ao custo amortizado 
são reconhecidos nas rubricas de juros e rendimentos si-
milares ou juros e encargos similares (margem financeira), 
pelo método da taxa de juro efectiva. Os juros à taxa efec-
tiva de activos financeiros disponíveis para venda também 
são reconhecidos em margem financeira assim como dos 
activos e passivos financeiros ao justo valor através de re-
sultados.
A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta 
os pagamentos ou recebimentos futuros estimados duran-
te 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 Banco pro-
cede à estimativa dos fluxos de caixa futuros considerando 
todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por 
exemplo opções de pagamento antecipado), não conside-
rando 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 finan-
ceiros ao justo valor através de resultados.
No caso de activos financeiros ou grupos de activos fi-
nanceiros semelhantes para os quais foram reconhecidas 
perdas por imparidade, os juros registados em resultados 
são determinados com base na taxa de juro utilizada para 
desconto de fluxos de caixa futuros na mensuração da 
perda por imparidade.
Especificamente no que diz respeito à política de registo 
dos juros de crédito vencido são considerados os seguin-
tes aspectos:

- Os juros de créditos vencidos com garantias reais até 
que seja atingido o limite de cobertura prudentemente 
avaliado são registados por contrapartida de resulta-
dos de acordo com a IAS 18 – Rédito no pressuposto 
de que existe uma razoável probabilidade da sua recu-
peração; e
- Os juros já reconhecidos e não pagos relativos a cré-
dito vencido há mais de 90 dias que não estejam co-
bertos por garantia real são anulados, sendo os mes-
mos apenas reconhecidos quando recebidos por se 
considerar, no âmbito da IAS 18 – Rédito, que a sua 
recuperação é remota.

 2.14 Reconhecimento de rendimentos de serviços e 
comissões

Os rendimentos resultantes de serviços e comissões são 
reconhecidos de acordo com os seguintes critérios:
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- quando são obtidos à medida que os serviços são 
prestados, o seu reconhecimento em resultados é 
efectuado no período a que respeitam;
- quando resultam de uma prestação de serviços, o 
seu reconhecimento é efectuado quando o referido 
serviço está concluído.

Quando são uma parte integrante da taxa de juro efectiva 
de um instrumento financeiro, os proveitos resultantes de 
serviços e comissões são registados na margem financeira.

2.15 Resultados em operações financeiras

Os resultados em operações financeiras incluem as valias 
nas vendas de activos financeiros disponíveis para venda e 
de activos financeiros detidos até à maturidade.

2.16 Caixa e seus equivalentes

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a cai-
xa e seus equivalentes englobam os valores registados no 
balanço com maturidade inferior a três meses a contar da 
data de balanço, onde se incluem a caixa, depósitos à or-
dem no BNA e as disponibilidades em outras instituições 
de crédito.

2.17 Garantias financeiras e Compromissos

Garantias financeiras são contratos que obrigam o Banco 
a efectuar pagamentos específicos de forma a reembolsar 
o detentor por uma perda incorrida em virtude de um deve-
dor falhar o cumprimento de um pagamento. Compromis-
sos são compromissos firmes com o objectivo de fornecer 
crédito ao abrigo de condições pré-determinadas.
Passivos que decorrem de garantias financeiras ou com-
promissos dados para fornecer um empréstimo a uma 
taxa de juro abaixo do valor de mercado são inicialmen-
te reconhecidos ao justo valor, sendo o justo valor inicial 
amortizado durante o período de vida útil da garantia ou 
compromisso. Subsequentemente o passivo é registado 
ao mais alto entre o valor amortizado e o valor presente de 
qualquer pagamento expectável para liquidar.

2.18 Resultados por acção

Os resultados por acção básicos são calculados dividin-
do o resultado líquido atribuível a accionistas do Banco 
pelo número médio ponderado de acções ordinárias em 
circulação, excluindo o número médio de acções próprias 
detidas pelo Banco.
Para o resultado por acção diluído, o número médio de 
acções ordinárias em circulação é ajustado de forma a 
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reflectir o efeito de todas as potenciais acções ordinárias 
tratadas como diluidoras. Emissões contingentes ou po-
tenciais são tratadas como diluidoras quando a sua con-
versão para acções faz decrescer o resultado por acção.
Se o resultado por acção for alterado em resultado de uma 
emissão a prémio ou desconto ou outro evento que altere 
o número potencial de acções ordinárias ou alterações nas 
políticas contabilísticas, o cálculo do resultado por acção 
para todos os períodos apresentados é ajustado retros-
pectivamente.

NOTA 3 – PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 
UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

Os IFRS estabelecem uma série de tratamentos contabilís-
ticos e requerem que o Conselho de Administração efec-
tue julgamentos e faça as estimativas necessárias para 
decidir qual o tratamento contabilístico mais adequado. As 
principais estimativas contabilísticas e julgamentos utiliza-
dos na aplicação dos princípios contabilísticos pelo Banco 
são apresentadas nesta Nota, tendo como objectivo me-
lhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta os 
resultados reportados do Banco e a sua divulgação. Uma 
descrição alargada das principais políticas contabilísticas 
utilizadas pelo Banco é apresentada na Nota 2 às demons-
trações financeiras.
Considerando que, em muitas situações, existem alterna-
tivas ao tratamento contabilístico adoptado pelo Conse-
lho de Administração, os resultados reportados pelo Ban-
co poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente 
fosse escolhido. O Conselho de Administração considera 
que as escolhas efectuadas são apropriadas e que as de-
monstrações financeiras apresentam de forma verdadeira 
e apropriada a posição financeira do Banco e o resultado 
das suas operações em todos os aspectos materialmente 
relevantes.

3.1 Perdas por imparidade em crédito a Clientes 

O Banco efectua uma revisão periódica da sua carteira de 
crédito de forma a avaliar a existência de perdas por impa-
ridade, conforme referido na política contabilística descrita 
na Nota 2.3.
O processo de avaliação da carteira de crédito de forma 
a determinar se uma perda por imparidade deve ser re-
conhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. 
Este processo inclui factores como a probabilidade de in-
cumprimento, as notações de risco, o valor dos colaterais 
associado a cada operação, as taxas de recuperação e as 
estimativas quer dos fluxos de caixa futuros, quer do mo-
mento do seu recebimento.
Metodologias alternativas e a utilização de outros pressu-
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postos e estimativas poderiam resultar em níveis diferen-
tes das perdas por imparidade reconhecidas, com o con-
sequente impacto nos resultados do Banco.
O Banco considera que a imparidade determinada com 
base na metodologia descrita na Nota 2.3 permite reflectir 
de forma adequada o risco associado à sua carteira de 
crédito a Clientes, tendo em conta as regras definidas pela 
norma IAS 39.
Em 2017 o BCGA reconheceu nas suas contas um agrava-
mento da imparidade no montante de 2.953.884 mAKZ re-
ferente a dois Clientes, cujo crédito se encontra em situação 
de vencido. Este agravamento ocorreu pelo facto do banco 
não conseguir proceder à activação de duas garantias ban-
cárias emitidas on first demand e devidamente registadas 
nas contas da outra instituição financeira angolana.

3.2 Investimentos detidos até à maturidade

O Banco classifica os seus activos financeiros não deri-
vados com pagamentos fixados ou determináveis e ma-
turidades definidas como investimentos detidos até à 
maturidade, de acordo com os requisitos do IAS 39. Esta 
classificação requer um nível de julgamento significativo.
No julgamento efectuado, o Banco avalia a sua intenção e 
capacidade de deter estes investimentos até à maturida-
de. Caso o Banco não detenha estes investimentos até à 
maturidade, excepto em circunstâncias específicas – por 
exemplo, alienar uma parte não significativa perto da ma-
turidade – é requerida a reclassificação de toda a carteira 
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para activos financeiros disponíveis para venda, com a sua 
consequente mensuração ao justo valor e não ao custo 
amortizado.
Os activos detidos até à maturidade são objecto de teste 
sobre a existência de imparidade, o qual segue uma aná-
lise e decisão do Banco. A utilização de metodologias e 
pressupostos diferentes dos usados nos cálculos efectua-
dos poderia ter impactos diferentes em resultados.

3.3 Impostos sobre os lucros

Os impostos sobre os lucros são determinados pelo Banco 
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 ori-
ginar a existência de diferentes interpretações. Nestes ca-
sos, os valores registados resultam do melhor entendimen-
to dos órgãos responsáveis pelo Banco sobre o correcto 
enquadramento das suas operações, o qual é, no entanto, 
susceptível de ser questionado por parte das Autoridades 
Fiscais.
As Autoridades Fiscais têm a possibilidade de rever o cál-
culo da matéria colectável efectuado pelo Banco durante 
um período de cinco anos. Desta forma, é possível que 
haja correcções à matéria colectável, resultantes principal-
mente de diferenças na interpretação da legislação fiscal, 
que pela sua probabilidade, o Conselho de Administração 
considera que não terão efeito materialmente relevante ao 
nível das demonstrações financeiras.

NOTA 4 – MARGEM FINANCEIRA

O valor desta rubrica é composto por: (milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

De activos/ passivos ao custo 
amortizado e activos disponíveis 

para venda

De activos/ passivos ao custo 
amortizado e activos disponíveis 

para venda

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito a Clientes 13 219 474 13 217 060 

Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito  108 935  19 739 

Juros de investimentos detidos até à maturidade 14 152 909 12 909 739 

27 481 318 26 146 538 

Juros e encargos similares

Juros de recursos de bancos centrais e instituições de crédito  26 555 1 442 070 

Juros de recursos de Clientes 5 109 559 3 526 320 

5 136 114 4 968 390 

Margem Financeira 22 345 204 21 178 148 
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NOTA 6 – RESULTADOS CAMBIAIS

O valor desta rubrica é composto por:

NOTA 5 – RESULTADOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES

O valor desta rubrica é composto por:

A rubrica de juros de créditos a Clientes inclui o efeito posi-
tivo de mKz 121.109 (2016: efeito positivo de mKz 211.719) 
relativo a comissões e outros proveitos contabilizados de 
acordo com o método da taxa de juro efectiva, conforme 
referido na politica contabilística, Nota 2.3.
A 31 de Dezembro de 2017, este conceito não abrange a 
totalidade da carteira de crédito, pois o Banco entende que 
no caso de comissões de valor reduzido a não aplicação 
deste conceito não distorce a leitura das demonstrações 
financeiras, conforme referido na politica contabilística re-
ferido na Nota 2.3.

A redução da rubrica Juros de recursos de bancos centrais 
e instituições de crédito está relacionada com a redução 
do volume da rubrica de Recursos de bancos centrais e 
instituições de crédito, que, à data de 31 de Dezembro de 
2017, não apresenta qualquer saldo.
O aumento verificado na rubrica Juros de recursos de 
Clientes resulta de um efeito combinado do aumento das 
taxas de remuneração praticadas durante o exercício de 
2017 e um maior volume de depósitos remunerados.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Rendimentos de serviços e comissões 27 481 318 27 481 318

Expediente, comunicações e manutenção  928 144 1 117 686 

Por garantias e outros serviços prestados  172 476  860 411 

Por serviços bancários prestados  900 309  801 778 

Por operações cambiais  421 655  672 665 

Por compromissos para terceiros  686 037  471 166 

Títulos  73 347  90 887 

Por serviços prestados  15 078  10 270 

Outros  12 887  10 498 

Encargos com serviços e comissões (458 782) (395 561)

Por serviços prestados por terceiros (458 782) (395 561)

Juros de recursos de Clientes 5 109 559 3 526 320 

Margem Financeira 2 751 151 3 639 800 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Proveitos Custos Total Proveitos Custos Total

Operações cambiais realizadas com Clientes 2 787 119 (1 726 831) 1 060 288 3 988 425 (1 739 351) 2 249 074 

Depósitos de Clientes indexados a moeda 
estrangeira  14 814 -  14 814 - (5 042 789) (5 042 789)

Obrigações em moeda estrangeira e indexadas a 
moeda estrangeira  31 125 -  31 125 7 960 425 - 7 960 425 

Variação cambial de outros activos e passivos em 
moeda estrangeira

59 169 798 
805 

(59 169 816 
765) ( 17 960) 52723 787 

861 
(52728 279 

280) (4 491 419)

 1 088 267   675 291 
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O valor apresentado em Outros resultados de exploração 
é justificado pelo impacto positivo nos Outros proveitos 
de exploração, explicada principalmente pela rubrica de 
Recuperação de juros de crédito no montante de AKZ 
436.288 milhares e pelo impacto negativo nos Outros cus-
tos de exploração, explicados principalmente pela rubri-
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Esta rubrica inclui os resultados decorrentes da reavalia-
ção cambial de activos e passivos monetários expressos 
em moeda estrangeira de acordo com a política contabilís-
tica descrita na Nota 2.2.
O resultado cambial decorrente da realização de opera-
ções cambiais com Clientes gerou um proveito no montan-
te de AKZ 1.060.288 milhares (31 de Dezembro de 2016: 
AKZ 2.249.074 milhares).
O resultado cambial gerado pelos depósitos de Clientes 
indexados ao dólar norte-americano gerou um proveito 
no montante de AKZ 14.814 milhares (31 de Dezembro de 
2016: custo de AKZ 5.042.789 milhares). 
O resultado cambial gerado pelas obrigações em dólares 

NOTA 8 – OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

O valor desta rubrica é composto por:

norte-americanos e obrigações indexadas ao dólar norte-
-americano gerou um proveito de AKZ 31.125 milhares (31 
de Dezembro de 2016: AKZ 7.960.425 milhares).
A variação registada nas rubricas de resultados cambiais 
ocorreu, essencialmente, devido à não variação da taxa de 
câmbio durante o ano de 2017.

NOTA 7 – RESULTADOS DE ALIENAÇÃO DE OUTROS 
ACTIVOS

Esta rubrica, no valor de 44.819 milhares de Kwanzas (pro-
veito) (31 de Dezembro de 2016: 25.582 milhares de Kwan-
zas (custo)) respeita às mais e menos valias obtidas com a 
alienação de activos fixos tangíveis.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Outros proveitos de exploração

Por reembolso de despesas  59 162  90 739 

Recuperação de capital e juros de crédito  436 288  74 736 

Outros proveitos operacionais  56 117  787 021 

 551 567  952 496 

Outros custos de exploração

Impostos diretos e indiretos ( 86 736) ( 70 209)

Prestação de serviços diversos ( 1 674)  20 070 

Outros custos operacionais ( 275 647) ( 51 549)

( 364 057) ( 101 688)

 187 510  850 808 

ca de Outros custos operacionais no montante de AKZ 
275.647 milhares, referente à anulação de juros de opera-
ções de crédito.
No exercício de 2016 a rubrica de outros proveitos opera-
cionais contemplava a reversão de provisões para fornece-
dores, imobilizado e fiscais.
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Em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica Encargos sociais fa-
cultativos inclui AKZ 288.211 milhares (31 de Dezembro de 
2016: AKZ 278.900 milhares) referente ao seguro de saúde 
e inclui ainda AKZ 309.294 milhares (31 de Dezembro de 
2016: AKZ 224.622 milhares) referente ao Fundo de Apoio 
Social.
A rubrica Outros custos desagrega-se como se segue:

Esta rubrica inclui o montante de AKZ 111.002 milhares 
referente ao efeito da concessão de crédito a colabora-
dores a taxas de juro inferiores às aplicadas no mercado, 
de acordo com a IAS 19, (31 de Dezembro de 2016: AKZ 
55.988).
O número de colaboradores do Banco, considerando os 
efectivos e os contratados a termo, apresenta a seguinte 
desagregação por categoria profissional:

Às Demonstrações  
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NOTA 9 – CUSTOS COM PESSOAL

O valor desta rubrica é composto por: (milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Vencimentos e salários

Remunerações 4 842 966 4 514 425 

Encargos sociais obrigatórios  165 631  143 832 

Encargos sociais facultativos  617 830  520 522 

Outros custos  133 152  63 736 

5 759 579 5 242 515 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Outros custos

Benefícios a colaboradores  111 002  55 988 

Outros  22 150  7 748 

 133 152  63 736 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Funções directivas   37   34 

Funções de chefia   104   94 

Funções específicas   197   187 

Funções administrativas e outras   211   248 

  549   563 
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NOTA 10 – FORNECIMENTOS E  
SERVIÇOS DE TERCEIROS

O valor desta rubrica é composto por:

Em 2017 e 2016, o saldo da rubrica “Deslocações, estadas 
e representação”, respeita essencialmente a custos com 
deslocação em trabalho e despesas incorridas no âmbito 
de diversos projectos desenvolvidos pelo Banco.

NOTA 11 – RESULTADOS POR ACÇÃO

Resultados por acção básicos

Os resultados por acção básicos são calculados efectuan-
do a divisão do resultado pelo número médio ponderado 
de acções ordinárias em circulação durante o ano.

Às Demonstrações  
FinanceirasAnexos

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Consultoria e auditoria  601 305  591 402 

Comunicações e expedição  407 084  482 392 

Segurança e vigilância  370 814  479 021 

Rendas e alugueres  494 027  451 551 

Conservação e reparação  295 266  400 450 

Manutenção de software  569 896  347 673 

Publicidade e publicações  352 887  328 710 

Deslocações e representação  163 819  243 496 

Formação e Recrutamento  192 769  102 660 

Transporte de valores  154 151  103 243 

Água, energia e combustiveis  83 877  88 998 

Material de consumo corrente  62 436  131 196 

Outros custos  137 804  142 082 

3 886 135 3 892 874 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Até um ano  49 230  402 194 

De um a cinco anos  625 451 1 013 822 

Mais de cinco anos  69 412  265 154 

 744 093 1 681 170 

Em 2017, o saldo da rubrica “Rendas e alugueres” diz res-
peito, sobretudo, a custos com rendas relativas aos bal-
cões, agências e lojas do Banco.
Os vencimentos das rendas vincendas relativas a contratos 
de locação operacional não canceláveis são como segue:
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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 cir-
culação e ao resultado líquido.
Os resultados por acção diluídos não diferem dos resulta-
dos por acção básicos.

NOTA 12 – CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS 
CENTRAIS

O valor desta rubrica é composto por:

A rubrica Disponibilidades no Banco Nacional de Ango-
la é composta por depósitos de carácter obrigatório, no 
montante de AKZ 26.798.394 milhares (31 de Dezembro 
de 2016: AKZ 28.937.132 milhares), que têm por objec-
tivo satisfazer os requisitos legais quanto à constituição 

Às Demonstrações  
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de disponibilidades mínimas de caixa. De acordo com o 
Instrutivo n� 6/2017 do Banco Nacional de Angola, de 1 de 
Dezembro de 2017, as reservas mínimas obrigatórias em 
depósitos à ordem no BNA, são resumidas de acordo com 
a seguinte tabela:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Resultado líquido do exercício 7 656 296 12 371 753 

Número médio ponderado de acções ordinárias emitidas (milhares) 17 150 000 17 150 000 

Número médio ponderado de acções próprias em carteira (milhares) - -

Número médio de acções ordinárias em circulação (milhares)  17 150 000 17 150 000 

Resultado por acção básico (em kwanzas)   446   721 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Caixa

Notas e moedas nacionais 2 959 076 2 156 604 

Notas e moedas estrangeiras:  436 288  74 736 

Em Dólares dos Estados Unidos  137 805  758 197 

Em Euros  168 090  254 830 

Em outras divisas  48 839  45 219 

Notas em ATM 1 011 411  971 550 

4 325 221 4 186 400 

Depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola (BNA)

Em moeda nacional 32 681 839 25 536 120 

Em Dólares dos Estados Unidos 3 567 366 3 401 012 

36 249 205 28 937 132 

40 574 426 33 123 532 
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O cumprimento das disponibilidades mínimas obrigatórias, 
para um dado período de observação semanal (Outros 
Sectores), é concretizado tendo em consideração o valor 
médio dos saldos dos depósitos junto do Banco durante 
o referido período. Em 31 de Dezembro de 2017, o mon-
tante de exigibilidades totais (Governo Central, Governos 
Locais, Administrações Locais e Outros Sectores) ascende 
a AKZ 1.533.068 milhares (31 de Dezembro de 2016: AKZ 
1 926 504 milhares).
Ainda de acordo com o estipulado no instrutivo n�6/2017 
do Banco Nacional de Angola,       assiste-se a uma redu-
ção de 30% para 21% do coeficiente de reservas obrigató-
rias incidente sobre os depósitos dos Clientes em moeda 
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nacional, com excepção dos depósitos do Governo Cen-
tral, Governos Regionais e Administrações Locais, o que 
explica a variação ocorrida ao nível das reservas obrigató-
rias em moeda nacional. Para o cumprimento de reservas 
obrigatórias em moeda estrangeira, de acordo com o ins-
trutivo, as reservas obrigatórias entram em linha de conta 
com Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira per-
tencentes a carteira própria registada no SIGMA emitidas 
a partir de 2015. O banco encontra-se a cumprir com as 
reservas obrigatórias em moeda estrangeira, através das 
obrigações do tesouro em moeda estrangeira.
De referir que os depósitos à ordem, mantidos juntos do 
BNA não são remunerados.

NOTA 13 – DISPONIBILIDADES EM OUTRAS 
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

As Disponibilidades em outras instituições de crédito a 31 
de Dezembro de 2017 e 2016, é composta quanto à sua 
natureza como se segue.

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

Taxas sobre a Base de Incidência

Governo Central   Apuramento Diário 75% 100%

Governos Locais e Administrações Municipais   Apuramento Diário 50% 100%

Outros Sectores   Apuramento Semanal 21% 15% 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Disponibilidades em outras instituições de crédito no estrangeiro

Depósitos à ordem

Em Dólares dos Estados Unidos 3 955 356 4 958 870 

Em Euros 1 046 059 6 378 131 

Em Libras Estrelinas  7 087  20 321 

Outras divisas  179 902  318 443 

5 188 404 11 675 765 

Compensação de cheques e cartões  113 966  198 651 

Outros ( 23 213) - 

5 279 157 11 874 416 

A rubrica Compensação de cheques e cartões é composta 
pela compensação de cheques a cobrar sobre instituições 
de crédito enviados à cobrança nos primeiros dias úteis 
subsequentes à data de referência e pela compensação da 
utilização dos cartões de crédito. 
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As aplicações em instituições de crédito apresentavam 
prazos residuais de vencimento inferiores a 3 meses (31 de 
Dezembro de 2016: inferior a 3 meses).
Em 31 de Dezembro de 2017, as aplicações de liquidez 
junto da Caixa Geral de Depósitos e do Banco Santander 
Totta vencem juros às taxas anuais de 0,25% e 1,48%, 
respectivamente (0,25% e 0,75% em 31 de Dezembro de 
2016).

NOTA 14 – APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM 
OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é analisada 
como segue:

NOTA 15 – ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS  
PARA VENDA

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é analisada 
como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro

Caixa Geral de Depósitos 9 125 820 12 442 725 

Banco Santander Totta  200 216  199 582 

9 326 036 12 642 307 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Acções:

EMIS – Empresa Interbancária de Serviços

Capital  97 505  20 111 

Prestações acessórias  200 216  41 872 

 97 505  61 983 

O BCGA subscreveu e realizou prestações acessórias de 
capital junto da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), 
em Agosto de 2001. A EMIS foi constituída com o objecti-
vo de prestar serviços electrónicos de compensação das 
transacções processadas na rede de pagamentos elec-
trónicos nacional, a rede Multicaixa. 
Nos exercícios de 2003 e 2004 foram prestados suprimen-
tos a esta entidade no montante total de USD 112.000, 
os quais não vencem juros nem têm prazo de reembolso 
definido. No exercício de 2011 os referidos suprimentos 
foram incorporados nas prestações acessórias de capital.
Em 2007 foram concedidas prestações suplementares à 
EMIS no montante de USD 250.500. Adicionalmente, em 
2013 e 2012 foram concedidas prestações suplementares 
no montante de USD 51.870 em cada ano.

No exercício de 2009, o Banco participou com USD 
108.000 no aumento de capital da EMIS, decidido em As-
sembleia Geral Extraordinária de 16 de Janeiro de 2009, no 
sentido de a empresa fazer face ao Plano de Investimentos 
aprovado.
O reembolso das prestações acessórias não remuneradas 
concedidas à EMIS em 2011 será efectuado em função da 
finalização do projecto do Subsistema de Compensação 
de Cheques (STC) e da utilização do mesmo por parte do 
Banco.
Em 31 de Dezembro de 2012, o Banco converteu o custo 
de aquisição das suas participações para moeda nacional, 
tendo as variações cambiais sido registadas na rubrica de 
Fundos Próprios “Reserva de conversão cambial”. 
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No exercício de 2012, o Banco participou com USD 67.994 
no aumento do capital da EMIS, conforme deliberado em 
Assembleia Geral Ordinária da EMIS ocorrida a 9 de De-
zembro de 2011, no sentido de a empresa fazer face ao 
Plano de Investimentos aprovado.
No exercício de 2013 foram concedidas prestações aces-
sórias não remuneradas adicionais à EMIS no montante de 
USD 73.684. O reembolso destas prestações acessórias 
será efectuado em função da finalização do projecto do 
Serviço de Compensação de Cheques e da utilização do 
mesmo por parte do Banco.
Durante o exercício de 2016, o BCGA procedeu à redeno-
minação do capital e das prestações suplementares an-
teriormente registadas em USD para AKZ, uma vez que o 
reembolso irá ocorrer em AKZ.
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a participação detida 
pelo Banco junto da Empresa Interbancária de Serviços, 
S.A.(EMIS) representa 2,40% e 2,21% do capital social 
da entidade, respectivamente. A EMIS tem como objecto 
a gestão dos meios electrónicos e de pagamentos, bem 
como a prestação de serviços complementares. 
As prestações acessórias I e II concedidas à EMIS pelas 
instituições financeiras bancárias foram liquidadas em Dó-
lares dos Estados Unidos, com o intuito de financiar o de-
senvolvimento e o plano de investimentos da entidade.

Com referência a 31 de Dezembro de 2016, as mesmas 
encontravam-se reflectidas nas contas do Banco em moe-
da nacional, tendo assumido para o efeito a taxa de câm-
bio da data da sua liquidação. Contudo, e de acordo com 
os dados financeiros da EMIS, estas prestações acessó-
rias deveriam ser denominadas em Dólares dos Estados 
Unidos e objecto de reavaliação cambial. Neste sentido, 
durante o exercício de 2017, o Banco reconheceu em Re-
sultados transitados a valia cambial potencial destas posi-
ções com referência a 31 de Dezembro de 2016 (Nota 28).
A Assembleia Geral Ordinária da EMIS, ocorrida a 16 de ju-
nho de 2017, deliberou o aumento do capital social da em-
presa através da incorporação das prestações acessórias I 
e II com referência a 31 de Dezembro de 2016 e a entrada 
de capital pelo accionista do Banco Nacional de Angola.
Face ao exposto, o Banco reclassificou contabilisticamen-
te o montante das prestações acessórias para Capital.
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 o valor das presta-
ções acessórias não remuneradas (prestações acessórias 
III) concedidas à EMIS ascendia a 7.104 mAKZ (Nota 22).     
De acordo com a política contabilística descrita na Nota 
2.4, o Banco avalia regularmente se existe evidência ob-
jectiva de imparidade na sua carteira de activos disponí-
veis para venda seguindo os critérios de julgamento des-
critos na Nota 31.

NOTA 16 – INVESTIMENTOS DETIDOS ATÉ À 
MATURIDADE

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é analisada 
como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

Obrigações do Tesouro em moeda nacional

- Indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos 74 208 524 71 768 868 

- Não reajustáveis 9 259 754 12 218 754 

83 468 278 83 987 622

Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira 16 624 436 19 048 387 

Bilhetes do Tesouro 43 433 674 40 145 790  

143 526 388 143 181 799 

Em 31 de Dezembro de 2016, o Banco tinha obrigações 
em moeda estrangeira dadas em garantia ao Banco de Fo-
mento de Angola no âmbito das operações de tomada de 
liquidez no montante de AKZ 3.318.060 milhares. Todas 
as operações de liquidez maturaram durante o exercício 
de 2017.

O Banco avaliou com referência a 31 de Dezembro de 
2017 e 2016, a existência de evidência objectiva de im-
paridade na sua carteira de investimentos detidos até à 
maturidade, não tendo verificado eventos com impacto no 
montante recuperável dos fluxos de caixa futuros desses 
investimentos.
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NOTA 17 – CRÉDITO A CLIENTES

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é analisada 
como segue:

A rubrica “Crédito e juros em incumprimento” inclui a tota-
lidade das prestações de capital e juro (vencidas e vincen-
das) associadas às operações de crédito que apresentam 

O valor da reavaliação cambial das obrigações do tesouro 
em moeda estrangeira é registado na rubrica de resultados 
cambiais (ver Nota 6).

A 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o escalonamento 
dos instrumentos detidos até à maturidade por prazos de 
vencimento é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Inferior a três 
meses

Entre três meses 
e um ano

De um a cinco 
anos

Mais de cinco 
anos Total

Obrigações de emissores públicos nacionais 16 526 683 69 250 289 55 993 163 1 756 253 143 526 388 

Saldo a 31 de Dezembro de 2017 16 526 683 69 250 289 55 993 163 1 756 253 143 526 388 

Obrigações de emissores públicos nacionais 17 163 454 47 644 301 64 102 239 14 271 805 143 181 799 

Saldo a 31 de Dezembro de 2016 17 163 454 47 644 301 64 102 239 14 271 805 143 181 799 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Crédito Interno

A empresas

Empréstimos 66 282 599 80 542 838 

Crédito em conta corrente 4 809 530 6 551 582 

Locação financeira 1 327 094 1 666 912 

Outros créditos -  80 843 

72 419 223 88 842 175 

A particulares

Habitação 4 066 762 4 744 928 

Consumo 2 467 694 1 866 138 

6 534 456 6 611 066 

78 953 679 95 453 241 

Crédito e juros em incumprimento

Até 3 meses 8 441 215 7 074 022 

De 3 meses a 1 ano 5 433 464 1 513 630 

De 1 a 3 anos  231 554  51 343 

14 106 233 8 638 995 

93 059 912 104 092 236 

Crédito e juros em incumprimento (11 054 758) (5 135 257)

82 005 154 98 956 979 

atrasos superiores a 30 dias no cumprimento do respecti-
vo plano de reembolso.
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O escalonamento do crédito a Clientes por prazos de ven-
cimento, a 31 de Dezembro de 2017 e 2016, é como segue:

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o maior cliente do 
Banco representava 24% e 14% do total da carteira de 
crédito, respectivamente. De acordo com o Aviso n.� 
9/2016, de 22 de junho, o limite prudencial aos grandes 
riscos não é aplicável à exposição à Republica de Angola 
(Estado), única posição superior a 25% dos Fundos Pró-
prios Regulamentares.
Adicionalmente, naquelas datas, o conjunto dos vinte 
maiores Clientes do Banco representavam aproximada-

mente 67% e 51% dos Fundos Próprios Regulamentares e 
47% e 53% do total da carteira de crédito.
Durante o exercício de 2017, o Banco renegociou com os 
seus Clientes o montante total de AKZ 599.686 milhares 
(31 de Dezembro de 2016: AKZ 1.406.483 milhares).
Os créditos abatidos ao activo, nos exercícios findos em 
31 Dezembro de 2017 e 2016 ascenderam a AKZ 366.793 
milhares e AKZ 584.748 milhares, respectivamente.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Até 3 meses 4 616 169 10 763 492 

De 3 meses a um ano 6 446 809 10 327 267 

De um a cinco anos 20 438 741 34 057 437 

Mais de cinco anos 47 451 959 40 305 045 

Duração indeterminada 14 106 234 8 638 995 

Saldo final 93 059 912 104 092 236 

(milhares de Kwanzas)

2017

Kwanzas Dólares dos Estados 
Unidos da América Euros Outras moedas Total

Activos

Crédito 74 581 821 7 423 333 - - 82 005 154 

(milhares de Kwanzas)

2016

Kwanzas Dólares dos Estados 
Unidos da América Euros Outras moedas Total

Activos

Crédito 81 846 320 17 110 659 - - 98 956 979  
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Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade 
evidenciadas no activo como correcção aos valores do 
crédito foram os seguintes:

A distribuição do crédito e juros vincendos a Clientes por 
tipo de taxa é como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Saldo Inicial 5 135 257 2 687 130 

Dotações líquidas de reposições 6 397 950 2 973 284 

Utilizações ( 459 868) ( 584 748)

Diferenças de câmbio e outras ( 18 581)  59 591 

Saldo final 11 054 758 5 135 257 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Taxa fixa 24 647 542 28 411 007 

Taxa variável 54 306 137 67 042 234 

78 953 679 95 453 241 

Em 31 de Dezembro de 2017, o detalhe das exposições 
e imparidade constituída por segmento e por intervalo de 
dias de atraso é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Exposição Ano 2017 Imparidade Ano 2017

Exposição
total

Crédito em
cumprimento

Do qual
curado

Do qual
reestruturado

Crédito em
incumpri-

mento

Imparidade
total

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumpri-

mento

Segmento

Sector Público 22 837 574 22 837 574 - - - - - - 

Empresas 63 175 935 49 581 649  1 572  978 356 13 594 286 10 579 860 3 066 658 7 513 202 

Financiamentos, 
Contas Correntes e 
Descobertos

61 762 462 48 173 319  1 572  978 356 13 589 143 9 375 261 1 862 759 7 512 502 

Cartões de Crédito  62 264  62 264 - - -   175   175 - 

Leasing 1 332 237 1 327 094 - -  5 143 1 204 157 1 203 457   700 

Crédito Habitação  18 972  18 972 - - -   267   267 - 

Particulares 7 046 403 6 534 456  4 902  754 788  511 947  474 898  260 590  214 308 

Crédito Habitação 2 502 319 2 075 308 -  309 389  427 011  269 490  86 542  182 948 

Financiamentos, 
Crédito Consumo, 
Crédito Automóvel

 872 112  811 678 -  282 120  60 434  126 921  111 666  15 255 

Cartões de Crédito  324 960  324 960 - - -  2 197  2 197 - 

Protocolos 2 005 081 1 981 014  4 902  163 279  24 067  71 287  55 222  16 065 

Crédito Funcionários 1 341 931 1 341 496 - -   435  5 003  4 963   40 

Total 93 059 912 78 953 679  6 474 1 733 144 14 106 233 11 054 758 3 327 248 7 727 510 



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

117
Às Demonstrações  
FinanceirasAnexos

Em 31 de Dezembro de 2017, o detalhe da carteira de cré-
dito por segmento e por ano de concessão das operações 
é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Ano de concessão

2012 e  
anteriores 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Sector  
Público

 

Número de 
operações - -   1   1   1   5   8 

Montante - -  190 423 9 618 344 3 853 735 9 175 072 22 837 574 

Imparidade 
constituída - - - - - - - 

Financ., 
Contas 
Correntes  
e Desc.

Número de 
operações   7   13   21   59   45   34   179 

Montante 4 905 349 1 060 889 4 489 326 19 186 223 19 427 977 12 692 698 61 762 462 

Imparidade 
constituída  171 203  31 151  331 472 4 761 939  911 172 3 168 324 9 375 261 

Cartões  
de Crédito

Número de 
operações -   32   66   96   4   9   207 

Montante -  12 769  22 260  22 685  1 014  3 536  62 264 

Imparidade 
constituída -   44   88   31   3   9   175 

Leasing

Número de 
operações - -   4   14   3   2   23 

Montante - -  15 254 1 202 063  106 771  8 149 1 332 237 

Imparidade 
constituída - -   511 1 199 838  3 504   304 1 204 157 

Crédito 
Habitação

Número de 
operações   1 - - - - -   1 

Montante  18 972 - - - - -  18 972 

Imparidade 
constituída   267 - - - - -   267 

Em
pr

es
as
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Em 31 de Dezembro de 2017, o detalhe da carteira de cré-
dito por segmento e por ano de concessão das operações 
é como segue:

Às Demonstrações  
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(milhares de Kwanzas)

Ano de Concessão

2012 e  
anteriores 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Crédito 
Habitação

Número de 
operações   67   3   4   2   6   1   83 

Montante 1 694 702  56 685  66 347  164 162  474 210  46 213 2 502 319 

Imparidade 
constituída  122 284   388   856  47 126  98 185   651  269 490 

Financ., 
Contas 
Correntes  
e Desc.

Número de 
operações   9   6   30   31   43   69   188 

Montante  9 131   911  37 468  77 158  84 389  663 055  872 112 

Imparidade 
constituída   481   300  5 918  5 287  2 095  112 840  126 921 

Cartões  
de Crédito

Número de 
operações -   315   538   469   54   42  1 418 

Montante -  98 990  122 160  89 478  7 636  6 696  324 960 

Imparidade 
constituída -  1 012   970   189   17   9  2 197 

Protocolos

Número de 
operações   24   1   16   234   14   28   317 

Montante  344 225   562  63 237 1 163 993  164 745  268 319 2 005 081 

Imparidade 
constituída  15 549   417  1 226  31 206  2 990  19 899  71 287 

Crédito 
Funcionários

Número de 
operações   17   24   38   86   141   153   459 

Montante  141 261  6 604  35 273  551 964  276 482  330 347 1 341 931 

Imparidade 
constituída   350   16   96  2 078  1 119  1 344  5 003 

Ano de Concessão

2012 e  
anteriores 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Número de operações   125   394   718   992   311   343  2 883 

Montante 7 113 640 1 237 410 5 041 748 32 076 070 24 396 959 23 194 085 93 059 912 

Imparidade constituída  310 134  33 328  341 137 6 047 694 1 019 085 3 303 380 11 054 758 

Pa
rti

cu
lar

es
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Em 31 de Dezembro de 2017, o detalhe do montante de 
exposição bruta de crédito e do montante de imparidade 
constituída para as exposições analisadas individual e co-
lectivamente, por segmento é como segue:

O detalhe do montante de exposição bruta de 
crédito e do montante de imparidade constituída 
para as exposições do sector público e empre-
sas, analisadas individual e colectivamente, por 
sector de actividade é como segue:

Às Demonstrações  
FinanceirasAnexos

(milhares de Kwanzas)

Empresas

Sector Público Financ., Contas Corr. e 
Desc. Cartões de Crédito Leasing Crédito Habitação

2017 Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade

Imparidade  
individual  -  - 17 380 583 7 807 406  1 918   25 1 112 074 1 194 832 - - 

Imparidade 
colectiva 22 837 574  - 44 381 879 1 567 855  60 346   150  220 163  9 325  18 972   267 

Total   22 837 574 2 502 319 61 762 462 9 375 261  62 264   175 1 332 237 1 204 157  18 972 267  

(milhares de Kwanzas)

Particulares

Crédito Habitação Finan., Cr. Consumo e 
Auto Cartões de Crédito Protocolos Crédito Funcionários

2017 Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade

Imparidade  
individual  583 694  191 197  221 672  99 451   287   29 - - - - 

Imparidade 
colectiva 1 918 625  78 293  650 440  27 470  324 673  2 168 2 005 081  71 287 1 341 931  5 003 

Total 2 502 319  269 490  872 112  126 921  324 960  2 197 2 005 081  71 287 1 341 931  5 003 

(milhares de Kwanzas)

Total

2017 Exposição total Imparidade

Imparidade 
individual 19 300 228 9 292 940 

Imparidade 
colectiva 73 759 684 1 761 818 

Total 93 059 912 11 054 758 



RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

120
Às Demonstrações  
FinanceirasAnexos

(milhares de Kwanzas)

Fabric. Outros Prod. 
Minerais Nao Metal.

Industrias Alimentares e 
Bebidas Fabricação de Texteis Comerc.Retalho Rep. 

Bens Pessoais/Domest.
Extracção, Preparação 

Minerios Metalicos

2017 Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade Exposição 

total
Impari-
dade

Exposição 
total Imparidade

Imparidade  
individual 1 513 727 1 226 963  91 016  9 150 3 463 758 3 463 758  181 800  36 360 - - 

Imparidade 
colectiva 3 243 165  99 041 3 404 067  102 473 - -  674 709  6 885  777 866  23 745 

Total 4 756 892 1 326 004 3 495 083  111 623 3 463 758 3 463 758  856 509  43 245  777 866  23 745 

(milhares de Kwanzas)

Actividades Imobiliarias Outras Activ.de Serv.
Prest. Empresas

Outras Actividades de 
Serviços

Invest e 
Desenvolvimento Restantes Sectores

2017 Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade Exposição 

total
Impari-
dade

Exposição 
total Imparidade

Imparidade  
individual 8 240 642 2 884 618 - -  475 541  96 019  756 076  756 076  493 085  94 215 

Imparidade 
colectiva - - 1 997 549  14 510  107 066  1 507 - - 3 636 992  58 447 

Total 8 240 642 2 884 618 1 997 549  14 510  582 607  97 526  756 076  756 076 4 130 077  152 662 

(milhares de Kwanzas)

Total Sector Público e Empresas

2017 Exposição total Imparidade

Imparidade 
individual 18 494 575 9 002 262 

Imparidade 
colectiva 67 518 934 1 577 598 

Total 86 013 509 10 579 860 

Em 2017 o BCGA reconheceu nas suas contas 
um agravamento da imparidade no montante de 
2.953.884 mAKZ referente a dois Clientes, cujo 
crédito se encontra em situação de vencido. 
Este agravamento ocorreu pelo facto do ban-
co não conseguir proceder à activação de duas 
garantias bancárias emitidas on first demand e 
devidamente registadas nas contas da outra ins-
tituição financeira angolana.
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Em 31 de Dezembro de 2017, o detalhe do justo valor das 
garantias subjacentes à carteira de crédito dos segmentos 

As garantias apresentadas no mapa acima incluem, entre 
outros, cartas - conforto e consignação de receitas, as 
quais são consideradas no apuramento de imparidade 

nos termos descritos na política na Nota 2.3. Em 31 de 
Dezembro de 2017, a distribuição da carteira de crédito 
medida por graus de risco internos é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Ano 2017

Empresas Habitação

Imóveis Habitação Outras garantias reais Imóveis Outras garantias reais

Justo valor Número de 
imóveis Montante Número Montante Número de 

imóveis Montante Número Mon-
tante

< 50 MAOA   38  500 696   450  618 444   73 1 307 547   12  70 750 

>= 50 MAOA e < 100 MAOA   9  639 212   5  313 043   3  242 878 - - 

>= 100 MAOA e < 500 MAOA   20 4 092 793   28 5 646 602 - - - - 

>= 500 MAOA e < 1.000 MAOA   2 1 395 775   2 1 191 354 - - - - 

>= 1.000 MAOA e < 2.000 MAOA   5 7 577 595   2 3 202 372 - - - - 

>= 2.000 MAOA e < 5.000 MAOA   1 2 340 094   3 9 809 692 - - - - 

>= 5.000 MAOA   1 6 719 922 - - - - - - 

Total 76 23 266 087   490 20 781 507   76 1 550 425   12  70 750 

(milhares de Kwanzas)

Ano 2017

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

Segmento A B C D E F G

Sector Público 22 837 574 - - - - - - 

Empresas  949 574 23 659 782 22 658 224  325 323 14 190 166 1 169 295  223 571 

Financiamentos, Contas Correntes 
e Descobertos  948 424 23 578 232 22 449 375  315 473 14 190 166  57 221  223 571 

Cartões de Crédito  1 150  59 847   791   476 - - - 

Leasing -  2 731  208 058  9 374 - 1 112 074 - 

Crédito Habitação -  18 972 - - - - - 

Particulares  112 838 5 358 355  347 565  387 280  485 012  354 435   918 

Crédito Habitação  30 352 1 634 308  162 989  126 456  411 763  136 451 - 

Financiamentos, Crédito Con-
sumo, Crédito Automóvel  80 802  324 284  172 640  45 344  72 089  176 035   918 

Cartões de Crédito  1 684  308 343   321  14 270 -   342 - 

Protocolos - 1 761 104 -  201 210  1 160  41 607 - 

Crédito Funcionários - 1 330 316  11 615 - - - - 

Total 23 899 986 29 018 137 23 005 789  712 603 14 675 178 1 523 730  224 489 

de empresas e habitação é como segue:
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Em 31 de Dezembro de 2017, a divulgação dos factores de 
risco associados ao modelo de imparidade por segmento 
é como segue: (milhares de Kwanzas)

Imparidade 2017

Probabilidade de incumprimento (%) Perda dado 
o incumpri-
mento (%)Segmento < 30 dias sem 

indícios
< 30 dias com 

indícios
Entre 30 e

60 dias
Entre 60 e

90 dias Reestruturado Curado

Sector Público 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Empresas

Financiamentos, Contas Correntes 
e Descobertos 6,02% 26,85% - - 26,85% 35,63% 50,64%

Créditos Documentários e  
Garantias Bancárias 2,96% 2,96% - - 2,96% 2,96% 50,55%

Cartões de Crédito 0,73% 16,88% - - - - 68,41%

Leasing 6,29% 27,57% 36,25% - - - 50,55%

Crédito Habitação 2,06% - - - - - 68,41%

Particulares

Crédito Habitação 2,06% 7,42% 8,67% - 2,06% - 68,41%

Financiamentos, Crédito Con-
sumo, Crédito Automóvel 4,94% 23,19% 41,44% - 28,13% - 68,64%

Cartões de Crédito 0,73% 16,88% - - - 16,88% 68,41%

Protocolos 1,78% 16,64% - 59,55% 14,86% 1,78% 68,43%

Crédito Funcionários 2,15% 44,88% - 91,67% - - 10,00%

NOTA 18 – ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS  
PARA VENDA

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é analisada 
como segue: (milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Activos não correntes detidos para venda

Imóveis 1 386 637 1 470 508 

Viaturas Pesadas -  193 414 

1 386 637 1 663 922 

Perdas por imparidade Acumuladas - ( 68 263)

1 386 637 1 595 659 

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “Imóveis” é com-
posta por dois imóveis recuperados em processos de da-
ção de crédito concedido a Clientes. O crédito em dívida 
dos Clientes foi desreconhecido e os valores em dívida 
foram registados na rubrica de activos não correntes deti-

dos para venda, acrescido dos custos suportados com as 
escrituras dos imóveis. O valor de avaliação dos imóveis é 
superior ao seu valor contabilístico, pelo que os mesmos 
se encontram registados pelo valor contabilístico.
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No exercício de 2017, o Banco reclassificou dois imóveis 
que se encontravam registados em Activos Não Corrente 
Detidos para Venda, para Outros Activos Fixos Tangíveis 
(Nota 19). Esta reclassificação ocorreu porque não se ve-
rificaram transacções de venda nos últimos anos, apesar 
dos esforços desenvolvidos pelo Banco e, nesse sentido, 
considerou-se não se encontrarem reunidos todos os re-
quisitos determinados na norma IFRS 5 para a classifica-
ção dos bens como activos não correntes detidos para 
venda.
Os imóveis recebidos em dação pelo Banco, foram objecto 
de avaliação por perito independente durante o exercício 
de 2017. O valor recuperável dos imóveis, evidenciado pe-
los relatórios de avaliação, é superior ao seu valor contabi-
lístico, pelo que os mesmos se encontram registados pelo 
valor contabilístico.

Durante o exercício de 2018, o banco encontra-se a de-
senvolver iniciativas conducentes à alienação dos restan-
tes imóveis classificados como activos não correntes de-
tidos para venda.
Em 31 de Dezembro de 2016, na rubrica “ Activos não 
correntes detidos para venda - Viaturas pesadas” encon-
travam-se registados equipamentos (camiões e atrelados) 
que tinham sido retomados no âmbito de uma rescisão de 
contratos de Leasing e que em 2017 foram alocados a ou-
tras operações de crédito.
Os valores apresentados no quadro abaixo, não conside-
ram as imparidades.
O movimento dos activos não correntes detidos para ven-
da, durante  2017 e 2016 foi como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Saldo Inicial 1 663 922 1 457 747 

Entradas -  193 414 

Vendas ( 193 414) - 

Transferências ( 103 960)

Outros movimentos  20 089  12 761 

Saldo final 1 386 637 1 663 922 

O montante apresentado em “Transferências” refere-se, à 
reclassificação dos activos “Fábrica do Gelo” e “Terreno 
Palanca” para a rubrica de Outros activos tangíveis. No 
momento da reclassificação dos bens, foi considerado 
o montante escriturado antes do activo ser classificado 
como Activo Não Corrente Detido para Venda, ajustado 
da respectiva amortização, que teria sido reconhecida se 
o activo não tivesse sido classificado como detido para 
venda.  

Desta forma, o valor transferido da rubrica de Activos não 
correntes detidos para venda foi de AKZ 103.960 milhares, 
e o valor reconhecido em Outros activos tangíveis (Nota 
19) foi de AKZ 100.414 milhares, tendo a diferença sido 
reconhecida na rubrica de Resultados Transitados (45010) 
de forma a reflectir as amortizações acumuladas dos bens.  
(Nota 19)
Em 31 de Dezembro de 2017, o detalhe do justo valor e 
do valor líquido contabilístico dos imóveis recebidos em 
dação, por tipo de imóvel é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Ano 2017 Ano 2016

Tipo de imóvel Número de 
imóveis

Valor de aval-
iação

Valor líquido 
contabilístico

Número de 
imóveis

Justo valor do 
activo

Valor líquido 
contabilístico

Terreno

Urbano   1 2 491 349 1 297 836   1 2 941 460 1 272 788 

Edifícios construídos

Comerciais   1  132 739  88 801   1  190 788  88 801 

Total   2 2 624 088 1 386 637   2 3 132 248 1 361 589 
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NOTA 19 – OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é apresen-
tada como segue:

No exercício de 2017, o banco obteve mais-valias referen-
tes a alienação de imobilizado de AKZ 44.819 milhares e 
em 2016 vericou-se uma menos-valia de AKZ 25.582 mi-
lhares.

Em 31 de Dezembro de 2017, o detalhe do valor líquido 
contabilístico dos imóveis recebidos em dação por antigui-
dade, tipo de imóvel é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Ano 2017

Tempo decorrido desde a dação/
execução >= 1 ano e < 2,5 anos > 2,5 anos Total

Terreno

Urbano - 1 297 836 1 297 836 

Edifícios construídos

Comerciais    88 801 -  1  88 801 

Total  88 801 1 297 836 1 386 637 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Imóveis

De serviço próprio 7 565 919 7 139 426 

De serviço próprio 1 375 246 1 019 011 

8 941 165 8 158 437 

Equipamento

Equipamento Informático 1 346 821 1 166 551 

Mobiliário e Material 1 089 502  842 584 

Material de Transporte  917 016  659 649 

Máquinas de Uso Administrativo  167 531  165 836 

Equipamento de Segurança  149 326  131 095 

Outros  206 488  179 457 

3 876 684 3 145 172 

Imobilizado em curso

Outros  972 287  801 680 

 972 287  801 680 

13 790 136 12 105 289 

Depreciação acumulada 3 907 634 3 227 513 

9 882 502 8 877 776 



125
Às Demonstrações  
FinanceirasAnexos

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o imobilizado em cur-
so corresponde, essencialmente, à aquisição do espaço e 
a pagamentos a fornecedores pelo equipamento e obras 
realizadas em novos balcões. No final do exercício de 2017 
encontram-se em funcionamento 33 Agências e 4 Centros 
de Empresas. Durante o exercício de 2017, um conjunto 
representativo dos imóveis do Banco foi alvo de avaliação 
por um perito independente. Uma vez que os imóveis do 

Banco tratam-se de imóveis de uso próprio e dado que 
não existe qualquer expectativa de alienação dos mesmos, 
o Banco não considera necessária a constituição de impa-
ridade sobre os mesmos.
Os movimentos da rubrica Outros activos tangíveis, duran-
te o ano de 2017, são analisados como segue:

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31.12.2016

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates Transferências Regularizações Saldo em

31.12.2017

Imóveis

De serviço próprio 7 139 426  294 869 ( 264 493)  295 703  100 414 7 565 919 

Obras em Imóveis Arrendados 1 019 011  131 844 -  224 391 - 1 375 246 

8 158 437  426 713 ( 264 493)  520 094  100 414 8 941 165 

Equipamento

Equipamento Informático 1 166 551  180 270 - - - 1 346 821 

Mobiliário e Material  842 584  148 771 ( 1 852)  99 999 - 1 089 502 

Material de Transporte  659 649  389 401 ( 132 034) - -  917 016 

Máquinas de Uso Administrativo  165 836  1 695 - - -  167 531 

Equipamento de Segurança  131 095  18 231 - - -  149 326 

Outros  179 457  28 460 ( 1 429) - -  206 488 

3 145 172  766 828 ( 135 315)  99 999 - 3 876 684 

Imobilizado em curso  801 680  830 956 - ( 660 349) -  972 287 

12 105 289 2 024 497 ( 399 808) ( 40 256)  100 414 13 790 136

Amortizações acumuladas

Imóveis

De serviço próprio (1 293 385) ( 276 477)  99 434 - - (1 470 428)

De serviço próprio ( 299 801) ( 102 201) (  915) - - ( 402 917)

(1 593 186) ( 378 678)  98 519 - - (1 873 345)

Equipamento

Equipamento Informático ( 601 872) ( 236 798) - - - ( 838 670)

Mobiliário e Material ( 341 347) ( 107 598)  1 490  99 999 - ( 447 455)

Material de Transporte ( 438 290) ( 132 722)  132 034 - - ( 438 978)

Máquinas de Uso Administrativo ( 94 107) ( 20 794) - - - ( 114 901)

Equipamento de Segurança ( 71 148) ( 13 841) - - - ( 84 989)

Outros ( 87 563) ( 22 854)  1 121 - - ( 109 296)

(1 634 327) ( 534 607)  134 645 - - (2 034 289)

(3 227 513) ( 913 285)  233 164 - - (3 907 634)

8 877 776 1 111 212 ( 166 644) ( 40 256)  100 414 9 882 502 
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O valor de AKZ 100.414 milhares apresentado em regulari-
zações diz respeito à reclassificação dos imóveis “Fábrica 
do Gelo” e “Terreno do Palanca” da rubrica de Activos não 
correntes detidos para venda para a rubrica de Outros ac-
tivos tangíveis. Desta forma, o valor transferido da rubrica 

de Activos não correntes detidos para venda foi de AKZ 
103.960 milhares, e o valor reconhecido em Outros activos 
tangíveis (Nota 18) foi de AKZ 100.414 milhares, tendo a di-
ferença sido reconhecida em resultados na rubrica 45010.

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31.12.2016

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates Transferências Regularizações Saldo em

31.12.2017

Imóveis

De serviço próprio 6 908 564  214 502 - - - 7 139 426 

Obras em Imóveis Arrendados  995 994  1 968 - - - 1 019 011 

7 904 558  216 470 - - - 8 158 437 

Equipamento

Equipamento Informático  910 750  215 548 ( 57 548)  97 801 - 1 166 551 

Mobiliário e Material  841 753  68 285 ( 66 819) (  635) -  842 584 

Material de Transporte  502 990  181 298 ( 24 639) - -  659 649 

Máquinas de Uso Administrativo  144 054  29 348 ( 7 566) - -  165 836 

Equipamento de Segurança  125 632  7 247 ( 1 784) - -  131 095 

Outros  212 580  24 767 ( 60 379)  2 489 -  179 457 

2 737 759  526 493 ( 218 735)  99 655 - 3 145 172 

Imobilizado em curso  130 325  725 998 - ( 54 643) -  801 680 

10 772 642 1 468 961 ( 218 735)  82 421 - 12 105 289 

Amortizações acumuladas

Imóveis

De serviço próprio (1 058 555) ( 234 432) - (  398) - (1 293 385)

De serviço próprio ( 209 460) ( 90 739) -   398 - ( 299 801)

(1 268 015) ( 325 171) - - - (1 593 186)

Equipamento

Equipamento Informático ( 416 039) ( 209 852)  48 986 ( 24 967) - ( 601 872)

Mobiliário e Material ( 296 335) ( 88 369)  43 079   278 - ( 341 347)

Material de Transporte ( 375 304) ( 87 625)  24 639 - - ( 438 290)

Máquinas de Uso Administrativo ( 77 055) ( 23 281)  6 229 - - ( 94 107)

Equipamento de Segurança ( 59 938) ( 12 792)  1 582 - - ( 71 148)

Outros ( 119 324) ( 17 616)  51 865 ( 2 488) - ( 87 563)

(1 343 995) ( 439 535)  176 380 ( 27 177) - (1 634 327)

(2 612 010) ( 764 706)  176 380 ( 27 177) - (3 227 513)

8 160 632  704 255 ( 42 355)  55 244  - 8 877 776 
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O movimento nesta rubrica foi o seguinte:

NOTA 21 – IMPOSTOS

O Banco 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 
31 de Dezembro de 2017 e 2016 foi apurado nos termos 
do n.� 1 do artigo 64.� da Lei n.� 19/14, de 22 de Outubro, 
sendo a taxa de imposto aplicável de 30%.

NOTA 20 – ACTIVOS INTANGÍVEIS

Esta rubrica é apresentada como segue: (milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Sistema de tratamento automático de dados 661 952 611 409 

Gastos de organização e expansão 37 817 37 817 

Amortização Acumulada (609 697) (530 261)

Saldo final 90 072 118 965

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31.12.2016

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates

Transferências
e alterações de 

perímetro

Saldo em
31.12.2017

Activos intangíveis

Sistema de tratamento automático 
de dados 611 409 46 619 - 3 924 661 952 

Gastos de organização e 
expansão 37 817 - - - 37 817 

Amortização acumulada

Sistema de tratamento automático 
de dados (530 261) (79 436) - - (609 697)

Saldo líquido a 31 de Dezembro  118 965 ( 32 817) -  3 924  90 072 

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31.12.2016

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates

Transferências
e alterações de 

perímetro

Saldo em
31.12.2016

Activos intangíveis

Sistema de tratamento automático 
de dados 679 242 29 396 (14 174) (83 055) 611 409 

Gastos de organização e 
expansão 37 817 - - - 37 817 

Amortização acumulada

Sistema de tratamento automático 
de dados (473 033) (98 857) 14 174 27 455 (530 261)

Saldo líquido a 31 de Dezembro  244 026 ( 69 461) - ( 55 600)  118 965 

RELATÓRIO E CONTAS  
2017 
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As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção 
por parte das autoridades fiscais durante um período de 5 
anos, podendo resultar, devido a diferentes interpretações 
da legislação fiscal, em eventuais correcções ao lucro 
tributável dos exercícios de 2013 a 2017. No entanto, 
não é previsível que qualquer correcção relativa a estes 
exercícios venha a ocorrer e, caso ocorra, não são 
esperados impactos significativos nas demonstrações 
financeiras.

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. Assim, para o exercício 

de 2017 e 2016, o imposto diferido foi, em termos gerais, 
apurado com base numa taxa de 30%.

Os activos por impostos correntes dizem respeito ao valor 
da liquidação provisória até ao final do mê de Agosto por 
referência ao próprio exercício fiscal. A referida liquidação é 
efectuada mediante a aplicação de uma taxa de 2% sobre 
o volume total das vendas realizadas pelo contribuinte 
nos primeiros seis meses do exercico, de acordo com o 
estipulado no art. 66º do Código de Imposto industrial.

Os activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos 
em balanço em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 podem 
ser analisados como seguem:

(milhares de Kwanzas)

Activo Passivo Líquido

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Instrumentos financeiros   3 046   4 949 - -   3 046   4 949 

Crédito a Clientes   178 637   296 317 - -   178 637   296 317 

Depósitos de Clientes - - - - - - 

Provisões   164 370   164 446 - -   164 370   164 446 

Crédito de imposto   938 678   938 678 - -   938 678   938 678 

Activo/(passivo) por imposto 
diferido    1 284 731   1 404 390 -   -  1 284 731  1 404 390 

O montante de crédito de imposto é referente a um crédito 
de imposto solicitado pelo Banco à Administração Geral 
Tributária do exercício findo a 31 de Dezembro de 2015, 
uma vez que o Banco entende que liquidou Imposto Indus-
trial em excesso nesse exercício. Considerando a comple-
xidade da legislação fiscal e a probabilidade deste pedido 
ser deferido, o Banco entendeu ser prudente constituir, no 
mesmo exercício, uma provisão na totalidade do crédito 
de imposto (ver Nota 25).

O Banco avaliou a recuperabilidade dos seus impostos di-
feridos em balanço tendo por base a expectativa de lucros 
futuros tributáveis.
Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferi-
dos de balanço tiveram as seguintes contrapartidas:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Saldo inicial  1 404 390  1 270 896 

Reconhecido em resultados (  119 659)   133 494 

Saldo final  1 284 731  1 404 390 

A reconciliação da taxa de imposto, na parte respeitante 
ao montante reconhecido em resultados, pode ser anali-
sada como segue:
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Resultado antes de impostos  8 972 984   13 779 061  

Acréscimos / (deduções) à base tributável

Rendimentos sujeitos a Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC) ( 13 981 797) ( 12 760 420)

Excesso de estimativa de Imposto Industrial a liquidar - (  171 833)

Provisões não previstas   298 490   238 857 

Amortizações excessivas   18 300   15 297 

Outros   322 310 (  63 043)

Base tributável ( 4 369 713)  1 037 919 

Taxa de imposto 30% 30%

Imposto industrial -   311 376 

Taxa efectiva de imposto 0% 2%

Imposto de aplicação de capitais  1 197 029  1 095 932 

Imposto corrente do exercício 1 197 029 1 407 308 

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 regula-
mentada pelo Decreto Presidencial n.� 259/10, de 18 de 
Novembro e pelo Decreto Presidencial n.� 31/12, de 30 de 
Janeiro, gozam da isenção de todos os impostos.
Adicionalmente, o Decreto Legislativo Presidencial n.� 
5/11, de 30 de Dezembro (revisto e republicado através do 
Decreto Legislativo Presidencial n.� 2/14, de 20 de Outu-
bro) 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.� 
do Código do Imposto Industrial (Lei n.º 19/14, de 22 de 
Outubro) em vigor desde 1 de Janeiro de 2015, na determi-
nação da matéria tributável deduzir-se-ão os rendimentos 
sujeitos a Imposto sobre a Aplicação de Capitais. 
Desta forma, na determinação do lucro tributável para os 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, tais 
rendimentos são deduzidos para efeitos da determinação 

do lucro tributável em sede de Imposto Industrial.
De igual forma, o gasto apurado com a liquidação de Im-
posto de Aplicação de Capitais não é fiscalmente aceite 
para apuramento da matéria colectável, conforme dispos-
to na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Código do Imposto 
Industrial.
Sem prejuízo do exposto, no que diz respeito aos ren-
dimentos de títulos de dívida pública, segundo o último 
entendimento das Autoridades Fiscais dirigido à ABANC 
(carta com a referência 196/DGC/AGT/2016, de 17 de 
Maio de 2016), apenas os que decorrerem de títulos emi-
tidos 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 in-
dexados a moeda estrangeira, emitidos desde 1 de Janeiro 
de 2012, deverão ser sujeitas a Imposto Industrial até que 
o Banco Nacional de Angola se encontre em condições de 
efectuar a devida retenção na fonte em sede de Imposto 
sobre a Aplicação de Capitais.
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NOTA 22 – OUTROS ACTIVOS

A rubrica Outros activos a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 
é analisada como segue:

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica 
“Ajustamento de justo valor ao crédito a colaboradores” 
refere-se ao ajustamento ao crédito a colaboradores 
efectuado no âmbito da aplicação da IAS 19: benefícios 
a colaboradores. 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 Banco, em linha com o 
definido na IAS 19.

Para efeito da quantificação do benefício ao colaborador, 
o momento do reconhecimento inicial, o Banco calcula 
o justo valor do crédito concedido, descontando os 
respectivos fluxos contratuais à taxa média de mercado 
aplicável aos Clientes do Banco no mesmo período. Este 
montante é depois amortizado de forma linear durante o 

período mais curto entre (i) a 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.

Em 31 de Dezembro de 2017, o saldo da rubrica “Juros 
a receber programa Angola Invest” refere-se a juros a 
receber do Ministério da Economia no âmbito do programa 
Angola Invest.

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica “Custos 
diferidos – Rendas e alugueres” respeita ao montante 
liquidado antecipadamente com rendas de agências do 
Banco e de habitações para os seus colaboradores.

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “Outras operações 
a regularizar“, inclui AKZ 154.030 milhares (31 de 
Dezembro de 2016: AKZ 118.353 milhares) relativos a 
falhas de caixa que têm associada uma provisão de AKZ 
108.468 milhares (31 de Dezembro de 2016: AKZ 108.465 
milhares) respectivamente, conforme apresentado na Nota 
25 – Provisões.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Ajustamento de Justo Valor ao Crédito a Colaboradores  693 481  732 552 

Juros a receber programa Angola Invest  261 362  38 998 

Custos Diferidos  227 045  161 735 

Rendas e Alugueres  130 657  37 592 

Seguros  29 336  35 410 

Outros  67 052  88 733 

Outras operações a regularizar  163 781  118 353 

Património Artistico  4 959  4 959 

Metais preciosos, numismática, medalhística e outras disponibilidades  2 596  2 596 

Adiantamentos a Fornecedores -  1 562 

Outros  131 368  132 580 

1 484 592 1 193 335 
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Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Obriga-
ções no sistema de pagamentos refere-se a valores a li-
quidar de operações efectuadas pelos Clientes do Banco 
com cartões de crédito e multicaixa e por um conjunto de 
operações que se encontram pendentes de liquidação a 
fornecedores. Esta última situação decorre do facto de 

NOTA 23 – RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE 
OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

A rubrica de Recursos de bancos centrais e de outras ins-
tituições de crédito é apresentada como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Recursos de outras Instituições de Crédito 

Mercado monetário interbancário - 3 454 209 

Outras Instituições de Crédito - 3 453 559 

Juros -   650 

Obrigações no sistema de pagamentos  152 482  41 969 

 152 482 3 496 178 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Até 3 meses -  3 454 209 

 3 454 209 

existirem fornecedores que não dispõem de conta aberta 
no Banco e de fornecedores em moeda estrangeira.
O escalonamento das operações registadas na rubrica 
“Mercado monetário interbancário” por prazos de venci-
mento, a 31 de Dezembro de 2017 e 2016, é como segue:
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Depósitos à ordem de residentes

Em moeda nacional

Empresas  59 651 223  52 132 464 

Particulares  14 818 596  14 995 683 

Sector Público Administrativo -  2 270 328 

Sector Público Empresarial   728 238  1 103 396 

 75 198 057  70 501 871 

Em moeda estrangeira

Empresas  24 930 659  24 962 442 

Particulares  11 135 142  9 501 661 

Sector Público Administrativo    51   606 796 

Sector Público Empresarial   15 009   131 438 

 36 080 861  35 202 337 

Depósitos à ordem de não residentes

Em moeda nacional  1 631 493  1 611 331 

Em moeda estrangeira  1 145 349  1 493 389 

 2 776 842  3 104 720 

Total depósitos à ordem 114 055 760 108 808 928 

Depósitos a prazo de residentes

Em moeda nacional

Empresas  55 135 983  39 505 266 

Particulares  11 080 622  9 235 767 

Sector Público Administrativo -   180 877 

Sector Público Empresarial   28 005   722 922 

 66 244 610  49 644 832 

Em moeda estrangeira

Empresas  28 080 348  38 647 047 

Particulares  16 841 926  18 481 511 

Sector Público Administrativo -   165 737 

Sector Público Empresarial   164 241   171 245 

 45 086 515  57 465 540 

NOTA 24 – RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS 
EMPRÉSTIMOS

O saldo da rubrica recursos de Clientes e outros emprésti-
mos é composta como segue:
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Depósitos a prazo de não residentes

Em moeda nacional   375 159   329 440 

Em moeda estrangeira   38 000   235 698 

  413 159   565 138 

Total depósitos a prazo 111 744 284 107 675 510 

Outros depósitos de residentes

Em moeda nacional

Empresas -  21 818 237 

Particulares    847  3 208 259 

Sector Público Administrativo -   84 561 

Sector Público Empresarial -   637 410 

   847  25 748 467 

Outros depósitos de não residentes

Em moeda nacional

Empresas -   163 204 

Particulares -   525 693 

   -  26 437 364 

Total Outros Depósitos   847 26 437 364 

Cheques visados 562 426 600 049 

226 363 317 243 521 851 

Em 2016 a rubrica “Outros depósitos” corresponde a valo-
res de Clientes cativos associados a transferências para o 
estrangeiro nos termos previstos na Instrução n.� 12/2015 
do Banco Nacional de Angola.
Com a entrada em vigor do Instrutivo n.� 5/2017 de 01 de 
Dezembro, os recursos em Moeda Nacional que se encon-
trem cativos no Banco Nacional de Angola, para efeitos de 
aquisição de moeda estrangeira, foram desmobilizados, 
assim como cessou a obrigatoriedade de constituição de 
cativos de recursos em moeda nacional nas contas dos 
Clientes, para efeitos de compra de moeda estrangeira, 

junto das Instituições Financeiras Bancárias, o que explica 
a variação da rubrica de “Outros depósitos”.
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a generalidade dos 
depósitos à ordem de Clientes não são remunerados, com 
excepção de situações específicas, definidas de acordo 
com as orientações da Comissão Executiva do Banco.
O escalonamento dos recursos de Clientes e outros em-
préstimos por prazos de vencimento, a 31 de Dezembro de 
2017 e 2016, é como segue:
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NOTA 25 – PROVISÕES

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Provisões 
apresenta os seguintes movimentos:

O saldo desta rubrica, visa a cobertura de determinadas 
contingências devidamente identificadas, decorrente da 
actividade do Banco, sendo revistas em cada data de 
reporte de forma a reflectir a melhor estimativa do montante 
e respectiva probabilidade de pagamento.

O saldo de “Provisões para garantias e outros 
compromissos” respeita à provisão constituída sobre 
créditos documentários à importação e garantias prestadas. 
No que respeita às “Provisões para contingências fiscais”, 
o valor registado refere-se, essencialmente, à provisão 
associada ao pedido de crédito de imposto, conforme 
referido na Nota 21 – Impostos.

A partir do 10� ano de serviço, os colaboradores têm direito 
a um prémio de antiguidade, o qual é pago a cada 5 anos 
até atingirem 35 anos de serviço. Este prémio é calculado 
por aplicação de um coeficiente, dependente do número de 
anos de serviços do colaborador, ao salário base mensal 
auferido à data de pagamento. Em 31 de Dezembro de 
2017 e 2016, a provisão para prémios de antiguidade 
ascende a AKZ 378.999 milhares e AKZ 383.044 milhares, 
respectivamente.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Exigível à vista 114 619 033 135 846 341 

Exigível a prazo

Até 3 meses 70 972 164 64 018 319 

De 3 meses a um ano 38 075 042 36 664 904 

De um a cinco anos 2 697 078 6 992 287 

111 744 284 107 675 510 

226 363 317 243 521 851 

(milhares de Kwanzas)

Provisões para 
garantias e outros 

compromissos

Provisões para 
contingências fiscais

Prémio de 
antiguidade

Provisões para 
falhas de caixa Total

Saldo a 31 de Dezembro de 2015  718 150 1 749 872  305 125  104 672  2 877 819 

Dotações  -  -  86 069  2 270   88 339 

Reversões ( 511 744) ( 6 827) ( 2 599) ( 521 170)

Utilizações  - ( 591 620) ( 8 150)  - (  599 770)

Diferenças de câmbio e outras  193 663  3 058  -  4 122   200 843 

Amortização acumulada  400 069 1 154 483  383 044  108 465 2 046 061 

Dotações  477 402  -  7 172  -   484 574 

Utilizações  -  - ( 11 217)  - (  11 217)

Diferenças de câmbio e outras   2  -  -   3    5 

Saldo líquido a 31 de Dezembro  877 473 1 154 483  378 999  108 468 2 519 423 
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NOTA 26 – OUTROS PASSIVOS

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Outros Pas-
sivos é composta da seguinte forma:

NOTA 27 – CAPITAL 

Acções ordinárias

Em 31 de Dezembro de 2017, o capital social do Banco, 
encontra-se representado por 17.150.000 acções ordiná-
rias nominativas de quinhentos Kwanzas Angolanos cada, 
perfazendo o valor de AKZ 8.575.000 milhares, totalmente 
subscritos e realizados pelos accionistas apresentados na 
tabela abaixo. 
O capital inclui adicionalmente o valor de AKZ 801.913 mi-
lhares referente à actualização cambial dos capitais pró-
prios, totalizando assim, um valor de AKZ 9.376.913 milhares. 
A estrutura accionista do Banco é apresentada como 
segue:

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “Dividendos a 
liquidar” diz respeito aos dividendos a liquidar à entidade 
Partang SGPS, S.A., referentes aos exercícios de 2016, 
2015 e parte do valor relativo ao exercício de 2014.

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 a rubrica “Credores 
por recursos a liberar” respeita a fundos associados a 
operações de crédito documentário.

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “Acréscimo de 
custos” diz respeito aos acréscimos de custos referentes a 
fornecedores decorrentes do processo de circulação e do 
reconhecimento da provisão das facturas do final de 2017.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Credores por recursos a liberar  2 650 995  6 215 363 

Dividendos a Liquidar  5 967 906  3 185 375 

Custos com Pessoal  1 229 199   916 437 

Fornecedores   139 909   213 605 

Acréscimos de Custos  1 258 248   293 044 

Fundo de Apoio Social   416 687   148 024 

Impostos e Taxas por liquidar   79 725   227 942 

Operações a Regularizar   160 594   120 646 

Imposto do Selo   17 830   24 223 

Comissões a Diferir   48 249   70 826 

Outros   711 501   440 704 

Total 12 680 843 11 856 189 

% Capital

31.12.2017 31.12.2016

Partang SGPS, S. A. 51,00% 51,00%

Sonangol, E. P. 24,00% 24,00%

António Mosquito 12,00% 12,00%

José Jaime Agostinho de Sousa 
Freitas 12,00% 12,00%

Sonangol Holdings, Limitadas 1,00% 1,00%

100,00% 100,00%

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “Fundo de Apoio 
Social” diz respeito aos valores constituidos para o Fundo 
de Apoio Social, abreviadamente referido por FAS, que tem 
por objecto prestar apoio aos colaboradores do banco na 
satisfação de necessidades de carácter social e material.

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “outros” diz 
respeito aos valores da rubrica Regularização (PCC), onde 
o saldo inclui os valores a regularizar referentes à utilização 
dos cartões de crédito pelos Clientes e já compensado e 
pela rubrica Adiantamentos (PCC), que inclui os saldos 
dos reforços efectuados para a utilização dos cartões de 
crédito.
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NOTA 28 – RESERVAS, RESULTADOS TRANSITADOS E 
OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

Outras Reservas e Resultados Transitados 

Esta rubrica é constituída pela Reserva legal, que só pode 
ser utilizada para cobrir prejuízos acumulados ou para au-
mentar o Capital.
A legislação angolana aplicável exige que a Reserva Legal 
seja anualmente creditada com pelo menos 10% do lucro 
líquido anual, até à concorrência do capital social. Dado 
que a 31 de Dezembro de 2016 o valor da Reserva Legal 
estava acima do valor mínimo exigido, a distribuição do 
resultado líquido do exercício findo a 31 de Dezembro de 
2016 não contemplou qualquer montante a ser afecto a 
esta reserva e peor Outras reservas e resultados transitados.

Reservas de Reavaliação 

As reservas de reavaliação representam as mais e menos 
valias potenciais relativas à carteira de activos financeiros 
disponíveis para venda, líquidas de imparidade reconheci-
da em resultados no exercício e/ou em exercícios anterio-
res. O valor desta reserva é apresentado líquido de impos-
to diferido.
Os movimentos ocorridos nestas rubricas foram os se-
guintes: 

(milhares de Kwanzas)

Ano 2017

Reservas de reavaliação Outras Reservas e Resultados transitados

 Reserva de 
reavaliação 

 Reserva de 
reconversão 

cambial 

 Reservas 
por impostos 

diferidos 

 Total da 
Reserva de 
reavaliação 

 Reserva 
Legal  

 Outras 
reservas e 
Resultados 
Transitados 

 Total Outras 
Reservas e 
Resultados 
Transitados 

Saldo em 1 de Janeiro de 2016  576 969  33 466  -  610 435  7 616 033  16 679 757  24 295 790  

Constituição de reservas  -  -  -  - 1 916 292 7 531 052 9 447 344 

Distribuição de dividendos  -  -  -  -  - (4 694 917) (4 694 917)

Outros movimentos  - ( 33 466)  - ( 33 466)  -  -  - 

Saldo em 31 de Dezembro de 2016  576 969 - -  576 969 9 532 325 19 515 892   29 048 217  

Crédito Habitação  -  -  -  -  - 12 371 753 12 371 753 

Financiamentos, Crédito Con-
sumo, Crédito Automóvel  -  -  -  -  - (6 062 159) (6 062 159)

Cartões de Crédito  -  -  -  -  -  23 247  23 247 

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  576 969 - -  576 969 9 532 325 25 848 733 35 381 058 
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Os créditos documentários são compromissos irrevogá-
veis, por parte do Banco, por conta dos seus Clientes, de 
pagar/mandar pagar um montante determinado ao forne-
cedor de uma dada mercadoria ou serviço, dentro de um 
prazo estipulado, contra a apresentação de documentos 
referentes à expedição da mercadoria ou prestação do ser-
viço. A condição de irrevogável consiste no facto de não 
ser viável o seu cancelamento ou alteração sem o acordo 
expresso de todas as partes envolvidas.
As garantias e os avales prestados são operações bancá-
rias que não se traduzem por mobilização de fundos por 
parte do Banco.
Os instrumentos financeiros contabilizados como garan-
tias e avales prestados estão sujeitos aos mesmos proce-
dimentos de aprovação e controlo aplicados à carteira de 
crédito nomeadamente quanto à avaliação da adequação 
das provisões constituídas tal como descrito na política 
contabilística descrita na Nota 2.1. A exposição máxima 
de crédito é representada pelo valor nominal que pode-
ria ser perdido relativo aos passivos contingentes e outros 
compromissos assumidos pelo Banco na eventualidade 
de incumprimento pelas respectivas contrapartes, sem ter 
em consideração potenciais recuperações de crédito ou 
colaterais.
Os compromissos revogáveis apresentam acordos contra-
tuais para a concessão de crédito com os Clientes do Ban-
co (por exemplo linhas de crédito não utilizadas) os quais, 
de forma geral, são contratados por prazos fixos ou com 
outros requisitos de expiração e, normalmente, requerem o 
pagamento de uma comissão. Substancialmente todos os 
compromissos de concessão de crédito em vigor reque-
rem 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 prin-
cípios básicos de uma qualquer outra operação comercial, 
nomeadamente o da solvabilidade, quer do cliente, quer 
do negócio que lhe está subjacente, sendo que o Banco 
requer que estas operações sejam devidamente colateri-
zadas quando necessário. Uma vez que é expectável que 
a maioria dos mesmos expire sem ter sido utilizado, os 
montantes indicados não representam necessariamente 
necessidades de caixa futuras.
A rubrica “Custódia de títulos de Clientes” é composta por 
títulos de Clientes que se encontram custodiados no Ban-
co.

NOTA 30 – TRANSACÇÃO COM PARTES 
RELACIONADAS

De acordo com a IAS 24, são consideradas entidades rela-
cionadas com o BCGA:
• Titulares de participações qualificadas – Accionistas, 

presumindo-se que tal sucede quando a participação 
de capital é não inferior a 10%;

• Entidades que se encontrem directa ou indirectamente 
em relação de domínio ou em relação de grupo – Fi-
liais, empresas associadas e de controlo conjunto;

• Membros dos órgãos de administração e fiscalização 
do Banco e seus cônjuges, descendentes ou ascen-
dentes até ao segundo grau da linha recta, conside-
rados beneficiários últimos das transacções ou dos 
activos.

As entidades relacionadas do Banco com as quais este 
manteve saldos ou transacções no exercício findo em 31 
de Dezembro de 2017 e 2016 são as seguintes:

NOTA 29 – GARANTIAS E OUTROS COMPROMISSOS

Esta rubrica é apresentada como segue:
(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Créditos documentários 5 772 503 20 117 188 

Garantias e avales prestados 1 044 479 1 287 895 

Garantias e avales recebidos (418 069 132) (458 251 119)

Compromissos perante terceiros - Linhas de crédito revogáveis 7 323 533 3 477 413 

Custódia de títulos de Clientes 58 225 145 41 187 831 

Total ( 345 703 472) ( 392 180 792)
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Disponibilidades

Grupo Caixa Geral de Depósitos 4 182 336 10 314 913

Aplicações de liquidez

Operações no mercado monetário interfinanceiro

Grupo Caixa Geral de Depósitos 9 126 923 12 443 220

Sector Público Empresarial   728 238  1 103 396 

Depósitos à Ordem

Cosal - Comércio e Serviços de Angola, Lda. 1 421 914 2 112 813

José Jaime Freitas 299 151 1 450 369

SONAID-Serviços de apoio perfuração, Lda. 220 851 1 313 686

Sonangol EP 2 323 432 1 014 059

SONILS-Son. Integ.Logist.Serv.,Lda. 552 347 866 908

Comauto Comercio Automoveis, Lda. Lobito 45 587 229 681

Sonamet Industrial, SARL (Rau) 214 792 217 087

António Mosquito 39 256 103 462

Sonangol Holdings, Lda. 1 938 995 80 371

Cosal Imobiliária, Lda. 62 871 71 422

M'bakassy & filhos, Lda. 423 116 49 889

Tecomat, Lda. 3 256 45 799

Air Transworld Angola S.A. 43 773 43 828

Uari Sociedade Mineira, Lda. 9 170 3 659

SSI - Sonangol Sinopec International Ltd 45 094 3 327

Falcon Oil Holding Angola S.A. 14 029 3 151

Lusolanda, SARL 83 108 1 107

Outros depósitos de entidades relacionadas

Mário Nelso Maximino 29 850 40 206

Angosantafe - Prest. Serv. 29 545 29 595

MOSTUR - Turismo e Hotelaria 5 042 27 412

Sonangalp-Soc. Dist.Comerc.Comb,LDA 109 165 26 908

Maria Luisa P.Abrantes 1 171 10 726

Star Motors Angola,SARL 9 676 8 368

Sonadiets Limitada 621 15 630
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Outros depósitos de entidades relacionadas

António dos Santos Domingos 10 322 8 357

Germano Manuel B. Amaral 3 804 3 803

Cosal Máquinas, Lda 3 451 3 632

Fernando Marques Pereira 698 3 470

Miguel Francisco L. Manuel 757 1 927

Organizacoes Cosal Lda Filial-Huambo 4 931 1 861

BACATRAL - Sociedade Transporte, Lda.  - 1 382

António Mosquito M'bakassy 755 1 219

Julio Paulo M. Lopes 25 288

Cosal Service, Lda 174 220

Cartrack Angola, Lda 171 201

Grupo Ant. Mosquito - Gestão Inv. Part. SARL 98 113

João de Sousa Martins 545 499

Francisco Santos Silva 1 872  -

Pedro Fernando R.Marques 744 1 162

Depósitos a Prazo

Cosal - Comércio e Serviços de Angola, Lda. 5 247 717 8 907 355

José Jaime Freitas 5 340 613 3 424 542

SONAID-Serviços de apoio perfuração, Lda. 157 952 492 337

Mostur - Turismo e Hotelaria 28 928  -

Mário Nelso Maximino 342 331 401 035

Sonamet Industrial, SARL (Rau) 509 955 359 819

Bacatral Soc de Transportes 1 449  -

SONILS-Son. Integ.Logist.Serv.,Lda. 307 808  -

António Mosquito 92 605  -

Maria Luisa P.Abrantes 307 857 342 296

Fernando Marques Pereira 754 754

Miguel Francisco L. Manuel 1 536  -

Custódia de títulos

Organizações Cosal, Lda 11 201 911 11 452 015

José Jaime Freitas 820 071 500 136
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Os custos e proveitos com entidades relacionadas do Banco 
com as quais este manteve saldos ou transacções no exercí-
cio findo em 31 de Dezembro de 2017 são os seguintes:

Os custos com remunerações e outros benefícios atribuídos 
ao pessoal chave da gestão do Banco (de curto e longo pra-
zo) 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.

NOTA 31 – JUSTO VALOR DE ACTIVOS E PASSIVOS 
FINANCEIROS 

O justo valor tem como base as cotações de mercado, 
sempre que estes se encontrem disponíveis. Caso estas 
não existam, o justo valor é estimado através de mode-

(milhares de Kwanzas)

Juros de depósitos Comissões cobradas

Outras Entidades Relacionadas   697 547 (  46 411)

Órgãos de Gestão e Fiscalização   20 727 (  2 001)

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Remuneração base   298 860   186 659 

Subsídios de férias e de Natal   68 435   29 498 

Subsídios de alojamento e despesas de educação   28 482   18 815 

Remuneração variável   59 720   5 752 

Seguro de saúde   6 973   4 139 

Total  462 470  244 863 

los internos baseados em técnicas de desconto de fluxos 
de caixa. A geração de fluxos de caixa dos diferentes ins-
trumentos 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 neces-
sariamente incorporam algum grau de subjectividade, e re-
flecte exclusivamente o valor atribuído aos diferentes instru-
mentos financeiros.
O justo valor dos activos e passivos financeiros detidos pelo 
Banco é apresentado como segue:
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(milhares de Kwanzas)

Valorizados ao Justo Valor

Custo Amor-
tizado

Cotações de 
mercado

Modelos 
de valori-

zação com 
parâmetros 
observáveis 
no mercado

Modelos de 
valorização 

com parâmet-
ros não 

observáveis 
no mercado

Activos valori-
zados ao cus-

to histórico

Total Valor de 
Balanço Justo Valor

31 de Dezembro de 2017  576 969  33 466  -  610 435  7 616 033  16 679 757  24 295 790  

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 40 574 426 - - - - 40 574 426 40 574 426

Disponibilidades em outras institu-
ições de crédito 5 279 157 - - - - 5 279 157 5 279 157

Aplicações em bancos centrais e em 
outras instituições de crédito 9 326 036 - - - - 9 326 036 9 326 036

Activos financeiros disponíveis para 
venda  97 505 - - - -  97 505  97 505

Investimentos detidos até à matu-
ridade 143 526 388 - - - - 143 526 388 117 684 055

Crédito a Clientes 82 005 154 - - - - 82 005 154 82 005 154

Activos financeiros 280 808 666 - - - - 280 808 666 254 966 333

Recursos de bancos centrais e 
outras instituições de crédito  152 482 - - - -  152 482  152 482

Recursos de Clientes e outros em-
préstimos 226 363 317 - - - - 226 363 317 226 363 317

Passivos financeiros 226 515 799  33 466  - - - 226 515 799 226 515 799

O Banco, quando aplicável, 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 im-
portância 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 ac-
tivo para o mesmo instrumento financeiro, o preço relevan-
te é o que prevalece no mercado principal do instrumen-
to, 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 indirec-
tos (derivados), e pressupostos de valorização semelhan-
tes aos que uma parte não relacionada usaria na estimativa 

do justo valor do mesmo instrumento financeiro. Inclui ain-
da instrumentos cuja valorização é obtida através de cota-
ções 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 téc-
nicas e pressupostos que os participantes do mercado 
utilizariam para avaliar os mesmos instrumentos, incluindo 
hipóteses acerca dos riscos inerentes, à técnica de avalia-
ção utilizada e aos inputs utilizados e contemplados pro-
cessos de revisão da acuidade dos valores assim obtidos.
A 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a apresentação dos 
instrumentos financeiros distribuídos de acordo com os ní-
veis estabelecidos pela IFRS 13 e apresentados acima não 
é aplicável uma vez que a totalidade dos instrumentos fi-
nanceiros registados no balanço a estas datas encontram-
-se registados ao custo amortizado e ao custo histórico.
 
O Banco considera um mercado activo para um dado ins-
trumento financeiro, na data de mensuração, dependendo 
do volume de negócios e da liquidez das operações rea-
lizadas, da volatilidade relativa dos preços cotados e da 
prontidão e disponibilidade da informação, devendo, para 
o efeito verificar as seguintes condições mínimas:
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• Existência de cotações diárias frequentes de negocia-
ção no último ano;

• As cotações acima mencionadas alteram-se com re-
gularidade;

• Existem cotações executáveis de mais do que uma 
entidade;

Um parâmetro utilizado numa técnica de valorização é 
considerado um dado observável no mercado se estive-
rem reunidas as condições seguintes:
• Se o seu valor é determinado num mercado activo;
• Se existe um mercado OTC e é razoável assumir-se 

que se verificam as condições de mercado activo, com 
a excepção da condição de volumes de negociação; e,

• O valor do parâmetro pode ser obtido pelo cálculo in-
verso dos preços dos instrumentos financeiros e ou 
derivados onde os restantes parâmetros necessários à 
avaliação inicial são observáveis num mercado líquido 
ou num mercado OTC que cumprem com os parágra-
fos anteriores.

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, Dispo-
nibilidades em outras instituições de crédito e Aplica-
ções 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 detidos até à maturidade
O justo valor destes instrumentos financeiros é baseado 
em cotações de mercado, quando disponíveis. Caso não 
existam, o justo valor é estimado com base na actualiza-
ção dos fluxos de caixa esperados de capital e juros no 
futuro para estes instrumentos.
As taxas de juro de mercado são apuradas com base em 
informação difundida pelos fornecedores de conteúdos fi-
nanceiros 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 capi-
tal 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 pratica-
das para empréstimos com características similares nos 
últimos seis meses.
Para efeitos desta divulgação, assumiu-se que os contra-
tos de crédito a taxa de juro variável apresentam actualiza-

ções regulares da taxa de juro e não estão a ser efectuadas 
alterações relevantes aos spreads associados, razão pela 
qual se assume que o valor contabilístico representa subs-
tancialmente o justo valor destes activos.

- 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.

- Recursos de Clientes e outros empréstimos
O justo valor destes instrumentos financeiros é estimado 
com base na actualização dos fluxos de caixa esperados 
de capital e de juros. A taxa de desconto utilizada é a que 
reflecte as taxas praticadas para os depósitos com carac-
terísticas similares à data do balanço. 
Considerando que, na grande maioria da carteira de re-
cursos de Clientes detidos pelo Banco, as taxas de juro 
aplicáveis são renovadas por períodos inferiores a um ano, 
não existem diferenças materialmente relevantes no seu 
justo valor.

NOTA 32 – GESTÃO DE RISCOS DA ACTIVIDADE

A existência de risco é intrínseca à actividade bancária, 
pelo que é essencial assegurar uma apropriada gestão dos 
riscos, em linha com a estratégia e os objectivos de negó-
cio e de rentabilidade expectável a médio e a longo prazo. 
A gestão dos riscos 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 resul-
tados gerados, evitando concentrações relevantes. Devem 
também estar implementados procedimentos e mecanis-
mos para a sua mitigação, garantindo a capacidade inter-
na de identificação, avaliação, monitorização, controlo e 
reporte dos mesmos.
Neste âmbito, assume uma particular relevância o acom-
panhamento e controlo dos principais tipos de riscos fi-
nanceiros - crédito, mercado e liquidez, bem como os não 
financeiros - risco operacional - a que se encontra sujeita a 
actividade do Banco.

Principais Categorias de Risco

Crédito

O risco de crédito encontra-se associado ao grau de incer-
teza 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 per-
da potencial que pode ser registada por uma determinada 
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carteira em resultado de alterações de taxas (de juro e de 
câmbio) e/ou dos preços dos diferentes instrumentos fi-
nanceiros que a compõem, considerando quer as correla-
ções existentes entre eles, quer as respectivas volatilida-
des. 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 cum-
prir com as suas obrigações associadas a passivos finan-
ceiros a cada data de vencimento, sem incorrer em perdas 
significativas decorrentes de uma degradação das condi-
ções 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 li-
quidez de mercado).

Operacional

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

Organização Interna

De acordo com o actual modelo de governação, a gestão 
e controlo do risco no BCGA é da competência do Conse-
lho de Administração (“CA”). O CA, suportado pela Comis-
são de Gestão do Risco (“CGR”), estabelece a estratégia 
de risco, a qual é implementada pela Comissão Executiva 
(“CE”) com o apoio de um conjunto de Comités delegados 
especializados e das áreas de suporte, controlo e de ne-
gócio.
Deste modo, a gestão do risco integra os seguintes órgãos 
de estrutura:
1. O Conselho de Administração, responsável pela defini-

ção da estratégia global do risco do BCGA;
2. A Comissão de Gestão do Risco (“CGR”), que é presi-

dida por um Administrador Independente, é responsá-
vel pelo aconselhamento ao Conselho de Administra-
ção, no que respeita à estratégia de gestão do risco, 
pela supervisão da implementação dessa mesma es-
tratégia e pela supervisão da actuação da função de 
gestão do risco conforme definido pelo Conselho de 
Administração;

3. A Comissão Executiva (“CE”), com o apoio de um con-
junto de Comités especializados e dos órgãos de es-
trutura de controlo e de negócio, é responsável pela 
implementação das decisões do Conselho de Admi-
nistração;

4. Os Comités delegados especializados da CE são:
a. Comité Superior de Crédito (“CSC”) é responsável 

pela definição da estratégia e políticas de crédito, 
análise e decisão de operações de crédito de ope-

rações em condições normais e particulares;
b. Comité Delegado de Crédito (“CDC”), Comité de-

legado do CSC, é igualmente responsável pela 
análise e decisão de operações no âmbito das 
suas competências;

c. Comité de Acompanhamento de Risco de Crédito 
(“CARC”), responsável pela coordenação, aprecia-
ção, debate e decisão de assuntos relacionados 
com a gestão de risco de crédito e gestão do cré-
dito vencido;

d. Comité de Gestão de Activos e Passivos (“ALCO”), 
responsável pela gestão do risco de mercado, li-
quidez e cambial, estabelecer planos de contin-
gência e decidir posicionamentos estratégicos, de 
modo a optimizar a margem financeira e a rendibi-
lidade dos capitais próprios; e

e. Comité de Risco Operacional e Controlo Interno 
(“CROCI”), responsável pela coordenação, apre-
ciação e debate de assuntos relacionados com a 
gestão do risco operacional e controlo interno do 
Banco.

Avaliação de riscos

Risco de Crédito

O processo de avaliação e concessão de crédito obedece 
ao conjunto de princípios estabelecidos pelo Regulamen-
to de Crédito em vigor no BCGA. Tipicamente o processo 
comporta as seguintes fases:
1. Recepção e validação da proposta de crédito
Em regra inicia-se com o aconselhamento comercial ao 
Cliente sobre o produto de crédito que mais se adequa 
às suas necessidades e situação actual. Prossegue com a 
proposta de crédito apresentada pela área comercial, exi-
gindo-se que sejam apresentadas de forma padronizada 
(em impressos próprios), bem documentadas e fundamen-
tadas, reflectindo de forma clara a descrição do Cliente e 
as características da operação de crédito.
2. Análise de risco da operação de crédito
De seguida, procede-se à análise de risco do Cliente e da 
operação em questão. A avaliação é realizada utilizando 
um modelo de rating interno (com atribuição de notação 
de rating). A análise de risco é realizada com base em in-
formação quantitativa e quantitativa (informação actual e 
histórica do Cliente; sector de actividade; mérito dos pro-
jectos apresentados; capacidade de gestão; situação eco-
nómico-financeira; valor e liquidez das garantias; informa-
ção sobre outros créditos na banca em geral; rendibilidade 
da operação para o BCGA; entre outros).
3. Apreciação e decisão de crédito
Como referido anteriormente, todas as decisões de cré-
dito são tomadas em CSC ou CDC, conforme estipulado 
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por regulamento e delegação de competências aprovados 
pela Comissão Executiva. Toda e qualquer operação de 
crédito exige o parecer de risco definida para aquela na-
tureza de crédito. As deliberações nos Comités de Crédi-
to são sempre decisões conjuntas dos membros que os 
compõem com direito a voto.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017

Valor contabilístico bruto Imparidade Valor contabilístico líquido

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 40 574 426 - 40 574 426

Disponibilidades em outras institu-
ições de crédito 5 279 157 - 5 279 157

Aplicações em bancos centrais e em 
outras instituições de crédito 9 326 036 - 9 326 036

Activos financeiros disponíveis para 
venda  97 505 -  97 505

Investimentos detidos até à matu-
ridade 143 526 388 - 143 526 388

Crédito a Clientes 93 059 912 11 054 758 82 005 154

Outros activos 1 484 592 - 1 484 592

293 348 016 11 054 758 282 293 258

Extrapatrimoniais

Créditos documentários à impor-
tação e garantias prestadas 6 816 982  877 473 5 939 509

Compromissos assumidos perante 
terceiros 7 323 533 - 7 323 533

14 140 515  877 473 13 263 042

Total 307 488 531 11 932 231 295 556 300

4. Formalização da operação de crédito
Consiste na fase de contratualização do crédito median-
te as condições aprovadas para a operação, por parte do 
órgão competente para tal. Este é o momento em que se 
procede à formalização e registo em sistema das opera-
ções de crédito.
Seguidamente apresenta-se a informação relativa à expo-
sição do Banco ao risco de crédito: 
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2016

Valor contabilístico bruto Imparidade Valor contabilístico líquido

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 33 123 532 - 33 123 532

Disponibilidades em outras institu-
ições de crédito 11 874 416 - 11 874 416

Aplicações em bancos centrais e em 
outras instituições de crédito 12 642 307 - 12 642 307

Activos financeiros disponíveis para 
venda  61 983 -  61 983

Investimentos detidos até à matu-
ridade 143 181 799 - 143 181 799

Crédito a Clientes 104 092 236 5 135 257 98 956 979

Outros activos 1 193 335 - 1 193 335

306 169 608 5 135 257 301 034 351

Extrapatrimoniais

Créditos documentários à impor-
tação e garantias prestadas 21 405 083  400 069 21 005 014

Compromissos assumidos perante 
terceiros 3 477 413 - 3 477 413

24 882 496  400 069 24 482 427

Total 331 052 104 5 535 326 325 516 778

No que diz respeito à qualidade do risco de crédito dos 
activos financeiros, tendo por base os níveis de rating in-
ternos, o Banco encontra-se a desenvolver as ferramentas 
necessárias para que seja possível apresentar esta informação.
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2017

Área Geográfica

Angola Portugal Reino Unido África do Sul Total

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades  
em bancos centrais 40 574 426 - - - 40 574 426

Disponibilidades em outras  
instituições de crédito  90 752 4 856 959  308 657  22 789 5 279 157

Aplicações em bancos centrais  
e em outras instituições de crédito - 9 326 036 - - 9 326 036

Activos financeiros disponíveis  
para venda  97 505 - - -  97 505

Investimentos detidos  
até à maturidade 143 526 388 - - - 143 526 388

Crédito a Clientes 93 059 912 - - - 93 059 912

Outros activos 1 484 592 - - - 1 484 592

306 169 608 22 22  22 789 293 348 016

Extrapatrimoniais

Créditos documentários à impor-
tação e garantias prestadas 5 939 509 - - - 5 939 509

Compromissos assumidos  
perante terceiros 7 323 533 - - - 7 323 533

13 263 042 - -  400 069 13 263 042

Total 292 096 617 14 182 995  308 657  22 789 306 611 058

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o risco de crédito do 
BCGA apresenta a seguinte composição por área geográfica: 
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2016

Área Geográfica

Angola Portugal Reino Unido África do Sul Total

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades  
em bancos centrais 33 123 532 - - - 33 123 532

Disponibilidades em outras  
instituições de crédito  198 651 9 886 258 1 694 481  95 026 11 874 416

Aplicações em bancos centrais e  
em outras instituições de crédito - 12 642 307 - - 12 642 307

Activos financeiros disponíveis  
para venda  61 983 - - -  61 983

Investimentos detidos até  
à maturidade 143 181 799 - - - 143 181 799

Crédito a Clientes 98 956 979 - - - 98 956 979

Outros activos 1 193 335 - - - 1 193 335

276 716 279 22 528 565 1 694 481  95 026 301 034 351

Extrapatrimoniais

Créditos documentários à impor-
tação e garantias prestadas 21 005 014 - - - 21 005 014

Compromissos assumidos perante 
terceiros 3 477 413 - - - 3 477 413

24 482 427 - -  400 069 13 263 042

301 198 706 22 528 565 1 694 481  95 026 325 516 778

Às Demonstrações  
FinanceirasAnexos
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A repartição por sectores de actividade da exposição ao 
risco de crédito, para o Exercício findo em 2017, encontra-
-se apresentada como segue:

(milhares de Kwanzas)

2017

Crédito a Clientes
Exposição total Peso relativo

Imparidade

Vincendo Em incumpri-
mento Valor Imparidade/ 

Exposição total

Empresas

Administração pública 21 914 059 - 21 914 059 24,2%   24 0,0%

Construção 5 173 954  17 858 5 191 812 5,7%  99 472 1,9%

Alojamento e restauração (restau-
rantes e similares) 9 478 341  89 719 9 568 060 10,6%  309 154 3,2%

Comércio por grosso (excepto 
veículos) 8 691 409  251 202 8 942 611 9,9%  486 402 5,4%

Agricultura, produção animal, caça e 
actividades relacionadas 9 119 874  273 834 9 393 708 10,4%  811 041 8,6%

Fabrico de outros produtos minerais 
não metálicos 4 342 216 - 4 342 216 4,8% 1 326 004 30,5%

Indústrias alimentares e das bebidas 3 255 108  90 246 3 345 354 3,7%  111 623 3,3%

Indústria têxtil - 3 463 758 3 463 758 3,8% 3 463 758 100,0%

Comércio por retalho  782 590  54 102  836 692 0,9%  43 245 5,2%

Indústrias extractivas e de prepração 
de minerais metálicos  777 866 -  777 866 0,9%  23 745 3,1%

Actividades imobiliárias - 8 240 642 8 240 642 9,1% 2 884 618 35,0%

Outras actividades de prestação de 
serviços a empresas 1 962 953  5 143 1 968 096 2,2%  14 510 0,7%

Outras actividades de serviços  454 994  111 715  566 709 0,6%  97 526 17,2%

Investigação e desenvolvimento -  756 076  756 076 0,8%  756 076 100,0%

Educação  430 708  100 541  531 249 0,6%  44 007 8,3%

Indústrias de pasta, de papel e 
cartão e seus artigos  847 741 -  847 741 0,9%  1 493 0,2%

Outras actividades 2 520 532  139 451 2 659 983 2,9%  107 162 4,0%

69 752 345 13 594 287 83 346 632 92,2% 10 579 860 12,7%

Particulares

Habitação 4 058 963  448 615 4 507 578 5,0%  323 365 7,2%

Consumo 2 450 870  63 331 2 514 201 2,8%  151 533 6,0%

6 509 833  511 946 7 021 779 7,8%  474 898 6,8%

Total 76 262 178 14 106 233 90 368 411 100,0% 11 054 758 12,7%
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(milhares de Kwanzas)

Crédito Reestruturado

Exposição Imparidade

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

Segmento

Empresas  978 356 4 872 049  162 593 4 346 938 

Financiamentos, Contas Correntes 
e Descobertos  978 356 4 872 049  162 593 4 346 938 

Particulares  754 788  209 573  156 152  71 660 

Crédito Habitação  309 389  161 215  33 641  64 486 

Financiamentos, Crédito Consumo, 
Crédito Automóvel  282 120  48 358  105 891  7 174 

Protocolos  163 279 -  16 620 - 

Total  576 969 - 9 532 325 25 848 733 

Para efeitos de redução do risco de crédito são relevantes 
as garantias reais hipotecárias e os colaterais financeiros, 
que permitam redução directa do valor da posição. São 
ainda consideradas as garantias de protecção pessoal 
com efeito de substituição na posição em risco.
Em termos de redução directa, estão contempladas as 
operações de crédito colateralizadas por cauções finan-
ceiras, nomeadamente, depósitos, obrigações do Estado 
Angolano entre outras similares.
Relativamente às garantias reais hipotecárias, as avalia-
ções dos bens são realizadas por avaliadores indepen-
dentes ou por unidade de estrutura da própria Instituição, 
independente da área comercial. A reavaliação dos bens é 
efectuada pela realização de avaliações no local, por téc-
nico avaliador, de acordo com as melhores prácticas adop-
tadas no mercado.
O Modelo de Cálculo das Perdas por Imparidade da Car-
teira de Crédito do Banco encontra-se em produção desde 
o segundo semestre de 2016, regendo-se pelos princípios 
gerais definidos na IAS 39, bem como pelas orientações e 
iterações de implementação das IAS/ IFRS junto do Banco 
Nacional de Angola, por forma a alinhar o processo de cál-
culo com as melhores prácticas internacionais.
O modelo de imparidade do Banco começa por segmentar 
os Clientes da carteira de crédito em grupos distintos, con-
soante a existência de sinais de imparidade (que contem-
plam informação interna e externa) e a dimensão do con-
junto de exposições de cada grupo económico/ cliente:

O valor dos créditos reestruturados a 31 de Dezembro de 
2017, pode ser analisado como segue:

Individualmente Significativos: são sujeitos a análise indivi-
dual Clientes ou Grupos Económicos que preencham, pelo 
menos, um dos seguintes requisitos:
- Exposição com sinais de imparidade e que exceda 0,1% 
dos capitais próprios do banco;
- Exposição sem sinais de imparidade e que exceda 0,5% 
dos capitais próprios do banco.
Populações Homogéneas com sinais de imparidade: 
Clientes ou Grupos Económicos que não preenchem os 
critérios para serem Individualmente Significativos e que 
apresentam pelo menos um sinal de imparidade.
Populações Homogéneas sem sinais de imparidade: 
Clientes ou Grupos Económicos que não preenchem os 
critérios para serem Individualmente Significativos e que 
não apresentam nenhum sinal de imparidade.
Consoante o grupo em que sejam classificados os Clien-
tes, as operações são tratadas através de Análise em Base 
Individual, ou de Análise em Base Colectiva.
Para cada um dos Clientes/créditos activos são verificados 
um conjunto de sinais de imparidade, que contemplam in-
formação interna e externa que, por sua vez, agravam os 
valores de imparidade na medida em que representam um 
agravamento do risco de incumprimento.
De referir que o crédito reestruturado é um sinal de imparidade 
pelo que a carteira de créditos marcados como reestruturados 
está incluída nos créditos com sinais de imparidade.
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No grupo das populações homogéneas, as exposições 
dos Clientes estão sujeitas a análise em base colectiva. O 
cálculo do valor da imparidade para os créditos dos Clien-
tes pertencentes às populações homogéneas resulta do 
produto da exposição EAD (deduzida de colaterais finan-
ceiros sem risco) pelos seguintes parâmetros de risco:
• PD (probabilidade de incumprimento): corresponde 

a estimativas internas de incumprimento, baseadas 
nas classificações de risco associadas às operações/
Clientes, segmento e respectivos sinais de imparida-
de/estados do crédito (caso existam). Caso o crédito 
se encontre em situação de default ou cross-default, a 
PD corresponde a 100%;

• LGD (perda em caso de incumprimento): corresponde 
a estimativas internas de perda, que variam consoante 
o segmento, se tem ou não garantia real, LTV (Loan-
-to-Value) e antiguidade do default, tendo por base a 
experiência histórica de recuperação de créditos que 
entraram em incumprimento.

No grupo dos Clientes individualmente significativos, as 
exposições dos Clientes estão sujeitas a análise em base 
individual. Esta análise incide sobre a qualidade creditícia 
do devedor, bem como sobre as expectativas de recupera-
ção de crédito, atendendo designadamente aos colaterais 
e garantias existentes.
O valor de imparidade para os Clientes Individualmente 
Significativos é apurado através do método de discounted 
cash flows, ou seja, o valor de imparidade corresponde à 
diferença entre o valor do crédito e o somatório dos cash 
flows esperados relativos às diversas operações do cliente, 
actualizados segundo as taxas de juro de cada operação.

Risco de Mercado

O risco de mercado na sua componente de preço de ac-
tivos/passivos financeiros é considerado não material, 
porque o Banco não detém carteira de negociação e/ou 
activos sujeitos a variação de preço. Os investimentos 
efectuados em carteira própria correspondem a Bilhetes 
do Tesouro e Obrigações do Tesouro detidas até à maturi-
dade, em que o risco está associado à contraparte (crédi-
to) e não ao risco de mercado.

No que respeita ao risco cambial e em sede de identifi-
cação de avaliação, a Direcção de Mercados Financeiros 
(DMF) apura e disponibiliza diariamente a posição em cada 
uma das moedas. A DMF efectua o cálculo da exposição 
cambial para cumprimento do requisito regulamentar apli-
cável para um máximo de 20%. O cumprimento da estra-
tégia cambial é assegurado pela DMF, nomeadamente no 
que respeita ao cumprimento dos requisitos regulamen-
tares. A DMF monitoriza o risco cambial através da mo-
nitorização 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 produz 
relatórios que envia 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, expo-
sição cambial, 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, a DMF determina 
diariamente a taxa média das operações reflectidas no ba-
lanço, mensalmente realiza-se a reunião do Comité ALCO 
garantindo que todos os temas relevantes, nomeadamente 
aqueles que obrigaram a tomadas de decisão, são repor-
tados superiormente e ainda com periodicidade mensal é 
efectuada uma análise comparativa das taxas médias de 
activos e passivos, a qual é reportada à Comissão Execu-
tiva.
O Banco mantém ainda o cumprimento do Aviso n� 
08/2016 de 16 de Maio referente ao Risco de Taxa de juro 
na carteira bancária (instrumentos financeiros não detidos 
na carteira de negociação).
A carteira de investimento está totalmente concentrada em 
obrigações do Tesouro Nacionais, quer a 31 de Dezembro 
2017 quer a 31 de Dezembro 2016.
No seguimento das recomendações da Instrução n.� 
6/2016 de 08 de Agosto, do Banco Nacional de Angola, 
o Banco calcula a sua exposição ao risco de taxa de juro 
de balanço baseado na metodologia definida no instrutivo.
Os activos e passivos do Banco são decompostos por tipo de 
taxa à data de 31 de Dezembro de 2017 e 2016 como segue: 
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O BCGA tem no seu balanço activos e passivos que são 
denominados em AKZ mas cujo valor nominal está indexa-
do à taxa de câmbio do Dólar Norte Americano (USD), no-
meadamente Obrigações do Tesouro Angolano.
Quanto às Obrigações do Tesouro Nacional que se encon-
tram classificadas na categoria “Investimentos Detidos até 
à Maturidade”, aquando do pagamento do cupão, este é 
variável devido à flutuação do valor nominal em função da 
taxa de câmbio da data de liquidação, no entanto a taxa de 
cupão associada a cada título é fixa.

Os montantes de 19.284.489 mAKZ e 19.596.084 mAKZ, 
de 2017 e 2016 respectivamente,  encontram-se reflecti-
das na coluna não sujeitas a risco de taxa de juro, e dizem 
respeito a depósitos de Clientes cuja a remuneração acor-
dada resulta da flutuação da taxa de câmbio entre a data 
de contratação e a data de vencimento.
O detalhe dos instrumentos financeiros com exposição a 
risco de taxa de juro em função da data de maturidade ou 
de refixação em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 apresen-
ta-se como segue:

(milhares de Kwanzas)

2017

Exposição a
Não sujeito a risco 

de taxa de juro Total
Taxa fixa Taxa variável

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 40 574 426 40 574 426 

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 5 279 157 5 279 157 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 9 326 036 - - 9 326 036 

Activos financeiros disponíveis para venda - -  97 505  97 505 

Investimentos detidos até a maturidade 129 383 152 14 143 236 - 143 526 388 

Crédito a Clientes 22 554 170 59 450 984 - 82 005 154 

Outros activos - - 1 484 592 1 484 592 

  161 263 358 73 594 220  47 435 680 282 293 258 

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - -  152 482  152 482 

Recursos de Clientes e outros empréstimos 207 078 828 - 19 284 489 226 363 317 

Outros passivos - - 12 680 843 12 680 843 

207 078 828 - 32 117 814 239 196 642 

Total  (45 815 470) 73 594 220  15 317 866 43 096 616 

(milhares de Kwanzas)

2016

Exposição a
Não sujeito a risco 

de taxa de juro Total
Taxa fixa Taxa variável

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 33 123 532 33 123 532 

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 11 874 416 11 874 416 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 12 642 307 - - 12 642 307 

Activos financeiros disponíveis para venda - -  61 983  61 983 

Investimentos detidos até a maturidade 111 549 652 12 583 760 - 124 133 412 

Crédito a Clientes 31 914 745 67 042 234 - 98 956 979 

Outros activos - - 1 193 335 1 193 335 

  156 106 704 79 625 994 46 253 266 281 985 964 

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - 3 454 209  41 969 3 496 178 

Recursos de Clientes e outros empréstimos 223 925 767 - 19 596 084 243 521 851 

Outros passivos - - 11 856 189 11 856 189 

223 925 767 3 454 209 31 494 242   258 874 218  

Total  (67 819 063) 76 171 785 14 759 024 23 111 746 
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Os valores apresentados na coluna “indeterminado” dizem 
respeito aos descobertos bancários no montante de 2.528 
mAKZ em 2017 e crédito vencido e descobertos bancários 
no montante de 29.853 mAKZ, em 2016.

(milhares de Kwanzas)
Datas de refixação / Datas de maturidade ( 2016 )

até um mês entre um a três meses entre três a seis meses entre seis meses a um ano entre um a três anos entre três a cinco anos mais de cinco anos indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 33 123 532 - - - - - - - 33 123 532 

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito 11 874 416 - - - - - - - 11 874 416 

Aplicações em banco central e em outras 
instituições de crédito 12 641 809 - - - - - - - 12 641 809 

Activos financeiros disponíveis para venda - - - - - - -  61 983  61 983 

Investimentos detidos até a maturidade 9 877 801 6 522 350 28 387 359 16 432 199 52 735 397 10 376 154 14 234 765 - 138 566 025 

Crédito a Clientes 3 998 698 6 460 511 1 757 980 8 530 555 14 180 156 19 440 398 40 236 002  29 853 94 634 153 

Outros activos - - - - - - - 1 193 335 1 193 335 

71 315 851 12 658 755 30 058 487 24 540 313 66 202 808 28 847 728 52 051 388 1 284 666 286 959 996 

Passivos

Recursos de Clientes e outros empréstimo 3 495 528 - - - - - - - 3 495 528 

Recursos de bancos centrais e de outras 
instituições de crédito 165 813 775 31 897 207 14 909 603 21 159 039 6 686 061 - - - 240 465 685 

Outros passivos - - - - - - - 11 856 189 11 856 189  

169 309 303 31 897 207 14 909 603 21 159 039 6 686 061 - - 11 856 189 255 817 402 

Exposição líquida     (97 993 452) (19 238 452) 15 148 884 3 381 274 59 516 747 28 847 728 52 051 388 (10 571 523) 31 142 594

(milhares de Kwanzas)
Datas de refixação / Datas de maturidade ( 2016 )

até um mês entre um a três meses entre três a seis meses entre seis meses a um ano entre um a três anos entre três a cinco anos mais de cinco anos indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 40 574 426 - - - - - - - 40 574 426 

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito 5 279 157 - - - - - - - 5 279 157 

Aplicações em banco central e em outras 
instituições de crédito 9 324 929 - - - - - - - 9 324 929 

Activos financeiros disponíveis para venda - - - - - - -  97 505   97 505 

Investimentos detidos até a maturidade 1 254 637 13 657 597 26 470 081 40 074 283 32 269 644 22 765 028 1 748 488 - 138 239 758 

Crédito a Clientes  617 834 3 983 182 2 980 226 3 268 136 7 618 058 12 118 589 45 673 625  2 528 76 262 178 

Outros activos - - - - - - - 1 484 592 1 484 592 

57 039 759  17 591 729 29 431 948  43 273 070  38 475 163  34 301 061  46 237 941  (6 142 884) 260 207 787 

Passivos

Recursos de Clientes e outros empréstimo  152 482 - - - - - - -  152 482 

Recursos de bancos centrais e de outras 
instituições de crédito 136 865 842 47 301 916 20 654 520  17 119 694  2 674 150  - - - 224 616 122 

Outros passivos - - - - - - - 12 680 843  12 680 843 

137 018 324  47 301 916 20 654 520  17 119 694 2 674 150  - - 12 680 843  237 449 447 

Exposição líquida     (79 978 565) (29 710 187) 8 777 428  26 153 376  35 801 013  34 301 061 46 237 941  (18 823 727) 22 758 340 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Saldo médio do exercício Juro do exercício Taxa de juro média
da América Saldo médio do exercício Juro do exercício Taxa de juro média

da América

Aplicações

Crédito a Clientes 90 473 937 13 219 474 14,6% 94 705 435 13 217 060 14,0%

Disponibilidades 13 892 739 - 0,0% 75 718 375 - 0,0%

Carteira de Títulos 143 416 077 14 152 909 9,9% 150 151 520 12 909 739 8,6%

Aplicações interbancárias 10 984 171  108 935 1,0% 2 188 303  19 739 0,9%

Outros activos 1 484 592 - 1 193 335 - 

Total Aplicações 260 251 516 27 481 318 10,6% 323 956 968 26 146 538 8,1%

Recursos

Depósitos de Clientes 109 709 896 5 109 559 4,7% 227 738 781 3 526 320 1,5%

Recursos interbancários 1 727 105  26 555 1,5% 16 903 855 1 442 070 8,5%

Outros recursos 10 993 337 - 0,0% 26 793 784 - 0,0%

Outros passivos 12 680 843 - 11 856 189 - 

Passivos financeiros 135 111 181 5 136 114 3,8% 283 292 609 4 968 390 1,8%

Margem Financeira 125 140 335 22 345 204 40 664 359 21 178 148 

No quadro seguinte apresentam-se as taxas médias de 
juro verificadas para as grandes categorias de activos e 
passivos financeiros do Banco, para o exercício findo a 31 
de Dezembro de 2017 e 2016, bem como os respectivos 
saldos médios e os proveitos e custos do exercício:



(milhares de Kwanzas)

Exposições por intervalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto nos capitais próprios (2017)

Banda Temporal Activo (+) Passivo (-) Elementos Extrapatrimoniais
(+)                                     (-) Posição (+/-) Factor 

Ponderação
Posição

Ponderada

à vista - 1 mês 60 266 509 21 973 912 5 068 854 - 43 361 451 0,08% (34 689)

1 - 3 mês 40 968 246 45 606 756 1 701 807 - (2 936 704) 0,32%  9 397 

3 - 6 mês 37 518 952 53 763 274   66 - (16 244 256) 0,72%  116 959 

6 - 12 mês 41 156 361 20 769 054 - - 20 387 307 1,43% (291 538)

1 - 2 anos 10 227 949  427 792 - - 9 800 156 2,77% (271 464)

2 - 3 anos 17 298 526 - - - 17 298 526 4,49% (776 704)

3 - 4 anos 7 145 767 - - - 7 145 767 6,14% (438 750)

4 - 5 anos 11 599 459 69 353 550 - - (57 754 091) 7,71% 4 452 840 

5 - 7 anos 8 638 306 - - - 8 638 306 10,15% (876 788)

7 - 10 anos  85 227 - - -  85 227 13,26% (11 301)

10 - 15 anos - - - - - 18,84% - 

15 - 20 anos - - - - - 22,43% -

> 20 anos - - - - - - - 26,03% -

Total 1 877 961

Impacto acumulado 1 877 961

Fundos próprios regulamentares 46 506 352

Impacto no valor económico / Fundos próprios regulamentares 4,0%

RELATÓRIO E CONTAS  
2017 

153

O Banco Nacional de Angola publicou em 16 de Maio de 
2016 o Aviso n.� 08/2016 que estabelece uma metodologia 
de quantificação do risco de taxa de juro. Esta metodo-
logia quantifica o impacto de um choque de 200 pontos 
base (pb) na curva de taxa de juro, sendo que os impactos 

nos Capitais Próprios e Margem Financeira do BCGA são 
os apresentados abaixo.
Em 31 de Dezembro de 2017, um choque de 200 pb na 
curva de taxa de juro teria um impacto de AKZ 1.877.961 
milhares, conforme demonstrado abaixo:

Em 31 de Dezembro de 2017, um choque de 200 pb na 
curva de taxa de juro teria um impacto de AKZ 693.584 
milhares, conforme demonstrado abaixo:
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(milhares de Kwanzas)

Exposições por intervalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto na margem de juros (2017)

Banda Temporal Activo (+) Passivo (-) Elementos Extrapatrimoniais
(+)                                     (-) Posição (+/-) Factor Ponderação Posição  

Ponderada

à vista - 1 mês 13 439 819  217 374  468 000 - 13 690 444 2,00%  273 809 

1 - 3 mês 46 826 690 21 756 538 4 600 854 - 29 671 006 1,92%  569 683 

3 - 6 mês 17 103 634 25 898 553 1 501 807 - (7 293 113) 1,75% (127 629)

6 - 12 mês 23 864 612 19 708 203  200 000 - 4 356 409 1,58%  68 831 

1 - 2 anos 7 671 674 5 410 572 - - 2 261 102 1,42%  32 108 

2 - 3 anos 18 872 724 42 240 817   66 - (23 368 027) 1,25% (292 100)

3 - 4 anos 10 974 554 6 111 885 - - 4 862 669 1,08%  52 517 

4 - 5 anos  923 675 1 147 499 - - ( 223 824) 0,92% (2  059)

5 - 7 anos 10 460 853 2 691 053 - - 7 769 800 0,75%  58 273 

7 - 10 anos 5 052 029 4 474 547 - -  577 482 0,58%  3 349 

10 - 15 anos 11 361 043  732 723 - - 10 628 320 0,42%  44 639 

15 - 20 anos 8 640 536 2 255 093 - - 6 385 443 0,25%  15 964 

> 20 anos 4 718 225 9 468 139 - - (4 749 914) 0,08% (3 800)

Total 693 584

Impacto acumulado 693 584

Margem de Juros 22 345 204

Impacto acumulado dos Instrumentos sensíveis à taxa de juro até um ano/Margem de Juros 3,1%
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A exposição a obrigações do tesouro emitidas em moeda 
nacional indexadas à taxa de câmbio do Dólar Norte Ame-
ricano (USD), nos montantes de AKZ 74.051.454 milhares e 
AKZ 71.768.868 milhares em 2017 e 2016, respectivamen-
te encontra-se apresentada na coluna da moeda nacional.
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 os depósitos a prazo 
emitidos em moeda nacional cujo rendimento se encon-

Às Demonstrações  
FinanceirasAnexos

tra indexado à variação cambial AKZ/USD, no montante 
de AKZ 19.284.490 milhares e AKZ 19.596.085 milhares, 
respectivamente encontram-se apresentados na coluna da 
moeda nacional.
A análise de sensibilidade do valor patrimonial dos instru-
mentos financeiros a variações das taxas de câmbio à data 
de 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é apresentada como segue:

(milhares de Kwanzas)

Cash flows contratuais ( 2016 )

Kwanzas Dólares dos Estados 
Unidos da América Euros Outras moedas Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 28 664 274 4 159 209 - 300 049 33 123 532

Disponibilidades em outras instituições de crédito 198 651 4 958 870 6 378 131 338 764 11 874 416

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de 
crédito - 12 642 307 - - 12 642 307

Activos financeiros disponíveis para venda 61 983 - - - 61 983

Investimentos detidos até a maturidade 124 133 412 19 048 388 - - 143 181 799

Crédito 81 846 320 17 110 659 - - 98 956 979

Outros activos 1 015 813 175 925 1 597 - 1 193 335

235 920 453 58 095 358 6 379 728 638 813 301 034 351

Passivos

Recursos de instituições de crédito 41 969 3 454 209 - - 3 496 178

Depósitos de Clientes 148 987 129 88 527 059 5 842 036 165 627 243 521 851

Outros passivos 8 306 489 165 474 3 384 218 8 11 856 189

157 335 587 92 146 742 9 226 254 165 635 258 874 218

78 584 866 (34 051 384) (2 846 526) 473 178 42 160 133

(milhares de Kwanzas)

Cash flows contratuais ( 2017 )

Kwanzas Dólares dos Estados 
Unidos da América Euros Outras moedas Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 36 652 326 3 705 171 168 090 48 839 40 574 426

Disponibilidades em outras instituições de crédito 90 753 3 955 356 1 046 059 186 989 5 279 157

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de 
crédito - 9 326 036 - - 9 326 036

Activos financeiros disponíveis para venda 97 505 - - - 97 505

Investimentos detidos até a maturidade 126 901 952 16 624 436 - - 143 526 388

Crédito 74 581 821 7 423 333 - - 82 005 154

Outros activos 1 399 169 71 211 - 14 212 1 484 592

239 723 526 41 105 543 1 214 149 250 040 282 293 258

Passivos

Recursos de instituições de crédito 36 010 4 439 112 033 - 152 482

Depósitos de Clientes 143 874 741 77 232 658 5 104 905 151 013 226 363 317

Outros passivos 11 228 034 1 228 110 224 576 123 12 680 843

155 138 785 78 465 207 5 441 514 151 136 239 196 642

84 584 741 (37 359 664) (4 227 365) 98 904 43 096 616

Nos termos do Artigo 6� do Aviso n� 08/2016 de 16 de 
Maio, o Banco deverá informar o Banco Nacional de An-
gola sempre que se verifique uma redução potencial do 
valor económico igual na sua carteira bancária ou superior 
a 20% dos fundos próprios regulamentares. No decorrer 

do exercício de 2017, o Banco cumpriu com este requisito.
A repartição dos activos e passivos, a 31 de Dezembro de 
2017 e 2016, por moeda, é analisado como segue:
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Risco de Liquidez

A avaliação do risco de liquidez é feita utilizando métricas 
internas definidas pela gestão do Banco, nomeadamente, 
limites de exposição. 
Este controlo é reforçado com a execução mensal de aná-
lises de sensibilidade, com o objectivo de caracterizar o 
perfil de risco do Banco e assegurar que as suas obriga-
ções num cenário de crise de liquidez são cumpridas.
Em termos de acompanhamento e controlo do risco de 
liquidez, é analisada mensalmente em ALCO a seguinte 
informação: 
• Concentração do financiamento por contraparte;
• Concentração do financiamento por tipo de produto;
• Maturidade do financiamento por tipo de produto;

Às Demonstrações  
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• Custo de financiamento;
• Concentração do financiamento por maturidade resi-

dual;
• Concentração do financiamento por moeda e país;
• Activos onerados;
• Evolução do gap de liquidez estático e contratual; e
• 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 Banco Nacional 
de Angola (Instrução n.� 19/2016, de 30 de Agosto).

O detalhe dos instrumentos financeiros em função da sua 
data de maturidade, em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, 
apresenta-se como segue:

(milhares de Kwanzas)

2016

Moeda Posição -20% -10% -5% +5% +10% +20%

Dólares dos Estados Unidos da América (29 695 620)   5 939 124  2 969 562 1 484 781 (1 484 781) (2 969 562) (5 939 124) 

Euros 536 095  (107 219)  (53 610) (26 805)  26 805  53 610 107 219 

Outras moedas  473 186 (94 637) (47 319) (23 659) 23 659 47 319 94 637

(milhares de Kwanzas)

2017

Moeda Posição -20% -10% -5% +5% +10% +20%

Dólares dos Estados Unidos da América (37 359 664)   7 471 933 3 753 966 1 867 983 (1 867 983) (2 969 562) (5 939 124) 

Euros (4 227 365) 845 473 422 737 211 368  (211 368)  53 610 107 219 

Outras moedas 98 904 (19 781) (9 890) (4 945) 4 945 9 890 19 781

(milhares de Kwanzas)
Datas de refixação / Datas de maturidade ( 2017 )

até um mês entre um a três 
meses

entre três a 
seis meses

entre seis 
meses a um 

ano

entre um a três 
anos

entre três a 
cinco anos

mais de cinco 
anos indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 40 574 426 - - - - - - - 40 574 426 

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito 5 279 157 - - - - - - - 5 279 157 

Aplicações em banco central e em 
outras instituições de crédito 9 324 929 - - - - - - - 9 324 929 

Activos financeiros disponíveis 
para venda - - - - - - -  97 505   97 505 

Investimentos detidos até a 
maturidade 1 254 637 13 657 597 26 470 081 40 074 283 32 269 644 22 765 028 1 748 488 - 138 239 758 

Crédito a Clientes  617 834 3 983 182 2 980 226 3 268 136 7 618 058 12 118 589 45 673 625  2 528 76 262 178 

Outros activos - - - - - - - 1 484 592 1 484 592 

57 039 759  17 591 729 29 431 948  43 273 070  38 475 163  34 301 061  46 237 941  (6 142 884) 260 207 787 

Passivos

Recursos de Clientes e outros 
empréstimo  152 482 - - - - - - -  152 482 

Recursos de bancos centrais e de 
outras instituições de crédito 136 865 842 47 301 916 20 654 520  17 119 694  2 674 150  - - - 224 616 122 

Outros passivos - - - - - - - 12 680 843  12 680 843 

137 018 324  47 301 916 20 654 520  17 119 694 2 674 150  - - 12 680 843  237 449 447 

Exposição líquida     (79 978 565) (29 710 187) 8 777 428  26 153 376  35 801 013  34 301 061 46 237 941  (18 823 727) 22 758 340 
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Risco Operacional

Em matéria de gestão do risco operacional, o BCGA tem 
implementada uma metodologia definida para o Grupo 
CGD, cujas principais componentes são a identificação, 
avaliação/mensuração, monitorização e mitigação. Este 
sistema encontra-se suportado em quatro pilares essen-
ciais, nomeadamente (i) modelo de governação, (ii) recur-
sos humanos, (iii) aplicações de suporte e (iv) informação 
e comunicação.
O Modelo de Governo do Risco Operacional e do Controlo 
Interno implantado pelo BCGA garante o acompanhamen-
to permanente e transversal deste risco, garantindo:
a) O registo dos eventos pelos vários órgãos de estrutura 

das áreas de negócio, controlo e suporte do Banco;
b) O reporte à Unidade de Risco Operacional e Controlo 

Interno da DOS que valida os eventos na aplicação 
de suporte (p.e. causas, órgão de estrutura em que 
ocorreu, tipo de evento de risco, perdas associadas, 
recuperações, entre outros itens); 

c) A avaliação e controlo do risco operacional pela área de 
responsável da DOS, 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 Banco tem igualmente vindo a reforçar o modelo de ges-
tão do risco operacional, designadamente nas componen-
tes de avaliação, acompanhamento e controlo, que per-
mite ao BCGA, em particular e ao Grupo CGD, em geral, 
responder aos requisitos regulamentares da abordagem 
standard (método Padrão) para a gestão do risco opera-
cional. Importa salientar que o BCGA se encontra a prepa-
rar o processo de candidatura a apresentar ao BNA para o 
Método Padrão.

Gestão de Capital e Rácio de Solvabilidade

Os fundos próprios do Banco são apurados de acordo 
com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamen-
te com o Aviso n� 02/2016, de 28 de Abril, e o Instrutivo n� 
18/2016, de 08 de Agosto.
As instituições financeiras angolanas devem manter um 
nível de fundos próprios compatíveis com a natureza e es-
cala 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) Re-
serva para registo do valor da actualização monetária 

(milhares de Kwanzas)
Datas de refixação / Datas de maturidade ( 2016 )

até um mês entre um a três 
meses

entre três a seis 
meses

entre seis 
meses a um 

ano

entre um a três 
anos

entre três a 
cinco anos 

mais de cinco 
anos indeterminado Total

Activos

Caixa e disponibilidades em 
bancos centrais 33 123 532 - - - - - - - 33 123 532 

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito 11 874 416 - - - - - - - 11 874 416 

Aplicações em banco central 
e em outras instituições de 
crédito

12 641 809 - - - - - - - 12 641 809 

Activos financeiros disponíveis 
para venda - - - - - - -  61 983  61 983 

Investimentos detidos até a 
maturidade 9 877 801 6 522 350 28 387 359 16 432 199 52 735 397 10 376 154 14 234 765 - 138 566 025 

Crédito a Clientes 3 998 698 6 460 511 1 757 980 8 530 555 14 180 156 19 440 398 40 236 002  29 853 94 634 153 

Outros activos - - - - - - - 1 193 335 1 193 335 

71 315 851 12 658 755 30 058 487 24 540 313 66 202 808 28 847 728 52 051 388 1 284 666 286 959 996 

Passivos

Recursos de Clientes e outros 
empréstimo 3 495 528 - - - - - - - 3 495 528 

Recursos de bancos centrais 
e de outras instituições de 
crédito

165 813 775 31 897 207 14 909 603 21 159 039 6 686 061 - - - 240 465 685 

Outros passivos - - - - - - - 11 856 189 11 856 189  

169 309 303 31 897 207 14 909 603 21 159 039 6 686 061 - - 11 856 189 255 817 402 

Exposição líquida     (97 993 452) (19 238 452) 15 148 884 3 381 274 59 516 747 28 847 728 52 051 388 (10 571 523) 31 142 594
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do capital social realizado; (iv) resultados transitados 
positivos de exercícios anteriores; (v) reservas legais, 
estatutárias e outras reservas provenientes de resulta-
dos 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 di-
feridos, na medida em que estejam associados a per-
das que contêm como elemento negativo dos fundos 
próprios de base, e (ix) instrumentos cujas condições 
de emissão foram previamente aprovadas pelo BNA.

2. Elementos negativos dos Fundos Próprios de Base – 
Compreendem: (i) acções próprias em carteira, pelo 
valor de registo no balanço; (ii) resultados negativos, 
transitados de exercícios anteriores; (iii) resultado lí-
quido negativo do exercício anterior; (iv) resultados 
latentes negativos relativos à reavaliação dos títulos; 
(v) resultados latentes negativos relativos à reavaliação 
dos títulos disponíveis para venda e às operações de 
cobertura de fluxos de caixa e de investimentos no ex-
terior; (vi) resultado líquido negativo provisório do exer-
cício em curso; (vii) imobilizações incorpóreas líquidas 
das amortizações; (viii) despesas com custos diferidos 
relacionadas com responsabilidades com pensões; (ix) 
parcela das reservas e dos resultados corresponden-
tes a passivos por impostos diferidos, na medida em 
que estejam associados a ganhos que contêm como 
elemento positivo dos fundos próprios de base; (x) di-
ferenças positivas de reavaliação decorrentes da apli-
cação do método de equivalência patrimonial; (xi) in-
suficiência 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 Banco Nacional de Angola; (v) resultados latentes 
positivos relativos à reavaliação dos títulos disponíveis 
para venda e às operações de cobertura de fluxos de 
caixa e de investimentos no exterior, até 45% (quaren-
ta e cinco por cento) do seu valor (pelo montante do 
efeito líquido da cobertura) antes de impostos; (vi) f) 
outros instrumentos cujas condições de emissão fo-
ram previamente aprovadas pelo BNA.

Deduções – Compreendem: 

(i) os instrumentos emitidos ou contraídos por outras insti-
tuições financeiras, de que as Instituições sejam detento-
ras, 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 partici-
pada, e se superior a 10% (dez por cento) do capital 
da participante, será deduzido o valor dos instrumen-
tos acima referidos excluindo 10% (dez por cento) dos 
fundos próprios da participante, considerados antes 
desta dedução;

(ii) os excessos face aos limites estabelecidos no Aviso n.� 
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 Banco 
para 31 de Dezembro de 2017 apresenta-se como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2017 31.12.2016

Total de activos ponderados pelo risco A - 149 235 658 

Activos ponderados pelo risco A1 140 523 038 

Risco de câmbio e ouro A2 8 712 620 

Total de requisitos de Fundos Próprios Regulamentares A3 9 894 179 -

Fundos Próprios Regulamentares B 46 506 352 51 481 388 

Rácio de Solvabilidade C = B / A 47,00% 22,61% 

’(1) Cálculo efectuado de acordo com o Aviso nº 02/2016, de 28 de Abril, e o Instrutivo nº 18/2016, de 08 de Agosto. 
’(2) Cálculo efectuado de acordo com o Aviso nº 05/2007, de 12 de Setembro, o Instrutivo nº 03/2011, de 08 de Junho, o Aviso nº 02/2015, de 26 de Janeiro e o 
Aviso n� 10/2014, de 5 de Dezembro. Para efeito do cálculo do rácio de solvabilidadem o montante referente a A2 é multiplicado por 10. 
’(3) Para efeito do cálculo do rácio de solvabilidadem este montante é multiplicado por 10.
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NOTA 33 – EVENTOS SUBSEQUENTES

O Aviso n� 02/2018, de 21 de fevereiro de 2018, do Ban-
co Nacional de Angola, estabelece um novo valor mínimo 
de capital social de 7.500.000 milhares de Kwanzas, que 
deve ser realizado pelas Instituições financeiras bancárias 
até 31 de Dezembro de 2018. Com referência a 31 de De-
zembro de 2017, o Banco encontra-se a cumprir com o 
disposto nos termos do referido aviso.

NOTA 34 – NORMAS CONTABILÍSTICAS E 
INTERPRETAÇÕES RECENTEMENTE EMITIDAS

As normas contabilísticas e interpretações recentemente 
emitidas que o Banco optou pela não aplicação antecipa-
da, são as seguintes:

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros

A IFRS 9 entra em vigor para períodos que se iniciem em 
ou após 1 de Janeiro de 2018 e irá substituir a IAS 39 – Ins-
trumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, 
bem como, estabelecer novas regras para a contabiliza-
ção dos instrumentos financeiros, apresentando significa-
tivas alterações sobretudo no que respeita aos requisitos 
de imparidade. Por esta razão, é uma norma que tem sido 
sujeita a um detalhado e complexo processo de implemen-
tação que tem envolvido todas as áreas chave, de forma a 
compreender os impactos e as alterações nos processos, 
governance e estratégia de negócio que pode implicar. 
Os requisitos apresentados pela IFRS 9 são aplicados re-
trospectivamente através do ajustamento do balanço de 
abertura à data da aplicação inicial.
O Banco tem estado a trabalhar neste processo, tendo 
constituído, neste âmbito, um grupo de trabalho que é 
responsável pela tomada de decisões chave relativas aos 
requisitos definidos pela IFRS 9 e pela monitorização do 
estado do processo de análise e implementação desta 
nova norma. 
As principais direcções envolvidas neste projecto são a Di-
recção de Contabilidade e Finanças, Direcção de Gestão 
do Risco e Direcção de Mercados Financeiros. 
O Banco identificou um conjunto de riscos que podem sur-
gir e vários factores mitigadores e acções de controlo para 
prevenir esses mesmos riscos.

Instrumentos financeiros

Em Julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 - 
Instrumentos Financeiros. A IFRS 9 entra em vigor para pe-
ríodos que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2018, 
com permissão para adopção antecipada, e vem substituir 
a IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração. 
Em Outubro de 2017, o IASB emitiu “Pagamentos Anteci-
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pados com Compensação Negativa” (modificações à IFRS 
9). As modificações são efectivas para períodos anuais 
que se iniciem em 1 de Janeiro de 2019, com adopção 
antecipada permitida.
O BCGA irá aplicar a IFRS 9, como emitida a Julho de 2014, 
com referência ao período que se inicia em 1 de Janeiro de 
2018, e irá adoptar antecipadamente as modificações da 
IFRS 9 efectuadas na mesma data. Actualmente encontra-
-se em curso o processo de quantificação dos impactos, 
que não está ainda finalizado. Estes impactos poderão ser 
tipificados nas seguintes componentes:
• Requisitos de imparidade (ver (ii));
• Alterações na classificação e mensuração, que não es-

tejam relacionados com imparidade (ver (i) e (ii)); e
• Imposto diferido.
Face à adopção da norma, conforme definido pelo BNA, 
nas demonstrações financeiras com referência a 31 de 
Março de 2018, o processo de transição ainda não se en-
contra finalizado. Os principais processos ainda em curso 
podem ser resumidos como segue:
• Revisão e adaptação das políticas, dos processos 

contabilísticos e de controlo interno associados. 
• Enquadramento do modelo de negócio de acordo com 

o definido na norma para definição da classificação 
dos instrumentos ou portfolios de instrumentos;

• Conclusão da análise das características dos instru-
mentos (Solely Payments of Principal and Interest – 
SPPI) relevante para a sua classificação;

• Conversão dos sistemas aplicacionais, nomeadamen-
te de cálculo de imparidade e gestão dos títulos à luz 
dos novos requisitos da norma e alteração subsequen-
te dos controlos associados;

• Adaptação da estrutura de governo;
• Finalização dos modelos de cálculo da perda esperada 

(ECL); e
• Estão ainda a ser tomadas um conjunto de decisões, 

a ser aprovados pressupostos e métodos de cálculo e 
registo.

I – Classificação – Activos financeiros

A IFRS 9 contém uma nova abordagem de classificação e 
mensuração para activos financeiros que reflecte o modelo 
de negócio utilizado na gestão do activo, bem como as 
características dos seus cash flows.
A IFRS 9 inclui três categorias principais de classificação 
para activos financeiros: mensurados ao custo amortiza-
do, ao justo valor com alterações no rendimento integral 
(FVOCI – Fair Value through Other Comprehensive Income) 
e ao justo valor com alterações em resultados (FVTPL - 
Fair Value through Profit or Loss). Consequentemente, são 
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eliminadas as categorias existentes na IAS 39 de “Held to 
Maturity”, “Loans and Receivables” e “Available for Sale”.
Um activo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
cumprir, em simultâneo, com as características seguintes 
e não for designado ao FVTPL (utilização da Fair Value Op-
tion):
• o activo financeiro é detido num modelo de negócio 

cujo objectivo principal é a detenção de activos para 
recolha dos seus cash flows contratuais (HTC – Held 
to collect); e

• os seus cash flows contratuais ocorrem em datas es-
pecíficas e correspondem apenas a pagamentos de 
capital e juro do montante em dívida (SPPI – Solely 
Payments of Principal and Interest).

• Um activo financeiro é mensurado ao FVOCI se cum-
prir, simultaneamente, com as características seguin-
tes e não for designado ao FVTPL (utilização da Fair 
Value Option):

• o activo financeiro é detido num modelo de negócio 
em que o objectivo é a recolha dos seus cash flows 
contratuais e a venda de activos financeiros (HTC and 
Sell – Held to collect and Sell); e 

• os cash flows contratuais ocorrem em datas específi-
cas e correspondem apenas a pagamentos de capital 
e juro do montante em dívida (SPPI).

No reconhecimento inicial de um instrumento de capital 
que não seja detido para negociação, o Banco pode irrevo-
gavelmente designá-lo ao FVOCI. Esta designação é efec-
tuada numa base casuística, investimento a investimento.
Todos os activos financeiros que não sejam mensurados, 
de acordo com os critérios descritos anteriormente, ao 
custo amortizado ou FVOCI, são mensurados ao FVTPL. 
Adicionalmente, no reconhecimento inicial, o Banco pode 
designar irrevogavelmente um activo financeiro, que de 
outra forma cumpre os requisitos para ser mensurado ao 
custo amortizado ou ao FVOCI, como FVTPL, se a desig-
nação eliminar significativamente o mismatch contabilísti-
co que de outra forma existiria (Fair Value Option).
Um activo financeiro é classificado numa destas catego-
rias no seu reconhecimento inicial. Ver (VIII) alusivo aos re-
quisitos de transição relativos à classificação de activos 
financeiros.
No âmbito da IFRS 9, os derivados embutidos em activos 
financeiros não são separados para efeitos de classifica-
ção, pelo que um instrumento hibrido é avaliado como um 
todo.

Avaliação do modelo de negócio

O Banco está a proceder, com referência a 1 de Janeiro 
de 2018, a uma avaliação do modelo de negócio no qual o 
instrumento financeiro é detido, ao nível do portfolio, dado 
que esta abordagem reflecte da melhor forma como é que 

os activos são geridos e como é que a informação é dispo-
nibilizada aos órgãos de gestão. A informação considerada 
nesta avaliação inclui:
• as políticas e objectivos estabelecidos para o portfolio 

e a operacionalidade prática dessas políticas, incluin-
do a forma como a estratégia da gestão se foca no 
recebimento de juros contratualizados, mantendo um 
determinado de perfil de taxa de juro, adequando a du-
ração dos activos financeiros à duração dos passivos 
que financiam estes activos ou na realização de cash 
flows através da venda dos activos;

• a forma como a performance do portfolio é avaliada e 
reportada aos órgãos de gestão do Banco;

• a avaliação dos riscos que afectam a performance do 
modelo de negócio (e dos activos financeiros detidos 
no âmbito desse modelo de negócio) e a forma como 
esses riscos são geridos;

• a remuneração dos gestores de negócio – e.g. em que 
medida a compensação depende do justo valor dos 
activos sob gestão ou dos cash flows contratuais re-
cebidos; e

• a frequência, volume e periodicidade das vendas nos 
períodos anteriores, os motivos para as referidas ven-
das e as expectativas sobre as vendas futuras. Con-
tudo, a informação sobre as vendas não deverá ser 
considerada isoladamente, mas como parte de uma 
avaliação global da forma como o Banco estabele-
ce objectivos de gestão dos activos financeiros e de 
como os cash flows são obtidos.

Os activos financeiros detidos para negociação e os ac-
tivos financeiros e geridos e avaliados ao justo valor (Fair 
Value Option) serão mensurados ao FVTPL, em virtude de 
não serem detidos nem para a recolha de cash flows con-
tratuais (HTC) nem para recolha de cash flows contratuais 
e venda de activos financeiros (HTC and Sell).
Avaliar se os cash flows contratuais correspondem somen-
te ao recebimento de capital e juros (SPPI)
Para efeitos desta avaliação, “capital” é definido como 
o justo valor do activo financeiro no seu reconhecimento 
inicial. “Juro” é definido como a contrapartida pelo valor 
temporal do dinheiro, pelo risco de crédito associado ao 
montante em dívida durante um determinado período de 
tempo e para outros riscos e custos associados à activi-
dade (ex. risco de liquidez e custos administrativos), bem 
como uma margem de lucro.
Na avaliação dos instrumentos financeiros em que os cash 
flows contratuais se referem exclusivamente ao recebi-
mento de capital e juros, o Banco considerou os termos 
contratuais originais do instrumento. Esta avaliação incluiu 
a análise da existência de situações em que os termos con-
tratuais possam modificar a periodicidade e o montante 
dos cash flows de forma a que não cumpram a condição de 
SPPI. No processo de avaliação, o Banco teve em consideração:
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• eventos contingentes que possam modificar a periodi-
cidade e montante dos cash flows;

• características que resultem em alavancagem;
• cláusulas de pagamento antecipado e de extensão da 

maturidade;
• cláusulas que possam limitar o direito do Banco re-

clamar os cash flows em relação a activos específicos 
(e.g. contratos com cláusulas que impedem o acesso 
a activos em caso de default – “non-recourse asset”); e

• características que possam modificar a compensação 
pelo valor temporal do dinheiro – e.g. reinicialização 
periódica das taxas de juro.

Um contrato com possibilidade de pagamento antecipado 
é consistente com o critério SPPI, se o montante de paga-
mento antecipado representar os montantes não pagos de 
capital e de juros do montante de capital em dívida, o que 
poderá incluir uma compensação razoável pela antecipa-
ção de pagamento.
Adicionalmente, um pagamento antecipado é consistente 
com o critério SPPI, se i) o activo financeiro for adquirido 
ou originado com um prémio ou desconto relativamente 
ao valor nominal contratual, ii) o pagamento antecipado 
representar substancialmente o montante nominal do con-
tracto acrescido dos juros contratuais periodificados, mas 
não pagos (poderá incluir uma compensação razoável pelo 
pagamento antecipado), e iii) o justo valor do pagamento 
antecipado é insignificante no reconhecimento inicial.

Avaliação do impacto

A norma terá impacto ao nível da classificação e mensura-
ção dos activos financeiros detidos a 1 de Janeiro de 2018 
da seguinte forma:
• Activos detidos para Negociação e Derivados deti-

dos para gestão de risco, que são classificados como 
“Held-for-Trading” e mensurados ao FVTPL no âmbito 
da IAS 39, serão mensurados igualmente ao FVTPL no 
âmbito da IFRS 9;

• Crédito a Clientes e aplicações junto de Instituições Fi-
nanceiras mensurados ao custo amortizado no âmbito 
da IAS 39, serão na sua generalidade mensurados ao 
custo amortizado no âmbito da IFRS 9;

• Investimentos em títulos detidos até à maturidade, 
mensurados ao custo amortizado no âmbito da IAS 
39, serão na sua generalidade mensurados ao custo 
amortizado no âmbito da IFRS 9;

• Investimentos em títulos de dívida que estão classi-
ficados como detidos para venda no âmbito da IAS 
39 podem, no âmbito da IFRS 9, ser mensurados ao 
custo amortizado, FVOCI ou ao FVTPL, dependendo 
de certas circunstâncias;

Crédito a Clientes e títulos de investimento que são men-
surados ao justo valor (Fair Value Option) no âmbito da IAS 
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39 continuarão a ser mensurados ao FVTPL no âmbito da 
IFRS 9;
A maioria dos instrumentos de capital, que são classifica-
das como detidos para venda no âmbito da IAS 39, serão 
mensuradas ao FVTPL no âmbito da IFRS 9. Contudo, al-
guns destes instrumentos de capital são detidas no âmbi-
to de um investimento estratégico de longo prazo e serão 
designadas ao FVOCI, a 1 de Janeiro de 2018.
Com base na análise efectuada até à data e na estratégia 
definida não se esperam alterações materiais ao nível do 
critério de mensuração associado aos activos financeiros 
do Banco.
II – Imparidade – Activos financeiros, compromissos e ga-
rantias financeiras
A IFRS 9 substitui o modelo de “perda incorrida” da IAS 
39 por um modelo forward-looking de “perdas de crédito 
esperadas (ECL)”, que considera as perdas expectáveis 
ao longo da vida dos instrumentos financeiros. Desta for-
ma, na determinação da ECL são tidos em consideração 
factores macroeconómicos bem como outra informação 
forward-looking, cujas alterações impactam as perdas es-
peradas.
O novo modelo de imparidade é aplicável ao seguinte con-
junto de instrumentos do Banco, que não se encontram 
mensurados ao FVTPL:
• Activos financeiros classificados como instrumentos 

de dívida (incluindo a carteira de crédito);
• Compromissos e garantias financeiras emitidas (para 

os quais a imparidade era calculada de acordo com a 
IAS 37 – Provisões, Passivos e Activos Contingentes).

No âmbito da IFRS 9, não é reconhecida imparidade em 
instrumentos de capital.
Os instrumentos sujeitos a imparidade serão divididos em 
três estágios tendo em consideração o seu nível de risco 
de crédito, conforme segue:
• Estágio 1: sem aumento significativo do risco de crédi-

to desde o momento de reconhecimento inicial. Neste 
caso, a imparidade reflectirá perdas de crédito espe-
radas resultantes de eventos de default que poderão 
ocorrer nos 12 meses seguintes à data de reporte.

• Estágio 2: instrumentos em que se considera que ocor-
reu um aumento significativo do risco de crédito desde 
o reconhecimento inicial, mas para os quais ainda não 
existe evidência objectiva de imparidade. Neste caso, 
a imparidade reflectirá as perdas de crédito esperadas 
resultantes de eventos de default que poderão ocorrer 
ao longo do período de vida residual esperado do ins-
trumento.

• Estágio 3: instrumentos para os quais existe evidência 
objectiva de imparidade, nomeadamente a ocorrência 
de default como resultado de eventos que resultaram 
em perdas. Neste caso, o montante de imparidade re-
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flectirá as perdas de crédito esperadas ao longo do 
período de vida residual esperado do instrumento.

Os requisitos de imparidade da IFRS 9 são complexos e 
requerem decisões da Gestão, estimativas e pressupos-
tos, particularmente nas seguintes áreas:
• Avaliação da existência de um aumento se risco signi-

ficativo desde o momento de reconhecimento inicial; e
•  Incorporação de informação forward-looking no cál-

culo da ECL, de forma a fornecer uma visão prospecti-
va sobre as perdas esperadas.

Cálculo das ECL

As ECL tratam-se de estimativas ponderadas de perdas de 
crédito que serão determinadas da seguinte forma:
• Activos financeiros sem sinais de imparidade à data 

de reporte: o valor actual da diferença entre os fluxos 
de caixa contratuais e os fluxos de caixa que o Banco 
espera receber;

• Activos financeiros com sinais de imparidade à data de 
reporte: a diferença entre o valor bruto contabilístico e 
o valor actual dos fluxos de caixa estimados;

• Compromissos de crédito não utilizados: o valor actual 
da diferença entre os fluxos de caixa contratuais resul-
tantes caso o compromisso seja realizado e os fluxos 
de caixa que o Banco espera receber;

• Garantias financeiras: o valor actual dos pagamentos a 
reembolsar esperados menos os valores que o Banco 
espera recuperar.

A IFRS 9 define os activos financeiros com sinais de impa-
ridade de forma semelhante aos activos financeiros com 
imparidade de acordo com a IAS 39 (ver nota 2.3).

Aumento significativo de risco de crédito 

No âmbito da IFRS 9, de forma a determinar se ocorreu um 
aumento significativo no risco de crédito (i.e. risco de in-
cumprimento) desde o momento de reconhecimento inicial 
do instrumento financeiro, o Banco irá considerar informa-
ção relevante e que se encontre disponível sem custos e/
ou esforço excessivo, incluindo tanto informação quantita-
tiva e qualitativa como uma análise baseada no histórico 
do Banco, expert judgement e forward-looking.
No âmbito da IFRS 9, a identificação do aumento signifi-
cativo de risco de crédito deverá ser realizada através da 
comparação entre:
• A PD lifetime remanescente no momento da data de 

reporte, com
• A PD lifetime remanescente neste momento, que terá 

sido estimada no momento inicial de reconhecimento 
da exposição. 

O Banco irá identificar a ocorrência de um aumento sig-
nificativo de risco de crédito para uma exposição através 
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da comparação entre a PD a 12 meses actual e a PD a 12 
meses estimada no momento de reconhecimento do con-
trato, como uma proxy para a comparação entre os valores 
de PD lifetime remanescente actual e a PD lifetime rema-
nescente calculada no momento inicial do contrato.
Como backstop, o Banco irá considerar que um aumento 
de risco de crédito ocorre sempre que um cliente tenha 
mais do que 30 dias de atraso. 
O Banco irá monitorizar a eficácia dos critérios utilizados 
para a identificação do aumento significativo de risco de 
crédito, através de avaliações regulares de forma a con-
firmar que:
• Os critérios são capazes de identificar aumentos signi-

ficativos do risco de crédito antes da entrada da expo-
sição em incumprimento;

• Os critérios não se encontram alinhados com o mo-
mento em que o cliente verifica 30 dias de atraso;

• O tempo médio entre a identificação do aumento sig-
nificativo de risco de crédito e o incumprimento é ra-
zoável;

• as exposições geralmente não transitam directamente 
do cálculo da ECL a 12 meses para uma situação em 
que apresentam sinais de imparidade;

• Não existe volatilidade injustificada no valor de impari-
dade de transferências entre o valor de ECL a 12 me-
ses e o valor de ECL lifetime.

Graus de risco de crédito

De acordo com a gestão actual do risco de crédito do Ban-
co cada cliente, e consequentemente as suas exposições, 
são alocados a um grau de risco da escala definida inter-
namente.
O Banco irá utilizar estes graus de risco como factor pri-
mordial na identificação do aumento de risco de crédito 
significativos no âmbito da IFRS 9.

Inputs na mensuração da ECL

Os principais inputs utilizados para a mensuração dos ECL 
numa base colectiva, devem incluir as seguintes variáveis:
• Probabilidade de Incumprimento (Probability of Default 

– PD);
• Perda dado o Incumprimento (Loss Given Default 

– LGD); e 
• Exposição dado o Incumprimento (Exposure at Default 

– EAD).
Estes parâmetros serão obtidos através de modelos es-
tatísticos internos, e outros dados históricos relevantes, 
tendo em conta modelos regulamentares já existentes e 
ajustados de forma a reflectir informação forward-looking.
As PD serão estimadas com base num determinado pe-
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ríodo histórico, e serão calculadas com base em modelos 
estatísticos. Estes modelos serão baseados em dados in-
ternos compreendendo tanto factores quantitativos como 
qualitativos. Caso exista uma alteração do grau de risco da 
contraparte ou da exposição, a estimativa da PD associa-
da irá também variar. As PD serão calculadas consideran-
do a maturidade contratuais das exposições.
Os graus de risco serão um input de elevada relevância 
para a determinação das PD associadas a cada exposição. 
O Banco irá recolher indicadores de performance e default 
acerca das suas exposições de risco de crédito com análi-
ses por tipos de Clientes e produtos.
A LGD é a magnitude da perda que se espera que ocorra 
caso a exposição entre em incumprimento. O Banco irá 
estimar os parâmetros de LGD com base no histórico de 
taxas de recuperação após a entrada em defaults de con-
trapartes. Os modelos de LGD irão considerar os colate-
rais associados, a tipologia da contraparte, o tempo em 
incumprimento, bem como os custos de recuperação. No 
caso de contratos garantidos por imóveis, é expectável 
que os rácios de LTV (loan-to-value) sejam um parâmetro 
de elevada relevância na determinação da LGD.
A EAD representa a exposição esperada caso a exposição 
e/ou cliente entre em incumprimento. O Banco irá obter 
os valores de EAD a partir da exposição actual da contra-
parte e de alterações potenciais ao valor actual permitido 
de acordo com as condições contratuais, incluindo amor-
tizações e pagamentos antecipados. Para compromissos 
e garantias financeiras, o valor da EAD irá considerar tanto 
o valor de crédito utilizado como a expectativa do valor 
potencial futuro que poderá ser utilizado de acordo com o 
contrato. 
Como descrito anteriormente, com excepção dos activos 
financeiros que consideram uma PD a 12 meses por não 
apresentarem um aumento significativo do risco de cré-
dito, o Banco irá calcular o valor da ECL tendo em conta 
o risco de incumprimento durante o período máximo de 
maturidade contratual do contrato. O período contratual 
máximo será considerado como o período até à data em 
que o Banco tem o direito de exigir o pagamento ou termi-
nar o compromisso ou garantia.

Informação forward-looking

No âmbito da IFRS 9, o Banco incorpora informação 
forward-looking tanto na sua avaliação do aumento de ris-
co significativo como na mensuração da ECL. O Banco irá 
desenvolver uma perspectiva futura das variáveis macroe-
conómicas relevantes com base na avaliação de especia-
listas internos e outros dados externos. Esta perspectiva 
representa uma previsão do que é mais expectável que 
venha a ocorrer e encontrar-se-á alinhada com dados uti-
lizados pelo Banco para outros objectivos, tais como pla-
neamento estratégico e orçamentação. 
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III – Classificação – passivos financeiros

A IFRS 9 mantém genericamente os requisitos existentes 
na IAS 39 no que concerne à classificação de passivos 
financeiros. 
Contudo, no âmbito da IAS 39 todas as variações de justo 
valor de passivos financeiros designados ao FVTPL (Fair 
Value Option) são reconhecidos nos resultados, enquanto 
que no âmbito da IFRS 9 estas variações de justo valor 
serão apresentadas da seguinte forma:
• o valor relativo à variação no justo valor atribuível a 

variações do risco de crédito do passivo será apresen-
tada em OCI; e 

• o restante valor da variação no justo valor será apre-
sentada em resultados.

IV – Desreconhecimento e modificação de contratos

A IFRS 9 incorpora os requisitos da IAS 39 para o desreco-
nhecimento de activos e passivos financeiros sem altera-
ções significativas.

V – Contabilidade de cobertura

No momento da adopção da IFRS 9, o Banco pode eleger 
como política contabilística a continuação da aplicação 
dos requisitos de contabilidade de cobertura da IAS 39 al-
ternativa aos requisitos do Capitulo 6 da IFRS 9. 
Actualmente o Banco não tem formalmente designadas no 
âmbito da IAS 39, quaisquer relações de cobertura conta-
bilística. 

VI – Divulgações

A IFRS 9 irá exigir um conjunto extenso de novas divulga-
ções, nomeadamente no que respeita à contabilidade de 
cobertura, risco de crédito e ECLs.

VII – Impacto em planeamento de capital

O regulador do Banco emitiu orientações sobre os requisi-
tos de transição no âmbito da implementação da IFRS 9.
É expectável que o principal impacto no capital regulatório 
do Banco no âmbito da implementação da IFRS 9 decorra 
da aplicação dos novos requisitos de imparidade.

VIII – Transição

As alterações de políticas contabilísticas resultantes da 
aplicação da IFRS 9 serão, genericamente, aplicadas de 
forma retrospectiva, com excepção das que se seguem:
• O Banco irá tirar proveito da excepção que permite a 

não reexpressão da informação comparativa de perío-
dos anteriores no que respeita a alterações de classi-
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ficação e mensuração (incluindo imparidade). As dife-
renças nos valores de balanço de activos e passivos 
financeiros resultantes da adopção da IFRS 9 serão 
reconhecidos em Reservas e Resultados Transitados, 
a 1 de Janeiro de 2018.

• A seguinte avaliação deverá ser feita com base nos 
factos e circunstâncias que existiam à data da aplica-
ção inicial:

• a determinação do modelo de negócio no qual o activo 
financeiro é detido;

• a designação e revogação de designações prévias de 
certos activos e passivos financeiros designados ao 
FVTPL;

• a designação de determinados instrumentos de capital 
que não sejam detidos para negociação como FVOCI; 
e

• Se um título de dívida apresentar baixo risco de crédito 
a 1 de Janeiro de 2018, o Banco determinará se o risco 
de crédito do activo não aumentou significativamente 
face ao reconhecimento inicial.

IFRS 15 - Rédito de contratos com Clientes

O IASB, emitiu, em 28 de Maio de 2014, a norma IFRS 15 
- Rédito de contratos com Clientes, com aplicação obriga-
tória em períodos que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro 
de 2018.
A sua adopção antecipada é permitida. Esta norma revo-
ga as normas IAS 11 - Contratos de construção, IAS 18 
- Rédito, IFRIC 13 - Programas de Fidelidade do Cliente, 
IFRIC 15 - Acordos para a Construção de Imóveis, IFRIC 
18 - Transferências de Activos Provenientes de Clientes e 
SIC 31 Rédito - Transacções de Troca Directa Envolvendo 
Serviços de Publicidade.
A IFRS 15 determina um modelo baseado em 5 passos de 
análise por forma a determinar quando o rédito deve ser 
reconhecido e qual o montante. O modelo especifica que 
o rédito deve ser reconhecido quando uma entidade trans-
fere bens ou serviços ao cliente, mensurado pelo montante 
que a entidade espera ter direito a receber. Dependendo 
do cumprimento de alguns critérios, o rédito é reconhecido:
i) No momento preciso, quando o controlo dos bens ou 
serviços é transferido para o cliente; ou
ii) Ao longo do período, na medida em que retracta a per-
formance da entidade.
O Banco irá iniciar um processo de avaliação dos efeitos 
potenciais desta norma.

IFRS 16 - Locações

O IASB, emitiu, em 13 de Janeiro de 2016, a norma IFRS 16 
– Locações, de aplicação obrigatória em períodos que se 
iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2019. A sua adopção 

antecipada é permitida desde que adoptada igualmente a 
IFRS 15. Esta norma revoga a norma IAS 17 – Locações.
A IFRS 16 retira a classificação das locações como opera-
cionais ou financeiras (para o locador), tratando todas as 
locações como financeiras.
Locações de curto-prazo (menos de 12 meses) e locações 
de activos de baixo valor (como computadores pessoais) 
são isentos de aplicação dos requisitos da norma.
O Banco irá iniciar um processo de avaliação dos efeitos 
potenciais desta norma, embora a esta data não tem regis-
tadas locações nas demonstrações financeiras.
As normas contabilísticas, alterações e interpretações emi-
tidas mas ainda não efectivas para o Banco, são as se-
guintes:

IFRIC 22 – Transacções em moeda estrangeira e 
contraprestação de adiantamentos

Foi emitida em 8 de Dezembro de 2016 a interpretação 
IFRIC 22, com data de aplicação obrigatória para períodos 
que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2018.
A nova IFRIC 22 vem definir que, tendo existido adianta-
mentos em moeda estrangeira para efeitos de aquisição 
de activos, suporte de gastos ou geração de rendimen-
tos, ao aplicar os parágrafos 21 a 22 da IAS 21, a data 
considerada de transacção para efeitos da determinação 
da taxa de câmbio a utilizar no reconhecimento do activo, 
gasto ou rendimento (ou parte dele) inerente é a data em 
que a entidade reconhece inicialmente o activo ou passi-
vo não monetário resultante do pagamento ou recebimen-
to do adiantamento na moeda estrangeiram (ou havendo 
múltiplos adiantamentos, as taxas que vigorarem em cada 
adiantamento). 
O Banco não espera que ocorra alterações significativas 
na adopção da presente interpretação.

IFRIC 23 – Incerteza sobre tratamento fiscal de imposto 
sobre rendimentos

Foi emitida em 7 de Junho de 2017 uma interpretação so-
bre como lidar, contabilisticamente, com incertezas sobre 
o tratamento fiscal de impostos sobre o rendimento, espe-
cialmente quando a legislação fiscal impõe que seja feito 
um pagamento às Autoridades no âmbito de uma disputa 
fiscal e a entidade tenciona recorrer do entendimento em 
questão que levou a fazer tal pagamento.
A interpretação veio definir que o pagamento pode ser 
considerado um activo de imposto, caso seja relativo a 
impostos sobre o rendimento, nos termos da IAS 12 apli-
cando-se o critério da probabilidade definido pela norma 
quanto ao desfecho favorável em favor da entidade sobre 
a matéria de disputa em causa.
Nesse contexto a entidade pode utilizar o método do mon-
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tante mais provável ou, caso a resolução possa ditar in-
tervalos de valores em causa, utilizar o método do valor 
esperado. 
A IFIRC 23 é aplicada para os exercícios que se iniciem 
em, ou após, 1 de Janeiro de 2019 podendo ser adoptada 
antecipadamente. 
O Banco não espera que ocorra alterações significativas 
na adopção da presente interpretação.

Outras alterações

• Em 19 de Janeiro de 2016 e aplicável aos períodos
que se iniciam em, ou após, 1 de Janeiro de 2017, al-
terações à IAS 12 que visaram clarificar os requisitos
de reconhecimento de activos por impostos diferidos
para perdas não realizadas para resolver divergências
praticadas.

• Em 29 de Janeiro de 2016 e aplicável aos períodos
que se iniciam em, ou após 1 de Janeiro de 2017, al-
terações à IAS 7, iniciativa de divulgações, exigindo às
empresas prestação de informação sobre alterações
nos seus passivos financeiros proporcionando infor-
mação que auxilie os investidores na compreensão do
endividamento das empresas.

• Os melhoramentos anuais do ciclo 2014-2016, emiti-
dos pelo IASB em 8 de Dezembro de 2016 introduzem
alterações à norma IFRS 12 (clarificação do âmbito de
aplicação da norma), com data efectiva em, ou após, 1
de Janeiro de 2017.

• Em 20 de Junho de 2016 e aplicável aos períodos que
se iniciam em, ou após, 1 de Janeiro de 2018, altera-
ções à IFRS 2 – Classificação e Mensuração de Tran-
sacções com pagamentos baseados em acções.

• Em 8 de Dezembro de 2016 e aplicável aos períodos
que se iniciam em, ou após 1 de Janeiro de 2018, alte-
rações à IAS 40 – Transferência de propriedades de in-
vestimento clarificando o momento em que a entidade
deve transferir propriedades em construção ou desen-
volvimento de, ou para, propriedades de investimento
quando ocorra alteração no uso de tais propriedades
que seja suportado por evidência (além do listado no
parágrafo 57 da IAS 40).

• Os melhoramentos anuais do ciclo 2014-2016, emiti-
dos pelo IASB em 8 de Dezembro de 2016 introduzem
alterações, com data efectiva de aplicação para perío-
dos que se iniciem em, ou após, 1 de Julho de 2018
às normas IFRS 1 (eliminação da excepção de curto
prazo para aplicantes das IFRS pela primeira vez) e IAS
28 (mensuração de uma associada ou joint venture ao
justo valor).

• Os melhoramentos do ciclo 2015-2017, emitidos pelo
IASB em 12 de Dezembro de 2017 introduzem altera-
ções, com data efectiva para períodos que se iniciem
em, ou após 1 de Janeiro de 2019, às normas IFRS
3 (remensuração da participação anteriormente deti-
da como operação conjunta quando obtém controlo
sobre o negócio), IFRS 11 (não remensuração da par-
ticipação anteriormente detida na operação conjunta
quando obtém controlo conjunto sobre o negócio), IAS
12 (contabilização de todas as consequências fiscais
do pagamento de dividendos de forma consistente),
IAS 23 (tratamento como empréstimos geral qualquer
empréstimo originalmente efectuado para desenvolver
um activo quando este se torna apto para utilização
ou venda).

O Banco não antecipa qualquer impacto na aplicação des-
tas alterações nas suas demonstrações financeiras.
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