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O desenvolvimento de Angola 
manifesta-se na sua economia, 

na sua cultura e na sua arte.
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MENSAGEM 
DA COMISSÃO

EXECUTIVA

Título: Nossa Ancestralidade (V) série Angola Muxima Uami
Artista: Álvaro Macieira
Dimensão: 80X120 cm
Ano: 2014
Técnica: Pintura acrílica s/tela



MENSAGEM DA COMISSÃO EXECUTIVA

MENSAGEM
DA COMISSÃO
EXECUTIVA
O ano de 2018 foi marcado pela implementação da nova 
política cambial definida pelas Autoridades, nomeadamen-
te o novo modelo de leilões de divisas que teve como prin-
cipal impacto uma forte desvalorização do Kwanza contra 
o USD e o EUR, de 46,23% e de 47,48%, respectivamente.

Este novo modelo de alocação de moeda estrangeira à 
economia, através de uma maior intervenção dos bancos 
comerciais, constituiu um desafio e uma oportunidade para 
o Banco Caixa Geral Angola (doravante Banco ou BCGA), 
tendo em vista o reforço da relação comercial com um con-
junto de clientes que tinham reduzido o seu envolvimento 
com o Banco, por não ser um dos bancos que habitual-
mente eram escolhidos pelo Banco Nacional de Angola 
(doravante “BNA”) para concretizar a alocação directa de 
divisas.

Para materializar esta oportunidade de reforço de negócio 
com os clientes é muito importante ter as equipas comer-
ciais focadas na gestão da relação, de modo a merecer a 
preferência dos clientes. Esta foi uma das áreas que mere-
ceu uma especial atenção por parte da gestão do Banco, 
com o desenvolvimento de acções de formação específi-

cas, tendo em vista o reforço da capacitação e a adequa-
ção das estruturas comerciais.

Por outro lado, e face às profundas alterações ocorridas 
nas regras de processamento das operações com o exte-
rior, fizemos uma avaliação aos nossos processos de tra-
tamento, validação e controlo das operações, no sentido 
de se conseguir incrementar os automatismos e reduzir a 
intervenção humana, mais sujeita a risco operacional e com 
níveis de serviço inferiores aos necessários.

Outro dos desafios que tem sido colocado à gestão do 
Banco, tem que ver com a liquidez em moeda nacional, 
que tem sido bastante pressionada pelas necessidades 
acrescidas dos clientes, para fazerem face às operações 
de alocação de divisas.
 
Também não ajudou a medida regulamentar decretada pelo 
BNA no último trimestre de 2017, da desobrigação dos ca-
tivos de moeda nacional para fazer face aos pedidos de 
transferências para o exterior. Esta medida provocou, sem 
dúvida, uma pressão suplementar sobre a liquidez do Ban-
co.

Como consequência do que atrás ficou exposto, verificou-
-se uma maior escassez na liquidez em moeda nacional e, 
consequentemente, uma pressão nas taxas dos depósitos, 
o que influenciou o desempenho da nossa margem finan-
ceira.

O ano de 2018 fica também marcado pela realização de um 
importante e ambicioso objectivo, que nos tínhamos pro-
posto alcançar até ao final do ano. Tratou-se da redução do 
gap da posição cambial. Este objectivo veio a revelar-se, já 
em 2018, ainda mais relevante depois de o BNA ter defini-
do limites para a posição cambial, em função dos Fundos 
Próprios Regulamentares.

A realização deste objectivo teve custos relevantes, uma 
vez que nos obrigou a uma estratégia de compra agressi-
va de divisas, com spreads acima dos de mercado, o que 
impactou negativamente no produto bancário, para além 
de que foi mais um factor de pressão sobre a liquidez em 
moeda nacional do BCGA, que obrigou, em certos perío-
dos, a recorrer a endividamento, nomeadamente no MMI, 
de custos mais elevados que os dos depósitos.

O que é facto é que a regularização desta debilidade per-
mitiu que pudéssemos reactivar a linha de negócio de CDI, 
aspecto que continua determinante para assegurar uma 
relação preferencial com os nossos clientes do segmen-
to de empresas e permitir materializar o nosso objectivo  
de de reforço da quota de mercado neste importante seg-
mento de mercado.
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Temos bem a noção de que o objectivo de crescimento de 
quota, no segmento de empresas, carece de mais e me-
lhor serviço, o qual só pode ser conseguido com uma área 
de operações eficiente, com equipas comerciais altamente 
focadas e com competências específicas deste segmento, 
para além de uma proposta de valor adequada, flexível e 
atractiva para os clientes.

É por isso que iniciámos um processo de avaliação dos 
sistemas de informação, começando pela área mais crítica, 
a das operações com o estrangeiro. Pretende-se avaliar os 
gaps do Banco e desenhar soluções alternativas que per-
mitam corresponder às exigências de reporte, da supervi-
são, por um lado, e permitir a oferta de um serviço diferen-
ciador e orientado para o cliente, por outro.

Na senda da tendência de reforço das obrigações regula-
mentares impostas pelo Banco Nacional de Angola, e na 
sequência do Instrutivo nº 7/2018 de 19 de Junho 2018, o 
BNA definiu uma nova responsabilidade para os Bancos 
Comerciais, criando uma função independente de controlo 
cambial.  Nesse âmbito, foi criado um novo órgão de estru-
tura designado Gabinete de Supervisão e Controlo Cambial 
(GSC) que tem como principal missão assegurar o rigoroso 
cumprimento de toda a legislação e regulamentação cam-
bial em vigor.

Paralelamente a todas as alterações de política e regula-
mentação por parte das entidades de supervisão, nomea-
damente o BNA e, por via do accionista maioritário, o BCE, 
fechámos o exercício de 2018 em base IFRS 9, num ano em 
que, durante o exercício, houve a necessidade de fazer um 
duplo reporte, IFRS 9 ao accionista bancário CGD e IAS39 
ao BNA, que só aceitou as contas em IFRS 9 no fecho de 
2018.

Considerando a significativa depreciação do Kwanza, con-
tra o USD e EUR, acima referida, e dado que a exposição 
cambial do Banco foi longa (muito influenciada pela carteira 
de Obrigações do Tesouro indexadas aos dólares america-
nos) os Resultados de Operações Financeiras tiveram um 
peso muito relevante no Produto Bancário.

De salientar o significativo incremento das comissões, as 
quais cresceram, em termos homólogos, cerca de 42,5%, 
contribuindo assim para a melhoria do Produto Bancário 
do Banco, isto apesar da redução registada nas comissões 
de crédito, muito influenciadas pelo decréscimo acentuado 
da carteira de crédito e pelo aumento do crédito Non Per-
forming (NPL).

O NPL é, aliás, uma das principais preocupações da ges-
tão, dado que continuou a agravar-se com a entrada de 
novas operações e não registou saídas o que fez com que 

o rácio de NPL em Dezembro de 2018 se tivesse situado 
em cerca de 20%. 

O modelo de acompanhamento dos clientes com dificulda-
des financeiras, face ao insucesso registado na recupera-
ção de crédito vencido, terá que ser reformulado, tendo em 
vista assegurar um acompanhamento mais próximo, atem-
pado e com uma lógica mais orientada para a negociação 
proactiva e reestruturação, em detrimento do accionamen-
to de garantias que se tem revelado infrutífero.

Apesar das dificuldades na recuperação de crédito, o Ban-
co mantém como objectivo crescer na produção de crédito 
novo, nomeadamente em clientes de bom risco, mais foca-
do no curto prazo e com uma estratégia de alargamento da 
base de clientes, ou seja, de diversificação de risco.

Com as perspectivas de crescimento da economia e a es-
tratégia anunciada pelo Governo Angolano, no sentido de 
diversificação económica, tendo em vista a redução da de-
pendência actual de um único produto, o petróleo, é funda-
mental posicionarmo-nos para apoiarmos os bons projec-
tos que se enquadrem no perfil de risco definido.

A captação de recursos, face às pressões sobre a liquidez, 
já referidas anteriormente, continua a ser uma área de gran-
de atenção do Banco. Pretende-se reforçar o contributo da 
área de Banca de Retalho, com ênfase no segmento de 
clientes Affluent, face à maior estabilidade dos depósitos 
deste segmento. Em 2018, e face aos constrangimentos 
de mercado, esta foi uma área em que ficámos aquém do 
desejado. 

Por isso, é fundamental continuar a desenvolver uma estra-
tégia de crescimento no segmento de Particulares Affluent, 
com o reforço da relação com os clientes, bem como con-
solidar e incrementar a nossa presença no segmento de 
banca de empresas, onde o sector dos recursos minerais 
e petrolífero tem merecido e vai continuar a merecer uma 
especial atenção.

Para concluir, referir a preocupação com a formação dos 
nossos quadros, a sua realização profissional e o desen-
volvimento da sua carreira. Em 2018, iniciámos um modelo 
de formação menos generalista e mais orientado para ne-
cessidades específicas, desenhada com o apoio de con-
sultores externos, bem como formação pós-graduada para 
quadros intermédios de elevado potencial, tendo em vista 
prepará-los para assumir novos desafios dentro do Banco 
a curto e médio prazo.
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Nesse sentido, formalizámos em 2018 a nossa adesão ao 
clube de investidores da Escola de Negócios da Universi-
dade Católica de Angola que nos dá acesso a um conjunto 
de cursos com a participação de professores internacio-
nais, bem como a programas “à medida”. Tencionamos po-
tenciar esta parceria para intensificar a formação dos nos-
sos quadros com maior margem de progressão.

Globalmente, consideramos que, não obstante todos os 
desafios e dificuldades, o ano de 2018 foi um ano positi-
vo, e compete-me, em nome da Comissão Executiva do 
Banco Caixa Geral Angola, agradecer, em primeiro lugar 

VOGAL

António Santos Domingos

VOGAL

Pedro Fernando Raposo Marques

aos nossos Colaboradores, pela capacidade e competên-
cia evidenciados, ao apoio dos nossos fornecedores que, 
num contexto difícil e complexo foram capazes de respon-
der aos nossos desafios, nem sempre fáceis de concreti-
zar, aos nossos accionistas pela confiança demonstrada na 
equipa de gestão.

Por último, agradecer aos nossos clientes a preferência de-
monstrada, à qual queremos corresponder com mais e me-
lhor serviço e cada vez melhor capacidade para perceber 
as suas necessidades e apresentar propostas de valor que 
vão de encontro às suas expectativas.

PRESIDENTE

Francisco José dos Santos Silva

VOGAL

Francisco José Rosado dos Santos

VOGAL

Francisco Manuel dos Reis Luiz de Oliveira da Silva
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QUEM
SOMOS

Título: o Alvo
Artista: Sozinho Lopes
Dimensão: 44,5X109 cm
Ano: 2009
Técnica: Técnica mista,ráfia de coqueiro, 
colagem e pintura acrilica s/tela



QUEM SOMOS

 > A NOSSA HISTÓRIA

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, ten-
do o seu activo e passivo sido nessa mesma data, incorpo-
rados numa sociedade de direito angolano com o nome de 
Banco Totta de Angola, detida maioritariamente (99,96%) 
pelo grupo financeiro espanhol Santander, através do Ban-
co 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, SA. 

Os restantes 49% do capital ficaram distribuídos pelos se-
guintes accionistas angolanos: Sonangol E.P., com 24%, os 
empresários António Mosquito e Jaime de Freitas com 12% 
cada e a Sonangol Holdings, com 1%.
 
Em 8 de Julho de 2015 o Banco Santander Totta, S.A., 
exerceu a opção de venda da sua participação de 49% no 
capital social da sociedade Partang, SGPS, S.A, passando 
esta sociedade a ser detida a 100% pela Caixa Geral de 
Depósitos. 

Com 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 oito Províncias e é uma instituição essencialmen-
te direccionada para o segmento das grandes e médias 
empresas e mercado Affluent, aproveitando do facto de 
poder contar com uma grande presença internacional e 
permitindo que o Caixa Angola tenha como assinatura:  

UM BANCO LOCAL. UMA REDE GLOBAL.

> A nossa História

RELATÓRIO E CONTAS 2018 10 <ÍNDICE 



QUEM SOMOS

 > MISSÃO, VISÃO E VALORES

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

> Missão, Visão e Valores

A melhoria na demografia e a crescente estabilidade eco-
nómica e social, tornam-no num mercado apetecível e rico 
em oportunidades, podendo o BCGA proporcionar aos 
seus clientes, a experiência e o conhecimento local apro-
fundado, necessário para operar um negócio bem sucedi-
do em África.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Ser a instituição financeira 
líder a nível continental, capaz 
de servir todo o território, 
oferecendo uma experiência 
diferenciada aos seus clientes 
e criando valor para as 
sociedades envolventes. 

Ser líder nos serviços financeiros 
em Angola, através da excelência 
do serviço e da inovação, de forma 
a trazer valor acrescentado a todos 
os stakeholders, e a fazer a ligação 
entre África e o resto do mundo. 

> Rigor;
> Transparência;
> Segurança;
> Responsabilidade;
> Integridade;
> Respeito. 
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 > PRINCÍPIOS ÉTICOS

A conduta ética no seio das empresas é um factor particu-
larmente relevante para o desenvolvimento e crescimento 
das instituições e designadamente das instituições finan-
ceiras, susceptível de contribuir com benefícios acrescidos, 
como sejam a atracção e fidelização de Clientes, a satis-
fação das expectativas das partes interessadas internas e 
externas, a diferenciação e consolidação reputacional, os 
ganhos de eficiência nos processos produtivos ou a gestão 
prudente dos riscos.

A gestão da ética nos negócios constitui uma ferramenta 
fundamental na tomada de decisões em contexto empre-
sarial, uma vez que a grande maioria destas decisões tem, 
explícita ou implicitamente, algum conteúdo ético. Torna-
-se assim necessário que existam instrumentos que forma-
lizem e operacionalizem esta gestão da ética, assumindo 
especial importância o Código de Conduta.

Nesta linha, o BCGA, como membro da ABANC, é subscri-
tor do Código de Conduta aprovado em Assembleia Geral 
da associação em 28 de Março de 2003.

Além disso, o BCGA tem o seu próprio Código de Conduta, 
que como parte integrante do sistema de normas internas 
foi publicado pela primeira vez aos 7 de Dezembro de 2011, 
estando sujeito a revisão anual por parte do Conselho de 
Administração. A versão mais actualizada do Código de 
Conduta do BCGA encontra-se publicada no BCGA pela 
O.S. n.º18/2016, actualizado por deliberação de CA de 30 
de Novembro de 2018. 
 
O Código de Conduta contribui para a consolidação de 
uma cultura organizacional assente em princípios éticos e 
boas práticas, pelo que todos os membros dos Órgãos So-
ciais e todos colaboradores do Banco estão obrigados a 
conhecê-lo e a velar pelo seu estrito cumprimento. 

A fim de melhorar o seu conhecimento e obter-se assim 
um maior impacto do Código de Conduta nos seus desti-
natários (i.e. membros dos Órgãos Sociais, colaboradores, 
estagiários, prestadores de serviços e mandatários), em 
2017, no âmbito das acções formativas de antigos e novos 
colaboradores admitidos pelo BCGA, foram submetidos às 
sessões de formação presencial, um total de 158 colabora-
dores, constituindo um público-alvo de elementos que não 
tiveram resultados satisfatórios no programa de formação 
em matéria de Compliance ao longo de 2017, assim como 
os demais que, naquele exercício pelas mais variadas ra-
zões, foram identificados com tendo estado ausentes.
   
O Gabinete de suporte à Função Compliance (GFC) acom-
panha a adopção do Código de Conduta mediante tomada 
de conhecimento de processos disciplinares instruídos, e 
sempre que necessário, mediante identificação de situa-
ções que venham a ser detectadas no âmbito do desen-
volvimento das suas actividades, realçando-se neste requi-
sito a actividade de supervisão funcional do processo de 
gestão das reclamações, e ainda mediante o processo de 
pedidos de esclarecimentos.

O GFC está igualmente incumbido de se pronunciar so-
bre as necessárias adaptações a introduzir em virtude das 
alterações regulamentares e/ou evolução do contexto, 
destacando-se neste particular em 2018 o lançamento da 
campanha de consulta interna para a revisão do Código 
de Conduta do BCGA, que no seguimento das contribui-
ções dos vários OE´s foram os mesmos consolidados na 
versão draft, perspectivando-se a sua apreciação em sede 
do Conselho de Administração em Abril de 2019.

O Código de Conduta está disponível para consulta na 
Intranet e no website (https://www.caixaangola.ao/resour-
ces/institucional/Codigo_Conduta_Caixa_Angola_VFinal_
Fev2017.pdf) do BCGA.

> Princípios Éticos  
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 > RESPONSABILIDADE SOCIAL

No Banco Caixa Geral Angola assumimos um compromis-
so com a sociedade, contribuindo de forma activa e res-
ponsável para o enriquecimento económico, sociocultural 
e sustentável do país, através de acções que assentam em 
princípios economicamente viáveis e de valor acrescentado 
para a sociedade.

É com base nestes princípios que o Banco suporta a sua 
política de concessão de patrocínios, promovendo projec-
tos que vão de encontro com os valores da Marca, com a 
Missão Institucional, que promovam a literacia bancária da 
sociedade angolana, a inovação, a divulgação tecnológica, 
cultural e desportiva do país, a preservação ambiental e o 
desenvolvimento sustentável, a formação de jovens estu-
dantes de elevado potencial, projectos que promovam a 
melhoria da qualidade de vida dos sectores mais despro-
tegidos da sociedade, nomeadamente crianças e idosos.

Assim em 2018, o Banco Caixa Geral Angola este presente 
em:

Responsabilidade Social:

• Grupo de Amizade - Doação de equipamento mate-
rial às Escolas Padre Humberto Negrini e Irmão Carlos 
Teshe que serve crianças carenciadas.

• Doação à Paróquia da Sagrada Família - para a reali-
zação de actividades de cariz social e filantrópico.

Patrocínios Culturais: 

Através da iniciativa CAIXA ARTES, o Banco Caixa Geral 
Angola desempenha um papel activo na vida cultural do 
país, na dinamização e apoio a eventos culturais num es-
pectro multidisciplinar de manifestações artísticas que ce-
lebrem a excelência e almejem o estímulo da produção, 
inovação e valorização artística angolana. 

Promovendo e incentivando, desta forma a criação e divul-
gação da língua portuguesa, da arte e da cultura angolana.

Instituto Camões – 2 exposições 

METAMORFÓSES do artista: JORGE GUMBE – Exposição 
individual de pintura (obras inéditas), patente de 19 de Ju-
nho a 19 de Julho de 2018.
  
FORMAS E SIMBOLOGIAS do artista VAN (FRANCISCO 
VAN DÚNEM) – Exposição retrospectiva de pintura, alusiva 
aos 40 anos de percurso artístico, patente de 11 de Outu-
bro a 13 de Novembro.
 

Memorial Dr. António Agostinho Neto (MAAN) – 3 Concer-
tos Musicais

Totty Sa´Med, realizado a 19 de Outubro;
Kizua Gourgel, realizado a 23 de Novembro; e
Romeu Miranda, realizado a 14 de Dezembro.

Guilherme Mampuya - Exposição retrospectiva dos 12 
anos de carreira do artista, com homenagem ao dia de Áfri-
ca, patente no Museu de História Natural, de 24 de Maio a 
24 de Julho.

Oba – Office building for Architects - Exposição Colectiva 
de Arquitectura - “Emerging Architecture studio based in 
Luanda”, patente no Museu de História Natural, Luanda, de 
30 de Outubro a 20 de Novembro.

Outros Patrocínios:

Embaixada de Portugal - Evento realizado a 11 de Junho 
de 2018, por ocasião do dia de Portugal, Camões e das Co-
munidades Portuguesas para celebrar a fraternidade entre 
o povo português e o povo angolano.

Centro Português de Fundações – 12º encontro de Funda-
ções da CPLP, sob o lema “Desenvolvimento e Sociedade 
Civil”, realizado em São Tomé e Príncipe, de 9 a 11 de Ju-
lho.

Media Rumo - 2ª edição do Fórum de Mercado de Capitais, 
20 de Novembro, Hotel Centro de Convenções de Talatona 
(HCTA), com intervenção do Administrador Executivo para 
as áreas financeiras do Banco, Dr. Francisco Rosado San-
tos, no Painel denominado Privatizações em Bolsa: Desa-
fios e Oportunidades.

> Responsabilidade Social
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 > ONDE ESTAMOS

Com 142 anos de história, a Caixa Geral de Depósitos 
(CGD) criada em 1876, afirma-se com uma vasta presença 
nos principais mercados financeiros internacionais. 

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

 / Presença Internacional da CGD

 / Presenças Bancárias do Grupo

CGD (Portugal)
Caixa - Banco de Investimento (Lisboa + Madrid)
Sucursal de França
Banco Caixa Geral (Espanha)
Banco Nacional Ultramarino (Macau)
Banco Interatlântico (Cabo Verde)

Banco Caixa Geral Angola
Banco Caixa Geral Brasil
Banco Comercial e de Investimentos (Moçambique)
Banco Comercial Atlântico (Cabo Verde)**
Mercantile Bank Holdings (África do Sul)**
Escritórios de representação*

*Inclui o CGD London Office.
**venda de participação
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QUEM SOMOS

Adicionalmente, o Grupo está presente em países do con-
tinente Africano, nomeadamente em Angola, onde o BCGA 

CABINDA
(1)

LUANDA 
(26)

BENGUELA
(4)

ZAIRE
(1)

KWANZA
SUL
(2)

LUNDA SUL
(1)

HUÍLA
(1)

HUAMBO
(1)

NAMIBE
(1)

22 Agências 
4 CEP
2 Agências especializadas

BENGO

UÍGE

KWANZA
NORTE

MALANJE LUANDA
NORTE

MOXICO

KUANDO KUBANGO

BIÉ

CUNENE

 / Presença do BCGA em Angola

tem como objectivo consolidar a sua presença nos próxi-
mos anos, tanto em Luanda como nas restantes províncias.
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PRINCIPAIS
INDICADORES

Título: Fórmula Secreta (Pemba)
Artista: Ângelo de Carvalho Júlio
Dimensão: 77X161,5 cm
Ano: 2013
Técnica: Pintura acrílica s/madeira



PRINCIPAIS INDICADORES

2018 2017 Δ%
ACTIVIDADE  

Margem Financeira 21.287.197 22.345.204 -4,7%  

Margem 
Complementar 3.921.666 2.751.151 42,5%  

Resultado              
de Operações 
Financeiras

14.661.196 1.088.267 1247,2%  

Produto Bancário 39.052.827 25.219.922 54,8%  

Resultado Líquido 20.548.878 7.656.296 168,4% 

RENDIBILIDADE   

Return On Equity 
(ROE) 31,5% 14,4% 118,8% 

Return On Assets 
(ROA) 5,7% 2,6% 119,2% 

EFICIÊNCIA

Cost-To-Income 32,9% 42,1% -21,9%  

ESTRUTURA  

Activo Total 362.280.808 295.158.514 22,7% 

Transformação 28,5% 36,2% -21,2%  

SOLVÊNCIA

Rácio de 
Solvabilidade 
Regulamentar

50,3% 47,0% 7,0% 

(Valores em milhares AOA)

PRINCIPAIS 
INDICADORES
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GOVERNO 
SOCIETÁRIO 

Título: A Visão da Victoria de Samotraça
Artista: Guilherme Mampuya
Dimensão: 200X125 cm
Ano: 2014
Técnica: Pintura acrilica s/tela



GOVERNO SOCIETÁRIO

GOVERNO 
SOCIETÁRIO

 > ESTRUTURA ACCIONISTA
O capital social do BCGA, com referência a 31 de De-
zembro de 2018, é do montante de 8.575.000.000 AOA  
(oito mil quinhentos e setenta e cinco milhões de Kwanzas). 

• A sociedade Partang, SGPS, S.A, é uma sociedade 
detida a 100% pela Caixa Geral de Depósitos, maior 
instituição bancária em Portugal. 

• A Sonangol E.P., Sociedade Nacional de Combustíveis 
de Angola, criada em 1976 e detida a 100% pelo Es-
tado Angolano, exerce a sua actividade comercial em 
vários domínios da economia Nacional e Internacional, 

> Estrutura Accionista 

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%

A distribuição do capital social em 31 de Dezembro de 
2018, era a seguinte:
 

principalmente ligada à extracção e exploração de pe-
tróleo e gás, mas com diversas actividades comple-
mentares de apoio à economia Nacional. 

• Os accionistas António Mosquito e Jaime de Freitas 
são dois empresários angolanos de referência que de-
senvolvem a sua actividade de forma transversal na 
economia Nacional. 
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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 
José João Guilherme  

1º-VICE-PRESIDENTE 
Francisco Ravara Cary 

2º VICE-PRESIDENTE E PCE 
Francisco José dos Santos Silva  

3º VICE-PRESIDENTE 
António dos Santos Domingos 

VOGAL 
Pedro Fernando Raposo Marques 

VOGAL 
Francisco José Rosado dos Santos 

VOGAL 
Francisco Manuel dos Reis Luiz de Oliveira da Silva 

VOGAL 
Carlos Manuel Amaral de Pinho (**) 

VOGAL 
Raquel Rute da Costa David Vunge  

VOGAL 
António Mosquito Mbakassy 

VOGAL 
Miguel Francisco Luís Manuel (***)

> Órgãos Sociais  

COMISSÃO EXECUTIVA 

PRESIDENTE 
Francisco José dos Santos Silva 

VOGAL 
António Santos Domingos 

VOGAL 
Pedro Fernando Raposo Marques  

VOGAL 
Francisco José Rosado dos Santos 

VOGAL 
Francisco Manuel dos Reis Luiz de Oliveira da Silva

CONSELHO FISCAL

MEMBROS EFECTIVOS

PRESIDENTE 
Maria Luísa Perdigão Abrantes  

VICE-PRESIDENTE 
António José Nascimento Ribeiro

VOGAL 
João de Sousa Martins

SUPLENTES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

1º SUPLENTE 
Joaquim Paulo Taveira de Sousa (****)  

2º SUPLENTE 
Salomão Jorge Barbosa Ribeiro 

(*) – Renunciou ao cargo, com efeitos a 24 de Setembro de 2018, data em que os 
accionistas, por Deliberação Unânime por Escrito, indicaram um novo Presidente, 
o senhor Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes, desde 31 de Outubro de 2018. 

(**) Em Janeiro de 2018 faleceu o Vogal senhor Germano Manuel Bastos Amaral, 
tendo o Conselho de Administração, em reunião do dia 31 de Outubro de 2018, deli-
berado cooptar o senhor Carlos Manuel Amaral de Pinho para o substituir. 

(***) Administrador Independente. 

(****) O suplente senhor Joaquim Paulo Taveira de Sousa apresentou a sua renúncia 
com efeitos à data de 31 de Março de 2017 não tendo sido eleito substituto
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 > ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO 
CORPORATIVA

Em 2018, há a destacar a criação de um Gabinete e a reor-
ganização de uma Direcção: 

• Pela Comissão Executiva foi criado a Direcção de Ris-
cos de Crédito (DRC) e o Gabinete de Supervisão e 
Controlo Cambial (GSC);  

• Pela Comissão Executiva foi reorganizada em alinhamen-
to com o Grupo CGD, a Direcção de Gestão de Risco. 

Sendo assim, segue abaixo o organograma actual do Ban-
co, dividido em 2 partes:

• Parte I – Órgãos Sociais, Comissões e Comités Dele-
gados; 

• Parte II – Restantes Órgãos de Estrutura.

> Estrutura de Governação Corporativa  

Concelho Fiscal (CF)

Comissão de Gestão
de Risco (CGR)

Comissão de 
Controlo Interno (CCI)

Comité de Acompanhamento
do Risco de Crédito (CARC)

Comité de Risco Operacional
e Controlo Interno (ROCI)

Comité de Controlo de 
Custos e Compras (C4)

Comité de Património 
e Obras (CPO)

Comité de Negócios 
e Produtos (CNP)

Comité de Análise
e Resolução (CAR)

Comité de Gestão de Activos
e Passivos (ALCO)

Comité de Crédito (CCR)

Direcções e Gabinetes

Comissão Executiva (CE)

Conselho de 
Administração (CA)

Comissão de 
Vencimentos (CV)Assembleia Geral

Parte I - Órgãos Sociais, Comissões e Comités Delegados 
 / Parte I – Órgãos Sociais, Comissões e Comités Delegados
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Conselho de Administração

Nos termos do Estatuto da Sociedade, o Conselho de Ad-
ministração (CA) é constituído por 11 membros, com um 
mandato de 3 anos (Art. 12º), estando a gestão diária cor-
rente dos negócios da Sociedade a cargo de uma Comissão 
Executiva, tal como consta da delegação de competências. 

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

O Regulamento do Conselho de Administração está devi-
damente formalizado e responde em tudo ao disposto no 
ponto 3 do Artigo 9º do Aviso nº 1/13 do BNA. Parte II – 
Restantes Órgãos de Estrutura.

Compete ao CA gerir as actividades 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 elabo-
rar os regulamentos e as instruções que julgar conve-
niente; 

• Contratar os trabalhadores da sociedade, estabelecen-
do as respectivas condições contractuais, e exercer em 
relação aos mesmos o correspondente poder directivo 
e disciplinar; 

• Constituir mandatários com poderes que julgar conve-
nientes; 

• Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, mó-
veis ou imóveis, incluindo participações sociais, e reali-
zar investimentos, quando o entenda conveniente para 
a Instituição; 

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

• Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e 
passivamente, podendo confessar, desistir ou transigir 

> Estrutura de Governação Corporativa  

DMK
Direcção 

de Marketing

DJR
Direcção Jurídica 
e de Recuperação 

de Crédito

GFC
Gabinete de Suporte

à Função 
Compliance

DIP
Direcção de

 Investimentos 
e Petróleos

DBE
Direcção 
de Banca

de Empresas

GCC
Gabinete 

de Controlo
Comercial

GSC
Gabinete de 
Supervisão e 

Controlo Cambial

DSO
Direcção 

de Suporte
Operacional

DSI
Direcção 

de Sistemas
de Informação

DOQ
Direcção de 
Organização
e Qualidade

DPO
Direcção de 
Património

e Obras

GPC
Gabinete de 

Planeamento e 
Controlo de Gestão

DBR
Direcção 
de Banca

de Retalho

DGE
Direcção 

de Grandes
Empresas

CA
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

CE
COMISSÃO 
EXECUTIVA

SEC
SECRETARIADO

Parte II – Restantes Órgãos de Estrutura

DRC
Direcção 
de Riscos
de Crédito

DGR
Direcção 
de Gestão
do Risco

DCS
Direcção de 

Compras Serviços 
e Segurança

DCT
Direcção de

Contabilidade

DRH
Direcção de 

Recursos 
Humanos

DMF
Direcção 

de Mercados
Financeiros

DAI 
Direcção 

de Auditoria 
Interna

 / Parte II – Restantes Órgãos de Estrutura
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Conselho de Administração

Nos termos do Estatuto da Sociedade, o Conselho de Ad-
ministração (CA) é constituído por 11 membros, com um 
mandato de 3 anos (Art. 12º), estando a gestão diária cor-
rente dos negócios da Sociedade a cargo de uma Comissão 
Executiva, tal como consta da delegação de competências. 

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

O Regulamento do Conselho de Administração está devi-
damente formalizado e responde em tudo ao disposto no 
ponto 3 do Artigo 9º do Aviso nº 1/13 do BNA. Parte II – 
Restantes Órgãos de Estrutura.

Compete ao CA gerir as actividades 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 elabo-
rar os regulamentos e as instruções que julgar conve-
niente; 

• Contratar os trabalhadores da sociedade, estabelecen-
do as respectivas condições contractuais, e exercer em 
relação aos mesmos o correspondente poder directivo 
e disciplinar; 

• Constituir mandatários com poderes que julgar conve-
nientes; 

• Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, mó-
veis ou imóveis, incluindo participações sociais, e reali-
zar investimentos, quando o entenda conveniente para 
a Instituição; 

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

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

• Exercer as demais competências que lhe sejam atribuí-
das por lei ou pelos estatutos e deliberar sobre quais-
quer outros assuntos que não caibam na competência 
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 do BCGA, sem competências deliberativas, 
constituindo-se como fóruns privilegiados de controlo, de-
bate e apoio à tomada de decisões, nomeadamente me-
diante a elaboração de recomendações.

De acordo com os assuntos em análise existem as seguin-
tes comissões:

• Comissão de Controlo Interno (“CCI”); 

• Comissão de Gestão do Risco (“CGR”).

Comissão de Controlo Interno (“CCI”) 

A Comissão de Controlo Interno (“CCI”), criada por delibe-
ração de 24 de Novembro de 2014 do Conselho de Admi-
nistração para ser dado cumprimento ao estabelecido no 
Art.º. 13º do Aviso n.º 1/2013, do BNA. É o órgão delega-
do do Conselho de Administração do Banco Caixa Geral 
Angola responsável pelo acompanhamento do sistema de 
controlo interno.  

É ainda responsável por assegurar a formalização e ope-
racionalização de um sistema de informação eficaz, por 
supervisionar a formalização e a operacionalização das 
políticas e práticas contabilísticas, por rever a informação 
financeira para publicação e divulgação, por fiscalizar a in-
dependência e eficácia da auditoria interna, por supervisio-
nar a função de Compliance e por supervisionar a activida-
de e a independência dos auditores externos.

1. Competências

• Assegurar a formalização e operacionalização de um 
sistema de prestação de informação eficaz e devida-
mente documentado, incluindo o processo de prepara-
ção e divulgação das demonstrações financeiras; 

• Supervisionar a formalização e operacionalização das 
políticas e práticas contabilísticas do BCGA; 

• Rever todas as informações de cariz financeiro para 
publicação ou divulgação interna, designadamente as 
contas anuais do BCGA; 

• Supervisionar a independência e a eficácia da auditoria 
interna, aprovar e rever o âmbito e a frequência das 
suas acções e supervisionar a implementação das me-

> Estrutura de Governação Corporativa  
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didas correctivas propostas; 

• Supervisionar a actuação da função Compliance; 

• Supervisionar a actividade e a independência dos au-
ditores externos, estabelecendo um canal de comuni-
cação com o objectivo de conhecer as conclusões dos 
exames efectuados e dos relatórios emitidos; 

• Supervisionar os princípios de contratação dos audito-
res externos para a prestação de serviços que não os 
de auditoria, por forma a assegurar a independência; 

• Rever e avaliar a integridade e a efectividade dos siste-
mas de controlo das áreas de contabilidade, financeira 
e de Compliance; 

• Avaliar os processos de auditoria interna e externa bem 
como os princípios e políticas contabilísticas; 

• Assegurar uma comunicação efectiva entre os audito-
res internos e externos, o CA e a CE; 

• Promover pelo menos uma vez por ano, uma reunião 
com os auditores externos sem a presença da CE; 

• Manter relações efectivas de trabalho com o CA e a CE 
bem como com os auditores internos e externos; 

• Garantir que cada um dos seus membros são conhece-
dores das suas responsabilidades no seio da comissão, 
bem como dos principais riscos, operações, serviços e 
produtos do BCGA; 

• Obter toda a informação que necessite para o cumpri-
mento das suas responsabilidades de qualquer órgão 
de estrutura do BCGA, dos seus colaboradores ou 
qualquer entidade externa; 

• Obter aconselhamento jurídico ou fiscal de entidades 
terceiras, sendo os custos suportados pelo BCGA (esta 
despesa terá que obedecer a critérios de razoabilidade 
e ser previamente autorizada pelo PCA); 

• Solicitar a presença de qualquer membro da Comissão 
Executiva nas suas reuniões ou trabalhos; 

• Investigar qualquer matéria dentro do seu âmbito de 
actuação; 

• Alertar o CA para matérias que podem tem impacto 
significativo no BCGA; 

• Reportar regularmente ao CA as suas iniciativas bem 
como as suas recomendações no âmbito das suas 

competências; 

• Elaborar um relatório anual sobre a sua actividade des-
tinado ao CA e para conhecimento ao Conselho Fiscal.

2. Composição

É composta e presidida pelo Administrador não executivo 
independente. 

Por deliberação do Conselho de Administração, poderá vir 
a integrar mais dois administradores não executivos. 

Os responsáveis ou seus substitutos nas seguintes áreas:

 » DGR – GFC – DAI – DOQ – GPC

Comissão de Gestão do Risco (“CGR”)

A Comissão de Gestão de Risco (“CGR”), criada por deli-
beração de 24 de Novembro de 2014, é um órgão delegado 
do Conselho de Administração do Banco Caixa Geral An-
gola e é responsável pela gestão e pelo controlo de risco.

É ainda responsável por aconselhar o Conselho de Admi-
nistração no que respeita à estratégia do risco e sua imple-
mentação através do conjunto integrado de políticas e pro-
cessos, procedimentos, limites, controlos e sistemas com 
o fim de permanentemente identificar, avaliar, monitorizar e 
controlar os riscos e supervisionar a actuação da função de 
gestão de risco, como previsto no Aviso n.º 2/2013, de 22 
de Março, sobre o sistema de controlo interno.

1. Competências

• Avaliar a filosofia e a estratégia de risco do BCGA;  

• Avaliar os instrumentos, processos e formatos de re-
porte utilizados para a gestão/reporte de risco; 

• Avaliar a adequação dos processos de gestão de risco; 

• Avaliar os planos de acção delineados como parte da 
melhoria da gestão de risco; 

• Avaliar as recomendações dos auditores externos e in-
ternos relativos a função de gestão de risco bem como 
as acções de gestão subsequentes; 

• Monitorizar se estão a ser aplicados no BCGA os me-
lhores princípios de Governação Corporativa; 

> Estrutura de Governação Corporativa  
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• Supervisionar a eficácia dos sistemas de controlo in-
terno e que a política e estratégia de risco estão a ser 
efectivamente geridas; 

• Monitorizar os desenvolvimentos externos relaciona-
dos com a gestão de risco incluindo as alterações re-
gulamentares; 

• Discutir com o Responsável dos assuntos jurídicos, 
Responsável de risco, Responsável da auditoria inter-
na e Responsável pelo Compliance todos os aspectos 
regulamentares com impacto na função de risco; 

• Assegurar que as recomendações significativas são re-
cebidas, avaliadas e respondidas pronta e eficazmente; 

• Avaliar as actividades e a estrutura organizacional da 
área de risco, auditoria interna e Compliance e garantir 
que não existem restrições ou limitações não justificá-
veis à sua actuação; 

• Avaliar os relatórios da auditoria sobre os incidentes de 
fraude (potencial e efectiva) incluindo a análise sobre a 
investigação dos incidentes por forma a contribuir para 
a prevenção da fraude no BCGA; 

• Supervisionar a correcta identificação dos riscos tendo 
como referência, para os riscos identificados, os se-
guintes elementos: 

• Os limites de risco aprovados em CA; 

• A metodologia utilizada para a medição dos vários ris-
cos; 

• Os níveis de cada risco a cada momento no tempo; 

• Proceder à supervisão de outras funções se tal vier a 
ser delegado nesta comissão pelo CA através da revi-
são das suas competências; 

• Obter toda a informação que necessite para o cumpri-
mento das suas responsabilidades de qualquer órgão 
de estrutura do BCGA, dos seus colaboradores ou 
qualquer entidade externa; 

• Obter aconselhamento jurídico ou fiscal de entidades 
terceiras, sendo os custos suportados pelo BCGA (esta 
despesa terá que obedecer a critérios de razoabilidade 
e ser previamente autorizada pelo PCA); 

• Solicitar a presença de qualquer membro da Comissão 
Executiva nas suas reuniões ou trabalhos; 

• Investigar qualquer matéria dentro do seu âmbito de 

actuação;

• Elaborar um relatório anual ao CA com conhecimento 
ao Conselho Fiscal sobre o sistema de gestão do risco 
contendo, designadamente: 

 »  Identificação e avaliação das categorias de risco 
mais relevantes (nomeadamente o risco de crédito, 
de mercado, de liquidez, operacional, de estratégia 
e de reputação); 

 » Os resultados da sua análise sobre a adequação e 
eficácia do sistema de gestão de risco ao nível dos 
processos em vigor; 

 » Recomendações para a melhoria do sistema de 
gestão do risco. 

2. Composição 

A CGR é composta pelo Administrador não executivo inde-
pendente, que é o Presidente, pelo Presidente da Comis-
são Executiva e pelo membro da CE com o pelouro da área 
do risco. Quando o PCE tem o pelouro da área do risco, o 
CA designará um outro membro da CE, preferencialmente 
o administrador com o pelouro financeiro. 

Os responsáveis ou seus substitutos nas seguintes áreas: 

 » DGR – GFC – DAI - DOQ

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.
 
A delegação de competências na Comissão Executiva, cuja 
versão actual foi aprovada pelo Conselho de Administração 
em 4 de Dezembro de 2017, respeita a Lei nº 1/2004 (Lei 
das Sociedades Comerciais) e está em conformidade com 
o ponto 2 do Artigo 10º do Aviso nº 01/2013 do BNA.   

São as seguintes as competências delegadas, como cons-
ta da Delegação de Poderes do Conselho de Administração 
na Comissão Executiva:

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

B. No âmbito das políticas definidas pelo CA, assegurar 
o regular relacionamento com as autoridades, em es-
pecial com a autoridade monetária e cambial e com a 
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autoridade fiscal;

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

D. Dar execução ao que ficar definido pelo Conselho de 
Administração sobre as condições e os limites de cré-
ditos a conceder: (i) aos membros dos Órgãos Sociais 
do Banco e pessoas e entidades ligadas, bem como às 
empresas por estes participadas; (ii) aos accionistas e 
às empresas onde detenham participações; (iii) às em-
presas participadas pelo Banco. 

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

F. Aprovar o regulamento interno de trabalho, a descrição 
de funções e a tabela salarial, nos termos das políti-
cas de remuneração definidas pelo Conselho de Admi-
nistração, bem como autorizar a admissão, demissão, 
movimentações e deslocações de pessoal; 

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

H. Decidir e/ou propor ao Conselho de Administração, nos 
termos da lei, do Estatuto e do Regulamento do Con-
selho de Administração: (i) a compra e venda de parti-
cipações sociais; (ii) a realização de investimentos; (iii) 
a emissão de obrigações ou outros títulos de dívida; (iii) 
a abertura e encerramento de filiais, sucursais, escritó-
rios de representação ou outras formas de representa-
ção em território nacional que não estejam aprovadas 
no orçamento anual; 

I. Decidir sobre a realização e sancionamento de audito-
rias e inspecções, para além das que sejam determina-
das pelos accionistas e salvaguardando o disposto na 
alínea j), nº 1, do artigo 9º do Estatuto; 

J. Aprovar a política de preços a praticar com a clientela;  

K. Assegurar o permanente cumprimento dos “ratios” 
prudenciais em vigor em cada momento, bem como de 
todas as normas emanadas da autoridade monetária e 
cambial; 

L. Dar execução às políticas definidas pelo Conselho de 
Administração sobre os vários tipos de riscos de mer-
cado, nomeadamente risco de crédito, risco de liqui-
dez, risco cambial, risco de taxa de juro, risco opera-

cional, risco de Compliance e risco reputacional;  

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

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

O. Deliberar constituir mandatários para a prática de de-
terminados actos ou categorias de actos, definindo a 
extensão dos respectivos mandatos no âmbito dos po-
deres delegados;  

P. Exercer as demais competências de gestão que lhe fo-
rem delegadas pelo Conselho de Administração, pela 
Lei e pelo Estatuto.

Comités Delegados - Órgãos intermédios de 
apoio à Comissão Executiva 

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

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

Existem 8 comités delegados, a saber:

• 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”); 
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• Comité de Crédito (“CCR”).

 d Comité de Gestão de Activos e Passivos (“ALCO”) 
O ALCO é o órgão delegado da Comissão Executiva do 
BCGA responsável pelo processo ALM (Asset-Liability 
Management), cabendo-lhe a gestão do risco de mercado, 
liquidez e cambial e decidir o posicionamento estratégico, 
de modo a optimizar a margem financeira e a rendibilidade 
dos capitais próprios do Banco.

1. Competências

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

• Definir e deliberar sobre a política de captação e gestão 
do capital na perspectiva regulamentar e económica de 
acordo com as condições do mercado ao nível dos vá-
rios instrumentos disponíveis; 

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

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

• Acompanhar o processo ALM e as acções necessárias 
à sua implementação e revisão, incluindo a monitori-
zação e reporte sistemático sobre riscos financeiros, 
situação de liquidez, cobertura de risco cambial, situa-
ção de capital e rácios regulamentares; 

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

• Promover a articulação entre a estratégia financeira e 
a política comercial, aprovando, os parâmetros para o 
pricing dos produtos de activo e de passivo em função 
dos respectivos riscos e maturidades.

2. Composição 

Membros da CE:

 » O PCE

 » O vogal da CE que ocupa o cargo de 3º Vice-Presi-
dente do CA

 » Os restantes vogais da CE 

Os responsáveis ou seus substitutos nas seguintes áreas: 

 » DJR – DGR – DIP – DGE – DBR – DBE - DRC 

 d Comité de Controlo de Custos e Compras (“C4”)
O Comité de Controlo de Custos e Compras é o órgão de-
legado da Comissão Executiva do BCGA responsável pela 
aprovação de realização de despesas correntes e de inves-
timento com cabimento orçamental entre o equivalente em 
Kwanzas a 2.000 USD e 75.000 USD.

1. Competências

• Garantir o rigoroso cumprimento do Regulamento de 
Despesas; 

• Promover o envolvimento das áreas na elaboração do 
orçamento anual, facilitando o detalhe da rubrica de 
custos para que seja possível efectuar um efectivo con-
trolo de custos; 

• Promover a boa execução orçamental; 

• Fomentar a poupança; 

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

• Analisar e ratificar as decisões de despesas até ao 
equivalente em Kwanzas a 2.000 USD; 

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

2. Composição

Membros da CE:

 » O PCE

 » O vogal da CE que ocupa o cargo de 3º Vice-Presi-
dente do CA

 » O vogal da CE com o pelouro da DCS 

Os responsáveis ou seus substitutos nas seguintes áreas: 
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 » DCS - GPC

 d 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.

1. Competências

• Delinear e propor as políticas e objectivos gerais e for-
mular as normas de actuação dos diferentes órgãos em 
matéria de prevenção e coordenação dos mesmos; 

• Acompanhar e controlar o funcionamento do sistema 
de prevenção e adoptar e/ou propor as medidas e de-
senvolvimento da normativa interna necessária; 

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

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

• Apreciar as operações sensíveis à luz; da legislação 
aplicável e confirmar as operações que em sede do 
processo de Investigação foram alvo de arquivamento 
por parte do Gabinete de suporte à Função Compli-
ance. 

2. Composição

Membros da CE:

 » Membro da CE com o pelouro da área de Compli-
ance; 

 » Responsável pela área de Compliance (GFC) que 
substitui o Presidente nas ausências deste; 

 » Técnicos do GFC com operações a apresentar. 

 d Comité de Acompanhamento do Risco de Crédito 
(“CARC”)

O CARC é um órgão delegado da Comissão Executiva, res-
ponsável pela coordenação, apreciação, debate e decisão 
de assuntos relacionados com a gestão da carteira de cré-
dito, garantindo o cumprimento de toda a regulamentação 
e decisões em vigor em matérias de crédito, nomeadamen-
te das emanadas pela administração e pela autoridade su-
pervisora.

1. Competências

• Propor à CE o perfil, estratégia, políticas e metodolo-
gias a aplicar ao risco de crédito; 

• Verificar o cumprimento dos limites dos grandes riscos; 

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

• Verificar a conformidade da praxis com relação às deci-
sões dos órgãos superiores; 

• Garantir a correcta implementação de todo o normativo 
interno e externo respeitante a risco de crédito, nomea-
damente o da autoridade supervisora; 

• Definir e monitorizar o modelo de cálculo de perdas por 
imparidade da carteira de crédito; 

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

• Monitorizar o processo anual de revisão da classifica-
ção da carteira de crédito pelos diferentes níveis de 
risco; 

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

• Decidir sobre as taxas de imparidade para os clientes 
individualmente significativos e para a carteira de cré-
dito; 

• Apreciar e decidir sobre emitir parecer sobre reestrutu-
ração de créditos de Clientes com incidentes de crédi-
to como devedor, quer como colateral; 

• Aprovar as provisões regulamentares; 

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

• Monitorizar a carteira de crédito em incumprimento e 
em contencioso; 

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

Membros da CE:

 » O vogal da CE que ocupa o cargo 
de 3º Vice-Presidente do CA 

 » O vogal com o pelouro da área comercial, que subs-
titui o Presidente nas ausências deste 

 » O vogal com o pelouro da área financeira 

Os responsáveis ou seus substitutos nas seguintes áreas: 

 » DJR – DGR – DIP – DGE – DBR – DBE - DRC

 d 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 ima-
gem e com o objectivo de satisfazer as necessidades dos 
Clientes-alvo do BCGA e garantindo a actualização do pre-
çário do BCGA de acordo com as condições do mercado.

1. Competências

• Análise do Negócio Mensal:

 » Evolução do negócio por áreas de negócio e Bal-
cões; 

 » Evolução dos objectivos; 

 » Identificação e justificação das principais variações; 

 » Identificação de novos negócios em “pipeline”; 

 » Definição das principais linhas de actuação para o 
mês seguinte; 

 » Compromissos mensais de crescimento com as 
áreas de negócio.

• Acções Comerciais e Concursos:

 » Definição de acções comerciais e estratégicas; 

 » Definição de concursos e incentivos específicos.

• Produtos: 

 » Decisão sobre a criação de novos produtos, arti-
culando com as Áreas Comerciais, de Compliance, 
Jurídica e Sistemas; 

 » Decisão / aprovação e revisão de Preçário, articula-
do com a Área Financeira (quando se tratar de taxas 
de juro) com base em benchmark dos principais 
concorrentes.

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

• Seguimento da implementação de projectos estratégi-
cos de negócio e dinamização comercial. 

2. Composição

 » Membros da CE: 

 » O PCE 

 » O vogal da CE que ocupa o cargo de 3º Vice-Presi-
dente do CA 

 » Os restantes vogais da CE 

Os responsáveis ou seus substitutos nas seguintes áreas: 

 » DMK – DGE – DIP – DBE – DBR – DMF – DGR – 
GFC – DSI - DRC 

Participam, por convocatória dos responsáveis das Áreas 
Comerciais, um Responsável de Direcção Regional e um 
Responsável de Centro de Empresas.

 d 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.

1. Competências

• Definir e/ou propor à CE políticas de aquisição, gestão 
e utilização dos espaços comerciais e residenciais, ob-
servando a legislação e a regulamentação interna; 

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

• Assegurar o acompanhamento da execução do plano 
estratégico do Banco, definindo medidas correctivas 
ou reformulações sempre que necessárias, face às 
condicionantes logísticas encontradas ou à definição 
de novas estratégias; 

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

• Garantir a apresentação de estudos de mercado e eco-
nómico-financeiros que apoiem a definição do inves-
timento adequado a cada ponto de venda, conside-
rando, nomeadamente, a rentabilidade potencial e os 
objectivos estratégicos;  

• Propor anualmente à CE o orçamento para a abertu-
ra, requalificações, alterações e/ou encerramentos de 
agências/residências em linha com o plano estratégico 
em vigor; 

• Apresentar para decisão, toda a documentação no 
que concerne a: Orçamentos, Projectos, Arquitectura, 
Construção e Obras, Fiscalização. 

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

• Acompanhar e monitorizar o orçamento nas rubricas 
relacionadas com o orçamento aprovado; 

• Acompanhar a actividade desenvolvida na Direcção de 
Património e Obras, nomeadamente a gestão de imo-
bilizado, seguros e manutenções.

2. Composição

Membros da CE: 

 » O Presidente da Comissão Executiva que ocupa o 
cargo de 3º Vice-Presidente do CA 

 » O vogal da CE com o pelouro do património, que 
substitui o Presidente nas ausências 

 » O vogal da CE com o pelouro da área financeira 

 » O vogal da CE com o pelouro da área comercial 

Os responsáveis ou seus substitutos nas seguintes áreas: 

 » DPO – DBR – DBE – DCS – DOS – DMK

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

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

1. Competências

• Propor o perfil, estratégia, políticas e metodologia de 
gestão do risco operacional e controlo interno; 

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

• Verificar se o nível de Risco operacional está de acordo 
com o perfil e limites estabelecidos; 

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

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

• Propor planos de acção que visam mitigar o risco ope-
racional e fortalecer o sistema de controlo interno.

2. Composição 

Membros da CE: 

 » O PCE 

 » O Vogal da CE que ocupa o cargo 
de 3º Vice-Presidente do CA 

 » Restantes membros da CE 

Os responsáveis ou seus substitutos nas seguintes áreas: 

 » DOS – DGR – GFC - DCT – DAI - DBR

 d 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. 
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> Política de Remuneração  

As competências do CCR estão enquadradas nos limites 
fixados pela Lei e pela Caixa Geral de Depósitos e, no que 
respeita às operações relevantes, também pelos condicio-
nalismos aprovados pelo Conselho de Administração do 
BCGA.

1. Competências

• Propor à Comissão Executiva a estratégia e as políticas 
sobre crédito; 

• Apreciar, à luz do Regulamento de Crédito em vigor, 
conforme OS nº 17/2016 Regulamento de Crédito e 
Delegação e Limite de poderes em matéria de Crédito 
(Anexo III), todas as operações de crédito a Clientes 
e decidir, quando se enquadrem no âmbito das suas 
competências, ou emitir parecer e submeter ao(s) ór-
gão(s) competentes quando se trate das operações 
seguintes:

 » Operações de crédito a empresas que, pelo seu va-
lor, tenham de ser submetidas ao órgão competente 
da CGD, de acordo com deliberação da Comissão 
Executiva da CGD de 1 de Julho de 2015; 

 » Operações de crédito relevantes (onde se incluem as 
operações com partes relacionadas) que, de acor-
do com a deliberação do CA de 24 de Novembro de 
2014, devem ser aprovadas pela Comissão Executi-
va e ratificadas pelos Presidente e 1º Vice-Presidente 
do Conselho de Administração, ainda que, pelo seu 
valor, tenham que posteriormente ser submetidas ao 
órgão competente da CGD, nos termos da delibera-
ção referida no nº 1 anterior.

2. Composição

Membros da CE 

 » O PCE 

 » Vogal da CE que ocupa o cargo de 3º Vice-Presi-
dente do CA 

 » Vogal com a área financeira 

 » Vogal com a área comercial 

Os responsáveis ou seus substitutos nas seguintes áreas: 

 » DGR – DIP – DGE – DBE – DBR – DJR - DRC   

 > POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO
A política de remuneração dos órgãos sociais está fixada 
pelos accionistas no acordo parassocial, não podendo a re-
muneração variável dos órgãos sociais, em cada exercício, 
exceder, simultaneamente, 2% dos resultados distribuíveis 
e 100% do total das remunerações fixas auferidas pelos 
mesmos órgãos.
 
Como estabelecido na alínea p) do nº 1 do artigo 9º do 
Estatuto, existe uma Comissão de Vencimentos que integra 
representantes de três accionistas.*

* Uma das alterações decididas pelos accionistas e 
pretendidas introduzir no Estatuto do Banco, se autori-
zada pelo BNA, é a alteração da designação da Comis-
são de Vencimentos, passando a chamar-se Comissão 
de Remunerações dos Órgãos Sociais. 

Após a deliberação havida na Assembleia Geral realizada 
em 25 de Abril de 2016, é a seguinte a composição da Co-
missão de Vencimentos:

• Jorge dos Santos Duro (em representação da Partang, 
SGPS); 

• Nelson Vieira Soares da Silva (em representação da So-
nangol, EP); 

• José Jaime Agostinho de Sousa Freitas (accionista). 

A Comissão de Vencimentos pauta-se pelos seguintes prin-
cípios: 

• A política de remunerações deve ser simples, transpa-
rente e alinhada com as culturas e políticas retributivas 
do Grupo CGD; 

• Alinhar a política de remuneração com as mais recentes 
tendências verificadas a nível nacional e internacional 
no sector financeiro, nomeadamente no que se refere 
a um reequilíbrio entre a Compensação Anual Fixa e a 
Compensação Anual Variável com vista ao alinhamen-
to, reconhecimento e sustentabilidade dos resultados; 

• Promover e recompensar a consecução sustentada dos 
resultados fixados para o curto, médio e longo-prazo, 
suportados na estratégia definida tendo em conta as 
orientações internacionais actuais; 

• Atender ao facto de a maioria dos titulares da Comis-
são Executiva do Banco desempenhar funções fora do 
País de residência habitual.
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Dos administradores que não integram a Comissão Execu-
tiva, apenas o administrador independente aufere uma re-
muneração mensal pelo exercício do cargo; os restantes só 
têm direito a auferir uma compensação (senha de presença) 
pela participação nas reuniões do Conselho de Administra-
ção e da Assembleia Geral, mas na condição de não terem 
vínculo laboral com os accionistas Sonangol EP, Sonangol 
Holdings e com o accionista da Partang, a Caixa Geral de 
Depósitos. 

Remuneração Fixa e Variável dos Membros da Comis-
são Executiva e do Conselho Fiscal 

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

Os administradores executivos têm ainda direito a uma 
remuneração variável, para recompensar os resultados al-
cançados ao longo do ano, de atribuição não garantida e 
apenas calculada e paga após aprovação do Relatório e 
Contas pela Assembleia Geral. 

A Compensação Variável Anual é fixada pela Comissão 
de Vencimentos, em função de uma escala, consubstan-
ciada em quatro níveis de cumprimento dos objectivos do 
exercício anterior fixados pelo Conselho de Administração, 
respeitando os limites fixados pelos accionistas no Acordo 
Parassocial já antes mencionado (máximo 70% da Remu-
neração Fixa Anual). Além disso, o valor atribuído é pago de 
forma diferida – 70% no ano seguinte ao do exercício a que 
diz respeito e 30% em três prestações, nos anos seguintes. 

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

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

Outros Benefícios dos Membros do Conselho de Admi-
nistração

Nos termos do Estatuto (nº 4 do Artigo 12º), os membros 
do Conselho de Administração poderão ser beneficiários 
de pensões complementares de velhice e reforma que vie-
rem a constar de Regulamento a aprovar pela Assembleia 
Geral da Sociedade. Até ao momento esta regalia não está 
estabelecida. 

Os membros dos órgãos de administração não têm direito 
a indemnização quando solicitem a sua desvinculação da 
Sociedade ou quando, nos termos da lei, sejam demitidos 
por justa causa. 

Além da remuneração fixa e da remuneração variável, a 
Comissão de Vencimentos conferiu ainda aos membros da 
Comissão Executiva, dentro dos limites estabelecidos, o 
direito a subsídio de instalação, alojamento em casa paga 
pelo Banco ou em hotel, duas viagens de avião por ano 
para si e família e pagamento de propinas escolares dos 
filhos até à 12ª classe.
 

Cumprimento das Políticas de Remuneração definidas 
pelo BNA 
 
A política de remuneração dos membros dos órgãos so-
ciais em vigor no BCGA está de acordo com os princípios 
do Aviso nº 01/2013 do BNA, pautando-se pela simplicida-
de, transparência e adequação aos objectivos de médio e 
longo-prazo do Banco. 

A circunstância do BCGA ser uma filial da Caixa Geral de 
Depósitos implica a necessária coerência das respectivas 
políticas corporativas, em linha com as regulamentações 
internacionais na matéria.

(Valores em mAOA)

Conselho de 
Administração 668 334

Conselho Fiscal 51 043

> Política de Remuneração  
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ESTRATÉGIA 
PARA 2019
A estratégia de crescimento foi delineada com base nos 
seguintes objectivos: 

• Abordagem centrada no cliente: 

 » Continuar a apostar na melhoria dos níveis  
de serviço do Banco, de modo a proporcionar  
a melhor experiência ao cliente; 

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

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

• Aposta nos canais digitais: 

 » Garantir uma experiência de utilizador única  
e consistente; 

 » Melhorar o processo transaccional (Internet e Mo-
bile banking); 

 » Aumentar a eficácia no tratamento de pedidos de 
informação, reclamações, outros, através da Linha 
Caixa-Directa Angola 24H, linha de atendimento do 
BCGA em Angola, designada Linha Caixadirecta   
Angola 24H (+244 226 424 424). 

• Apostar nas pessoas enquanto activo fundamental: 

 » Investir continuamente na formação dos colabora-
dores; 

 » Desenvolver planos de carreira, bem como identifi-
car acções de desenvolvimento dos talentos. 

• Investimento na automatização: 

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

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

 d Actividades exercidas, Estratégia e Perspectivas de 
Evolução Futura

A estratégia do Banco traduz-se numa proposta de valor 
que procura orientar os esforços do Banco para o mercado 
e para os Clientes, oferecendo um serviço de excelência, 
diferenciador e especializado, potenciando o facto de o 
Banco estar inserido numa rede internacional, procurando 
alavancar a sua actividade na qualidade, na inovação e na 
tecnologia. 

O BCGA posiciona-se como Banco de Empresas (procu-
rando essencialmente trabalhar com empresas nacionais e 
internacionais de bom risco e liderar nichos de mercado 
nos sectores onde actua) e de Clientes Particulares do seg-
mento Affluent. 

As áreas de suporte e de controlo desenvolvem a sua acti-
vidade em linha com a estratégia e com os objectivos abai-
xo discriminados:

• Prosseguir o crescimento do negócio focalizando cada 
vez mais a actividade do Banco nos segmentos de Em-
presas e de Particulares do segmento Affluent; 

• Cumprir com os requisitos definidos pelos Avisos nº1 
e 2/2013, relativamente à função de gestão de risco, 
tendo em conta o risco de crédito, mercado (cambial e 
taxa de juro), liquidez e operacional. 

Neste particular, é muito importante realçar cada vez mais 
um maior alinhamento do BCGA com as Políticas Corpora-
tivas da Caixa Geral de Depósitos, que como Banco de ma-
triz Europeia de 1º Nível, tem que respeitar as orientações 
regulamentares emanadas pelo Banco de Portugal, Banco 
Central Europeu e outras entidades supervisoras e regula-
mentares Europeias. 

O Banco Caixa Geral Angola, como filial da Caixa Geral de 
Depósitos, está igualmente obrigado a respeitar todas as 
regras e requisitos regulamentares Europeus no âmbito do 
Risco de Compliance, procurando introduzir toda esta re-
gulamentação nas suas práticas diárias, como factor dife-
renciador na qualidade de serviço prestada aos seus clien-
tes, nomeadamente para todas as empresas nacionais e 
internacionais de bom risco e para os clientes particulares 
do segmento Affluent:

• Induzir uma mudança cultural e de atitude dos colabo-
radores através de uma nova política de recursos hu-
manos, baseada em pacotes de formação específicos 
dirigidos às várias áreas do Banco (das Áreas Comer-
ciais, às Áreas de Controlo e de Suporte), bem como 
em formações mais transversais dirigidas aos Directo-
res do Banco (ex. formação em liderança), procurando 
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dotar os colaboradores de competências técnicas que 
permitam que estes venham a ser um enabler da trans-
formação do Banco; 

DESIGNAÇÃO MISSÃO

DOQ – Direcção de Organização e Qualidade

Apoiar o funcionamento transversal do Banco, garantindo que 
as soluções organizacionais implementadas (Organização, Pro-
cessos, Pessoas e Sistemas) respondem às necessidades de 
cada OE, procurando a maximização da sua eficiência, da sua 
produtividade e da qualidade de serviço prestada aos Clientes 
(Internos e Externos). 

Assegura também a função de Controlo Interno do Banco. 

DSO – Direcção de Suporte Operacional

Assegurar a gestão e execução operacional dos processos de 
negócio (correcções à base de dados do Banco, das aberturas 
de contas de clientes, das operações em moeda nacional e es-
trangeira, das operações de crédito, das operações de tesouraria 
e cartões) através de uma visão integrada e transversal à orga-
nização, em articulação com os demais OEs do Banco, visando 
alcançar a melhoria contínua da eficiência dos processos ope-
rativos e da qualidade de serviço ao cliente (Interno e Externo).

DCS – Direcção de Compras, Serviços e Segurança
Apoiar transversalmente os vários OEs do Banco na negociação, 
compras e gestão de contratos, na manutenção, no apoio logís-
tico e arquivo, na gestão da frota, assim como na segurança de 
bens e pessoas.

DPO – Direcção de Património e Obras
Efectuar a gestão do património do Banco, assim como garantir 
a boa execução das obras de construção, adaptação e conser-
vação relacionadas com os imóveis do Banco, quer sejam pró-
prios ou arrendados.

DJR – Direcção Jurídica e de Recuperação de Crédito 

Apoiar a Comissão Executiva do BCGA na definição de políticas, 
orientações e objectivos a atingir nas matérias incluídas nas res-
pectivas funções. 

Efectuar a coordenação técnica e a supervisão funcional das ac-
tividades de natureza técnico-jurídica do BCGA e decorrentes da 
sua actividade; 

Assegurar a função de assessoria jurídica, a representação do 
BCGA em acções judiciais bem como a gestão de outros pro-
cessos de natureza diversa; 

Gerir e acompanhar Clientes cuja a situação aconselhe medidas 
que visem a integral regularização e recuperação dos créditos 
concedidos.

DGR – Direcção de Gestão de Risco
Assegurar as funções de controlo de forma a proteger o capital 
do BCGA, designadamente, através da gestão do risco de cré-
dito, do risco de mercado, do risco de liquidez e taxa de juro do 
balanço, do risco cambial e do risco operacional.

• Dotar o Banco de uma estrutura organizativa reforçada 
e dos meios adequados (processos e IT), que permitam 
prestar um serviço de excelência e, bem assim, supor-
tar a proposta de valor diferenciadora que se quer para 
o Caixa Angola.

 / Tendo em vista uma melhor compreensão dos objectivos estratégicos e a contribuição de cada Direcção/Gabinete, foi 
criada a seguinte tabela:
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DRC – Direcção de Riscos de Crédito

Assegurar as funções de análise do risco de Crédito, emissão de 
pareceres e decisão em operações de créditos, de acordo com o 
normativo de crédito e de Delegação de Competências em vigor, 
competindo-lhe ainda a validação do processo de avaliação de 
imparidade do crédito e a monitorização dos alertas de créditos 
definidos.

DAI – Direcção de Auditoria e Inspecção
Gerir de forma sistemática e disciplinada o sistema de controlo 
interno e a adequabilidade dos procedimentos de controlo de 
maior relevância, ajudando o BCGA a gerir os seus riscos e a 
promover processos de governação eficazes.

GFC – Gabinete de Suporte à Função Compliance

Assegurar a coordenação da gestão do risco de Compliance 
(entendido como risco de uma instituição incorrer em sanções 
de carácter legal ou regulamentar, prejuízos financeiros ou de 
ordem reputacional, em resultado de não ter cumprido leis, nor-
mas, regulamentos, códigos de conduta ou “boas práticas”) no 
BCGA, dependendo metodologicamente do Head of Compliance 
da CGD. 

Coordenar e salvaguardar a boa execução dos procedimentos 
de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento 
do terrorismo.

DRH  - Direcção de Recursos Humanos

Gerir os Recursos Humanos do BCGA nas áreas que se relacio-
nam com a função Pessoal, designadamente, as de recrutamen-
to, gestão do efectivo, formação, avaliação, desenvolvimento de 
carreira, remuneração, relações de trabalho, medicina do traba-
lho, apoio social e previdência dos colaboradores.

DMK – Direcção de Marketing

Coordenar e implementar a estratégia de marketing de produtos, 
serviços e de canais, bem como desenvolver e operacionalizar a 
estratégia global de comunicação (institucional, interna e exter-
na), em alinhamento com as orientações e objectivos estratégi-
cos definidos pela Comissão Executiva, sendo a sua actuação 
centrada na orientação para o Cliente, na inovação e no resulta-
do comercial.

DIP – Direcção de Investimentos e Petróleos

Assegurar o acompanhamento, a gestão e prospecção de negó-
cios no âmbito da Banca de Investimento. 

Coordenar e implementar as políticas comerciais e relaciona-
mento com Clientes do segmento de empresas petrolíferas (em-
presas de prospecção, produção, refinação e distribuição de 
petróleo e gás).

DSI – Direcção Sistemas de Informação Gerir os Sistemas de Informação do banco.

DGE – Direcção de Grandes Empresas Coordenar e implementar as políticas comerciais e relaciona-
mento com Clientes dos segmentos de grandes empresas.

DESIGNAÇÃO MISSÃO

(cont.)
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DBE – Direcção de Banca Empresas

Coordenar e implementar as políticas comerciais para os Clien-
tes Pequenas e Médias Empresas (PME’s), através da dinami-
zação dos Centros de Empresas, numa vocação clara para o 
serviço especializado ao Cliente, garantindo a maximização da 
sua rendibilidade e simultaneamente o exercício da actividade, 
num ambiente de risco adequado às políticas de gestão de risco 
definidas superiormente. 

Alargar a base de clientes, de forma a diversificar o risco e os 
níveis de concentração, desenvolvendo uma relação de proximi-
dade e reforçando os níveis de serviço. 

Adoptar abordagens integradas que permitam a promoção de 
iniciativas de venda cruzada, a coordenação, implementação e 
o acompanhamento da política comercial para o segmento de 
PME’s.

DBR – Direcção de Banca de Retalho

Coordenar e implementar as políticas comerciais para Clientes 
Particulares e Pequenos Negócios, através da dinamização da 
Rede de Agências, numa vocação clara para o serviço ao Clien-
te, garantindo a maximização da rendibilidade dos mesmos e 
simultaneamente o exercício da actividade num ambiente de 
risco adequado às políticas de gestão de risco definidas supe-
riormente.

OE CONTRIBUTOS DIRECTOS DO OE PARA OS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

DCS
Foram criados procedimentos internos para dar lugar ao acompanhamento das áreas indicadas, permitindo desta forma 
uma maior articulação com os demais OE´s. A existência de 3 departamentos e respectivas unidades, focadas no desen-
volvimento de cada actividade, tem vindo a permitir um crescimento cada vez mais focado para o negócio.   

DSO

Promoção de reuniões com a área comercial por forma a fomentar a aproximação funcional e técnica entre a DSO e a 
rede comercial, no que diz respeito à execução de operações (Aberturas de conta, transferências e crédito) relacionadas 
com este segmento de Clientes.  

Presença em reuniões com clientes de modo a apoiar a área comercial no desenvolvimento do negócio.  

Sofisticação e reorganização dos processos da direcção para satisfazer a necessidade dos Clientes com melhores níveis 
de serviço, qualidade e eficiência.

DJR

Acompanhamento dos clientes dentro de uma perspectiva de antecipação do risco de crédito, procurando com a sua 
actuação que a carteira de crédito mantenha uma baixa taxa de imparidade e baixos níveis de provisões. 

A DJR procura direccionar a sua actividade para as operações que apresentam risco de incumprimento, com adopção 
de práticas e medidas adequadas à obtenção de resultados para as diferentes situações em que se encontram as ope-
rações de crédito (recuperação negocial ou recuperação judicial).   

Forte investimento na componente de análise processual para efeitos de recuperação negocial/composição de crédito e 
de garantias associadas aos mesmos.   

Articulação nos processos de melhoria com a rede comercial e acompanhamento dos clientes na perspectiva de ante-
cipação do risco.  

Prestação de apoio jurídico a todas as áreas do negócio e participação na criação da oferta e dos serviços disponibili-
zados aos clientes.

DESIGNAÇÃO MISSÃO

(cont.)

 / Objectivo Estratégico: Crescer o negócio focado nos segmentos de Empresas de affluent
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DPO Gestão do património do BCGA, assegurando a boa execução das obras de requalificação e de adaptação dos imóveis 
do Banco tendo em conta o negócio e a melhoria das condições de trabalho da equipa do BCGA.   

DSI

Desenvolvimentos na monitorização e na performance dos sistemas já existentes, através da implementação de proces-
sos de monitorização e alarmística nos sistemas críticos do Banco em regime de 24*7, com especial incidência naqueles 
que têm um Recovery Time Objective (RTO=2 horas) ao nível do Plano de Continuidade de Negócio. 

Aquisição de novos sistemas aplicacionais com o objectivo de optimização dos serviços prestados ao nível da gestão 
de créditos em incumprimento, designadamente: o carregamento de créditos reestruturados e o tratamento de créditos 
em Write-Off.  

Foi também efectuada uma segmentação mais ajustada ao mercado e aos Clientes alvo do Banco, o que conduziu à 
criação de novos produtos, mais adequados às suas reais necessidades (ex. Leasing). 

Revisão do preçário do Banco, de forma a ajustar o mesmo à nova segmentação de clientes e aos novos produtos e 
serviços.  

Desenvolvimento de projectos estruturantes para optimizar os processos da Direcção de Suporte Operacional e permitir 
um maior controlo e rigor no tratamento das operações de clientes, assim como, reduzir os tempos de espera (DSO). 
Destes projectos destacam-se: o Workflow de Operações (WFO) cuja segunda fase incluiu a integração com o core 
bancário BANKA, reduzindo significativamente o tempo de registo de cada operação, bem como, o risco operacional 
associado a erros de lançamento. 

Destaca-se ainda o pleno uso do Pack Corporate, o qual, veio permitir o tratamento de ficheiros de diversos tipos, de 
forma automática e sem intervenção do utilizador. 

Desenvolvimento de Manuais de Processos e de Procedimentos e de Manuais de Utilizador relacionados com os pro-
cessos desta Direcção.   

DRH

Desenvolvimento de acções de formação direccionadas às áreas comerciais do Banco, tendo em vista a dotação de 
competências técnicas comerciais que lhes permitam melhorar o nível de qualidade de serviço, ajustadas ao contexto 
do mercado actual. 

Em articulação com as áreas comerciais foi desenvolvido um programa denominado “Academia de Alta Performance 
Comercial”, dividido em três etapas (OUVIR, REFLECTIR e AGIR), onde se prevê o envolvimento de cerca de 292 colabo-
radores, tendo sido já concretizadas as duas primeiras etapas durante o mês de Setembro de 2018, em que foi efectuado 
o diagnóstico da situação actual com envolvência dos comerciais, clientes do Banco e colaboradores, para que fossem 
definidas acções formativas adequadas às necessidades identificadas, que irão decorrer durante o primeiro semestre 
de 2019.  

Primeira etapa (OUVIR): 

• Sessões com colaboradores e clientes: 

- Foram ouvidos 10 colaboradores da DBR; 
- Foram ouvidos 10 colaboradores da DBE; 
- Foram ouvidos 4 colaboradores da DGE; 
- Foram ouvidos 7 clientes da DBR; 
- Foram ouvidos 2 clientes DIP; 
- Foram ouvidos 3 clientes da DBE; 
- Foram ouvidos 3 clientes da DGE. 

• Horas de Workshop 

- 4 sessões com colaboradores da área comercial; 
- 5 sessões clientes do Banco. 

• Visitas Cliente Mistério 

Segunda etapa (REFLECTIR): 

Formação assente em três pilares distintos: 

Atendimento – Ter atitude  

(capacitar os colaboradores de competências direccionadas para um atendimento de excelência aos clientes do Banco). 

Conformidade – Ter conhecimento (capacitar os colaboradores sobre os requisitos legais para o desempenho das suas 
funções). 

Processos – Saber Fazer  

(Capacitar os colaboradores com procedimentos que alavanquem o desempenho das suas tarefas diárias). 

Terceira etapa (AGIR): 

Acções de formação identificadas no programa, que terão continuidade no decorrer do ano de 2019. 

No âmbito do Plano de Formação desenvolvido em 2018, foi realizado um Team building para a Direcção de Suporte 
Operacional, com envolvimento de cerca de 57 colaboradores e um Workshop com 40 colaboradores quer da área de 
suporte como da área comercial, cujo objectivo fulcral foi a melhoria da comunicação e a qualidade de serviço e respos-
ta, ao cliente interno e externo. 

DMK
Definição da estratégia e criação do modelo de gestão comercial do segmento de Clientes Affluent, tendo como prioridade máxima a atenção 
ao Cliente, tendo sido desenvolvidas as seguintes actividades complementares: ajustamento da Agenda Comercial e definição do modelo 
de Segmentação e encarteiramento dos Clientes Affluent, actividades fundamentais para a proposta de valor a apresentar a estes Clientes.

(cont.)

OE CONTRIBUTOS DIRECTOS DO OE PARA OS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

/ Objectivo Estratégico: Crescer o negócio focado nos segmentos de Empresas de affluent
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DRH

(cont.)

Segunda etapa (REFLECTIR): 

Formação assente em três pilares distintos: 

• Atendimento – Ter atitude (capacitar os colaboradores de competências direccionadas para um atendimento de 
excelência aos clientes do Banco). 

• Conformidade – Ter conhecimento (capacitar os colaboradores sobre os requisitos legais para o desempenho das 
suas funções). 

• Processos – Saber Fazer (Capacitar os colaboradores com procedimentos que alavanquem o desempenho das 
suas tarefas diárias). 

Terceira etapa (AGIR): 

• Acções de formação identificadas no programa, que terão continuidade no decorrer do ano de 2019. 

No âmbito do Plano de Formação desenvolvido em 2018, foi realizado um Team building para a Direcção de Suporte 
Operacional, com envolvimento de cerca de 57 colaboradores e um Workshop com 40 colaboradores quer da área de 
suporte como da área comercial, cujo objectivo fulcral foi a melhoria da comunicação e a qualidade de serviço e respos-
ta, ao cliente interno e externo. 

DMK
Definição da estratégia e criação do modelo de gestão comercial do segmento de Clientes Affluent, tendo como priori-
dade máxima a atenção ao Cliente, tendo sido desenvolvidas as seguintes actividades complementares: ajustamento da 
Agenda Comercial e definição do modelo de Segmentação e encarteiramento dos Clientes Affluent, actividades funda-
mentais para a proposta de valor a apresentar a estes Clientes.

DGE 

DBE 

DBR 

DIP

Segmentação dos clientes por tipo e por volume de negócios, a saber, (1) Grandes Empresas, (2) PME’s e (3) Affluent, (4) 
Empresas petrolíferas e prestadoras de serviços às petrolíferas. 

Os clientes estão encarteirados em 4 áreas comerciais especializadas para cada tipologia: (1) as Grandes Empresas 
na Direcção de Grandes Empresas; (2) as Pequenas e Médias empresas na Direcção de Banca de Empresas; (3) 
os Clientes Affluent na Direcção de Banca de Retalho e (4) Empresas petrolíferas e suas prestadoras na Direcção de 
Investimentos e Petróleos. 

Esta segmentação assenta em equipas tecnicamente preparadas para dar soluções às necessidades da segmentação 
de Clientes efectuada, numa perspectiva de alavancar o volume de negócio e crescimento da carteira de Clientes.  

Em alinhamento com esta orientação foram transferidas empresas de grande e pequena dimensão da DBR para a DGE 
e DBE, respectivamente. 

Esta medida permitiu a libertação das agências para uma maior dedicação ao atendimento dos clientes particulares, com 
ofertas de produtos e serviços integrados, incluindo a criação de protocolos para créditos a particulares deste segmento 
e capacitação dos recursos.  

O Banco tem implementado uma política de gestão do risco de concentração do negócio (Recursos e Crédito).  

Assim, há uma estratégia relacionada com esta matéria, que assenta nas seguintes premissas:  

DBE: Os centros de empresa foram dotados com profissionais qualificados e quadro de pessoal completo, com a mis-
são voltada para o incremento da carteira de crédito com políticas bem definidas para este fim, criando sinergias com 
empresas de matriz português do grupo CGD que operam em Angola, com foco em sectores preferenciais: Clientes/
fornecedores de Petrolíferas, Diamantíferas, Alimentação, Distribuição e Obras Públicas. Importadoras; industria trans-
formadora e agro-indústria; 

DBR: Na estratégia definida pelo Banco, do ponto de vista de crescimento de negócio, a DBR tem um papel cada vez 
mais preponderante na captação de recursos, sendo que, no âmbito das campanhas de captação de novos recursos a 
DBR representam hoje 40% do total do Banco, com perspectiva de crescimento do peso para 50% até o final do ano. 
A DBR está preparada para ser a Direcção captadora de recursos, com maior pendor para os clientes do segmento Af-
fluent, sendo que o Banco investiu na formação de 10 gestores para Affluent e tendo criado 7 postos de atendimento. O 
objectivo é pulverizar cada vez mais a carteira de recursos, alargando a base de clientes, reduzindo o elevado nível de 
concentração actualmente existente.  

Do ponto de vista da carteira de Crédito, a DBR está focada na concessão de crédito a particulares e microcrédito para 
empresas de bom risco, mais ajustada ao seu perfil, sendo que o Crédito Garantido, o Leasing e algumas operações de 
crédito Consumo, Automóvel e Habitação ao abrigo de protocolos celebrados com grandes empresas, são o principal 
foco. 

DIP: constitui-se como uma grande fonte de recursos para o BCGA, apesar da crise petrolífera global, que tem afectado 
este segmento em particular e a economia angolana, no global. 

(cont.)
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DGE 

DBE 

DBR 

DIP

(cont.)

DBR: Na estratégia definida pelo Banco, do ponto de vista de crescimento de negócio, a DBR tem um papel cada vez 
mais preponderante na captação de recursos, sendo que, no âmbito das campanhas de captação de novos recursos a 
DBR representam hoje 40% do total do Banco, com perspectiva de crescimento do peso para 50% até o final do ano. 
A DBR está preparada para ser a Direcção captadora de recursos, com maior pendor para os clientes do segmento Af-
fluent, sendo que o Banco investiu na formação de 10 gestores para Affluent e tendo criado 7 postos de atendimento. O 
objectivo é pulverizar cada vez mais a carteira de recursos, alargando a base de clientes, reduzindo o elevado nível de 
concentração actualmente existente.

Do ponto de vista da carteira de Crédito, a DBR está focada na concessão de crédito a particulares e microcrédito para 
empresas de bom risco, mais ajustada ao seu perfil, sendo que o Crédito Garantido, o Leasing e algumas operações de 
crédito Consumo, Automóvel e Habitação ao abrigo de protocolos celebrados com grandes empresas, são o principal 
foco. 

DIP: constitui-se como uma grande fonte de recursos para o BCGA, apesar da crise petrolífera global, que tem afectado 
este segmento em particular e a economia angolana, no global. 

DSI

Criação da Direcção de Riscos de Crédito e do Gabinete de Supervisão e Controlo Cambial.  

Identificação e mapeamento de Riscos e Controlos de cada Macroprocesso/processo/actividade nomeadamente da 
Direcção de Gestão de Risco e do Gabinete de Suporte à Função de Compliance. 

Publicação de normativos internos e de políticas corporativas.

DSO

Dinamização do Departamento de Planeamento, Reporting, Controlo e Clientes, na Direcção de Suporte Operacional, 
por forma a melhorar o controlo dos riscos e a fiabilidade da informação, assim como melhorar a eficiência na execução 
das operações e cumprimento dos normativos internos e externos. 

Participação em acções de formação e sensibilização em matéria de deontologia profissional (ética), cultura de controlo, 
de combate ao branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, assim como do código de conduta no que 
respeita ao relacionamento com os clientes.

DAI
Realização de Testes aos Controlos, em articulação com a Unidade de Risco Operacional e Controlo Interno, aos ma-
croprocessos J (Processamento de Transacções), G (Operações Documentárias), AP (Gestão de Activos e Passivos), AB 
(Aquisição de Bens e Serviços) e SS (Serviços de Suporte).

GFC Acompanhamento do sistema de controlo interno do Banco de forma a garantir a robustez dos processos e a promover 
a mitigação do risco de Compliance e de PBC/CFT.

DGR Continuidade da execução do plano de operacionalização da função de gestão do risco, designadamente no risco de 
crédito e risco de liquidez e risco de taxa de juro e risco de mercado e cambial. 

DRC

Desenvolvimento de análises de riscos, emissão de pareceres e decisão de propostas de créditos apresentadas pelas 
estruturas Comerciais, de acordo com o normativo de crédito e respectiva Delegação de Competências em Vigor. 

Elaboração de propostas de limites de exposições de riscos de crédito aplicáveis a Empresas  e /ou Grupos Económicos 
e Instituições Financeiras.

(cont.)
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DIP 

DGE 

DBE 

DBR 

Conhecimento da Área Comercial sobre o seu cliente; nomeadamente da actividade que exerce; quem são os seus prin-
cipais fornecedores; clientes e regras de Compliance aplicadas. 

Função transversal a todas as Direcções Comerciais, com impacto em todas as áreas de negócio e devidamente acau-
teladas no Regulamento de Crédito do BCGA. Assim, foi implementada: 

a) Uma abordagem integrada do risco: cada operação é avaliada segundo as várias dimensões de risco – crédito, 
liquidez, cambial, etc. – e sujeitas ao Parecer das várias direcções do Banco; 

b) Uma abordagem Corporativa (Grupo CGD): sendo que estão definidas as competências para decisão e aprova-
ção do crédito em função do nível de risco ou exposição da empresa ou Grupo.  

DCS

Participação em todas as acções de formação promovidas pela DRH. 

Promoção de acções de formação do foro comportamental em articulação com a DRH. 

Partilha, comunicação e acompanhamento dos objectivos  corporativos e da equipa de forma a envolver, a co-respon-
sabilizar, a alinhar todos os colaboradores para o objectivo comum.

DSI

Formação básica de integração aos novos colaboradores e sua familiarização com os sistemas e enquadramento com 
a cultura do Banco.  

Para os colaboradores mais seniores ministraram-se formações nos vários sistemas utilizados pelo Banco para conso-
lidação de conhecimentos. Formações e workshops específicos direccionados para a instalação de novas ferramentas 
que obedecem a um programa previamente definido de controlo de risco operacional, gestão operacional e transaccio-
nal, gestão de facturação entre outras, implementadas durante o ano. 

Partilha e compromisso de todos os colaboradores na concretização do scorecard corporativo e específico do Depar-
tamento. 

Realização de inquéritos de satisfação por forma a medir a satisfação dos serviços e o conhecimento que os clientes 
internos percepcionam acerca da qualidade do serviço prestado. 

Promoção de uma política de proximidade junto do cliente final e uma cultura de pro-actividade, através da dinamização 
de reuniões interdepartamentais. 

DSO

Realização de acções de formação internas para o desenvolvimento do quadro de pessoal e disseminação interna de 
conhecimentos dos valores e missão do BCGA, alinhados com os objectivos da DSO.  

Promoção, através de acção de Team Building, de um espírito de colaboração e comunicação entre os colaboradores da 
DSO. Workshop entre DSO e Rede Comercial com o objectivo de estabelecer uma plataforma de comunicação efectiva 
entre as diversas áreas, promovendo um verdadeiro espírito de entreajuda e cultura de serviço aos clientes (interno e 
externo). 

Promoção de formação on-the-job com a área comercial de modo a promover a troca de experiências, minimizar as 
assimetrias de conhecimento e de compromisso e, simultaneamente, aumentar a coesão interna na instituição. 

(cont.)
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DJR

Reforço de acções de formação específicas, foco nos conhecimentos e ferramentas que recaiam sobre a evolução e 
dinamização dos processos contribuindo para o crescimento profissional e dos resultados.   

Investimento na continuidade da melhoria da performance e na aplicação de novos métodos na vertente da recuperação 
de crédito, tendo desenvolvido uma cultura de recuperação com maior capacidade de negociação orientada para a ob-
tenção de resultados mais favoráveis.  

Ligação às áreas operacionais e intervenientes fundamentalmente à rede comercial tendo como objectivo corresponder 
aos resultados propostos, das normas jurídicas, normas internas e dos regulamentos em vigor.

DPO Reforço de acções de formação tendo como objectivo o cumprimento das normas e regulamentos em vigor, assim como 
garantir a actualização das aptidões dos profissionais da DPO.

GFC

Posicionamento do GFC na vanguarda da promoção de iniciativas que visem o reforço da cultura de Compliance no seio 
dos efectivos do Banco, mediante desenvolvimento de acções formativas (presenciais e no formato e-learning) em torno 
de temas ligados a gestão do risco de Compliance & AML/CFT, bem como no esclarecimento e acompanhamento per-
manente de dúvidas que possam surgir relativamente à boa conformidade dos processos e/ou procedimentos, em rela-
ção às normas legais e regulamentares que emanam da regulamentação local e a que o Grupo CGD se encontra adstrita.  

Prestação de assessoria com vista à mitigação do risco de envolvimento dos colaboradores e da instituição em opera-
ções que se possam traduzir em contra-ordenações para os colaboradores e o Banco.

DGR
Realização de acções de formação para os quadros da DGR em risco de crédito. 

Participação nas acções de formação em matérias de risco ao universo dos novos colaboradores do BCGA, e acções 
de formação on job na CGD. 

DRC
Realização de acções de formação para os quadros da DRC em risco de crédito (cerca de 40 horas). 

Participação nas acções de formação em risco de crédito ao universo dos novos colaboradores do BCGA.

DRH

Implementação de um Plano de Comunicação Interna em articulação entre a DMK e a DRH, de forma a aumentar o co-
nhecimento sobre os Valores e a Visão da nossa proposta de valor, assim, como aumentar a identificação com a nossa 
marca. 

Realização de várias acções, para que seja estabelecida uma CULTURA CAIXA ANGOLA, intensificando o sentimento 
de pertença a uma identidade cultural que determina a forma de relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros, 
agindo como prestadores de serviço de uma Banca de Excelência. 

Em Setembro do ano corrente, de forma a concretizar um objectivo comum entre a DRH e a DMK, foi realizada a “Ca-
minhada Caixa Angola”, um evento em que se promoveu um momento de convívio, comunicação, bem estar e saúde, 
assente nos valores da marca, que envolveu não só os colaboradores do Banco, como familiares, amigos e clientes 
externos. 

DMK

Aprovação do plano de comunicação interna com o intuito de estabelecer uma CULTURA CAIXA e intensificar o sen-
timento de pertença a uma identidade cultural que determina a forma de relacionamento com clientes, fornecedores, 
parceiros e como definimos o nosso modo de pensar e agir como prestadores de um serviço de Banca de Excelência.   

É o “Modo Caixa”, onde o objectivo é aumentar o conhecimento sobre Valores e Visão (Proposta de Valor) e aumentar a 
identificação com a Marca.

DGE

DIP 

DBE 

DBR 

Realização de várias acções de formação e capacitação de quadros das áreas comercias, que visou, para além da reali-
zação das acções de formação e capacitação dos quadros na vertente técnico-profissional, procurou também incutir nos 
colaboradores um maior espírito de cooperação e atitude em relação aos valores e à Missão do nosso Banco. 

Introdução do briefing diário e reuniões semanais de equipa, que visam entre outros objectivos motivar e focar as equi-
pas para as mudanças necessárias e para a materialização dos objectivos do Banco. 

Realização de um diagnóstico das competências, atitudes e valores dos colaboradores (assessement - DRH).

(cont.)
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DCS

Lançamento do processo de robotização no tratamento de registo e pagamento de facturas, aumentando a eficiência do 
processo e diminuindo os riscos de erro humano. 

Lançamento do processo de controlo de impressões nos Edifícios e Agências traduzindo-se em ganhos de eficiência na 
utilização de consumíveis de impressão (tinteiros e papel); 

Implementação de processos de controlo de Fornecedores com uma gestão eficaz de pagamentos através de processos 
de circularização rigorosos.

DMK

Ajustamento e intensificação do uso da Agenda Comercial com o objectivo de potenciar a concretização de mais negó-
cio e alavancar a implementação do Plano Contacto. A Agenda Comercial encontra-se disponível na Intranet para uso 
da rede comercial.  

O uso desta ferramenta permite maior eficiência e optimização funcional na agência, nomeadamente: organização/
planificação do dia do gestor (tempos comerciais vs tempos administrativos); incorporação de “leads” comerciais, ou 
contactos disponibilizados ao gestor para apoiar no contacto comercial; priorização e guião de contactos; disponibiliza-
ção de um sistema integrado de alertas para garantir o serviço ao cliente (ex. vencimento de depósitos, vencimento de 
prestações, cartões por activar, pendente de base de dados, etc.), e uma visão integrada que permita um contacto eficaz 
e direccionado (Posições, campanhas e Alertas) e histórico de contactos com os clientes.

DOQ Elaboração/actualização/publicação de Manuais de Procedimentos e de normas corporativas, nomeadamente na área 
de Risco e de Compliance.

DSO

Introdução de melhorias nos procedimentos relacionados com o Helpdesk.  

Centralização do processo de gestão de stocks de TPAs, melhorando desta forma o serviço a prestar aos clientes no 
fornecimento e substituição de TPAs. 

Paralelamente, são promovidas acções de verificação das operações nomeadamente no carregamento das operações 
de crédito e garantias associadas. 

Criação de uma equipa especializada, denominada de Middle Office, com o objectivo de libertar a rede comercial das 
tarefas de carregamento de operações sobre o estrangeiro e melhorar a qualidade de dados do sistema de Workflow de 
Operações. 

Reestruturação das equipas de Estrangeiro com o objectivo de prestar um melhor serviço no que diz respeito aos Cré-
ditos Documentários.

DJR

Articulação dos meios, processos e pessoas. Tratamento direccionado às operações com maior risco de incumprimento; 
adopção de práticas e medidas adequadas à obtenção de resultados para as diferentes situações de crédito. 

Prestação de assessoria jurídica usando os meios mais adequados a fim de solucionar com maior rigor o cumprimento 
das tarefas a serem executadas. 

Tratamento dos pedidos de apoio jurídico internamente, nomeadamente pareceres jurídicos, elaboração de minutas 
contractuais, auxiliar as áreas competentes na elaboração de contratos, análise de contratos remetidos por outros OE 
para validação e participação em negociações contractuais. 

Apoio jurídico na preparação e negociação com terceiros.

(cont.)

OE CONTRIBUTOS DIRECTOS DO OE PARA OS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

 / Objectivo Estratégico: Dotar o Banco de uma estrutura organizativa reforçada e meios (processos e IT) que permitam 
prestar um serviço de excelência e suportar a proposta de valor diferenciadora que se quer para o Banco 

ESTRATÉGIA PARA 2019

RELATÓRIO E CONTAS 2018 43 <ÍNDICE 



(cont.)
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DPO
Criação do Núcleo de Gestão e Controlo Orçamental da DPO, de modo a promover e organizar concursos, seleccionar e 
analisar propostas de construção/manutenção e controlar os pagamentos. Gestão e Controlo orçamental dos projectos, 
controlo dos pagamentos às empresas de elaboração de projectos, de fiscalização, de construção e de manutenção.

GFC
Supervisão funcional do processo de gestão de sugestões e reclamações de clientes, em estreita articulação com a 
DMK, assegurando a mitigação dos riscos de incumprimento e de reputação, bem como o acompanhamento do cum-
primento do Código de Conduta.

DGR Implementação/evolução de modelos, de procedimentos e de ferramentas que permitem melhorar o ambiente de gestão 
do risco e controlo interno (controlo de crédito, imparidades, reportes prudenciais, avaliação de produtos, entre outros).

DRC Implementação/evolução de modelos, de procedimentos e de ferramentas que permitem melhorar o ambiente de análise 
e concessão de crédito - atribuição de rating a clientes e imparidades.

DGE 

DIP 

DBE 

DBR

Implementação de ferramentas, nomeadamente: Agenda Comercial, Pack Corporate, Workflow de Operações e desen-
volvimento de novas funcionalidades no netbanking para empresas e particulares, para permitir à rede comercial melho-
rar os níveis de serviço ao cliente interno e externo.  

Com o apoio da Direcção de Organização e Sistemas (“DSI”) e Direcção de Mercados Financeiros (“DMF”), a DIP tem 
procurado acompanhar a evolução das tecnologias de suporte às transacções utilizadas pelas Operadoras Petrolíferas, 
de forma a obter o máximo de automatismos na execução de operações, redução da intervenção humana e a probabili-
dade de ocorrência de erros (exemplo: MT 101, Pack Corporate). 

Realização de acções de formação dos colaboradores – gestores e assistentes comerciais sobre comércio internacional, 
em particular sobre cartas de crédito de importação e de exportação e remessas documentárias.  

O Banco está igualmente a acompanhar a possibilidade de reactivação da Plataforma de Negociação Cambial (“360 
T”), que permite a compra, de cambiais (USD), em sistema de leilão, contra os Kwanzas, tendo como contraparte as 
Operadoras Petrolíferas (na qualidade de vendedoras de dólares). Esta possibilidade decorre das alterações ao Regime 
Cambial em vigor, que se estima que poderão ocorrer no início do próximo ano (2019). Neste cenário, o Banco Central 
(“BNA”) deixará de ser o “canal único” de venda de moeda estrangeira (USD ou Euros), o que poderá reduzir a escassez 
de cambiais no mercado e constituir-se como uma nova janela de oportunidades de negócio para o Banco Caixa Angola.

DMK
Incremento da oferta de valor, nomeadamente com a comercialização de seguros, com a alavancagem da oferta de lea-
sing a clientes particulares e a diversificação da oferta de cartões, nomeadamente de cartões pré-pagos de uso nacional 
e uso internacional.

/ Objectivo Estratégico: Dotar o Banco de uma estrutura organizativa reforçada e meios (processos e IT) que permitam 
prestar um serviço de excelência e suportar a proposta de valor diferenciadora que se quer para o Banco
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> Enquadramento Internacional

 > ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL 
Durante o ano de 2018, a economia mundial continuou a 
expandir-se a um ritmo sólido, num quadro de manutenção 
de condições favoráveis nos mercados financeiros e de tra-
balho e de níveis relativamente elevados da confiança dos 
agentes económicos das principais economias avançadas. 
Ao longo do ano, assistiu-se, contudo, à materialização de 
alguns riscos negativos, nomeadamente um aumento do 
proteccionismo comercial e focos de turbulência financeira 
em certas economias emergentes mais vulneráveis, num 
quadro de normalização da política monetária nos Estados 
Unidos da América e de um menor apetite ao risco pelos 
investidores internacionais. Neste contexto, o crescimento 
do PIB mundial em 2018 denotou uma menor sincronização 
entre países.

No horizonte de projecção, a expansão da economia mun-
dial deverá continuar a um ritmo mais moderado, num con-
texto de maturação do ciclo económico e de diminuição 

gradual dos estímulos de política monetária e de política 
orçamental nas principais economias avançadas, em par-
ticular nos EUA, bem como de desaceleração gradual da 
economia chinesa. Por seu turno, espera-se a recuperação 
da actividade nas economias emergentes mais afectadas 
pelos recentes episódios de turbulência financeira.

De acordo com o exercício de projecção do Euro sistema, 
o PIB mundial deverá manter um crescimento de 3,6% em 
2018 e desacelerar para cerca de 3,3% entre 2019 e 2021. 
Na área do euro, a actividade deverá registar um abran-
damento mais acentuado em 2018 (de 2,5% para 1,9%), 
reflectindo a evolução nas quatro maiores economias da 
área. Posteriormente, é projectada uma redução mais gra-
dual, para 1,5% em 2021, destacando-se o contributo sig-
nificativo da economia espanhola para este abrandamento. 

ENQUADRAMENTO 
MACROECONÓMICO 
E REGULAMENTAR

“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.” 

Fonte: CCIP 



O comércio mundial desacelerou de forma mais pronuncia-
da do que a actividade económica, devendo manter ain-
da assim um ritmo de crescimento relativamente forte em 
2018. Esta evolução é consistente com a posição do ciclo 
económico nas economias avançadas, que se traduz numa 
moderação da actividade económica e, em particular, do 
investimento e das exportações. O aumento das tarifas so-
bre as importações dos EUA, em particular sobre as oriun-
das da China, e respectivas medidas de retaliação, estarão 
a afectar negativamente os fluxos de comércio entre estes 
dois países. Note-se que as medidas entretanto aplicadas 
apenas cobrem uma parte pouco significativa do comércio 
mundial e que os efeitos na confiança dos agentes econó-
micos foram contidos. 

Não obstante, a incerteza quanto ao enquadramento futuro 
do comércio internacional, associada a um potencial au-
mento do proteccionismo e também à saída do Reino Uni-
do da União Europeia, poderá traduzir-se num adiamento 
de decisões de investimento com implicações adicionais 
no comércio. Neste contexto, as perspectivas para o co-
mércio mundial apontam para uma redução do crescimento 
do comércio. 

Mercados Monetário e Cambial

As condições monetárias e financeiras na área do euro 
mantiveram-se acomodatícias, apesar de um ligeiro aperto 
ao longo do ano. A nível global, nos mercados financeiros 
registaram-se diversos picos de volatilidade, associados 
ao anúncio e aplicação de medidas proteccionistas pelos 
EUA, à revisão das perspectivas para o crescimento global 
e ao ciclo de normalização da política monetária nos EUA. 
No mercado obrigacionista, observou-se um aumento das 
taxas de rendibilidade da dívida pública nos EUA e no Rei-
no Unido, associada a expectativas de subida das taxas de 
juro de política monetária num futuro próximo. Na área do 
euro, as taxas de juro de dívida pública apresentaram pe-
ríodos de volatilidade essencialmente associados à incerte-
za política em Itália. O diferencial de rendibilidade da dívida 
pública de Itália face à dívida alemã aumentou significati-
vamente, tendo contribuído também para um alargamento 
noutros países da área do euro, embora de forma limitada. 
No que diz respeito aos empréstimos bancários, as condi-
ções de financiamento das empresas não financeiras e das 
famílias mantiveram-se favoráveis ao longo de 2018.
 
O BCE reiterou a sua intenção de terminar as compras lí-
quidas do programa alargado de compra de activos no final 
de 2018 e reinvestir o capital dos títulos vincendos do pro-
grama durante um período prolongado. Adicionalmente, as 
taxas de juro directoras da política monetária deverão man-

ter-se nos níveis actuais, pelo menos, até ao Verão de 2019 
e, em qualquer caso, enquanto isso for necessário para 
assegurar que a evolução da inflação permanece alinhada 
com as actuais expectativas de um ajustamento sustenta-
do para o objectivo de estabilidade de preços. Tendo como 
base as expectativas de mercado, a taxa de juro de curto 
prazo deverá manter-se em níveis historicamente baixos ao 
longo do horizonte (aumentando de forma muito gradual, 
de -0,3% em 2018 para 0,3% em 2021).  

A evolução das taxas de câmbio do euro em 2018 pau-
tou-se essencialmente por uma tendência de apreciação 
das moedas das economias avançadas, especialmente 
do dólar norte-americano, e de depreciação das moedas 
das economias de mercado emergentes, com excepção da 
moeda chinesa. A hipótese de manutenção de níveis cons-
tantes ao longo do horizonte de projecção traduz-se numa 
apreciação do euro em termos nominais efectivos de 2,4% 
em 2018 e numa depreciação de 0,7% em 2019. 

Mercado das Commodities 

A recuperação do mercado petrolífero

O preço do petróleo apresentou alguma volatilidade ao lon-
go de 2018. Nos primeiros nove meses do ano o preço do 
Brent apresentou uma tendência ascendente, tendo atingi-
do cerca de 86 USD/barril no início de Outubro.
 
Esta evolução ocorreu num contexto de crescimento conti-
nuado da procura e de algumas restrições do lado da ofer-
ta, tais como o colapso da produção na Venezuela e as ex-
pectativas de redução das exportações do Irão associadas 
à reintrodução de sanções sobre este país.

Mais recentemente, o crescimento continuado e muito sig-
nificativo da produção nos EUA, o maior nível de existên-
cias e a revisão em baixa das perspectivas de crescimento 
da economia mundial, traduziram-se numa queda do preço 
do petróleo de mais de 20% durante Outubro, para um ní-
vel próximo do observado no início do ano (cerca de 67 
USD/barril). As expectativas implícitas nos mercados de fu-
turos apontam para uma estabilização do preço do petróleo 
ao longo do horizonte de projecção. 

Em termos médios anuais, o preço do petróleo deve dimi-
nuir de forma muito gradual posteriormente, para cerca de 
66 USD/barril no final do horizonte de projecção, após um 
aumento muito significativo em 2018. 

> Enquadramento Internacional

RELATÓRIO E CONTAS 2018 47 <ÍNDICE 47 <



 > ENQUADRAMENTO NACIONAL
Angola continua a progredir enfrentando os desafios do de-
senvolvimento económico e social, na melhoria da resiliên-
cia a choques externos e na sustentação dos esforços de 
diversificação da economia não petrolífera. 

Foi lançado o Programa de Estabilização Macroeconómica, 
cujo objectivo é resolver os desequilíbrios macroeconómi-
cos, atenuar os riscos fiscais derivados da volatilidade do 
preço do petróleo e apoiar a estabilidade do sector externo 
através de uma maior flexibilidade cambial. 

Assim como, o Plano de Desenvolvimento Nacional que 
visa lançar as bases para o crescimento sustentável e inclu-
sivo, estimular a competitividade do sector não petrolífero e 
melhorar a governação e as instituições. 

Durante o último trimestre de 2018, assistiu-se a uma vola-
tilidade muito acentuada no mercado petrolífero. 

A elevada incerteza quanto ao desempenho do mercado 
petrolífero em 2019 torna especialmente arriscados os 
exercícios de previsão para a economia de Angola, atenta 
a importância que o preço do crude continua a assumir no 
desempenho das variáveis mais significativas, a saber: 

• Disponibilidade de divisas;  

• Receitas fiscais; 

• Taxa de câmbio; 

• Inflação; 

• Balança de pagamentos; 

• Ritmo de actividade nos sectores não-petrolíferos.

O preço do petróleo (ramas angolanas) significativamente 
inferior ao admitido na proposta de OGE/2019 (média anual 
de USD 68/barril), poderá ter como principais consequên-
cias directas:

• Limitação da venda de divisas ao mercado e/ou um 
maior ajustamento cambial; 

• Redução das receitas fiscais petrolíferas.

A limitação da venda de divisas ao mercado e/ou um maior 
ajuste da taxa de câmbio teriam, por sua vez, impactos no 
comportamento da inflação, na actividade dos sectores 
não-petrolíferos, no PIB e ainda no nível das receitas fiscais 
não-petrolíferas. 

Receitas fiscais petrolíferas mais baixas, por outro lado, po-
deriam pôr em causa a perspectiva orçamental, podendo 
obrigar a um maior nível de endividamento e/ou contracção 
da despesa no OGE/2019 (via redução das dotações ou via 
cativações de despesa). 

O PIB real contraiu 1,7% em 2018, contra -0,2% em 2017, 
como reflexo do declínio na produção de petróleo e gás. Já 
o PIB não petrolífero deverá registar uma ligeira recupera-
ção, impulsionado pelo aumento de actividade na agricul-
tura, na construção e no sector eléctrico. 

No médio prazo o crescimento do PIB real deverá alcançar 
os 3,2%, apoiado por uma recuperação mais rápida nos 
sectores petrolífero e não petrolífero, bem como no reequi-
líbrio gradual das posições fiscal e externa.

 
Desempenho das principais variáveis 
económicas, monetárias e cambiais

Inflação

A inflação volta a abrandar após uma subida acentuada 
em Setembro, a subida ascende a +2,69%, resultante de 
aumentos de preços de serviços básicos, em especial do 
fornecimento de água. 

O índice de preços no consumidor retomou a marcha des-
cendente em Outubro (+ 1,39 %) e em Novembro (+1,31%), 
apresentando no final de Novembro um valor médio dos 
últimos 12 meses de 20,1%, o qual evidencia, no final de 
2018, uma média anual em torno de 18.6%, inferior à mais 
recente previsão oficial (23%, do último PDN) e à previsão 
do FMI (20,7%). 

Esta evolução, continua a ser explicada pela anémica acti-
vidade económica, pela manutenção de maior rigor da po-
lítica monetária e pela apreciação da moeda nacional no 
mercado informal. 

Também a correcção da taxa de câmbio do mercado oficial 
(primário), exibiu, neste último trimestre de 2018, um forte 
abrandamento, factor que também contribuiu para o com-
portamento descendente da inflação.
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PIB

De acordo com os dados disponíveis para o 1º semestre de 
2018, assistiu-se a uma considerável contracção da activi-
dade, em ritmo acelerado: a uma queda do PIB de 4,7% no 
1º trimestre e uma quebra de 7,4% no 2º trimestre.
 
Estas quebras foram extensivas aos diferentes sectores de 
actividade, petrolífero e não petrolíferos. 

Neste contexto, desenha-se um cenário de 3 anos sucessi-
vos de contracção económica: -2,6% em 2016; -0,2% em 
2017; nova queda em 2018, que, segundo o FMI, será de 
-1.7%. 

Os factores explicativos deste recuo da actividade econó-
mica em 2018 são os seguintes: 

• Quebra da produção petrolífera como consequência da 
escassez de investimento nos últimos anos; 

• “Policy mix” (insustentável, tal como a definiu o FMI) 
que atingiu duramente as actividades não petrolíferas, 
primárias/extractivas e transformadoras; 

• Perda do poder de compra real das famílias resultante 
de aumento do rendimento disponível bastante inferior 
ao da inflação. 

Venda de Divisas

O valor acumulado das vendas de divisas, até Dezembro, 
foi de 11.307 M € montante acima em apenas 3% ao do 
período homólogo de 2017. 

Não obstante as maiores receitas provenientes da subi-
da do preço do petróleo, este ritmo de venda de divisas 
teve natural impacto no nível das RIL, que em Novembro 
se situavam em 11,9 mil milhões USD, uma diminuição de 
8,95% em relação ao valor registado no final de 2017 (mui-
to inferior à queda de 36% registada em 2017). 

Ao longo do 4º trimestre de 2018 ocorreram, pela primeira 
vez, leilões de venda de divisas em que a quantidade ofere-
cida pelo BNA não foi inteiramente absorvida pelos bancos 
participantes, com procura inferior à oferta e ocorrência de 
valorizações pontuais do AOA. 

Merece especial destaque o leilão efectuado em 7 de De-
zembro, no qual o BNA colocou à venda USD 400 milhões, 
tendo a procura dos bancos ficado pelos USD 135,2 mi-
lhões, ou seja 34 % do montante oferecido. 

Esta nova realidade, de leilões de divisas em que a procura 
não esgota a oferta, pode resultar de vários factores: 

• Menor procura de divisas, em consequência do abran-
damento da actividade económica;  

• Menor liquidez bancária disponível em AOA por força, 
entre outros factores, da utilização da liquidez primária 
dos bancos na compra de divisas ao longo do ano;  

• Dificuldade de alguns bancos em aumentar as suas 
compras face às regras que limitam a posição cambial; 

• Temas de índole mais operacional e processual que es-
tão directamente ligados às novas exigências de apre-
sentação dos mapas de necessidades dos clientes.

Fonte: Relatório de Fundamentação - OGE 2019 
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Novas regras para os leilões de divisas 

De mencionar ainda, que neste último trimestre, assistiu-se 
à edição dos Instrutivos do BNA nºs 19 e 20/2018, ambos 
de 3 de Dezembro, os quais introduziram algumas altera-
ções no funcionamento do mercado cambial: 

• Instrutivo nº 19/2018: leilões de divisas 

 » Foi reduzido para USD 250.000 o montante mínimo 
de cada proposta que os bancos podem submeter 
nos leilões de vendas de divisas/preços, sendo que 
em cada leilão poderão ser submetidas até 4 pro-
postas com taxas de câmbio diferentes; 

 » No caso dos leilões de quantidade (para emissão 
de cartas de crédito de importação), os bancos só 
poderão submeter novas propostas se na data da 
respectiva apresentação tiverem aberto cartas de 
crédito em montante não inferior a 50% do que lhes 
tenha sido atribuído no leilão de quantidade anterior. 

• Instrutivo nº 20/2018: cálculo das taxas de câmbio de 
referência (de venda e de compra) 

 » Nos dias em que não se realizarem leilões, a taxa de 
câmbio de referência de venda será calculada com 
base na média ponderada das vendas ocorridas no 
mercado interbancário, desde que o valor acumula-
do dessas vendas seja superior a USD 20 milhões; 

 » Se o montante acumulado não atingir USD 20 mi-
lhões, manter-se-ão as taxas de referência anterio-
res; 

 » A taxa de câmbio de referência de compra será 
calculada com base num spread de 1% em relação 
à taxa de câmbio de referência de venda (antes este 
spread era de 0,25%). 

Alteração ao limite de posição cambial

Através do Aviso nº 12/2018, de 21 de Dezembro, o BNA 
introduziu alterações no limite da posição cambial diária 
dos bancos. 

A principal alteração consiste na redução do limite, de 10% 
para 5% dos Fundos Próprios Regulamentares de cada 
banco, da posição cambial, seja esta longa ou curta. 

No mesmo Aviso, ficou estabelecido que os recursos em 
moeda estrangeira vinculados à liquidação de cartas de 
crédito não são considerados para efeito do apuramento 
da posição cambial. 

Os bancos que excedam o limite da posição cambial deve-
rão alienar o excesso no mercado interbancário ou ao BNA.

Taxas de câmbio

No último trimestre de 2018 assistiu-se a um claro abran-
damento do ritmo de desvalorização do AOA face ao USD 
e ao Euro.

Para este significativo abrandamento da desvalorização 
cambial terá concorrido a menor pressão da procura de di-
visas por parte dos bancos, bem como a elevada oferta por 
parte do BNA. 

No tocante aos câmbios registados no mercado paralelo 
(informal), registou-se neste período alguma estabilização 
do spread em relação ao câmbio do mercado oficial, embo-
ra com um sinal de subida, invertendo a descida verificada 
até ao terceiro trimestre. Com efeito, o spread que o final 
do 3º trimestre se situava em cerca de 20%, alargou até um 
nível próximo de 30%. 

Uma explicação para este fenómeno poderá estar na di-
ficuldade de alguns bancos darem resposta aos pedidos 
de divisas por parte dos clientes, induzindo um desvio da 
procura de divisas para o paralelo.

Descrição da conta 31-dez-17 31-mar-18 30-jun-18 30-set-18 31-dez-18

Taxa Câmbio Média BNA (AKZ/USD) 165 924 214 123 249 264 294 468 308 607

Taxa Câmbio Média BNA (AKZ/EUR) 185 400 264 378 288 872 343 571 353 015
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Pressupostos económicos da proposta de 
OGE/2019 e riscos associados

Os pressupostos mais significativos da proposta de 
OGE/2019 são os seguintes:

• Crescimento do PIB de 2,8%, sendo +3,1% do sector 
petrolífero e +2,6% do sector não petrolífero; 

• Preço médio do petróleo (ramas angolanas): USD 68,0/
Barril; 

• Inflação média: 15%; 

• Reservas Internacionais Líquidas (RIL): valor não infe-
rior a 6 meses de importações de bens e serviços; 

• Taxa de câmbio média USD/AOA: 352,0.

Preço do petróleo

O preço do petróleo é o pressuposto de maior relevância 
para o cumprimento das metas orçamentais, como aliás se 
verificou em 2018. O preço médio de USD 68,0 por barril, 
não sendo impossível, envolve um risco significativo de não 
ser atingido face às acentuadas oscilações do mercado pe-
trolífero que marcaram os últimos meses de 2018. 

O próprio relatório do OGE reconhece a existência deste 
risco, admitindo, em caso de o preço médio do barril de 
petróleo vir a ser inferior, que isso poderá ter impacto nas 
necessidades de financiamento do Orçamento. 

Tal cenário, poderá não ser suficiente para ajustar as ne-
cessidades de financiamento, pois pode vir a ser neces-
sário um ajustamento da despesa, tanto corrente como de 
investimento.

Crescimento económico

Um crescimento do PIB de 2,8% comporta também algum 
grau de incerteza, no que se refere tanto ao sector petrolí-
fero como ao não petrolífero.

No caso do sector petrolífero, as perspectivas para 2019 
apontam a estabilização dos níveis de produção face a 
2018, travando a queda verificada neste ano. 

No caso do sector não petrolífero, a recuperação estará de-
pendente de um acesso mais facilitado à aquisição de divi-
sas por parte das actividades produtivas (dando sequência 
à melhoria de 2018) e da resposta do investimento privado 
ao novo quadro de incentivos que o Governo tem vindo 
gradualmente a implementar. 

Note-se, ainda, que a estimativa de variação do PIB em 
2018 – uma queda de 1,1% - contemplada na Proposta, 
pode vir a revelar-se optimista, face aos resultados já co-
nhecidos para o primeiro semestre, em que se terá verifi-
cado uma contracção de 6% (o FMI avançou muito recen-
temente, no Staff Report de fundamentação do Extended 
Program, uma queda do PIB de 1,7% em 2018).

Inflação

Esta variável tem sido muito sensível à maior ou menor 
escassez de divisas para importar bens de consumo, pelo 
que o seu comportamento estará sempre dependente tam-
bém do mercado petrolífero.

A eventual confirmação da melhoria do mercado petrolífero, 
tal com aconteceu em 2018, ajudaria a cumprir o objectivo 
de 15% para a inflação, o qual, num cenário sem grande 
stress, parece alcançável. 
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Mas podem-se verificar alguns factores de risco: 

• A incerteza da disponibilidade de divisas para a econo-
mia, para em 2019 manter o ritmo de 2018; 

• A incerteza da subsidiação dos combustíveis, que ain-
da permanece que possa ser reduzido/eliminado, o que 
poderá ter um efeito em alta sobre os preços no con-
sumidor. 

A previsão do FMI (Staff Report) aponta para uma inflação 
média anual de 17% em 2019, após 20,7% em 2018).

Reservas Internacionais Líquidas (RIL)

A manutenção de um nível das RIL equivalente a 6 meses 
de importações de bens e serviços é um objectivo cuja via-
bilidade está ligada ao desempenho do mercado petrolífe-
ro, e interage com a inflação e com o crescimento do PIB 
não petrolífero.

Um desempenho menos favorável do mercado petrolífero 
obrigará a maior contenção da venda de divisas para ser 
possível cumprir o objectivo para as RIL.

Por sua vez, uma maior contenção da venda de divisas po-
derá ter efeitos altistas sobre os preços no consumidor e, 
ao mesmo tempo, afectar negativamente a actividade dos 
sectores não petrolíferos, com efeitos desfavoráveis sobre 
o PIB. 

Importantes medidas tomadas com o objectivo 
de melhorar o clima de negócios e abrir caminho 
à diversificação da economia

O Relatório do FMI enaltece o esforço recente das autori-
dades no sentido de corrigir alguns problemas estruturais, 
designadamente a aprovação de uma Lei da Concorrência 
- que coloca em causa privilégios inaceitáveis em sectores 
como o dos cimentos e das telecomunicações - ao mesmo 
tempo que prevê a instituição de uma Autoridade da Con-
corrência, com poderes para fazer aplicar a nova Lei.
 
Igual importância é reconhecida à nova Lei do Investimento 
Estrangeiro. 

É ainda destacada a política de combate à corrupção, com 
a citação de casos exemplares de PEP a quem foram movi-
dos processos crime por suspeita de corrupção, bem como 
a criação pelo Presidente da República de uma unidade de 
combate à corrupção, incumbida de preparar e instruir os 

processos a desencadear para corrigir este problema es-
trutural da sociedade angolana.
 
Tratam-se de condições sine qua non para permitir uma 
efectiva diversificação da economia, juntamente com o in-
vestimento em infra-estruturas básicas para o desenvolvi-
mento (fornecimento de energia, abastecimento de água, 
transportes rodoviários e ferroviários, vias de comunicação, 
ensino, saúde, etc.).

Apesar da perspectiva de curto prazo ser desafiadora se-
gundo o último relatório do FMI, espera-se uma melhoria no 
médio prazo, se os actuais desequilíbrios macroeconómi-
cos forem resolvidos: 

• Durante o programa, haverá uma recuperação da eco-
nomia e um recuo da inflação. O crescimento deverá 
ser retomado em 2019 e consolidar-se em cerca de 
3,2% perto do final do programa, com a melhoria gra-
dual das actividades não petrolíferas. Políticas fiscais e 
monetárias mais restritivas e a eliminação gradual dos 
estrangulamentos de produção, sustentarão os objec-
tivos do BNA de reduzir a inflação para um dígito no 
médio prazo. 

• Os desequilíbrios externos diminuirão gradualmente. 
Após um défice temporário em 2019, advindo de um 
aumento pontual das importações, a conta corren-
te deverá voltar para perto do seu equilíbrio de longo 
prazo. A depreciação significativa do Kwanza em 2018 
deverá corrigir a sobrevalorização anterior da taxa de 
câmbio real. Espera-se uma recuperação das reservas 
internacionais brutas para 8 meses de importações até 
2021. 

• A estabilidade do sector financeiro poderá ser alcança-
da com o combate ao crescimento do crédito malpara-
do, a reestruturação dos bancos públicos, o apoio aos 
amortecedores de capital e de liquidez dos bancos, o 
fortalecimento da legislação de combate ao branquea-
mento de capitais e ao financiamento do terrorismo 
(CBC/FT) e o reforço da gestão de crises. 

• O Acordo ajudará a atenuar os desequilíbrios macroe-
conómicos de Angola e a abrir caminho para um cresci-
mento sustentado e inclusivo. Os principais objectivos 
do programa são:  

• Consolidar o ajustamento fiscal em 2018, seguido de 
uma consolidação fiscal gradual no médio prazo para 
reduzir a dívida pública para a meta do programa de 
médio prazo, diversificando a receita tributária com a 
implementação do IVA em Julho de 2019; 
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• Liberalizar o regime cambial e, ao mesmo tempo, elimi-
nar gradualmente as restrições cambiais e as taxas de 
câmbio múltiplas; 

• Modernizar o quadro de política monetária; 

• Fortalecer a resiliência do sector financeiro;  

• Incentivar o crescimento e a diversificação económica 
liderados pelo sector privado mediante a melhoria da 
governação e do ambiente de negócios.  

Entre as reformas para reforçar a governação destacam-se 
a melhoria da transparência da gestão da dívida, a reestru-
turação da empresa estatal petrolífera Sonangol, a melho-
raria da gestão das finanças públicas e o fortalecimento do 
quadro de CBC/FT.  

Vulnerabilidades do Sector Financeiro 

As deficiências no quadro prudencial contribuem para os 
problemas na banca. A falta de restrições para emprésti-
mos em moeda estrangeira sem receitas correspondentes 
e a possibilidade de pagar estes empréstimos em kwanzas 
contribuem para a falta de divisas e o aumento dos desfa-
samentos cambiais. 

Representa um risco cambial directo e um risco de crédi-
to indirecto para os bancos. A exclusão de provisões para 
perdas com empréstimos e exposições fora dos balanços 
patrimoniais distorce o cálculo das posições em aberto, o 
que também se aplica à contabilização incorrecta de car-
tas de crédito – denotando que a exposição dos bancos 
a perdas por depreciação pode ser maior do que parece. 
A anterior conversão compulsória das reservas bancárias 
obrigatórias em moeda estrangeira limita a liquidez e o ape-
tite dos bancos por títulos públicos. 

Em 2018 verificou-se um ligeiro aumento do crédito à eco-
nomia em moeda nacional, sendo que a concessão de cré-
dito tem sido maioritariamente concentrada em sectores 
que não promovem o processo de diversificação econó-
mica, nomeadamente no sector do Comércio a Grosso e 
a Retalho, sector de Actividade Imobiliária e Alugueres e 
Serviços Prestados as Empresas, sector da construção e 
particulares. 

A crise económica que se seguiu ao choque petrolífero, 
traduzida em variações negativas do valor real do PIB, ti-
veram um grande impacto no sector bancário, resultando 
na acumulação de crédito vencido. De salientar que para 
este nível muito elevado de crédito vencido é decisiva a 
contribuição do Banco Poupança e Crédito (BPC), o qual 

concentra cerca de 80% do total de crédito vencido do sis-
tema (também segundo o FMI). 

Para além da actividade económica muito anémica nos últi-
mos dois anos, a forte subida do crédito vencido explicará 
a elevada relutância com que os bancos encaram a con-
cessão de crédito à economia (aversão ao risco) e a pre-
ferência pela concessão de crédito ao sector público (daí 
o forte crescimento do stock de crédito bancário ao sector 
público, no conjunto do crédito total). 

Por esse motivo, o FMI atribui elevada ênfase ao controlo e 
diminuição do crédito vencido, como elemento fundamen-
tal para restaurar a confiança dos bancos e permitir que 
estes dispensem à economia (sector privado) o apoio ne-
cessário para a gradual realização da diversificação eco-
nómica.

Medidas adoptadas pelo BNA para contrariar 
vulnerabilidades do sector

Entre as medidas já adoptadas pelo BNA no sentido de for-
çar a ultrapassagem das vulnerabilidades do sector bancá-
rio, o FMI destaca:

• O novo requisito de liquidez para os bancos, limitando 
a sua posição cambial líquida em M/E (excluindo dessa 
posição as obrigações com valor de reembolso indexa-
do ao USD e os empréstimos em ME a mais ou menos 
5% do capital regulamentar); 

• O aumento em 200% do capital social mínimo regu-
lamentar, a ser cumprido até final de 2018, o qual vai 
despoletar com que algumas instituições procedam ao 
seu aumento de capital social ou incentivar um proces-
so de consolidação.

Decisões do Comité de Política Monetária 

O BNA tomou um conjunto de medidas de forma a pro-
ver liquidez no sistema com vista a estimular a concessão 
de crédito por partes dos bancos. Desta feita, reduziu-se a 
taxa BNA de 18% para 16,5%, de forma a direccionar uma 
descida na taxa de juro do mercado monetário interbancá-
rio (LUIBOR) e, dessa forma, permitir um repasse para as 
taxas de juro do crédito à economia, alavancando assim a 
possibilidade de aumento do investimento no sector pro-
dutivo.
 
De forma a garantir aos bancos comerciais a liquidez ne-
cessária para permitir a queda nas taxas de juro, o BNA re-
duziu ainda o coeficiente de reservas obrigatórias em moe-
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da nacional para 17%. Posto isto, mantendo o montante 
de reservas bancárias estável, a redução dos coeficientes 
permitirá garantir um aumento das reservas livres dos ban-
cos e, assim, incentivará uma maior dinamização do mer-
cado monetário interbancário e consequente redução da 
taxa LUIBOR. 

Luibor 2015 2016 2017 2018

Overnight 11.54 23.35 17.77 16.75

1 Mês 11.34 17.41 18.27 16.81

3 Meses 11.67 18.23 18.92 17.09

6 Meses 11.95 18.30 20.16 17.35

9 Meses 12.17 19.65 21.90 17.82

12 Meses 12.39 20.17 23.08 17.99

Variação LUIBOR 2018 
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A redução da taxa de cedência de liquidez reduz o custo de 
financiamento dos bancos comerciais, o que fará pressão 
para que a LUIBOR reduza e tenha impacto nas taxas de 
juro do crédito bancário, que têm sido bastantes afectadas 
por constrangimentos estruturais da economia angolana.

Fonte: BNA 

Fonte: BNA 
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Mercado de Capitais  

Negociação

Em 2018 foi negociado o total de 794.910 M AOA contra 
527.210 M AOA em 2017, perfazendo assim uma média 
mensal de 66.242 M AOA equivalente a 324 negócios/mês 
contra 43.934 M AOA em 2017 equivalente a 176 negócios/
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, 2020 
e 2021, com destaque para negociação com preços mais 
baixos no 2º, 3º e 4º trimestres de 2018. 
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Mercado Monetário  

Títulos

Em 2018, registou-se uma redução na procura de títulos 
por parte do Banco, devido a necessidade de financiamen-
to a curto prazo, mas participou activamente na dinamiza-
ção dos leilões de títulos em que participou, quer através 
da aquisição de títulos para a carteira própria do Banco 
quer através da intermediação na compra e venda de títu-
los para os seus clientes.  

Para a gestão da despesa corrente do tesouro nacional, 
foram transaccionados em 2018 títulos no montante de 
1.508.794 M AOA, registando-se uma redução considerá-
vel face ao ano transacto, representando uma variação de 
-44%. De salientar que a redução na emissão e procura 
de títulos demostra um menor endividamento por parte do 
Estado, devido a conjuntura macroeconómica verificada no 
período em análise.
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Fonte: BNA - SIGMA

No final do ano as taxas médias de juros dos Bilhetes do Tesouro (BT) nas maturidades de 91, 182, e 364 dias fixaram-se 
em 13.60%, 17.05% e 19.05% respectivamente, inferiores as registadas no ano transacto, situação semelhante registada 
nas obrigações indexadas 5 e 7 anos que fixaram-se em 5.00% e 5.50% respectivamente. 
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Operações Mercado Interbancário 

Não obstante a tendência decrescente registada de 2014 a 
2016 do montante de permuta de liquidez verificado a nível 
do mercado interbancário, verificou uma situação inversa 
em 2017 e 2018, em que o volume de transacções regista-
das foi de 9.068.153 M AOA representando uma variação 
positiva de 285% face ao ano transacto. 

Esta situação foi originada devido à necessidade dos ban-
cos financiarem-se para cumprirem com as suas obriga-
ções no curto prazo (liquidar as vendas de divisas verifica-
das no mercado, financiamento e investimentos).

Crédito 

Os efeitos conjugados da “desdolarização” da economia, 
e da previsão de uma desvalorização cambial do AOA face 
ao USD e ao EUR, resultou na redução do crédito em moe-
da estrangeira (ME), e um ligeiro aumento em moeda nacio-
nal (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.

Crédito M USD 2016 2017 2018 Var. %

Moeda Nacional 17 983 19 712 10 395 -90%

Moeda Estrangeira 7 677 7 507 4 815 -56%

Total 25 660 26 199 15 210 -72%

Fonte: BNA (Estatísticas e Monetárias)
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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 sistema 
financeiro nacional, caracterizado pelo aumento do peso 
da moeda nacional (MN) em detrimento da moeda estran-
geira (ME). 

A eliminação dos dólares como moeda para transacções 
internas, permitiu reservá-lo essencialmente para o paga-
mento dos compromissos externos, quer de empresas, 
quer de particulares.

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 
2018 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-
mos directos, e ao Sector Privado, a evolução desde o final 
de 2015 até Novembro de 2018 é a seguinte: 

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%

2018 4 359 831 4 150 059 139%

Como se conclui do quadro ao lado, o saldo do crédito ao 
Sector Privado (que inclui crédito a Empresas/ Sociedades 
Não Financeiras e a outros Sectores), de 2017 para 2018, 
tem vindo a diminuir. Ao invés, o crédito ao Sector Público/
Administração Central que aumentou 39% entre o final de 
2017 e Novembro de 2018. 

Se considerarmos apenas o crédito concedido pelas Ou-
tras Instituições Monetárias, ou seja, sem a contribuição do 
BNA, o rácio entre o Crédito ao Sector Público/Administra-
ção Central e o Crédito ao Sector Privado passou de 77% 
em 2015 para 139% em Novembro de 2018. 

Esta evolução fica naturalmente a dever-se, no que se re-
fere ao Sector Privado, ao considerável recuo da activida-
de económica, bem como à anémica recuperação de 2017      
e 2018, factores que por sua vez agravaram significativa-
mente 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 expo-
sição 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 econó-
micos e de agravamento do perfil de risco de crédito (ra-
ting) da República.

Valores em mAOA

Fonte: BNA (Estatísticas e Monetárias)
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Crédito M USD 2016 2017 2018 Var. %

Moeda Nacional 29 725 29 442 16 103 -83%

Moeda Estrangeira 12 925 12 824 13 324 4%

Total 42 650 42 265 29 428 -44%

Depósitos

Relativamente aos Depósitos em moeda nacional (MN), re-
gistou-se uma redução de 83%, valores denominados em 
USD, motivado essencialmente pela desvalorização cam-
bial ocorrida em 2018. 

No que se refere a moeda estrangeira (ME) não afectada 
pela desvalorização cambial, registou-se um decréscimo 
de 4%, em resultado da nova Política.  

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 es-
trangeira (ME).

Fonte: BNA (Estatísticas e Monetárias)
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A previsão pelo Orçamento Geral do Estado (OGE), de um crescimento económico mais robusto para os próximos anos, 
poderá contrariar a tendência de redução dos depósitos, verificada em 2017 e 2018, mesmo considerando o eventual 
efeito de desvalorização. 
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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 funda-
mental para suportar o Outlook negativo será o choque pe-
trolífero e o consequente défice externo e fiscal.

De acordo com a Fitch (28-Dez-18), a República de Angola 
possui o Rating B, tendo revisto o Outlook de Negativo para 
Estável, suportado por esta Agência, pelo seguinte indica-
dor, aumento das receitas fiscais incrementadas pela subi-
da dos preços do sector petrolífero. 

Agências Rating Outlook Data

Fitch B Estável 28-dez-18

Moody’s B2 Estável 27-abr-18

Standard & Poors B~ Estável 20-nov-17

Para a Standard & Poor’s a economia angolana permanece 
vulnerável. O défice externo e fiscal continuará relativamen-
te alto, devido ao fraco crescimento económico. A S&P es-
tima que nos próximos anos, a subida do preço do petróleo 
contribuirá para reduzir défice fiscal, enquanto o défice cor-
rente estabilizará num nível mais baixo, o que levou a que 
se a agência revisse o Outlook para Estável.
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O BANCO CAIXA GERAL ANGOLA
> Recursos Humanos

O BANCO
CAIXA GERAL
ANGOLA
O Caixa Angola é uma sociedade de direito Angolano com 
sede social em Luanda, posicionando-se como um Banco 
sólido e diferenciador, num mercado cada vez mais exigen-
te.  

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 inves-
timento em sistemas e infra-estruturas e na criação de um 
impacto positivo junto das comunidades locais, investindo 
cada vez mais na responsabilidade social em Angola. 

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

 > RECURSOS HUMANOS

Política de Formação BCGA

O Banco Caixa Geral Angola reconhece que o desenvolvi-
mento das competências dos seus colaboradores, é essen-

cial para a implementação e sucesso da estratégia definida. 
Desta forma, o Banco procedeu em 2016 à definição da sua 
Política de Formação, com o objectivo de tornar-se uma 
referência nesta área, incrementando a sua capacidade de 
atracção e retenção de talentos, optimizando o investimen-
to em formação.

Assim, a Política de Formação assenta na definição de 5 
vectores estruturantes cuja aplicação prática se consubs-
tancia no Plano de Formação, conforme descrição abaixo: 

1. Princípios – Princípios orientadores da Politica de 
Formação do BCGA e que são a base para todos os 
entregáveis desenvolvidos. Os princípios orientado-
res, servem de base à operacionalização da Politica 
de Formação do Banco, tendo sido definidos o ali-
nhamento estratégico, formação continua, valoriza-
ção do colaborador, formação experiencial,accoun-
tability e aproximação à CGD;

2. Modelo Pedagógico, Competências e Conhecimen-
tos – Modelo pedagógico seguido na organização da 
oferta formativa do Banco relativamente às compe-
tências e conhecimentos a adquirir;

3. Tipologia de meios utilizados para ministrar a forma-
ção aos Colaboradores: 

• Presencial: Formação dita tradicional, que tem por 
base a realização de uma, ou mais sessões expositivas. 

• E-learning: Formação que se realiza à distância por via 
de plataformas informáticas, não havendo lugar ao en-
contro presencial entre formadores e formandos.

• On-the-job: Formação desenvolvida directamente no 
local de trabalho do Colaborador à medida das neces-
sidades específicas do seu contexto laboral.

• Experiencial: Formação realizada através da aplicação 
prática dos conceitos que deverão ser apreendidos, 
nomeadamente através de Acções de Dinamização 
Local, que permitem o desenvolvimento de competên-
cias, que acontecem no local de trabalho do colabora-
dor através do seu superior, com praticas interactivas, 
tais como, jogos e apresentações, conceito amplamen-
te desenvolvido na CGD e adoptado e adaptado pelo 
BCGA, com repercussões muito positivas.  

4. Catálogo dos Cursos – Documento de descrição dos 
cursos identificados para o BCGA no que se refere 
aos seus conteúdos, tipologia, fornecedores, entre 
outros; e 

Organização
e Sistemas de
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O BANCO CAIXA GERAL ANGOLA

5. Percursos Formativos – Percursos pedagógicos cria-
dos para responder às necessidades das diferentes 
Bandas Funcionais e Direcções do Banco.

No seguimento da Política de Formação instituída, o ano 
de 2018 fica marcado pela continuidade do investimento na 
capacitação dos colaboradores, tendo sido desenvolvidas 
algumas iniciativas conforme informação abaixo: 

• Desenvolvimento do Programa “Academia de Alta Per-
formance Comercial”, com a participação de colabora-
dores ao nível de todas áreas comerciais; 

• Continuidade do cumprimento do Plano de Formação 
com a inclusão de Acções de Dinamização Local (ADL) 
corporativos, com o envolvimento de todas as Direc-
ções; 

• Acções de Formação no âmbito corporativo na CGD;  

• Realização de Team Building e Workshop de Comuni-
cação, com envolvimento das áreas de Suporte Opera-
cional e Comerciais; 

• Realização da CAMINHADA CAIXA ANGOLA, com o 
envolvimento dos colaboradores e público em geral; 

• Realização de visitas por parte da DRH a todas Agên-
cias e Centros de Empresas da Província de Luanda; e 

• Continuidade das acções implementadas pelo Fundo 
de Apoio Social (FAS), com repercussões de grande 
impacto na qualidade de vida dos colaboradores.

Formação e Desenvolvimento de Colaboradores 

A Política de Formação do Caixa Angola está alinhada com 
a estratégia do Banco e sustenta a promoção e desenvol-
vimento de competências técnicas e comportamentais que 
contribuem 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 2018 foram realizadas 121 acções de formação a que 
correspondeu um investimento de 179.160.537 AOA. Em 
termos médios, o rácio de horas de formação por empre-
gado foi de 17,05 horas.  

Programa de Academia de Alta Performance 
Comercial 

A capacitação das áreas comerciais é fundamental para 

conseguir assegurar um modelo de serviço de qualidade e 
orientado para o cliente. Por isso, desenvolvemos um pro-
grama designado “Academia de Alta Performance Comer-
cial” o qual tem como momentos chave OUVIR, REFLEC-
TIR e AGIR e tem como principais objectivos: 

• Consciencialização dos colaboradores para a mudança 
do paradigma de actuação com os Clientes; 

• Alinhamento e homogeneização dos níveis de compe-
tência dos colaboradores;

• Correcção dos comportamentos que se encontram de-
salinhados com as novas tendências do mercado; e

• Desenvolvimento de novos comportamentos, adapta-
dos às exigências do atendimento ao Cliente e do ne-
gócio.

Em 2018 iniciou-se a primeira fase do programa, composto 
por duas fases (OUVIR e REFLECTIR), tendo sido desen-
volvidas as seguintes etapas: 

• Cliente Mistério; 

• Diagnóstico Interno (Workshop com colaboradores);

• Diagnóstico Externo (Workshop com Clientes).

ADL –  Acção de Dinamização Local

Este modelo de formação, mais virado para a utilização e 
partilha do conhecimento interno, tem vindo a ter bons re-
sultados e por isso, irá continuar a ser dinamizado como 
prática de difusão de informação e conhecimento, de forma 
transversal.

Em 2018 foram realizadas 41 acções de dinamização local 
com participação de quadros das Direcções do Banco, fa-
zendo parte inclusive dos objectivos corporativos de todas 
as Direcções. 

Acções de formação no âmbito corporativo 

Com o objectivo de partilha de conhecimentos, experiên-
cias e actualização de práticas corporativas, entre o Banco 
Caixa Geral Angola e a Caixa Geral de Depósitos, foram 
promovidas diversas acções formativas on-job, tendo-se 
deslocado a Portugal, à sede da Caixa Geral de Depósi-
tos 24 empregados, nomeadamente das áreas de auditoria, 
Compliance e gestão de riscos. 

> Recursos Humanos
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Team Building & Workshop sobre Comunicação 

No âmbito do plano de formação para 2018, foi realizada 
uma actividade de “Team Building sobre Comunicação” 
para a DSO – Direcção de Suporte Operacional, com o in-
tuito de melhorar o trabalho em equipa, superar dificulda-
des e aperfeiçoar a resposta final ao cliente interno/externo. 

Como complemento da actividade realizou-se um “Work-
shop sobre Comunicação” envolvendo os colaboradores 
da DSO - Direcção de Suporte Operacional com os das 
áreas comerciais, com o objectivo de promover a colabo-
ração inter-direcções, melhorar a comunicação e o espírito 
de equipa entre as respectivas áreas, de forma a potenciar 
maior eficiência nos processos e incrementar os níveis de 
serviço ao Cliente. 

Participaram nestas acções 54 colaboradores da DSO na 
actividade de Team building e 33 da DSO e das áreas co-
merciais no Workshop. 

Caminhada CAIXA ANGOLA 

De forma a suscitar interesse por hábitos e formas de vida 
mais saudáveis, foi promovida uma actividade lúdica desig-
nada de “CAMINHADA CAIXA ANGOLA” realizada no dia 
23 de Setembro de 2018, tendo participado aproximada-
mente cerca de 300 pessoas, entre colaboradores, familia-
res dos mesmos, Clientes e público em geral.  

Visitas às Agências e Centros de Empresas da 
Província de Luanda

Com o objectivo de criar maior proximidade entre a Direcção 
de Recursos Humanos e as Unidades de Negócio, foram rea-
lizadas visitas de uma equipa desta Direcção a todas as Agên-
cias e Centros de Empresas da Província de Luanda. Ao todo 
foram visitadas 23 agências e 4 centros de empresas. 

Estas visitas permitiram à Direcção de Recursos Humanos ter 
uma perspectiva mais próxima das realidades locais, o que 
certamente contribuirá para uma melhor percepção desta Di-
recção no cumprimento da sua missão, enquanto Direcção 
gestora do Capital Humano do Banco, por excelência. 

Fundo de Apoio Social – FAS 

Em 2018 deu-se continuidade às iniciativas desenvolvidas pelo 
FAS em 2017, com enfoque no contributo para a melhoria das 
condições de vida dos nossos empregados. Destaque para o ser-
viço de Saúde Preventiva, a Medicina no Trabalho, o apoio na Me-

dicina Dentária, a Bolsa de Estudos para filhos de colaboradores 
de mais baixo rendimento, apoio no pagamento de creches, bem 
como, apoios pontuais em casos de emergência social, a colabo-
radores mais carenciados.

O FAS, apoiou ainda a realização de algumas actividades despor-
tivas, nomeadamente apoio a uma equipa de Futsal, constituída 
por uma equipa de empregados do Banco, com participação nos 
seguintes torneios: 

 » IIº TORNEIO DOS TRABALHADORES BANCÁRIOS 
EM FUTEBOL SALÃO

 » 1ª. EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DO HERÓI 
NACIONAL

 » TORNEIO DE FUTSAL DA AGT

Gestão do Efectivo 

Um dos pilares de suporte ao objectivo de retenção de talento 
passa por dar oportunidades de desenvolvimento de carreira 
aos colaboradores com maior potencial. Nesse âmbito, foram 
abertos processos de mobilidade interna que permitiram o 
preenchimento de 31 vagas nas diversas áreas do Banco. 

Para o preenchimento de lugares com perfil de competências 
mais específico que não existiam no Banco, recrutaram-se 17 
novos empregados. 

Em termos líquidos, o quadro de pessoal do Banco Caixa An-
gola registou uma redução de 9 empregados, correspondendo 
a 1,7% do seu efectivo.  

 A 31 de Dezembro de 2018, a idade média dos colaboradores 
era de 34,8 anos com uma antiguidade média de 7,4 anos. 
Face ao esforço que tem vindo a ser feito no recrutamento de 
elementos com formação de base de nível superior (cerca de 
72% do efectivo, possui habilitações académicas superiores). 
A distribuição do quadro de pessoal por género é equilibrada, 
havendo uma percentagem de 54% de mulheres. 

 / Quadro 1 – Evolução anual do Quadro de Pessoal

> Recursos Humanos
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2015 2016 2017 2018

Efectivo 552 563 549 540

Entradas 77 33 16 17

Saídas 45 23 30 26

Variação
32 10 -14 -9

6% 2% -2% -2%

Turn-Over 11% 5% 4% 8%

Saída / Entradas 58% 70% 188% 153%

 / Quadro 2 - Distribuição por Categorias

 / Quadro 3 – Motivo de Saída
Gestão Especializada SuporteCoordenação Operacional

36

115

192

176

21

> Recursos Humanos

Fonte: BCGA - DRH
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Mútuo Acordo Iniciativa
da Empresa

Fim de Contrato Iniciativa
do Colaborador

2
1

4

19

Nacionais Estrangeiros c/ Vistos
de Trabalho

Estrangeiros Residentes

532

6 2

 
 
 
 

Em 2018, os colaboradores estrangei-
ros do Banco Caixa Geral Angola, com 
visto de trabalho ou cartão de residente, 
representam menos de 1% do efectivo 
apresentando a seguinte distribuição:

> Recursos Humanos
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Progressões em 2018  

No âmbito do processo de avaliação de desempenho e 
de reconhecimento do mérito profissional, foi realizada em 
Maio, com efeitos a Janeiro, uma alteração da situação re-
muneratória que abrangeu 210 Colaboradores e teve um 
impacto na massa salarial deste grupo de empregados de 
8,23%. 

Revisão da Tabela Salarial e Subsídio de Almoço 

Em 2018, com efeitos retroactivos a Janeiro, procedeu-se 
a uma actualização da tabela salarial de 5,5% sobre a re-
muneração base. 

Em Novembro, foi aumentado o valor do Subsídio de Almo-
ço tendo passado de 1.850 AOA para 2.600 AOA. 

 
Promoções 

Em 2018 foram efectuadas 60 promoções/nomeações de 
colaboradores, que pelo mérito e reconhecimento do de-
sempenho apresentado, foram considerados aptos para 
assumir funções de maior responsabilidade e preenche-
ram necessidades existentes. Assim, foi possível recorrer 
a quadros do Banco e proporcionar-lhes oportunidades de 
desenvolvimento de carreira.

 > ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

Organização 

Do ponto de vista da Organização, o Banco e no âmbito do 
cumprimento das linhas de orientação estratégicas, 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 exce-
lência e diferenciador aos Clientes. 

Durante o ano de 2018, o BCGA elaborou/actualizou e 
implementou normas (Regulamentos, Politicas e Manuais 
de Procedimentos) relativas à Gestão de Riscos, ao Com-
pliance, ao Crédito, à Publicidade de Produtos e Serviços 
Financeiros, à Formação dos Colaboradores e ao Arquivo, 
permitindo assim a melhoria do ambiente de controlo inter-
no e a eficiência dos serviços. 

> Organização e Sistemas de Informação

Em relação à Estrutura Orgânica, há a destacar a criação 
da Direcção de Riscos de Crédito (DRC), o Gabinete de 
Supervisão e Controlo Cambial (GSC), a Direcção da Orga-
nização e Qualidade e a Direcção de Sistemas de Informa-
ção (DSI), anterior Direcção de Organização e Sistemas, e a 
reorganização  da Direcção de Gestão de Risco em alinha-
mento com o Grupo Caixa Geral de Depósitos, por forma, a 
responder às necessidades do negócio face à estratégia do 
Banco e às exigências regulamentares emanadas do órgão 
regulador.
 

Sistemas de Informação

Numa era digital com mudanças constantes e clientes cada 
vez mais exigentes, o Banco Caixa Geral Angola, prosse-
gue a sua 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, 
através da optimização e automatização dos processos de 
negócio, com recurso às tecnologias de ponta. 

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 2018, implementaram-se 
um conjunto de melhorias, tendo como objectivo não só 
efectuar a revisão do posicionamento estratégico de ne-
gócio, mas também efectuar a revisão do modelo organi-
zacional, identificando oportunidades de melhoria nos pro-
cessos e sistemas de suporte ao bom funcionamento do 
negócio. 

As principais iniciativas em 2018, visaram, a migração da 
plataforma de core bancário, em Junho 2018, para a versão 
BANKA 3G, bem como, de todas as soluções que com o 
core bancário interagem. Este projecto teve a duração de 
cerca de 10 meses. 

Igualmente, o Banco teve de adoptar os novos standards 
de segurança da SWIFT, em Novembro 2018, tendo, igual-
mente, procedido à migração de toda a sua infra-estrutura 
de suporte ao SWIFT para a SIBS FSP em Portugal. 

O Banco prosseguiu no reforço de optimização de toda a 
alarmística dos seus sistemas, comunicações e serviços, 
melhorando assim a componente de monitorização para os 
níveis de serviço (24x7x365 dias). 
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> Organização e Sistemas de Informação

Prosseguiu-se com o processo de optimização das comu-
nicações, tendo o Banco descontinuado todos os serviços 
VSAT que possuía, optando por links de Fibra-Óptica. 

No âmbito do desenvolvimento de projectos, houve um 
foco muito grande nos projectos regulamentares, nomea-
damente: 

• Pós-Migração DCS3 – Adequação do Sistemas Pro-
-AML do BCGA, implementação de novas funcionali-
dades e alertas;  

• Data Mart Risco – Produção de Informação regulamen-
tares gestão da área de risco; 

• Plataforma de Informação Corporativa, Criação e im-
plementação de uma plataforma de reporte corporativa 
uniforme para o grupo CGD. Repositório Integrado de 
Informação de Gestão (RIIG);

• Imparidade IFRS9 - Modelo Banka sobre o impacto da 
IFRS 9 no core bancário por comparação com o KIWI; 

No âmbito de projectos de negócio, temos a realçar: 

• Migração para a Versão 3G, Migração do sistema core 
bancário com a implementação de novas funcionalida-
des;

• Processo PFS/BPM para o processo de abertura de 
Contas, 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; 

• Migração da SWIFT para Service Bureau, Migração da 
SWIFT para Service Bureau e migração para a nova 
versão; 

• Levantamento sem Cartão ATM - (SIBS Internacional), 
Este produto irá permitir efectuar a operação de levan-
tamento de dinheiro em ATM sem o uso de qualquer 
cartão bancário; 

• Certificação MULTICAIXA Express. O Multicaixa Ex-
press, é um canal de serviço que assenta numa solu-
ção móvel, permitindo os utentes fazerem operações 
bancárias (consultas, transferências, pagamento de 
serviços, carregamento directo, entre outras) através 
de um telemóvel;

• Melhorias ao suporte aos Leilões. Este projecto visa 
implementar melhorias no Workflow de Operações, no 
âmbito do suporte de leilões, aprovadas em CE; 

• Integração Ficheiro VSS, Adaptação do layout do fi-
cheiro VSS para integração no BANKA; 

No âmbito de projectos de infra-estrutura e sistemas, te-
mos a realçar: 

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

• CallManager, Upgrade Gravação de Chamadas e Cus-
tos – Este projecto teve como objectivo fazer um in-
ventário sobre a nossa solução/infra-estrutura VoIP 
Cisco. Foram elaborados os trabalhos de actualização 
da solução e de todos os dispositivos, reorganização, 
implementação da solução de gravação de chamadas 
para Sala de Mercados, de forma a cumprir com os re-
quisitos da Bodiva e implementação de uma solução 
para controlo de custos. 

• Upgrade Plataforma SQL, actualmente a nossa solu-
ção de SQL já atingiu o limite, este projecto teve como 
finalidade implementar uma nova solução de SQL com 
um novo GeoCluster entre os dois DC’s, similar ao que 
tínhamos.  

• Monitorização da Plataforma SQL, este projecto teve 
como finalidade a monitorização mais aprofundada so-
bre as nossas Bases de Dados, com alertas e reportes 
para melhor gestão dos nossos dados. 

• Wifi Expansão Monitorização e Segurança, este projec-
to teve como finalidade o aumento dos pontos Wifi do 
Caixa Angola nos serviços Centrais, Academia e algu-
mas agências, monitorização para disponibilidade dos 
pontos de acesso e aplicação de regras de segurança; 

• Migração Swift, este projecto teve como finalidade a 
migração dos nossos serviços swift para SIBS, para 
darmos resposta aos novos padrões de segurança e 
procedimentos da rede Swift.

 > MARKETING E COMUNICAÇÃO 
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COMUNICAÇÃO 

Com o objectivo de reforçar o posicionamento da sua Mar-
ca enquanto instituição bancária sólida, credível e parceira 
estratégica dos seus clientes, o Banco Caixa Geral Angola 
desenvolveu, em 2018 acções de comunicação que refor-
çam as relações de confiança e de compromisso com os 
Clientes e com o mercado, agregando valor à sua imagem. 

Campanhas Institucionais

2018 foi o ano de celebração do 25º aniversário do Ban-
co Caixa Geral Angola, o primeiro Banco privado a operar 
no mercado angolano, após a independência. Um Banco 
com história, com uma marca sólida e com tradição. Com 
uma linha de comunicação centrada no reforço da relação 
de confiança e de compromisso com os seus clientes, o 
Banco Caixa Geral Angola lançou em 2018 uma Campanha 
especialmente dedicada aos 25 anos da sua história divul-
gada em TV e rádio, com o slogan “25 Anos e ainda tanto 
caminho a percorrer consigo”.

Produtos e Serviços 

O Banco Caixa Geral Angola dispõe de um portfólio de pro-
dutos e serviços adequado às práticas de mercado e ne-
cessidades dos seus Clientes.  

Alinhado ao compromisso assumido de contribuir para o 
sucesso e crescimento dos seus Clientes, mantendo va-
lores de confiança, qualidade e proximidade, ressaltamos 
abaixo as principais acções no âmbito do portfólio de pro-
dutos e serviços do Caixa Angola realizadas no ano de 
2018: 

• Extensão da comercialização do produto de Leasing 
aos segmentos de Clientes Particulares; 

• Comercialização de 3 produtos novos de poupança de 
curto prazo para garantir a rentabilização do capital dos 
seus Clientes, a saber: 

 » DP 25 anos – Produto de poupança a 365 dias com 
taxas de juro competitivas aplicáveis quer para no-
vos depósitos, quer para as poupanças dos Clientes 
que já estavam domiciliadas no Banco com o objec-
tivo de celebrar com os seus Clientes as conquistas 
de 25 Anos de história; 

 » DP Caixa Fado – Produto de rentabilização de 
depósitos com a oferta de convites para a 4ª Edição 
do Festival Caixa Fado; 

 » DP Ano Novo – Produto que permite a rentabiliza-
ção dos excedentes característicos do final do ano 
para potenciar o cumprimento dos objectivos do 
ano novo. 

• Disponibilização no canal ATM da funcionalidade de le-
vantamento sem cartão, uma solução que vem facilitar 
a relação entre os Clientes bancarizados e não ban-
carizados e conferir maior celeridade e segurança nas 
transacções; 

• Manutenção da aposta em produtos diferenciadores 
no mercado como é o caso dos cartões pré-pagos de 
bandeira nacional e internacional com a dinamização 
dos Cuia Cards (Visa e Multicaixa); 

• Melhoria dos elementos de suporte à adesão ao ser-
viço de pagamentos por referência, uma solução que 
permite às empresas receberem os pagamentos dos 
produtos e serviços que comercializam de forma segu-
ra, célere e cómoda. 

> Marketing e Comunicação 
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Em simultâneo foi criado um selo que marcou toda a comunicação ao longo do ano de 2018, com elementos que trans-
mitiam segurança e visão de futuro. Outra acção de destaque, foi a campanha institucional denominada CAIXA MUNDO, 
reforçando o posicionamento do Caixa Angola enquanto parceiro e impulsionador das Empresas Angolanas para a inter-
nacionalização através da criação e consolidação de uma cultura exportadora alavancada nas vantagens de estar inserido 
numa rede bancária global.

Campanhas de produtos e serviços 

Com a premissa de oferecer a cada segmento de Clientes, o melhor produto e/ou serviço que melhor responda às suas 
necessidades, o Banco Caixa Geral Angola desenvolveu e lançou as seguintes campanhas de produtos e serviços: 

 / Leasing Caixa Angola (Particulares):  

 

Caixa Mundo

SE O SEU HORIZONTE
ATRAVESSA FRONTEIRAS, 
EXPORTE COM O APOIO 
DE UM GRANDE GRUPO.
Leve a sua marca mais longe 
com o Caixa Angola.

A FORMA INTELIGENTE
DE COMPRAR O CARRO
DOS SEUS SONHOS.
•  Financiamento a partir de 3.000.000,00 AOA
•  Luibor 3M + Spread até 8%
•  Prazo de pagamento entre 12 e 48 meses

Leasing Caixa Angola

> Marketing e Comunicação 
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CELEBRE
A NOSSA HISTÓRIA
E RENTABILIZE
O SEU FUTURO. 

DP CAIXA 25 Anos

Taxa de Juro Crescente: até 25%

Subscreva o DP Caixa Fado 
e receba um Convite para 
o Festival Caixa Fado’18. 

DP Caixa Fado

AFINÁMOS 
ESTE DEPÓSITO 
ATÉ 15%.

A

92
DIAS

> Marketing e Comunicação 

/ DP Caixa 25 Anos

/ DP Caixa Fado

/ DP Ano Novo
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EM SETE TONS

PROJECTO 25

EXPOSIÇÃO COLECTIVA

DE 11 A 28 DE JULHO
PALÁCIO DE FERRO

A ARTE QUE FICA
NA HISTÓRIA

EM SETE TONS
PROJECTO 25

EXPOSIÇÃO COLECTIVA

DE 11 A 28 DE JULHO
PALÁCIO DE FERRO

A ARTE QUE FICA
NA HISTÓRIA

> Marketing e Comunicação 

Eventos 

Mantendo a premissa do reforço de relação entre o Banco, os seus clientes e parceiros, o Banco Caixa Angola Geral, rea-
lizou, em 2018 os seguintes eventos: 

• Exposição Colectiva “A Arte que fica na História”, alusiva aos seus 25 Anos e sob a marca Caixa Artes, esteve pa-
tente no Palácio de Ferro de 11 a 28 de Julho de 2018.

Uma exposição de 17 obras do espólio da colecção de obras do Banco, representativas dos 25 anos de existência e 
dos mais variados estilos e conceitos de arte, associado ao PROJECTO 25 subordinado ao tema “Em 7 tons” (diferen-
tes expressões artísticas) e que contou com a participação dos seguintes artistas: Thó Simões | Nelo Teixeira | Osmar 
Edgar | Tucunaré Lopez | Yoleni Perez | Gretel Marin.
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> Marketing e Comunicação 

• CAMINHADA Caixa Angola – Actividade de sensibili-
zação e promoção de uma vida mais saudável e menos 
sedentária, dirigida essencialmente aos colaboradores 
do Banco, mas também aberta à sociedade civil, no-
meadamente às famílias e amigos dos colaboradores, 
realizada a 23 de Setembro de 2018.
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• Festival Caixa Fado’18 - A 4ª edição do Festival Caixa 
Fado veio mais uma vez assumir o compromisso do Cai-
xa Artes em contribuir para a agenda cultural de Angola.  

Com um cartaz de qualidade reconhecida, o Festival 
Caixa Fado’18 reuniu em palco artistas portugueses 
e angolanos de estilos diferentes, apresentando, mais 
uma vez, um espectáculo único, inovador e cativante.  
Fizeram parte deste cartaz os fadistas de renome inter-
nacional Carminho, Marco Rodrigues, Paulo Bragança 
e Paulo de Carvalho e os músicos angolanos C4 Pedro, 
Anabela Aya e Afrikkanitha. O evento realizou-se em 
Luanda, no Cine-Atlântico, no dia 4 de Outubro de 2018.

> Marketing e Comunicação 
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Título: Mulher Mumuila
Artista: Neves e Sousa
Dimensão: 80X65 cm
Ano: 1982
Técnica: Pintura óleo s/tela



SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

SISTEMA DE 
CONTROLO
INTERNO
O sistema de controlo interno define-se como o conjunto 
das estratégias, sistemas, processos, políticas e procedi-
mentos definidos pelo órgão de administração, bem como 
das acções empreendidas por este órgão e pelos colabora-
dores da instituição, com vista a garantir:  

• 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, fiável 
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). 

As políticas e os processos instruídos no âmbito do sistema 
de controlo interno do Banco, respeitam os princípios es-
tabelecidos no Aviso n.º 02/2013, de 19 de Abril, do BNA, 
mais propriamente no artigo 4.º e artigo 5.º. Por outro lado, 
há a destacar que a gestão do sistema de controlo interno 
do Banco em alinhamento com o Grupo CGD, encontra-se 
suportada em orientações e metodologias reconhecidas 
como boas práticas, com destaque para a metodologia ge-
nérica de controlo interno proposta pelo COSO (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 

De modo a atingir de forma eficaz os objectivos definidos, 
o Banco procura garantir um adequado ambiente de con-
trolo, um sólido sistema de gestão de riscos, um eficiente 
sistema de informação e comunicação, e um contínuo pro-
cesso de monitorização, com o objectivo de assegurar a 
qualidade e a eficácia do próprio sistema.  

Para atingir estes objectivos, encontram-se atribuídas res-
ponsabilidades transversais relacionadas com a gestão do 

sistema de controlo interno a todos os órgãos do Banco, 
(Conselho de Administração, Comissões Delegadas, Co-
mités e Órgãos de Estrutura), aos Órgãos de Fiscalização, 
cometida ao Conselho Fiscal e ao Perito Contabilista e  res-
ponsabilidades específicas de alguns órgãos detalhadas 
nos respectivos regulamentos e manuais de estrutura or-
gânica, onde se destacam as funções de controlo da res-
ponsabilidade da Direcção de Auditoria Interna (“DAI”), da 
Direcção de Gestão de Riscos (“DGR”) e do Gabinete de 
Suporte à Função de Compliance (“GFC”).

Função de Auditoria Interna 
A missão da função de auditoria interna consiste em forne-
cer uma garantia independente e objectiva sobre a adequa-
ção da governação e eficácia dos controlos implementados 
para a gestão e mitigação dos riscos associados à activi-
dade do Banco, bem como prestar serviços de consultoria 
com vista à introdução de melhorias e ganhos de eficiência 
nos processos e procedimentos em vigor.

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, independen-
te e objectiva, baseada no risco, na estrutura de governo 
interno e no sistema de controlo interno, com vista a garan-
tir a sua adequação e eficácia, nomeadamente através da 
identificação de deficiências, de oportunidades de melhoria 
e da monitorização da respectiva implementação. 

Independência e Objectividade 

A Direcção de Auditoria Interna (doravante “DAI”), no âmbi-
to do seu plano de actividades, previamente avaliado pela 
Direcção de Auditoria Interna da Caixa Geral de Depósi-
tos e aprovado pela Comissão Executiva, actua com auto-
nomia e sem interferência de qualquer elemento externo, 
designadamente quanto à selecção 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 objectividade da função. 

O exercício da Função de Auditoria no BCGA é feito em 
conformidade com o disposto no ponto 5 do art.º 17º do 
Aviso n.º 2/2013 de 19 de Abril, do ponto 6 do art.º 1º do 
Instrutivo n.º 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 
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assegurados os princípios de independência e objectivi-
dade. A independência da função é garantida através de 
reportes à Comissão Executiva, envios trimestrais dos re-
latórios emitidos ao Conselho Fiscal, à Direcção de Audito-
ria Interna da Caixa Geral de Depósitos e ao Administrador 
Independente.  

A Auditoria Interna elabora o Relatório Anual de Activida-
des, bem como, o Relatório Anual sobre as Questões de 
Auditoria com uma síntese das principais deficiências iden-
tificadas e das recomendações efectuadas ao longo do ano 
e reporta, além dos órgãos atrás citados, ao Conselho de 
Administração. 

 
Responsabilidades 

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

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

• Avaliar a adequação dos processos em que assenta o 
funcionamento do Banco, face às políticas, prioridades 
e planos estratégicos definidos, propondo eventuais 
medidas correctivas e acompanhar a sua implementa-
ção; 

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

• Articular as actividades de auditoria interna com as res-
tantes funções de controlo: função de gestão de riscos 
e função de Compliance, considerando as respectivas 
funções, responsabilidades e competências; 

• Cooperar e partilhar informação com o Auditor Externo, 
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 Admi-
nistração (Conselho de Administração, Comissão Exe-
cutiva e Comissão de Controlo Interno) e Conselho Fis-
cal 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; 

• Efectuar a gestão das questões de auditoria e reportar 
aos Órgãos de Administração uma síntese das princi-
pais deficiências identificadas nas auditorias realizadas 
e dos resultados das acções de seguimento das reco-
mendações efectuadas; 

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

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

• 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. 

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 características e especificidades (ex: por domí-
nios – Órgãos de Estrutura, Áreas Funcionais, Sistemas 
de Informação, Auditorias Regulamentares, Outsour-
cing; Catálogo de Processo).

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

• Riscos inerentes de maior expressão (de crédito e con-
traparte, mercado, taxa de câmbio, taxa de juro, opera-
cional, sistemas de informação, Compliance, liquidez, 
estratégia, reputação, imobiliário, entre outros);

• Notação de risco atribuída no âmbito do sistema de 
gestão de risco operacional;

• Notação atribuída aos objectos auditáveis em anterio-
res acções de auditoria; e data da última acção de au-
ditoria;
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• 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 
funções de controlo, do auditor externo e das enti-
dades de supervisão.

• A submissão dos planos de actividades à apreciação e 
parecer da Direcção de Auditoria Interna da Caixa Ge-
ral de Depósitos, por forma a garantir que o mesmo 
está a ser elaborado de acordo com o modelo, proce-
dimentos e políticas corporativas do Grupo Caixa Geral 
de Depósitos, bem como, com a estratégia de negócio 
definidas pela Comissão Executiva e ratificadas pelo 
Conselho de Administração.   

Acompanhamento das Recomendações e das 
Questões de Auditoria Interna 

A resolução das questões de auditoria, identificadas no de-
curso das actividades desenvolvidas pela função de audi-
toria interna, é objecto de acompanhamento contínuo, no 
sentido de garantir que as medidas necessárias são toma-
das e geridas, adequadamente, avaliando o nível de risco 
assumido nas situações de não implementação de medi-
das correctivas 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 Riscos 

Para a realização de testes aos controlos, aos macropro-
cessos e avaliação de riscos, a DAI do BCGA aplica uma 
metodologia específica de avaliação dos riscos aos domí-
nios relevantes, segundo modelos internos, com o objecti-
vo de determinar a periodicidade com que serão desenvol-
vidas as acções de auditoria, nomeadamente: 

• Catálogo de Processos – Macroprocessos e processos; 

• Órgãos de Estrutura da Rede Comercial (Agências e 
Gabinetes) – Para apoio à decisão sobre a periodicida-
de das acções de auditoria às agências / Balcões;

• Gestão de tecnologias de Informação (Processos Cobit 
e aplicações informáticas). 

No que diz respeito aos macroprocessos e processos, a 
definição dos critérios de priorização assenta nos seguin-
tes pressupostos:

Catálogo de Processos - foi definida a seguinte periodi-
cidade em função do grau de risco dos macroprocessos:

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 sobre 
cada objecto auditável;

• Outros factores específicos.

 > FUNÇÃO DE GESTÃO DO RISCO

Gestão do 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 

Grau de Risco Periodicidade

Elevado Anual

Materia Bienal

Moderado Trienal

Reduzido Trienal 
(dependendo da disponibilidade)
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e complexidade, de forma a salvaguardar os interesses dos 
accionistas e demais stakeholders, entre os quais os seus 
clientes e colaboradores. 

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

O BCGA procura desenvolver a sua actividade sempre 
orientada pelos princípios de gestão do risco definidos, de 
forma eficiente e equilibrada, considerando na sua gestão 
corrente os níveis de solvabilidade mínimos exigidos e os 
perfis de risco por si definidos, actuando proactivamente 
no sentido de se ajustar às exigências regulamentares apli-
cáveis. 

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 solidez 
adequada ao balanço, de modo a suportar perdas ines-
peradas;

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

• Princípio da Sustentabilidade, através do 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  

 d Modelo de Governação do Risco 
Em cumprimento com a regulamentação do Banco Na-
cional de Angola, descrito no Aviso n.º 7/2016 que orien-
ta os bancos a identificar, avaliar e monitorizar os riscos 
subjacentes à sua actividade, o BCGA implementou, o Mo-
delo de Governação e Apetência ao Risco (Risk Appetite 
Framework “RAF”) que determina a estratégia de definição, 
comunicação e monitorização da apetência pelo risco da 
instituição. 

Este modelo é, portanto, um elemento chave no processo 
de desenvolvimento e implementação da apetência pelo 
risco. O RAF, faz parte da Declaração de Apetência pelo 
Risco (Risk Appetite Statement “RAS”). Estes relatórios 
apresentam o entendimento dos tipos e níveis de risco que 

o BCGA está disposto a aceitar para concretizar os objec-
tivos estratégicos, requisitos regulatórios e objectivos acor-
dados com os seus accionistas.  

O Modelo de Governação da Apetência pelo Risco é uma 
abordagem global, que inclui, políticas, processos, contro-
los e sistemas, que visam: 

• Estabelecer o modelo de governo e envolvimento das 
diferentes áreas e respectivas funções e responsabili-
dades; 

• A gestão do risco e os mecanismos de monitorização 
(responsabilidade por métricas e limites e mecanismos 
de resposta); e 

• Integração da Apetência pelo Risco, nos processos de 
gestão do risco e de tomada de decisão. 

 / Modelo de Governação do Risco 

Risk Appetite Framework - OS

Estratégia de definição, comunicação e monitorização da aptência pelo risco

Políticas, processos, competências e sistemas

Modelo de integração do RAF nas práticas de gestão
(Planeamento, Stress Testing, ICAAP, ILAAP, Funding & Capital Planning, etc)

Modelo de governação 
- OS 01/2018

Riscos materialmente 
relevantes - RAS

Indicadores e limites para os riscos
materialmente relevantes - RAS
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Tipo de Risco Nível de Risco

Risco de Crédito

Risco de Mercado

Risco de Negócio 
de Estratégia

Risco de Câmbio

Risco de Taxa de Juro

Risco de Liquidez 
& Financiamento

Risco de Compliance

Tipo de Risco Nível de Risco

Risco de Sistemas

Risco Operacional

Risco Reputacional

Risco Imobilário

Risco Soberano

Risco de Participações

Outros Riscos NA
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A gestão e controlo do risco no BCGA, é da competên-
cia do Conselho de Administração (CA).  O CA, suportado 
pela Comissão 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 negócio.

 d Perfil do Risco do BCGA 
O Perfil de Risco do BCGA, materializa-se no conjunto de 
declarações qualitativas que definem a estratégia de risco 
do Banco. Estes princípios, estão alinhados com a estraté-
gia de negócio do BCGA e com o entendimento da relação 
retorno/risco, daí resultante. O nível de apetência pelo risco 

do BCGA é baixo, encontrando-se alinhado com a estra-
tégia definida pela sua administração, sendo, anualmente, 
efectuada a auto-avaliação do perfil de risco no âmbito do 
exercício de ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment).

 / Modelo do perfil de risco do BCGA:

E

E

E

E   

E E
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No que se refere ao perfil do risco, o BCGA definiu os se-
guintes objectivos estratégicos, que devem suportar as ac-
tividades do Banco: 

• Garantir níveis adequados de solvência e liquidez 

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

 » Mantendo a solidez de capital, através de uma ava-
liação regular do balanço;  

 » Mantendo um nível de capital acima das exigências 
regulatórias, garantindo um buffer em linha com as 
expectativas de mercado, tanto em cenários nor-
mais como em cenários adversos;  

 » Continuando a assegurar uma posição de liquidez 
estável, sólida e segura, capaz de suportar cenários 
adversos;  

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

Este princípio permite ao BCGA, alcançar os objecti-
vos principais em termos de indicadores de capital                
e liquidez.

• Assegurar sustentabilidade a longo prazo 

 » Assegurando a sustentabilidade a longo prazo, atra-
vés de uma remuneração adequada das posições 
no balanço, de uma melhoria na eficiência opera-
cional e da gestão dos riscos (em particular os que 
estão ligados ao crédito) que possam pôr em causa 
a execução da estratégia do Banco; 

 » Mantendo a identidade de um banco comercial, tan-
to em depósitos como em crédito à economia e às 
famílias, com o foco em clientes de retalho, peque-
nas e médias empresas; e 

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

Este princípio permite ao BCGA, alcançar os objecti-
vos principais em termos de indicadores de negócio e 
concentração.

• Adoptar práticas de excelência na gestão do risco 

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

 / Valores de referência para a materialidade:

Tipo de Risco Nível de Risco Impactos Quantativos

(1) Não Material Sem impacto nos resultados e/ou 
capital disponível ≃ 0

(2) Algo Material Impacto <= 25 pontos  
de base no capital ]0 - 1,0]

(3) Muito Material Impacto <= 100 pontos  
de base no capital ]1,0-4,2]

(4) Critico Impacto > 100 pontos  
de base no capital > 4,2

> Função de Gestão do Risco 
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Reforçando a Governação e as funções de Gestão e 
Controlo de Risco, garantindo que estão ao nível das 
melhores práticas do mercado e assim contribuindo 
para a maior confiança dos stakeholders; e 

Operando de acordo com princípios sólidos de gestão 
de risco, com um modelo de Governo efectivo e polí-
ticas que assegurem o cumprimento das leis e regula-
ção, e garantindo o pleno alinhamento com as directri-
zes internacionais;

 d Principais tipos de Risco 

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

• Mercado
O conceito de risco de mercado reflecte a perda po-
tencial que pode ser registada por uma determinada 
carteira em resultado de alterações de taxas (de juro e 
de câmbio) e/ou dos preços dos diferentes instrumen-
tos financeiros que a compõem, considerando quer as 
correlações existentes entre eles, quer as respectivas 
volatilidades.

  
• Taxa de Juro 

O risco taxa de juro é entendido como sendo a probabi-
lidade de ocorrência de impactos negativos nos resul-
tados ou no capital, com alterações das taxas de juro 
do mercado, ou potenciais desequilíbrios nas taxas de 
juro dos activos e passivos do balanço. 

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

• Liquidez
O risco de liquidez reflecte a incapacidade do Banco 
cumprir com as suas obrigações no momento do res-
pectivo vencimento, sem incorrer em perdas significati-
vas decorrentes de uma degradação das condições de 
financiamento (risco de financiamento) e/ou de venda 

dos seus activos por valores inferiores aos valores de 
mercado (risco de liquidez de mercado).  

• Operacional
Como risco operacional entende-se a perda potencial 
resultante de falhas ou inadequações nos processos 
internos, nas pessoas ou nos sistemas, ou ainda as 
perdas potenciais resultantes de eventos externos.  

• Legal/Compliance 
O risco legal entende-se como o potencial prejuízo 
financeiro ou reputacional que pode resultar para o 
BCGA do não cumprimento das normas, leis e regula-
mentos emanados das autoridades tutelares e de su-
pervisão, bem como do não cumprimento de contra-
tos, acordos e/ou parcerias celebrados com clientes e 
outras entidades. 

• Risco de Contingência 
O risco de contingência traduz a probabilidade de 
ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 
no capital, decorrentes de situações de emergência e 
perturbação da ordem pública, quer sejam decorrentes 
por mão humana ou devido a desastres naturais.

 d Gestão do Risco 
No âmbito da gestão do risco, em alinhamento com os avi-
sos do BNA sobre governação do risco, e as orientações 
corporativas, em 2018, foram desenvolvidas as seguintes 
iniciativas: 

• Elaboração e revisão do Plano de Gestão do Risco;

• Elaboração e publicação de Políticas de Gestão do Ris-
co, designadamente:

 » Modelo de Governação e Apetência pelo Risco;

 » Política de Gestão Global do Risco; 

 » Política de Gestão do Risco de Modelo; 

 » Política de Gestão do Risco de Crédito; 

 » Política de Gestão do Risco de Liquidez; 

 » Política de Gestão do Risco de Taxa de Juro do 
Balanço;

 » Política de Gestão do Risco de Mercado e Cambial.

> Função de Gestão do Risco 
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 / Fundos Próprios Regulamentares 
(incluindo resultados líquidos)

Valores em milhões de Kwanzas

 / Total dos Requisitos de Fundos Próprios

Valores em milhões de Kwanzas

• Processo de adopção da IFRS 9 (fase final) e início dos 
reportes nas duas componentes de classificação e 
mensuração (liderado pela Direcção de Contabilidade), 
e a componente de Imparidade (liderado pela Direcção 
de Gestão do Risco).  

Apresenta-se abaixo, a evolução de alguns indicadores re-
levantes da actividade do BCGA, no ano de 2018:

RISCO DE SOLVÊNCIA

O risco de solvência, é a probabilidade da instituição não 
ter um nível de capital suficiente para fazer face a perdas 
futuras inesperadas, resultantes da actividade do Banco.  

O rácio de solvabilidade do BCGA, situa-se muito acima 
do limite mínimo regulamentar de 10% exigidos. Em 2018 
fixou-se em 50,3%, uma redução 9,2 pp comparado com 
o ano anterior.  Esta redução, deve-se ao aumento dos Re-
quisitos de Fundos próprios para cobertura dos riscos de 
crédito, mercado e operacional, que acabaram por se diluir 
no aumento de 26%, verificado nos fundos próprios regu-
lamentares (incluindo os resultados líquidos do exercício). 

 / Evolução do rácio de solvabilidade

20182017
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Nos Requisitos de Fundos Próprios, para a cobertura dos 
riscos de crédito, mercado e operacional, verificou-se a se-
guinte evolução:  

 » Para o risco de crédito, verificou-se um aumento 
de aproximadamente 47% face ao ano anterior. 
Este facto deve-se principalmente ao aumento na 
posição líquida, em risco de operações de crédito 
referente a clientes empresariais.

 / Requisito para risco de crédito

Valores em milhões de Kwanzas

Para o risco de mercado, o seu aumento advém principal-
mente do aumento das posições longas em USD e EUR, 
com uma diminuição dos recursos de clientes e aumento 
da Carteira de Títulos indexados. 

 / Requisito para o risco de mercado
 

Valores em milhões de Kwanzas

20182017
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Para o risco operacional, o aumento deve-se simplesmente 
do cálculo utilizado pelo BCGA (Método Padrão), em que 
foi se considerado a média dos montantes, do final do exer-
cício de 2015, 2016 e 2017. 

 / Requisito para o risco operacional

Valores em milhões de Kwanzas

RISCO DE CRÉDITO

O risco de crédito, entende-se como a probabilidade de se 
incorrer em perdas financeiras, ou seja, o grau de incerte-
za quanto à capacidade de um cliente ou contraparte em 
cumprir com o serviço da sua dívida, ou com outras obriga-
ções contractuais similares. 

 / Evolução da carteira de crédito

Valores em milhões de Kwanzas

Em 2018, a carteira de crédito reduziu a tendência de que-
da, reduziu 1,5% face a 2017.
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Distribuição da carteira de crédito por tipo de 
Cliente 

O BCGA, apresenta-se como um Banco mais direccionado 
para o segmento de empresas, como tal 92% do risco total 
de crédito financeiro é gerado pelo negócio vocacionado 
para as empresas e para a administração pública. 

O crédito a Particulares fixou-se em 10.739M AOA, sendo 
constituído por crédito habitação (33%) e financiamento a 
particulares/crédito ao consumo (11%). 
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Agricultura, produção animal, caça e actividades relacionadas

Comércio por grosso (excepto veículos)

Construção

Industrias alimentares e bebidas

Restantes sectores

32%

20%

13%

7%

14%

5%

3%

6%

 / Distribuição do crédito por tipo de cliente

Distribuição da carteira de crédito por sector de 
actividade 

Em termos de sectores de actividade económica, o BCGA 
continua centrado no apoio aos sectores que elegeu como 
prioritários face à sua estratégia, designadamente aloja-
mento e restauração, construção, agricultura, indústrias 
alimentares e bebidas, entre outros. 

 / Distribuição do crédito por sector de actividade
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No apoio a actividade económica, no que se refere às em-
presas, os produtos mais contratados continuam a ser o 
crédito financeiro com 86% do total do crédito, seguido 
das contas correntes com 12% e o leasing com 2%. Os 

86%

12% 0%

2%
0,1%

0,2%

CARC CC CRF

CRR DO LEASING

restantes produtos representam, separadamente menos de 
0,3%, designadamente, o crédito de renda com 0,2%, os 
cartões de crédito com 0,1% e os descobertos em conta 
com 0,001%.

81%

3%
12%

3%

Habitação Cartões de crédito

Consumo Automóvel

 / Distribuição do crédito financeiro por produto (empresas)  / Distribuição do crédito financeiro por produto 
(particulares)

No que se refere a componente imparidade, o BCGA im-
plementou em 2018 a norma internacional IFRS 9, quer 
na classificação e mensuração dos activos, liderado pela 
Direcção de Contabilidade, quer na componente de impa-
ridade da carteira de crédito, títulos e MMI, liderado pela 
Direcção de Gestão do Risco.  

O processo de definição e implementação do novo mode-
lo de imparidade, deu origem à introdução de novas defi-
nições de incumprimento (“default”) e de Non-performing 
Exposures, adoptadas pelo Grupo “CGD” e em linha com a 
publicação da European Banking Authority (“EBA”), de dia 
28 de Setembro de 2016. 

Ao lado, apresenta-se a distribuição percentual da impari-
dade da carteira de crédito.

Tipo cliente Imparidade 
Individual

Imparidade 
Colectiva

Total da 
carteira

Sector 
Público -- 0% 0%

Empresas 45% 3% 18%

Particulares 38% 7% 10%

Total 45% 3% 17%
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A distribuição da imparidade da carteira de crédito por sta-
ge, encontra-se essencialmente concentrada no stage 2 
(com 62% da carteira), este stage corresponde aos clientes 
com um aumento dos indícios de risco. O stage 1, corres-
ponde aos clientes sem indícios de risco e representa 14% 
da carteira. O stage 3, corresponde aos clientes em incum-
primento e representa 24% do total da carteira de crédito.

 / Distribuição da imparidade da carteira de crédito por 
Stage

Stage3Stage2Stage1

62%

34%
24%

20182017

0%

700%

600%
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200%

100%

610%

316%

ColetivaIndividual

68%

34%

A nível de distribuição por tipo de análise, os clientes de 
análise individual representam 86% do volume total da car-
teira de crédito, e representam 14% do volume total dos 
clientes. 

 / Distribuição da imparidade da carteira de crédito tipo de 
análise

RISCO DE LIQUIDEZ

O risco de liquidez, define-se como a probabilidade das re-
servas e disponibilidades de uma instituição não serem su-
ficientes para responder às suas obrigações, no momento 
em que estas ocorrem. Traduz-se na possibilidade de ocor-
rência de um desfasamento, entre os fluxos de pagamento 
e os fluxos de recebimento e traduz-se na incapacidade de 
cumprimento das suas obrigações. 

O rácio de liquidez, apresentou em 2018 um elevado au-
mento de 293 pp face a 2017, justificado pelo aumento dos 
activos líquidos e das entradas de fluxo de caixa em 7,4% 
e 65,1% respectivamente. Os activos, aumentaram por via 
do aumento das disponibilidades em instituições financei-
ras no estrangeiro em 486,0%. As saídas de fluxo de caixa, 
também aumentaram 5,0%, contudo um aumento bastante 
inferior face às entradas.

 / Evolução do rácio de Liquidez
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Detalhe do activo do Banco 

No que se refere a composição do activo total do BCGA, 
em 2018 encontra-se distribuído da seguinte forma: 

 / Total carteira de activos

Valores em milhões de Kwanzas

Os activos líquidos, representam 60% da carteira total de 
activos. 

O BCGA, dispõe confortavelmente activos líquidos de nível 
1, que são considerados os activos facilmente convertíveis 
em liquidez. 

 / Distribuição dos activos líquidos

Valores em milhões de Kwanzas

Os activos líquidos, representam 60% da carteira total de 
activos. 

 / Composição do activo líquido de nível 1

Valores em milhões de Kwanzas

O activo líquido de nível 2, é composto na sua generalidade 
por disponibilidades em instituições financeiras bancárias 
no estrangeiro, com 99,8% do total desta classe de acti-
vos, sendo os restantes 0,2% correspondentes a participa-
ções financeiras.

 / Composição do activo líquido de nível 2

Valores em milhões de Kwanzas

Outros ActivosTotal Activos Liquidos

146 477

223 496

Activos Líquidos de Nível 2

Activos Líquidos de Nível 1

30 473

193 023

158 38153 393

85 507

5 220 29 42219 480

Valores em tesouraria

Disponibilidades no banco central (incluindo resevas obrigatórias)

Activos elegíveis com a garantia em operações de crédito do BNA

Titulos de dívida pública MN

Titulos de dívida pública indexados à moeda estrangeira 

Créditos outros direitos credítorios com a garantia real integrantes 
do activo da instituição

AcçõesDisponibilidades em 
instituições financeiras 
bancárias no estrangeiro

30 405

68

158 38153 393

85 507

5 220 29 42219 480

Valores em tesouraria

Disponibilidades no banco central (incluindo resevas obrigatórias)

Activos elegíveis com a garantia em operações de crédito do BNA

Titulos de dívida pública MN

Titulos de dívida pública indexados à moeda estrangeira 

Créditos outros direitos credítorios com a garantia real integrantes 
do activo da instituição
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RISCO DE TAXA DE JURO

Risco de taxa de juro da carteira bancária, é definido como 
a probabilidade de ocorrência de perdas quer nos resulta-
dos, quer no valor económico de uma instituição, resultado 
do impacto de uma variação adversa das taxas de juro. O 
risco de taxa de juro, insere-se na categoria mais vasta dos 
riscos de mercado. 

O BCGA, apresenta uma estabilidade em relação à exposi-
ção ao risco de taxa de juro, na medida em que apresenta 
valores de impacto muito próximos do zero, que são os 
valores recomendados na gestão do risco de taxa de juro.  

Ao abrigo das disposições do Aviso n.º 08/2016 do Ban-
co Nacional de Angola, o BCGA procede semestralmente 
ao reporte do impacto na situação líquida e na margem de 
juros, onde se verificou uma variação de 200 pontos base, 
nas taxas de juro.  

Em 2018 o Banco, apresentou-se abaixo os resultados ob-
tidos face ao ano anterior, em conformidade com as orien-
tações regulamentares: 

1. Impacto com a totalidade dos elementos de balan-
ço sensíveis na moeda AOA (incluindo elementos nas 
moedas: AOA; CAD; CHF; EUR; GBP; JPY; NAD; NOK; 
SEK; USD e ZAR); 

 / Impacto de 200 pontos de base no Capital

20182018

-2,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

-1,0%

-1,3%

2,4%

20182017

0,0%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,4%

3,0%

20182017

1,4%

1,6%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,5%

1,5%

1,6%

 / Impacto de 200 pontos de base na Margem Financeira

2. Impacto com os elementos de balanço em USD (com 
saldos expressos em AOA).

 / Impacto de 200 pontos de base no Capital
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 / Impacto de 200 pontos de base na Margem Financeira

RISCO CAMBIAL 

O risco de taxa de câmbio é a probabilidade de se incorrer 
em perdas associadas a movimentos desfavoráveis das ta-
xas de câmbio, para a actividade desenvolvida em moeda 
estrangeira. 

20182017

-2,0%

-0,8%

-1,0%

-1,2%

-1,4%

-1,6%

0,0%

-0,2%

-0,4%

-0,6%

-1,8%

0,0%

-1,8%

610%
-140 974

-5 976
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USD

-240
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-4-1
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0 0

3

0

5

0

GBP

-92

222

ZARJPY CAD CHF NAD SEK NOKEUR

94

610%
-140 974

-5 976

127 369

16 513

USD

-240

114 122

14
-4-1
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0 0

3

0

5

0

GBP

-92

222

ZARJPY CAD CHF NAD SEK NOKEUR

94

No âmbito da sua actividade, o BCGA tem no seu balanço 
posições denominadas em dez moedas estrangeiras, con-
forme abaixo apresentado, e apresenta uma maior exposi-
ção ao Dólares Norte-Americanos e ao Euro, mantendo as 
posições noutras moedas em níveis com pouca expressi-
vidade. 

 / Composição do balanço por moeda
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A 31 de Dezembro de 2018, a posição cambial total do 
BCGA, encontrava-se avaliada em 2.591M AOA, represen-
tando uma melhoria de aproximadamente 94%, relativa-
mente ao ano anterior. 

O ano de 2018, foi marcado pela diminuição da posição 
cambial curta em USD, apresentando uma posição curta 
de 49M USD.  

 / Evolução da posição cambial líquida em USD

Nº Moeda Designação Nº Moeda Designação

1 USD Dólar Norte Americano 6 CHF Franco Suiço

2 EUR Euro 7 NAD Dólar Namibiano

3 GBP Libra 8 SEK Coroa Sueca

4 JPY Iene Japonês 9 NOK Coroa Norueguesa

5 CAD Dólar Canadense 10 ZAR Rand Sul-africano

Em  Dezembro de 2018, a maior exposição ao risco cam-
bial deve-se ao Euro (excl. USD), mostrando uma posição 
global longa de 10.537 M AOA. o risco cambial, apresenta 
grande expressividade no balanço e resultados, uma vez 
que o peso dos resultados cambiais no produto bancário 
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está acima de 39% e o peso do activo sujeito a variações 
de taxa de câmbio no total do activo, está acima de 50%. 
O activo sujeito a variações de taxa de câmbio, engloba o 
activo em moeda estrangeira e o activo em AOA indexado 
ao USD. 

Evolução da posição cambial líquida (PCL) 

A posição cambial foi em 2018 uma das prioridades do 
BCGA, por dois principais motivos: 

i. Pela estratégia definida pelo BCGA, que visou a reposi-
ção da PCL para níveis próximo de zero;

ii. Pela regulamentação do BNA, que reforçou a estratégia 
já traçada pelo Banco, através inicialmente do Aviso nº 
01/2018 de 17 de Janeiro, que estabelecia o cumpri-
mento do limite da PCL de 10% dos fundos próprios 
regulamentares até Junho de 2018, tendo o aviso sido 
revogado pelo Aviso nº 06/2018 de 02 de Agosto que 
clarificou a metodologia do cálculo da PCL, e posterior-
mente revogado pelo aviso nº 12/2018 de Dezembro 
que reduziu o limite da PCL  para 5% dos FPR, com 
entrada em vigor a partir de 02 de Janeiro de 2019.

 / Evolução da posição global cambial líquida

O gráfico acima, mostra seguramente o esforço desen-
volvido pelo BCGA, na reposição da sua posição cambial. 
Esta evolução é também observada, quando analisada a 
evolução da liquidez. 
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A diminuição da posição cambial em USD, evidência a es-
tratégia levada a cabo pelo Banco de comprar divisas aos 
clientes e nos leilões do BNA, o que permitiu a recuperação 

-227 -216 -205 -187 -172 -70 -102 -94 -76 -63 -55 -46 -7

dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

Posição Cambial Valor (EUR M) Limite (Positivo) Posição Cambial %FPRLimite (Negativo)

da posição cambial global, dentro do limite regulamentar 
dos 5% dos fundos próprios regulamentares, ainda De-
zembro de 2018. 

 / Evolução da posição cambial global

RISCO OPERACIONAL 

O Modelo de Governo do Risco Operacional e do Contro-
lo Interno, encontra-se implementado e formalizado desde 
2011, sendo um modelo 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; 

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

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

O BCGA, tem vindo a reforçar o modelo de gestão do risco 
operacional nas componentes de avaliação, acompanha-
mento e controlo, no sentido de permitir a instituição res-

ponder aos requisitos regulamentares da abordagem stan-
dard (método Padrão) para a gestão do risco operacional. 
Importa salientar que o BCGA, se encontra a aguardar pelo 
parecer sobre o processo de candidatura apresentado ao 
BNA, para a adesão ao Método Padrão.

 > FUNÇÃO DE COMPLIANCE 
Numa altura em que as perspectivas apontavam desafios 
crescentes para o ano de 2019 na vertente da gestão do 
risco de Compliance no âmbito da componente do progra-
ma de AML & Sanções voltada para Know Your Vendors 
(“Conheça o Seu Fornecedor”), em linha com a tendências 
do sector ao nível das latitudes que servem de drivers para 
as matérias de Compliance, eis que depois de devidamente 
dimensionados os programas de acção da Função Compli-
ance dos bancos Comerciais Angolanos, por altura do início 
do segundo trimestre de 2019 os CEO´s e os Compliance 
Officer dos bancos foram sensibilizados pelo Governador 
do Banco Nacional de Angola (BNA) sobre a necessidade 
de endereçarem os Programas de AML & Sanções das suas 
instituições mediante a adopção das melhores práticas in-
ternacionais em sede do Trade-Based Money Laundering. 
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Em função das orientações estratégicas acima referidas, 
que numa perspectiva de risco soberano têm como deside-
rato último a aproximação e recuperação da credibilidade 
do sistema financeiro junto dos mercados internacionais, 
com realce para a retoma das relações de correspondência 
bancária com instituições bancárias norte-americanas, a 
função de Compliance do BCGA teve de empreender es-
forços no sentido de, contrariamente às linhas de acção 
definidas no plano de actividades anual, afectar cerca de 
um terço dos seus recursos na implementação de contro-
los adicionais aos existentes ao nível das operações de co-
mércio internacional, com vista a mitigar o risco decorrente 
do Trade-Based Money Laundering. 

Paralelamente aos desafios trazidos pelo regulador local, 
o Banco Caixa Geral Angola (BCGA), enquanto instituição 
pertencente a um Grupo financeiro português, Caixa Geral 
de Depósitos (CGD), encontra-se de igual modo sujeito aos 
desafios decorrentes da agenda regulatória de superviso-
res Europeus, designadamente a EBA (European Banking 
Authority) e o ECB (European Central Bank), sendo que à 
semelhança do ano anterior, do ponto de vista da gestão 
do risco de Compliance e em harmonia com a dependên-
cia funcional da sua Função Compliance local ao Head of 
Compliance do Grupo CGD, ao longo de 2018 prosseguiu 
com a concretização de um conjunto de pressupostos com 
vista a manutenção das classificação Compliant da Fun-
ção de Compliance do BCGA, obtida pela primeira vez em 
Dezembro de 2017, mediante a adequação e implementa-
ção de um conjunto de Políticas e procedimentos de cariz 
corporativo atinentes à continua melhoria do Programa de 
Compliance do Banco e, concomitantemente, o seu alinha-
mento à estratégia de gestão de risco de Compliance do 
Grupo CGD. 

No que ao combate ao financial crimes diz respeito e, em 
linha com as preocupações da gestão do risco de Compli-
ance verificadas um pouco por todas as latitudes, foram 
dados passos significativos em relação aos objectivos de 
parametrização e redução de falsos positivos decorrentes 
das alarmísticas emitidas pela ferramenta informática de 
suporte à actividade de AML & Sanções, com a implemen-
tação de uma versão actualizada em Julho de 2018. 

No capítulo da contínua formação e sensibilização do qua-
dro de pessoal do BCGA em matéria de risco de Compli-
ance, AML & Sanções, destacar, por um lado, o programa 
de formação delineado para a capacitação de 4 (quatro) 
novos elementos contratados no decurso de 3.º trimestre 
de 2017 para integrar o Compliance Team, que passou a 
contar com uma equipa de 10 (dez) elementos, que para 
além de terem sido submetidos à uma formação in hou-
se de “Especialistas em AML” ministrada por uma firma de 
Consultoria posicionada entre as big four, integraram uma 
equipa liderada pelo Compliance Officer que em Setembro 

de 2018 se deslocou a Lisboa para participar do Encon-
tro dos Compliance Officers do Grupo CGD (Workshop), ao 
que se seguiu a realização de um estágio profissionalizante 
de uma semana para os referidos novos elementos ao nível 
da área de gestão do risco de Compliance da CGD.  

Na mesma senda, às acções formativas acima referidas a 
equipa de Compliance beneficiou igualmente de mais duas 
acções de capacitação ministrada pela firma de consultoria 
posicionada entre as big four, designadamente em matéria 
de “Metodologias de Gestão do Risco Compliance sobre 
os Processo Bancários” e “Técnicas de Data Analytics na 
Investigação Forense”, merecendo destaque esta última 
pelo facto de se afigurar como um dos drivers para o futuro 
do financial crimes risk managent ao nível das instituições 
financeiras.   

Relativamente a formação e sensibilização de pessoal do 
BCGA, merece destaque a realização de 10 (dez) sessões 
formativas em matéria de Compliance, em matéria de AML, 
Sanções e FATCA, ministradas pelo Compliance Officer na 
“ACADEMIA CAIXA ANGOLA”, destinadas a um público-
-alvo de 158 formandos constituído por colaboradores re-
centemente admitidos (ao longo de 2018), colaboradores 
pertencentes ao quadro de pessoal dos vários OE´s sem 
aproveitamento no teste de avaliação conhecimento do 
programa de formação desenvolvido em 2017 (com resul-
tados abaixo dos 70%) e, colaboradores não abrangidos 
no programa de formação de 2017 por motivos ausência 
devidamente justificados à Administração do Banco.  

Com vista a assegurar a efectividade do Programa de Com-
pliance do BCGA e dando cumprimento das principais li-
nhas de força do Plano de Actividades da Função Com-
pliance para 2018, dentre outras, foram concretizadas as 
seguintes iniciativas:

 ѻ Monitorização e identificação das alterações legais e 
regulamentares, que resultaram no reporte de análi-
ses de impactos e respectivas propostas de medidas 
de conformidade para os seguintes diplomas: 

• Instrutivo n.º 01/2018 de 19JAN (Política Cambial - 
Leilões de Compra e Venda de Moeda Estrangeira 
-  Procedimentos de Participação);

• Instrutivo n.º 02/2018 de 19JAN (Política Cambial 
- Procedimentos observar na execução de opera-
ções cambiais);

• N (Política Cambial - Regime de taxa de câmbio);

• Instrutivo n.º 04/2018 de 19JAN (Política Monetária 
- Operações de Cedência de Liquidez dos Bancos 
de Desenvolvimento); 
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• Aviso n.º 01/2018 de 22JAN (Política Cambial - Li-
mite de Posição Cambial); 

• Directiva n.º 01/DSI/DRO/DMA/2018 de 31JAN (Po-
lítica Cambial - Limite de Posição Cambial- Infor-
mação Diária - Bancos Comercias); 

• Aviso n.º 02/2018 de 02MAR (Adequação do Ca-
pital Social Mínimo e dos Fundos Próprios Regu-
lamentares das Instituições Financeiras Bancárias); 

• Aviso n.º 03/2018 de 02MAR (Isenção de Cobran-
ça de Comissões no Âmbito dos Serviços Mínimos 
Bancários); 

• Aviso n.º 04/2018 de 07MAR (Alteração da Redac-
ção do Artigo 12º do Aviso N.º 09/17, de 12 Setem-
bro, sobre Infracções);

• Directiva n.º 01/DCC/2018 de 09ABR (Política Cam-
bial - Envio de Informação Relativa os Mapas de 
Necessidades); 

• Instrutivo nº 05/2018 de 25MAI (Política Monetária - 
Reservas Obrigatórias); 

• Instrutivo nº 06/2018 de 21JUN (Política Cambial - 
Política Cambial); 

• Instrutivo Nº 07/2018 de 21JUN (Política Cambial - 
Criação de uma Função Independente de Controlo 
Cambial nas Instituições Financeiras Bancárias); 

• Instrutivo Nº 08/2018 de 21JUN (Política Cambial 
- Suspensão Temporária de Licenciamento de Ope-
rações Cambiais de Importação de Mercadorias); 

• Lei n.º 09/18 de 26JUL (Lei de Repatriamento de 
Recursos Financeiros); 

• Directiva nº 04/DMA/2018 de 17JUL (Mercados - 
Taxa BNA - Aviso nº. 10/2011, de 20 de Outubro); 

• Aviso n.º 05/2018 de 17JUL (Política Cambial - Re-
gras e Procedimentos Aplicáveis às Operações 
Cambiais de Importação e Exportação de Merca-
doria); 

• Directiva nº 05/DMA/DRO/2018 de 18JUL (Marcado 
- Requisitos de Acesso à Facilidade Permanente de 
Cedência de Liquidez Overnight - FCO); 

• Directiva nº 04/DSP/DRO/2018 de 19JUL (Sistema 
de Pagamentos - Requisitos para o Cálculo e Cum-
primento das Reservas Obrigatórias ); 

• Instrutivo n.º 09/2018 de 19JUL (Política Cambial 
- Limites de Operações Cambiais de Mercadoria); 

• Instrutivo n.º 10/2018 de 19JUL (Politica Monetária 
- Reservas Obrigatórias); 

• Directiva nº 03/DRO/2018 de 31JUL (Guia sobre a 
implementação de programa de testes de esforço - 
Guia sobre a implementação de programa de testes 
de esforço); 

• Aviso nº 06/2018 de 15AGO (Política Cambial - Li-
mite de Posição Cambial); 

• Directiva n.º 05/DSB/DRO/DMA/ 2018 de 2AGO (Li-
mite de Posição Cambial - Informação Diária - Ban-
cos Comerciais); 

• Decreto Presidencial n.º 195/2018 de 22AGO (Fun-
do de Garantia de Depósitos); 

• Instrutivo nº 11/2018 de 14SET (Mercado Monetário 
Interbancário – MMI - Operações de Cedência de 
Liquidez dos Bancos de Desenvolvimento); 

• Instrutivo nº 12/2018 de 14SET (Politica Cambial 
- Pagamentos de Despesas Hospitalares e Esco-
lares); 

• Instrutivo Nº 13/2018 de 21SET (Política Cambial 
- Prevenção de Branqueamento de Capitais e do 
Financiamento do Terrorismo nas Operações de 
Comércio Internacional); 

• Directiva nº 03/DCC/2018 de 06NOV (Política Cam-
bial - Envio de Informação Relativa ao Mapa de Ne-
cessidades); 

• Instrutivo nº 14/2018 de 19NOV (Política Cambial - 
Remuneração de Depósitos Colaterais Associados 
à Cartas de Crédito); 

• Instrutivo nº 15/2018 de 19NOV (Política Cambial - 
Venda de Moeda Estrangeira às Casas de Câmbio e 
Sociedades Prestadoras de Serviços de Pagamen-
to); 

> Função de Compliance 
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• Aviso nº 07/2018 de 30NOV (Sistema Financeiro - 
Requisitos e Procedimentos para a Autorização de 
Constituição de Instituições Financeiras Não Ban-
cárias  de Instituições Financeiras Não Bancárias); 

• Aviso n.º 08/2018 de 30NOV (Sistema Financeiro - 
Adequação do Capital Social Mínimo e dos Fundos 
Próprios Regulamentares das Instituições Financei-
ras Não Bancárias); 

• Aviso n.º 09/2018 de 30NOV (Casas de Câmbios - 
Regras Operacionais); 

• Aviso n.º 10/2018 de 30NOV (Sistema Financeiro - 
Atraso de Envio de Informação Periódica); 

• Aviso n.º 11/2018 de 30NOV (Prestação de Serviços 
de Pagamento - Regras Operacionais do Serviço de 
Remessa de Valores); 

• Instrutivo nº 16/2018 de 30NOV (Limites de Venda 
de Moeda Estrangeiro - Limites de Venda de Moeda 
Estrangeira Aplicáveis às Sociedades Prestadoras 
do Serviço de Pagamentos e Casas de Câmbio); 

• Instrutivo nº 17/2018 de 30NOV (Repatriamento de 
Recursos Financeiros - Regras Operacionais);

• Instrutivo nº 18/2018 de 30 de Novembro (Sistema 
Financeiro - Conversão de Créditos Concedidos em 
Moeda Estrangeira à Particulares); 

• Decreto Presidencial n.º289/18 de 30NOV (Estabe-
lece os termos e Condições para Aplicação dos Re-
cursos Repatriados, Voluntária e Coercivamente e o 
Regime de Autorização para Emissão de Títulos de 
Dívida Pública pelo Titular do Departamento Minis-
terial responsável pelas Finanças Públicas) 

• Instrutivo nº 19/2018 de 03DEZ (Política Cambial - 
Leilões de Compra e Venda de Moeda Estrangeira - 
Procedimentos de organização e funcionamento); 

• Instrutivo nº 20/2018 de 03DEZ (Política Cambial - 
Taxas de Câmbio de Referência - Metodologia de 
Cálculo - Taxas de Câmbio das Instituições Finan-
ceiras Bancárias); 

• Directiva n.º 06/DEF/DRO/ 2018 de 04DEZ (Alte-
ração da taxa de juro de remuneração do produto 
Bankita a Crescer); 

• Directiva n.º 06/DMA/ 2018 de 11DEZ (Envio de In-
formação do Mercado Cambial Interbancário ); 

• Instrutivo nº 21/2018 de 11DEZ (Política Cambial 
-  Prorrogação da Suspensão Temporária do Licen-
ciamento de Operações Cambiais de Importação 
de Mercadorias); 

• Aviso n.º 12/2018 de 27DEZ (Política Cambial - Li-
mite de Posição Cambial)  

 ѻ Validação do Mapa de Necessidades de Moeda Es-
trangeira previamente ao envio ao BNA, para efeitos 
de participação do Leilão de Venda de Divisas;

 ѻ Realização de Due Diligence sobre as operações 
cambiais e as respectivas contrapartes dos clientes 
importadores, tendo sempre em consideração o ris-
co país/jurisdição de destino da transferência (países 
sancionados, países com risco elevado de AML, paí-
ses Offshores), assim como o core business da con-
traparte das respectivas contrapartes com o fito de 
detecção de transacções com entidades Tradings e 
a mitigação dos demais riscos de Compliance (e.g. 
Conflitos de Interesse);

 ѻ Análise do risco de contrapartes e emissão de Pare-
cer de risco de Compliance previamente à formaliza-
ção da contratação formal de Fornecedores de bens 
e serviços;

 ѻ 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;

 ѻ Análise de alertas gerados diariamente pela Ferra-
menta de suporte á gestão do risco de AML & San-
ções: 

• 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 listas internacionais de Compliance, assim como 
monitorização de clientes e transacções com base 
nas regras e modelos preditivos).

 ѻ Investigação e reporte às autoridades competentes, 
de operações e clientes com indícios de envolvimen-
to em actividades ilícitas; 

> Função de Compliance 
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 ѻ Validação do Estatuto Foreign Account Tax Compli-
ance Act (FATCA) das entidades registadas na Base 
de Dados de Clientes; 

 ѻ Monitorização do processo de envio de reportes obri-
gatórios às entidades de Supervisão, com a apresen-
tação do relatório mensal à Comissão Executiva, com 
cópia do Conselho Fiscal e do Presidente da Comis-
são de Controlo Interno, sobre os atrasos e incumpri-
mentos ocorridos; 

 ѻ Monitorização do processo de reclamações e suges-
tões de clientes, mediante controlo do cumprimento 
dos prazos de respostas aos clientes e assegurando 
a boa salvaguarda do mercado;

 ѻ Registo de eventos de incumprimentos, com poten-
ciais impactos ou efectivados, assegurando-se da 
adopção de medidas correctivas consistentes e da 
monitorização da implementação das mesmas;

 ѻ Participação em Grupos de Trabalhos (“GT”) sobre os 
mais variados temas, com o intuito de proporcionar 
abordagens de Compliance;

 ѻ Validação, junto dos órgãos competentes, da boa 
reputação dos funcionários em fase de admissão e 
período experimental, em linha com as práticas de 
Know Your Employees (“KYE”);

Em linha com as tendências apontadas nas várias conclu-
sões de Surveys realizados por alguns players de referên-
cia, a Função Compliance do BCGA definiu o ano de 2018 
como o exercício em que os desafios da gestão do risco 
de Compliance estariam voltados para a componente do 
programa de AML & Sanções KYC - Know Your Counterpart 
(Conheça a Sua Contraparte), que ao contrário do que era 
expectável, não se confinou apenas à perspectiva  KYC - 
Know Your Costumers (Conheça o Seu Cliente) e Know Your 
Vendors (Conheça o Seu Fornecedor), tendo efectivamen-
te se estendido para a perspectiva do KYCC - Know Your 
Costumers Counterpart (Conheça a Contraparte do Seu 
Cliente), em função dos desígnios trazidos pelo BNA relati-
vamente ao Trade-Based Money Laundering que impeliu os 
bancos a realizarem Due Diligence em relação às contra-
partes dos seus clientes importadores com realce para as 
operações transaccionadas pelos clientes de risco de AML 
elevado, nas operações destinadas a países e jurisdições 
Offshore e/ou visados pelas Sanções Internacionais, e so-
bre as transacções cujas contrapartes dos importadores se 
afigurem como sendo entidades jurídicas Tradings.

> Função de Compliance 
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ANÁLISE
FINANCEIRA

Título: Paisagem de Angola 1 e 2
Artista: Neves e Sousa
Dimensão: 53X61,5 cm / 50X65 cm
Ano: 1987
Técnica: Aquarela s/papel



ANÁLISE FINANCEIRA

ANÁLISE FINANCEIRA
O ano de 2018 impulsionou a posição financeira do Banco Caixa Geral de Angola, resultante de um ambiente macroeco-
nómico favorável, e da aposta da gestão na diversificação da fonte de receita. 

Estamos convictos que a experiência do Grupo, com mais de 142 anos, bem como os resultados atingidos ao longo dos 
últimos anos, evidenciam o reforço da nossa quota de mercado, diversificando a aposta em novos produtos. 
 

 d Demonstração de Resultados 

O BCGA atingiu em 2018, um resultado líquido acumulado no montante de AOA 20.548.878 milhares, o que representa, em 
termos homólogos, um acréscimo de 169%.
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito a clientes 10 765 589 13 219 474

Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito 426 176 108 935

Juros de investimentos ao custo amortizado  
(2017: Investimentos detidos até à maturidade) 17 089 551 14 152 909

28 281 316 27 481 318

Juros e encargos similares

Juros de recursos de bancos centrais e instituições de crédito 1 960 162 26 555

Juros de recursos de clientes 5 033 957 5 109 559

6 994 119 5 136 114

Margem Financeira 21 287 197 22 345 204
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A margem financeira de AOA 21.287.198 milhares decresceu, em termos acumulados, 5% face ao período homólogo.
O produto bancário atingiu o valor de AOA 39.052.828 milhares, crescendo face ao período homólogo em 47.8%.

 / Produto Bancário

Valores MAOA 

Os Custos de Estrutura, em termos homólogos, tiveram um crescimento de 20.8% e face ao orçamento de 4%. Os Custos 
com Pessoal aumentaram 27% face ao período homólogo e 11.7% face ao orçamento. O aumento face ao período homó-
logo deve-se ao aumento do quadro de pessoal e da respectiva massa salarial. Em 2018 procedeu-se à revisão da Tabela 
Salarial, sendo que este aumento salarial foi de aproximadamente 5,5%. Os Gastos Gerais Administrativos aumentaram 
14.5% face ao período homólogo e tiveram uma variação negativa face ao orçamento de 3.4%.
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26,416,953

39,052,828

Dezembro 2018

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Consultoria e auditoria 1 061 180 601 305

Comunicações e expedição 401 371 407 084

Segurança e vigilância 342 563 370 814

Rendas e alugueres 546 575 494 027

Conservação e reparação 443 337 295 266

Manutenção de software 580 164 569 896

Publicidade e publicações 383 723 352 887

Deslocações e representação 159 156 163 819

Formação e Recrutamento 190 410 192 769

Transporte de valores 163 204 154 151

Água, energia e combustíveis 49 753 83 877

Material de consumo corrente 52 432 62 436

Outros custos 74 295 137 804

4 448 163 3 886 135
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 / Balanço

Em 2018 a nível do balanço, constatou-se que o activo atingiu em Dezembro o montante de AOA 362.280.808 milhares, 
uma variação positiva de 22.7% face ao período homólogo. 

A carteira de investimento em obrigações manteve-se estável.

No que respeita à carteira de crédito, constata-se que as novas contratações não foram suficientes para colmatar os ven-
cimentos das operações, ocorridos durante o ano de 2018. 

O crédito por desembolso atingiu o valor de AOA 91.699.393 milhares, diminuindo 1.5% em termos homólogos e, face ao 
orçamento, apresentaram uma variação negativa de 1.7%. 

O crédito vencido atingiu o montante de AOA 11.086.372 milhares, uma variação negativa de 30% face ao período homó-
logo. O rácio de incumprimento do crédito fixou-se em 12%.

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores do crédito foram 
os seguintes: 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

Obrigações do Tesouro em moeda nacional

 » Indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos 57 971 238 74 051 454

 » Não reajustáveis 40 415 631 9 416 824

98 386 869 83 468 278

Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira 29 381 281 16 624 436

Bilhetes do Tesouro 13 730 753 43 433 674

141 498 903 143 526 388

Perdas por imparidade (1 572 071) -

139 926 832 143 526 388

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Saldo inicial 11 054 758 5 135 257

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

Dotações líquidas de reposições 4 128 654 6 397 950

Utilizações - (459 868)

Outras recuperações de crédito (232 740) -

Diferenças de câmbio e outras 2 003 (18 581)

Saldo final 11 843 508 11 054 758
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Os depósitos atingiram o valor de AOA 279.855.732 milhares crescendo 23.6% em termos homólogos e, face ao orçamen-
to, apresentaram uma variação positiva de 22%. Os depósitos indexados ao USD atingiram o valor de AOA 11.594.976 
milhares, representando 10% do total dos depósitos a prazo. 

O rácio de solvabilidade, atingiu o valor de 50.31%, durante o ano de 2018 o cálculo deste rácio foi efectuado de acordo 
com os novos normativos em vigor, para o cálculo dos Fundos Próprios Regulamentares (Aviso n.º 02/2016) e os Requisi-
tos de Fundos Próprios: Risco de Crédito (Aviso n.º 03/2016), Risco de Mercado (Aviso n.º 04/2016) e Risco Operacional 
(Aviso n.º 05/2016).
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PROPOSTA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 

RESULTADOS

Título: Meninas Dançando Carnaval no Lubango
Artista: Jessé Manuel
Dimensão: 98X68 cm
Ano: 2013
Técnica: Fotografia



PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE RESULTADOS
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, foi apurado como resultado líquido o valor de 20.548.878.543 (vinte bi-
lhões, quinhentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três Kwanzas). 

Tendo em conta a política de capitalização do Banco Caixa Geral Angola e o que dispõe o nº 1 da Cláusula 11ª do Acordo 
Parassocial sobre o FAS (Fundo de Apoio Social), propõe-se a seguinte distribuição do resultado líquido do exercício de 
2018, no montante de AKZ 20.548.878.543,32 (Vinte mil, quinhentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e setenta e oito 
mil, quinhentos e quarenta e três Kwanzas e trinta e dois cêntimos): 

I. 49% (quarenta e nove por cento) para “dividendos”, no montante de AOA 10.068.950.486,23 (Dez mil, sessenta e oito 
milhões, novecentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e seis kwanzas e vinte e três cêntimos); 

II. 48,5% (quarenta e oito vírgula cinco por cento) para “outras reservas”, no montante de AKZ 9.966.206.093,51 (Nove 
mil, novecentos e sessenta e seis milhões, duzentos e seis mil, noventa e três kwanzas e cinquenta e um cêntimos). 

III. 2,5% (dois vírgula cinco por cento) para o Fundo de Apoio Social, no montante de AKZ 513.721.963,58 (Quinhentos e 
treze milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e sessenta e três kwanzas e cinquenta e oito cêntimos).”  

 Esta proposta permite cumprir com os objectivos referidos nos considerandos anteriores. 
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APROVAÇÃO DO 
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

Título: Zamzibar
Artista: António Ole
Dimensão: 92,5X75 cm
Ano: 1998
Técnica: Técnica mista, colagem e pintura



APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

APROVAÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO 

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

As Demonstrações Financeiras Individuais do Banco em 31 de Dezembro de 2018, à data de emissão do Relatório de 
Auditoria do auditor externo, encontram-se pendentes de aprovação pela Assembleia Geral. No entanto o Conselho de 
Administração entende que estas demonstrações financeiras serão aprovadas sem alterações materiais. 

 

Luanda, 24 de Abril de 2019 

______________________________________ 

Francisco Ravara Cary 

Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração
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Título: Meninos do Huambo
Artista: Miguel Barros
Dimensão: 60X83 cm
Ano: 2011
Técnica: Técnica mista,pintura óleo s/cartão e madeira



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 d Demonstração dos Resultados 

Banco Caixa Geral Angola, S.A.

Demonstração dos Resultados
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(milhares de Kwanzas)

Notas 31.12.2018 31.12.2017

Juros e rendimentos similares 4 28 281 316 27 481 318

Juros e encargos similares 4 (6 994 119) (5 136 114)

Margem financeira 21 287 197 22 345 204

Rendimentos de serviços e comissões 5 4 576 968 3 209 933

Encargos com serviços e comissões 5 ( 655 302) ( 458 782)

Resultados de activos financeiros ao justo valor através de resultados 17  986 548 -

Resultados de activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento 
integral 16  1 731 -

Resultados cambiais 6 13 672 917 1 088 267

Resultados de alienação de outros activos 7  22 937  44 819

Outros resultados de exploração 8 ( 840 169) (1 009 519)

Produto da actividade bancária 39 052 827 25 219 922 

Custos com o pessoal 9 (7 316 489) (5 759 579)

Gastos gerais administrativos 10 (4 448 163) (3 886 135)

Depreciações e amortizações do exercício 19 e 20 (1 079 961) ( 983 992)

Provisões líquidas de anulações 25 1 076 032 ( 484 574)

Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações 17 (4 128 654) (6 397 950)

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

Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações 19 ( 593 352)  68 263

Resultado antes de impostos de operações em continuação 21 819 906 7 775 955

Impostos sobre os resultados

Correntes 21 ( 942 220) -

Diferidos 21 ( 328 808) ( 119 659)

Resultado após impostos de operações em continuação 20 548 878 7 656 296

Resultado de operações descontinuadas e/ou em descontinuação - -

Resultado líquido do exercício 20 548 878 7 656 296

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

Resultados por acção básico (em kwanzas) 11 1 278 446

Resultados por acção diluídos (em kwanzas) 11 1 278 446
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 d Demonstração do Rendimento Integral

Banco Caixa Geral Angola, S.A.

Demonstração dos Resultados e do outro rendimento integral
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Resultado líquido do exercício 20 548 878 7 656 256

Outro rendimento integral - -

Rendimento integral individual do exercício 20 548 878 7 656 296

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras
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 d Balanço

Banco Caixa Geral Angola, S.A.

Balanço para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(milhares de Kwanzas)

Notas 31.12.2018 31.12.2017

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 12 34 642 429 40 574 426 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 13 30 735 972 5 279 157 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 14 61 157 358 9 326 036 

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral 15  68 205  97 505 

Investimentos ao custo amortizado 16 139 926 832 143 526 388 

Crédito a clientes 17 79 855 885 82 005 154 

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

Outros activos tangíveis 19 9 234 006 9 882 502 

Activos intangíveis 20  231 031  90 072 

Activos por impostos correntes -  221 314 

Activos por impostos diferidos 21 2 882 743 1 284 731 

Outros activos 22 2 159 710 1 484 592 

Total de Activo 362 280 808 295 158 514 

Passivo

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 23 1 722 800  152 482 

Recursos de clientes e outros empréstimos 24 279 855 732 226 363 317 

Provisões 25 1 475 559 2 519 423

Passivos por impostos correntes 21 1 096 837  451 213 

Outros passivos 26 12 837 264 12 680 843

Total do Passivo 296 988 192 242 167 278 

Capital próprio

Capital social 27 9 376 913 9 376 913 

Outras reservas e resultados transitados 28 34 789 856 35 381 058 

Reservas de reavaliação 28  576 969  576 969 

Resultado líquido 20 548 878 7 656 296

Total do capital próprio 65 292 616 52 991 236 

Total do passivo e do capital próprio 362 280 808 295 158 514 

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras
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 d Demonstração de Alterações no Capital Próprio 

Banco Caixa Geral Angola, S.A.

Demonstrações de alterações nos capitais próprios
nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(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 
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 - - - - - (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 

Ajustamentos de transição para a 
IFRS 9 - - - - - (4 495 913) (4 495 913) - (4 495 913)

Saldos em 1 de Janeiro de 2018 9 376 913  576 969 - 576 969 9 532 325 21 352 820 30 885 145 7 656 296 48 495 323 

Aplicação do resultado líquido do 
exercício de 2017 27 e 28

Transferência para outras reservas - - - - - 7 656 296 7 656 296 (7 656 296) -

Distribuição de dividendos(1) - - - - - (3 751 585) (3 751 585) (3 751 585)

Resultado integral individual do 
exercício - - - - - - - 20 548 878 20 548 878 

Saldos em 31 de Dezembro de 
2018 9 376 913  576 969 -  576 969 9 532 325 25 257 531 34 789 856 20 548 878 65 292 616 

(1) Corresponde a um dividendo por acção de 219 Kwanzas (2017: 353 Kwanzas).

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras
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 d Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Banco Caixa Geral Angola, S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(milhares de Kwanzas)

Notas 31.12.2018 31.12.2017

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos 34 459 475 30 936 051 

Juros, comissões e outros proveitos equiparados pagos (4 983 114) (6 884 923)

Pagamentos a empregados e fornecedores (10 920 561) (9 684 747)

Outros resultados  434 726 (135 695)

Fluxos de caixa antes das alterações nos activos e passivos operacionais 18 990 526 14 230 686 

Variação nos activos e passivos operacionais:

Aplicações em instituições de crédito (52 962 896) 3 316 880 

Recursos de instituições de crédito - (3 453 559)

Crédito a clientes (7 045 336) 11 557 673 

Recursos de clientes e outros empréstimos 48 395 294 (15 831 530)

Outros activos e passivos operacionais 34 279 584 ( 520 878)

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais, antes de impostos sobre os lucros 41 657 172 9 299 272 

Impostos sobre os lucros pagos (1 596 797) (1 704 140)

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais 40 060 375 7 595 132

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Investimentos ao custo amortizado (2017: Investimentos detidos até à maturidade) (17 611 204) (1 379 871)

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral (2017: Activos financeiros 
disponíveis para venda)  31 031 - 

Compra de imobilizações (1 165 776) (1 972 099)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento (18 745 949) (3 351 970)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Dividendos de acções ordinárias pagos (2 029 607) (3 279 628)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de financiamento (2 029 607) (3 279 628)

Variação líquida em caixa e seus equivalentes 19 284 819  963 534 

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

Variação líquida em caixa e seus equivalentes 19 284 819  963 534 

Caixa e equivalentes no fim do período 65 047 650 45 762 831 

Caixa e equivalentes engloba:

Caixa 12 5 220 045 4 325 221 

Disponibilidades em Bancos Centrais 12 29 422 384 36 249 205 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 13 30 405 221 5 188 405 

Total 65 047 650 45 762 831 

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO ÀS 
DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 
e 2017

Nota 1 - Nota Introdutória

O Banco Caixa Geral Angola, S.A. (adiante igualmente de-
signado por “Banco”) foi constituído por Escritura Pública 
de 1 de Julho de 2002, tendo resultado da transformação 
da Sucursal de Angola do então denominado Banco Totta 
& Açores, S.A. (“Sucursal”) em banco de direito local, na 
sequência da comunicação do Banco Nacional de Angola 
de 15 de Maio de 2002 e da resolução do Conselho de 
Ministros de 23 de Fevereiro de 2002, que autorizam a sua 
constituição.  

No âmbito desta operação e na sequência da deliberação 
da Comissão Executiva do Conselho de Administração do 
então Banco Totta & Açores, S.A. de 12 de Junho de 2002, 
foi transferida a totalidade dos activos e passivos, incluin-
do os bens ou direitos imobiliários de qualquer natureza, 
assim como todos os direitos e obrigações afectos à ante-
rior Sucursal, para o Banco. Neste contexto, a Sucursal foi 
encerrada no dia 30 de Junho de 2002, pelo valor apurado 
no balancete de encerramento, o qual foi aplicado na reali-
zação 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 An-
gola, E.P. e da Sonangol Holdings, Lda. foi alterada a sua 
denominação social, passando para Banco Caixa Geral To-
tta de Angola, S.A. 

Nessa mesma data, foi efectuado um aumento do seu ca-
pital social de AOA 793.609 milhares para os actuais AOA 
9.376.913 milhares, através da entrada em dinheiro de AOA 
7.780.600 milhares, correspondentes a USD 100.000.000, 
o qual foi realizado por todos os accionistas na proporção 
da participação detida nessa data. Os remanescentes AOA 
791 milhares do aumento de capital foram realizados por 
integração de reservas livres. Após este aumento de capi-
tal, o valor unitário das acções foi redenominado de AOA 10 

para AOA 500, tendo as 857.500.000 acções sido converti-
das em 17.150.000 acções.

No dia 8 de Julho de 2015, o Banco Santander Totta e a 
Santotta - Internacional SGPS anunciaram a venda da sua 
participação de 49% no capital social da Partang SGPS, 
S.A. à Caixa Geral de Depósitos, passando este Banco a 
deter a totalidade do capital daquela sociedade.

Na sequência desta venda, em 22 de Janeiro de 2016, a de-
nominação 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, re-
conhecido 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 orien-
tada pelos seguintes valores: Rigor, transparência, segu-
rança, responsabilidade e integridade, e respeito.
Assim, o Caixa Angola é hoje uma marca tradicional, com 
25 anos de actividade, focado em contribuir para o sucesso 
e crescimento dos seus clientes, em participar activamente 
no progresso e desenvolvimento do País, não esquecendo 
o posicionamento de Angola no mundo global, corporizan-
do 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 devidamen-
te autorizado. 

O banco oferece um conjunto de serviços e uma carteira de 
produtos diversificada, com particular destaque para a área 
de Trade Finance “ linha de crédito em moeda estrangeira, 
direccionada a empresas e empresários em nome indivi-
dual, para apoiar a importação. 

Deste modo, financia empresários de pequena e média 
dimensão, dispondo para o efeito de uma rede nacional 
de 34 balcões e 4 centros de empresas, distribuídos por 
10 províncias (Cabinda, Zaire, Bengo, Luanda, Lunda Sul, 
Benguela, Huambo, Huíla, Namibe e Kwanza Sul). Dos bal-
cões em actividade, 23 balcões encontram-se localizados 
na cidade de Luanda e os restantes nas outras províncias. 
Os centros de empresas estão localizados nas províncias 
de Luanda e em Benguela, sendo que em Luanda existem 
3 centros de empresas (Luanda e Viana) e, em Benguela 
existe 1 centro de empresas.
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Nota 2 - Políticas Contabilísticas

2.1 Bases de apresentação

No âmbito do disposto no Aviso n.º 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 os International Financial 
Reporting Standards (IAS/IFRS) e foram preparadas de 
acordo com o princípio da continuidade das operações.

Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e as in-
terpretações emitidas pelo International Financial Reporting 
Interpretation Committee (IFRIC), e pelos respectivos ór-
gãos antecessores.

O Banco Nacional de Angola (“BNA”) expressou uma in-
terpretação de que não se encontram cumpridos na tota-
lidade os requisitos previstos na IAS 29 “ Relato financei-
ro em economias hiperinflacionárias (“IAS 29”) para que a 
economia Angolana seja considerada hiperinflacionária no 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 e, consequen-
temente, o Conselho de Administração do Banco decidiu 
não aplicar as disposições constantes naquela Norma às 
suas demonstrações financeiras naquela data.

As demonstrações financeiras do BCGA agora apresenta-
das reportam-se ao exercício findo em 31 de Dezembro de 
2018.

As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota foram 
aplicadas de forma consistente com as utilizadas nas de-
monstrações financeiras a 31 de Dezembro de 2017, com 
excepção das alterações decorrentes da adopção da IFRS 
9 - Instrumentos financeiros e IFRS 15 “ Rédito de contratos 
com clientes. A IFRS 9 vem substituir a IAS 39 Instrumentos 
Financeiros “ Reconhecimento e Mensuração e estabelece 
novas regras para a contabilização dos instrumentos finan-
ceiros apresentando alterações significativas, sobretudo 
no que respeita aos requisitos de imparidade. Os requisitos 
apresentados pela IFRS 9 são, na generalidade, aplicados 
retrospectivamente através do ajustamento do balanço de 
abertura à data da aplicação inicial.

O BCGA optou pela excepção que permite a não reexpres-
são da informação comparativa de períodos anteriores no 
que respeita a alterações de classificação e mensuração 
(incluindo imparidade). As diferenças nos valores de balan-
ço de activos e passivos financeiros resultantes da adop-
ção da IFRS 9 foram reconhecidos em Outras Reservas e 
Resultados Transitados, a 1 de Janeiro de 2018, conforme 
descrito na nota 28.

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 os activos financeiros ao 
justo valor através de outro rendimento integral e os activos 
financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente 
ao justo valor através de resultados.

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

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2018 foram aprovadas em reunião do Conse-
lho de Administração em 24 de Abril de 2019.

2.2 Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas 
para a moeda funcional (Kwanza) à taxa de câmbio médio 
em vigor na data da transacção. Os activos e passivos mo-
netários denominados em moeda estrangeira, são conver-
tidos para a moeda funcional à taxa de câmbio médio em 
vigor na data de balanço. As diferenças cambiais resultan-
tes da conversão são reconhecidas em resultados. Os ac-
tivos e passivos não monetários denominados em moeda 
estrangeira e registados ao custo histórico são convertidos 
para a moeda funcional à taxa de câmbio médio em vigor 
na data da transacção. Os activos e passivos não monetá-
rios registados ao justo valor são convertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio médio em vigor na data em que 
o justo valor é determinado e reconhecido por contrapar-
tida de resultados, com excepção daqueles reconhecidos 
em activos financeiros ao justo valor através de outro rendi-
mento integral, cuja diferença é registada por contrapartida 
de capitais próprios.

As demonstrações financeiras do Banco em 31 de Dezem-
bro de 2018 e 2017 encontram-se expressas em Kwanzas 
Angolanos, tendo os activos e passivos denominados em 
outras divisas sido convertidos para moeda nacional, com 
base no câmbio médio indicativo publicado pelo Banco Na-
cional de Angola naquelas datas. 
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Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, os câmbios médios 
do Kwanza Angolano (AOA) face ao Dólar dos Estados Uni-
dos (USD) e ao Euro (EUR) eram os seguintes:

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 crédito 
é adiantado ao cliente. 

O crédito a clientes é reconhecido inicialmente ao seu jus-
to valor, acrescido dos custos de transacção, e é subse-
quentemente valorizado ao custo amortizado, com base 
no método da taxa de juro efectiva, sendo apresentado em 
balanço deduzido de perdas por imparidade. Os custos de 
transacção associados fazem parte da taxa de juro efectiva 
destes instrumentos financeiros.

Para o cálculo da taxa de juro efectiva são estimados os 
fluxos de caixa futuros considerando todos os termos con-
tratuais do instrumento financeiro. O cálculo inclui um con-
junto de comissões que sejam parte integrante da taxa de 
juro efectiva, tais como comissões de abertura, comissão 
de gestão e comissão de renovação, custos de transacção 
e todos os prémios e descontos directamente relacionados 
com a transacção.

O diferimento de comissões de crédito ao longo da vigên-
cia das operações não abrange a totalidade da carteira de 
crédito, pois o Banco entende que no caso de comissões 
de valor reduzido a não aplicação deste conceito não dis-
torce a leitura das demonstrações financeiras.

As comissões associadas ao negócio, 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.

Os juros reconhecidos pelo método da taxa de juro efectiva 
são reconhecidos em margem financeira.

O crédito a clientes é desreconhecido do balanço quan-
do (i) os direitos contractuais do Banco relativos aos res-
pectivos fluxos de caixa expiraram, (ii) o Banco transferiu 
substancialmente todos os riscos e benefícios associados 
à sua detenção, 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.

No âmbito da IFRS 9, a classificação e mensuração dos 
activos financeiros do banco resulta da combinação entre 
o Business Model escolhido para a gestão desses activos 
e do resultado dos testes efectuados para aferir sobre o 
cumprimento do critério SPPI.

Neste sentido, o modelo de negócio definido para a carteira 
de crédito do BCGA é Hold-to-Collect (HTC) e em função 
desta decisão todas as operações de crédito sobre Clien-
tes serão classificadas como HTC e mensuradas ao Custo 
Amortizado excepto nas situações onde exista incumpri-
mento do crédito SPPI. Nos casos em que as operações 
de crédito não cumprem com os critérios SPPI, os mesmos 
deverão ser classificados em Fair Value through Profit or 
Loss (FVTPL).

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.

Fase de Concessão de crédito
No âmbito das condições de aprovação das operações de 
crédito, sempre que for 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, deverá ser 
solicitado um pedido de avaliação da garantia junto das 
empresas de avaliação externa

Fase de Acompanhamento de Crédito
Relativamente ao processo de reavaliação periódica de co-
laterais, tendo por base os requisitos do Aviso 10/2014, no-
meadamente no que respeita aos critérios que foram defini-
dos para a realização de uma nova avaliação dos colaterais 
hipotecários, o Banco faz a identificação das garantias que 
devem ser sujeitas a reavaliação e despoleta o processo de 
reavaliação junto de avaliadores externos.

Fase de Recuperação de crédito
Sempre que for relevante no âmbito do processo de re-
cuperação de crédito e de forma a determinar o montante 
recuperável do crédito através da execução das garantias 
existentes ou para suportar uma operação de reestrutura-
ção de crédito, o Banco solicita a reavaliação das garantias 
associadas às operações sob sua gestão. O valor de ava-
liação de cada tipo de garantia é determinado tendo por 

31.12.2018 31.12.2017 

1 USD 308,607 165,942 

1 EUR 353,015 185,400
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base as especificidades de cada um destes instrumentos, 
considerando os seguintes critérios:

(i)  Imóveis

O valor de avaliação é determinado com base em cri-
térios de prudência e considerando os aspectos sus-
tentáveis de longo prazo do imóvel, as condições do 
mercado local, a utilização corrente e as utilizações al-
ternativas adequadas do imóvel. De acordo com o Avi-
so n.º 10/2014 do BNA, emitido em Dezembro de 2014, 
sobre as garantias aceites para fins prudenciais, os di-
reitos sobre propriedade imobiliária devem ser objecto 
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 car-
teira de crédito da instituição ou igual ou superior     
a AOA 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 me-
ses; ou

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

(ii)  Penhor de depósitos a prazo

O valor da garantia será o valor nominal do depósi-
to, bem com os respectivos juros (caso se encontrem 
igualmente empenhados).

(iii)  Outros activos financeiros empenhados

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 so-
ciais não cotados, devem ser consideradas avaliações 
através do método dos fluxos de caixa descontados.

De forma a adoptar uma abordagem conservadora na 
incorporação do valor das garantias para a carteira de 
crédito, o Banco definiu um conjunto de coeficientes 
de desvalorização (haircuts) que pretendem reflectir            
o risco na utilização das garantias e que se pode tradu-
zir em duas dimensões, nomeadamente: 

(a)  os obstáculos legais e processuais à sua execução; 

(b)  a volatilidade do seu valor de mercado.

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.

A IFRS 9 vem substituir o modelo de perdas incorridas da 
IAS 39 por um modelo de perdas de crédito esperadas (Ex-
pected Credit Losses - ECL), que considera as perdas ex-
pectáveis ao longo da vida dos activos financeiros. Desta 
forma, na determinação da ECL são tidos em consideração 
factores macroeconómicos, cujas alterações impactam as 
perdas esperadas.

O modelo de imparidade é aplicável ao conjunto de ins-
trumentos do BCGA, que não se encontram mensurados 
ao justo valor através de resultados e que se descrevem 
abaixo: 

• Activos financeiros;

• Compromissos e garantias financeiras emitidas.

A IFRS 9 não prevê o reconhecimento de imparidade em 
instrumentos de capital.

Os instrumentos sujeitos ao cálculo da imparidade são di-
vididos em três estágios (stages) tendo em consideração        
o seu nível de risco de crédito, conforme segue: 

• Estágio (Stage) 1: sem aumento significativo do risco 
de crédito desde o momento de reconhecimento inicial. 
Neste caso, a imparidade reflectirá perdas de crédito 
esperadas resultantes de eventos de default que pode-
rão ocorrer nos 12 meses seguintes à data de reporte; 

• Estágio (Stage) 2: instrumentos em que se considera 
que ocorreu um aumento significativo do risco de cré-
dito desde o reconhecimento inicial, mas para os quais 
ainda não existe evidência objectiva de imparidade. 
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Neste caso, a imparidade reflectirá as perdas de cré-
dito esperadas resultantes de eventos de default que 
poderão ocorrer ao longo do período de vida residual 
esperado do instrumento; 

• Estágio (Stage) 3: instrumentos para os quais existe 
evidência objectiva de imparidade como resultado de 
eventos que resultaram em perdas. Neste caso, o mon-
tante de imparidade reflectirá as perdas de crédito es-
peradas ao longo do período de vida residual esperado 
do instrumento.

Dependendo da classificação do Stage da operação, as 
perdas de crédito são estimadas de acordo com os seguin-
tes critérios:

• Perdas Esperadas a 12 meses: perda esperada resul-
tante de um evento de perda que ocorre nos 12 meses 
após a data de cálculo, sendo aplicada para operações 
em stage 1; e,

• Perdas Esperadas Lifetime: perda esperada obtida atra-
vés da diferença entre os fluxos de caixa contractuais e 
os fluxos de caixa que a entidade espera vir a receber 
até à maturidade do contrato. Ou seja, a perda espera-
da resulta de todos os potenciais eventos de perda até 
à maturidade, sendo aplicada para operações em stage 
2 e 3.

A norma IFRS 9 - “Instrumentos financeiros” não define um 
conceito de default, no entanto, o Banco aplica o critério de 
vencido superior a 90 dias.

O cálculo de imparidade da IFRS 9 é complexo e requer 
decisões da Gestão, estimativas e pressupostos, particu-
larmente nas seguintes áreas: 

• Avaliação da existência de um aumento de risco signi-
ficativo desde o momento de reconhecimento inicial; e 

• Incorporação de informação forward-looking no cálculo 
da ECL.

Existem dois métodos para o cálculo das perdas por im-
paridade:

(i) análise individual; 

(ii) análise colectiva.

Análise colectiva

A avaliação da existência de perdas de crédito esperadas, 
em termos individuais, é determinada através de uma aná-

lise 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:

O montante global de exposição de cada cliente/grupo 
económico não considera a aplicação de factores de con-
versão para as exposições extrapatrimoniais [CCF]. 
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 clien-
te e a sua capacidade de gerar meios suficientes para 
fazer face ao serviço da dívida no futuro;

• A existência, natureza e o valor estimado dos colaterais 
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 labo-
rais que possam afectar a continuidade do processo de 
negócio, perda de concessões ou representações que 
representem uma proporção significativa do volume de 
negócios da empresa, etc.

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
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As exposições que são avaliadas individualmente e para as 
quais, decorrente dessa análise, é identificada uma perda 
por imparidade, o valor apurado correspondente prevalece 
sobre a imparidade apurada em análise colectiva. Caso se 
determine que não existe evidência objectiva de imparida-
de para uma determinada exposição, quer seja significativa 
ou não, a mesma é avaliada colectivamente.

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 de crédito esperadas por imparidade 
em termos colectivos.Para cada um desses grupos homo-
géneos de risco são estimados factores de risco e, em se-
guida, aplicados no âmbito do cálculo de imparidade.

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 colec-
tiva 

Os clientes não significativos são incluídos em segmentos 
homogéneos com risco de crédito semelhante, tendo em 
conta o modelo de gestão do Banco, e sujeitos à deter-
minação 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 características 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 (popu-
lações homogéneas) e buckets de risco. 

Os clientes/operações são classificados em cada momento 
temporal com base nesses dois vectores, sendo os mes-
mos 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:

Cálculo das ECLs

A abordagem do BCGA relativamente à determinação das 
perdas por imparidade para créditos sujeitos a análise co-
lectiva tem como conceito inerente a definição de segmen-
tos homogéneos tendo em conta a qualidade dos seus ac-
tivos/características de risco de crédito. 

Desta forma, o Banco assegura que para efeitos de análise 
destas exposições e determinação dos parâmetros de ris-
co (PD e LGD), as mesmas apresentam características de 
risco semelhantes. A criação destes segmentos tem pres-
supostos de materialidade estatística para cada segmento 
(por forma a permitir estimar o respectivo perfil de risco) 
e de relevância ou adequação desta segmentação aos di-
versos processos relativos à gestão do risco de crédito no 
Banco.

Com base na segmentação definida pelo Banco, foi possí-
vel determinar os parâmetros de risco que permitem quan-
tificar a perda esperada, nomeadamente, a probabilidade 
de a operação/cliente entrar em Default (PD) e as perdas 
estimadas para essa operação/cliente após Default (LGD). 
O Banco, de acordo com a IFRS 9, desenvolveu a ECL li-
fetime para activos financeiros como o valor actual da dife-
rença entre (1) os cash-flows a que a entidade tem direito 
de acordo com o contrato, e (2) os cash-flows que a entida-
de espera receber. 

Tipo de Cliente Segmento

Particular

Consumo

Crédito à Habitação

Cartões de Crédito e Descobertos

Particulares - Outros

Empresas

Administrações Públicas

Empresas

Serviços – Outros

Agro-indústrias

Comércio e Transportes

Commercial Real Estate 
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Para activos que não se encontram em Default, este prin-
cípio é equivalente ao que se encontra na fórmula abaixo:

Onde:

• T, representa o número de anos entre a data de reporte 
e a data de maturidade do contrato (maturidade resi-
dual);

• EADt, representa o valor liquido de exposição dado        
o Default;

• PDt, representa a probabilidade de entrada em Default 
durante o período de 12 meses entre t e t+1 (i.e. a PD 
marginal entre t e t+1);

• LGDt, representa a perda dado o Default do contrato;

• Dt, representa o factor de desconto do contrato, 

• (1+r)t

•  onde o r representa a taxa efectiva original.

O Banco definiu a ECL a 12 meses como a parte das ECL 
lifetime que representa as perdas de crédito esperadas que 
resultam de eventos de Default que podem acontecer nos 
12 meses após a data de reporte. Assim, este princípio é 
equivalente à fórmula abaixo para activos que não se en-
contram em Default. 

ECL=EAD0×PD0×LGD0

Onde:

• EAD0, representa o valor liquido da exposição dado o 
Default à data de reporte;

• PD0, representa a probabilidade de entrada em Default 
durante os 12 meses após a data de reporte;

• LGD0, representa a perda dado o Default do contrato.

A metodologia em vigor no Banco define que, para activos 
em Default, a ECL lifetime é obtida através do valor de per-
da dado o Default, dependendo do tempo passado desde 
que o activo entrou em Default.

ECL=EAD0×LGDv0

Onde:

• EAD0, representa o valor liquido da exposição dado        
o Default à data de reporte; 

• v, representa o tempo passado desde que o contrato 
entrou em Default;

• LGDv
0, representa a perda dado o Default do contrato, 

considerando o tempo passado desde o momento de 
entrada em Default do mesmo. 

Atendendo à complexidade do actual modelo de impari-
dade decorrente da adopção da IFRS 9, nomeadamente 
no que respeita à determinação dos parâmetros de risco, 
bem como a inclusão de uma perspectiva forward-looking, 
este encontra-se ainda numa fase de implementação e de 
consolidação de procedimentos para os cálculos dos parâ-
metros requeridos.

O modelo de imparidade considera as seguintes situações 
para EAD:

Imparidade zero 

Apenas se considera uma imparidade de zero para:

i)    Exposições a Administrações Públicas;

ii)  Exposições garantidas por Penhores de Depósitos na 
própria instituição;

iii)   Exposições garantidas por Títulos de Dívida Pública; ou

iv)  Exposições com Aval do Estado.

Exposições totalmente garantidas

Para as exposições totalmente garantidas por outros co-
laterais (e.g. imobiliários) foi assumido que a taxa de co-
bertura máxima varia entre os 95% a 99% da EAD (sendo 
que a taxa de cobertura de 99% apenas é aplicada quando           
o valor dos colaterais após haircut ultrapassarem 200% do 
valor da EAD).
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Aumento significativo de risco de crédito

A classificação em stage 2 está assente na observação de 
um aumento significativo do nível de risco de crédito, sen-
do que a norma geral obriga a que este aumento de risco 
seja medido através da comparação de PDs residuais Life-
time Forward-Looking à data de reporte com as estimadas 
na contratação, para a mesma maturidade residual.

Uma vez que o BCGA ainda não dispõe de modelos de ra-
ting e scoring com a maturidade necessária, a classificação 
em stage 2 é feita com base em triggers objectivos obser-
vados com base na informação disponível. 

Os triggers para aumento significativo do risco de crédi-
to são detectados através de processos automáticos, com 
base em informação residente nos sistemas de informação 
do BCGA.

Inputs na mensuração da ECL

Os principais inputs utilizados para a mensuração das ECLs 
numa base colectiva incluem as seguintes variáveis: 
Probabilidade de Incumprimento (Probability of Default – 
PD); 

Perda dado o Incumprimento (Loss Given Default – LGD); e 
Exposição liquida dado o Incumprimento (Exposure at De-
fault – EAD). 

Estes parâmetros serão obtidos através de modelos esta-
tísticos internos e outros dados históricos relevantes, ajus-
tados de forma a reflectir a informação forward-looking.

As PDs são estimadas com base num determinado período 
histórico e são calculadas com base em modelos estatísti-
cos. Estes modelos são baseados em dados internos com-
preendendo tanto factores quantitativos como qualitativos. 
Caso exista uma alteração do grau de risco da contraparte 
ou da exposição, a estimativa da PD associada também é 
alterada. 

Os graus de risco são um input de elevada relevância para 
a determinação das PDs associadas a cada exposição. O 
BCGA recolhe indicadores de performance e default acerca 
das suas exposições de risco de crédito com análises 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 BCGA estima 
os parâmetros de LGD com base no histórico de taxas de 
recuperação após a entrada em default de contrapartes. 
Os modelos de LGD consideram os colaterais associados        
e o tempo em incumprimento, bem como os custos de re-

cuperação. No caso de contratos garantidos por imóveis, 
os rácios de LTV (loan-to-value) são um parâmetro de ele-
vada relevância na determinação da LGD.  

A EAD representa a exposição liquida de garantias reais       
à data de entrada em incumprimento. O BCGA obtém os 
valores de EAD a partir da exposição actual da contrapar-
te e de alterações potenciais ao valor actual permitido de 
acordo com as condições contractuais, incluindo amorti-
zações e pagamentos antecipados, deduzido de garantias 
reais associadas. Para compromissos e garantias financei-
ras, o valor da EAD considera o factor de conversão de 
crédito (CCF), que mede a proporção da exposição extra-
patrimonial que é convertida em exposição patrimonial até 
à data de entrada em vigor, ou seja, a expectativa do valor 
potencial futuro que poderá vir a ser utilizado de acordo 
com o contrato, deduzido de garantias reais associadas. 

Como descrito anteriormente, o BCGA calcula o valor da 
ECL tendo em conta o risco de incumprimento durante o 
período máximo de maturidade contractual do contrato ou, 
em determinadas situações específicas, com base na ma-
turidade comportamental.

Actualmente, o parâmetro Probabilidade de Pré-Pagamen-
to Parcial não é utilizado no cálculo da EAD, uma vez que 
não existe informação suficiente para modelizar este parâ-
metro.

Informação forward-looking

No âmbito da IFRS 9, o BCGA efectuou vários testes de 
correlação para incorporar informação forward-looking tan-
to na sua avaliação do aumento de risco significativo como 
na mensuração da ECL, contudo, não foi possível identi-
ficar correlações fiáveis para incorporação no modelo. O 
BCGA continuará, no processo de revisão do modelo de 
imparidade a testar vários indicadores que possam indiciar 
correlações passiveis de incorporação.

Créditos abatidos ao activo

A anulação contabilística dos créditos é efectuada apenas 
por decisão do Comité de Acompanhamento e Recupera-
ção de Crédito (CARC) quando são observadas as seguin-
tes situações: não existem perspectivas realistas de recu-
peração dos créditos, numa perspectiva económica, e para 
créditos colateralizados, quando os fundos provenientes 
da realização dos colaterais já foram recebidos, pela uti-
lização de perdas de imparidade quando estas correspon-
dem a 100% do valor dos créditos considerados como não 
recuperáveis.
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Modificação de exposições de créditos a Clientes

Entende-se por reestruturação de crédito qualquer altera-
ção às condições em vigor das operações de crédito de 
clientes em dificuldades financeiras, de que resulte uma 
modificação dos direitos ou deveres das partes.

A generalidade dos créditos objecto de reestruturação de-
vido a dificuldades financeiras do cliente está sujeita a um 
período de cura mínimo de 12 meses. Em caso de modifi-
cações sucessivas, o período de cura, reinicia na data da 
ultima restruturação. 

Caso um novo activo financeiro reconhecido resulte de uma 
modificação contratual de um activo financeiro anterior-
mente marcado como reestruturado, continuará a manter 
esta marcação, sendo que o período de cura é igualmente 
reiniciado a partir da data da última reestruturação.

No âmbito da implementação do modelo de imparidade se-
gundo a IFRS 9, cumpre ao BCGA esclarecer:

• O ano de 2018, foi o primeiro ano de avaliação do mo-
delo de imparidade no âmbito da IFRS 9, trazendo de-
safios acrescidos para o desenvolvimento do modelo    
e qualidade dos dados;

• O actual modelo encontra-se desenvolvido com base 
nos pressupostos da IFRS 9, nomeadamente, quanto    
à dimensão e complexidade da instituição BCGA;

• O BCGA é o 10º Banco do sistema financeiro Angolano, 
com uma quota de mercado, quer em Activos, quer em 
Passivos, inferior a 5%;

• Os vinte maiores créditos do Banco, foram todos eles 
alvo de imparidade individual e pesam mais de 80% do 
total da carteira de crédito;

• A Direcção de Gestão de Risco do BCGA, durante           
o processo de auditoria e revisão às contas elaborou 
e partilhou com o auditor externo um documento que 
detalha o âmbito das diferenças encontradas, com bas-
tante rigor, limitando de forma muito significativa o grau 
de divergências e de materialidade apresentado no re-
ferido documento;

• O BCGA, contou com o apoio de um consultor externo 
especializado, a KPMG, na montagem e na definição 
dos pressupostos ao modelo de imparidade; e

• O Banco viu o seu modelo certificado a nível corporati-
vo, com o apoio de uma entidade certificadora externa 
e independente de elevada reputação internacional, a 

Deloitte, distinta da entidade que apoiou na implemen-
tação do modelo, tendo sido por essa entidade, con-
siderado que a metodologia utilizada pelo BCGA, na 
generalidade, o modelo está alinhado com as normas 
vigentes e práticas observadas no mercado, levando 
em conta as orientações corporativas da CGD, tanto 
nos aspectos qualitativos, como quantitativos.

2.4 Instrumentos financeiros

(I)   Classificação, reconhecimento inicial e mensuração 
susequente

O Banco reconhece contas a receber e a pagar, depósitos, 
títulos de dívida emitidos e passivos subordinados na data 
em que são originados. Todos os outros instrumentos fi-
nanceiros são reconhecidos na data da transacção, que é o 
momento a partir do qual o Banco se torna parte integrante 
do contrato.

De acordo com a IFRS 9 - “Instrumentos financeiros” os 
activos financeiros podem ser classificados em três cate-
gorias com diferentes critérios de mensuração (custo amor-
tizado, justo valor por contrapartida de resultados e justo 
valor através de outro rendimento integral).

A classificação dos activos depende das características 
dos fluxos de caixa contractuais e do modelo de negócio 
associado aos mesmos.

No que diz respeito às características dos fluxos de caixa 
contractuais, o critério consiste em avaliar se os mesmos 
apenas reflectem o pagamento de capital e juros (SPPI - 
Solely Payments of Principal and Interest).

Quanto ao modelo de negócio associado, a norma identifi-
ca dois com relevância para a actividade desenvolvida pelo 
Banco:

• Modelo de negócio cujos objectivos são atingidos atra-
vés da obtenção dos fluxos de caixa contractuais do ac-
tivo (Hold-to-Collect); e,

• Modelo de negócio cujos objectivos são alcançados 
tanto através da obtenção dos fluxos contractuais do 
activo como através da sua venda (Hold-to-Collect and 
Sell).
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O Modelo de Negócio do BCGA prevê os seguintes 
thresholds para vendas na carteira Hold to Collect:

1. Vendas frequentes “ Vendas ainda que de montante sig-
nificativo, num máximo de 3 por semestre, por espécie;

2. Vendas significativas “ Vendas que, ainda que apresen-
tando uma maior frequência, o seu volume não ultra-
passa 5% do portfólio;

3. Vendas próximas da maturidade “ Vendas realizadas 
próximo da maturidade do activo, com resultados equi-
valentes aos alcançados no seu vencimento, que ocor-
ram:

i) nos 10% da maturidade original da emissão  
(≤ 1 ano);

ii)  ou na vigência do último cupão;

iii) ou nos últimos três meses da emissão.

1. Vendas por degradação de risco de crédito do activo.

Cada ISIN representa uma espécie diferente de títulos.
Primeiro afere-se se o montante vendido em cada espécie 
foi significativo, ou seja, se o montante total vendido em 
cada espécie foi superior a 5% do total da carteira média 
anual de títulos. Caso não tenham sido feitas vendas signi-
ficativas, os thresholds foram salvaguardados.

Caso tenham sido feitas vendas significativas em alguma 
espécie, não podem ser feitas mais de 3 vendas por se-
mestre por espécie.

Nestes cálculos serão excluídas as vendas com as caracte-
rísticas definidas no ponto 3 e no ponto 4.

Um activo ou passivo financeiro é inicialmente mensurado 
ao justo valor acrescido de custos de transacção directa-
mente atribuíveis à aquisição ou emissão.

1. Activos financeiros não detidos para negociação 
obrigatoriamente ao justo valor através de resulta-
dos

Nesta categoria, são classificados instrumentos de dívida 
cujos fluxos de caixa não cumprem com o critério de ape-
nas reembolso de capital e pagamento de juros sobre o 
capital em dívida (SPPI – Solely Payments of Principal and 
Interest).

Os activos financeiros do BCGA que se encontram nesta 
categoria são, essencialmente, empréstimos a clientes que 
incluem determinadas condições que fazem com que estes 
não cumpram com os critérios do SPPI.

2. Activos financeiros ao justo valor através de outro 
rendimento integral 

Um activo financeiro é mensurado ao justo valor através 
de outro rendimento integral se cumprir, simultaneamente, 
com as características seguintes e não for designado ao 
justo valor através de resultados por opção (utilização do 
Fair Value Option):

• O activo financeiro é enquadrável num modelo de negó-
cio em que o objectivo é o recebimento dos seus fluxos 
de caixa contractuais e a venda desse activo financeiro; 
e

• Os fluxos de caixa contractuais ocorrem em datas espe-
cíficas e correspondem apenas a pagamentos de capi-
tal e juros do montante em dívida (SPPI).

Os activos financeiros detidos com o objectivo de serem 
mantidos pelo BCGA, nomeadamente títulos do tesouro, 
são classificados ao justo valor através de outro rendimen-
to integral, excepto se forem classificados numa outra ca-
tegoria de activos financeiros. 

Os activos financeiros ao justo valor através de outro rendi-
mento integral são reconhecidos inicialmente ao justo valor, 
incluindo os custos ou proveitos associados à transacção 
e posteriormente mensurados ao seu justo valor. As alte-
rações no justo valor são registadas por contrapartida da 
rubrica "Reservas de justo valor".

Na alienação, ou caso seja determinada imparidade, os 
ganhos ou perdas acumuladas reconhecidas em reservas 
de justo valor são reconhecidos na rubrica "Resultados em 
activos financeiros ao justo valor através de outro rendi-
mento integral" ou "Imparidade de outros activos financei-
ros" da demonstração de resultados, respectivamente.

Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos com 
base na taxa de juro efectiva na margem financeira, incluin-
do o prémio ou desconto, quando aplicável.
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3. Outros activos financeiros ao custo amortizado

Um activo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
cumprir, em simultâneo, com as seguintes características  
e se não for designado ao justo valor através de resultados 
por opção (utilização do Fair Value Option):

• O activo financeiro é detido num modelo de negócio 
cujo objectivo principal é a detenção de activos para 
recolha dos seus fluxos de caixa contractuais; e

Os seus fluxos de caixa contractuais ocorrem em datas es-
pecíficas e correspondem apenas a pagamentos de capital 
e juro do montante em dívida (SPPI). Nesta categoria são 
reconhecidos activos financeiros não derivados com paga-
mentos fixos ou determináveis e maturidade fixa, para os 
quais o BCGA tem a intenção e capacidade de manter até 
à maturidade e que não foram designados para nenhuma 
outra categoria de activos financeiros. Estes activos finan-
ceiros são reconhecidos ao seu justo valor no momento do 
seu reconhecimento e mensurados subsequentemente ao 
custo amortizado. O juro é calculado através do método da 
taxa de juro efectiva e reconhecido na margem financeira. 
As perdas por imparidade são reconhecidas em resultados 
quando identificadas.

4. Outros passivos financeiros ao custo amortizado 

Os outros passivos financeiros são todos os passivos fi-
nanceiros que não se encontram registados na categoria 
de passivos financeiros ao justo valor através de resulta-
dos. Esta categoria inclui tomadas em mercado monetário, 
depósitos de clientes e de outras instituições financeiras, 
entre outros.

Estes 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 na margem financeira.

(II)  Identificação e mensuração de imparidade

Em cada data de balanço, a avaliação da imparidade dos 
instrumentos de dívida classificados ao custo amortiza-
do ou ao justo valor através de outro rendimento integral 
é efectuada de acordo com a metodologia das perdas de 
crédito esperadas (ECL), tal como descrita na nota 2.3. 

(III)  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 riscos 
e benefícios dos activos financeiros foram transferidos ou 
na qual o Banco nem transfere nem retém substancialmen-
te todos os riscos e benefícios e não mantém controlo dos 
activos financeiros.

Quando os cash flows contractuais de um activo financeiro 
são renegociados ou de outra forma modificados e essa 
renegociação ou modificação não resulta no desreconhe-
cimento do activo financeiro, o Banco recalcula o valor de 
balanço bruto do activo financeiro e reconhece um ganho 
ou perda pela diferença para o anterior valor de balanço 
bruto. O novo valor de balanço bruto do activo é determi-
nado como o valor actual dos cash flows renegociados ou 
modificados, descontado à taxa efectiva original do activo 
(ou à taxa de juro ajustada no caso de créditos adquiridos 
ou originados com imparidade) ou, quando aplicável, a taxa 
de juros efectiva revista. Quaisquer custos ou comissões 
incorridas são incluídos no novo valor de balanço bruto       
e amortizados durante o período de vida remanescente do 
activo.

Num cenário em que a modificação dos fluxos contractuais 
resulta no desreconhecimento do activo financeiro, obser-
vam-se as seguintes implicações:

1. Necessidade de realização de nova análise SPPI com 
o intuito de determinar se as condições contractuais do 
activo financeiro modificado se enquadram no âmbito 
de SPPI;

2. Registo do novo activo financeiro pelo justo valor no 
momento inicial, sendo a eventual diferença face ao va-
lor líquido contabilístico do activo anterior registada em 
resultados;

3. Caso as modificações contractuais tenham sido moti-
vadas por reestruturação de um activo por dificuldades 
financeiras do devedor, o novo activo é considerado 
POCI (Purchased or Originated Credit Impaired finan-
cial assets) sendo as perdas por imparidade sempre 
reconhecidas com base na PD lifetime, ou seja, o novo 
activo nunca poderá ser classificado como stage 1;

4. O custo amortizado do novo activo será determinado 
com base nos fluxos de caixa esperados;

5. Para um activo financeiro originalmente classificado no 
stage 3 para efeitos do modelo de imparidade cuja mo-
dificação contractual conduz ao respectivo desreconhe-
cimento, o novo activo financeiro a reconhecer manter-
-se-á classificado no stage 3, podendo, em função dos 
triggers definidos pelo Banco para efeitos da definição 
de incumprimento, passar posteriormente para o stage 2.
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O Banco procede ao desreconhecimento de passivos finan-
ceiros quando estes são cancelados, extintos ou expiram.

(IV)  Compensação de instrumentos financeiros

O Banco procede à compensação de activos e passivos fi-
nanceiros, apresentando um valor liquido no balanço quan-
do, e apenas quando, o Banco tem o direito irrevogável de 
os compensar numa base líquida e tem a intenção de os 
liquidar numa base líquida ou de receber o valor do activo e 
liquidar o passivo simultaneamente.

Ganhos e perdas apenas são compensados quando tal é 
permitido pelas IFRS ou para ganhos e perdas decorrentes 
de um grupo de transacções de natureza similar.

(V) Reclassificação entre categorias de instrumentos 
financeiros

Se o Banco alterar o seu modelo de negócios de gestão de 
activos financeiros, o que se espera que ocorra de forma 
pouco frequente e excepcional, reclassifica todos os ac-
tivos financeiros afectados, em conformidade com os re-
quisitos definidos na IFRS 9 - “Instrumentos financeiros”. 
A reclassificação é aplicada prospectivamente a partir da 
data em que se torne efectiva. De acordo com a IFRS 9 “ 
“Instrumentos financeiros”, não são permitidas reclassifica-
ções de instrumentos de capital para os quais tenha sido 
incluída a opção de valorização ao justo valor por contra-
partida de outro rendimento integral ou para activos e pas-
sivos financeiros classificados ao justo valor no âmbito da 
fair value option.

2.5 Instrumentos de Capital

Um instrumento financeiro é classificado como instrumento 
de capital quando não existe uma obrigação contractual 
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

Os outros activos tangíveis são registados ao custo de 
aquisição, reavaliados ao abrigo das disposições legais 
aplicáveis e deduzidos das amortizações e perdas por im-
paridade acumuladas. 

O activo inclui despesas que são directamente atribuíveis 
à aquisição dos bens. Os custos subsequentes são reco-
nhecidos como um activo separado apenas se for provável 
que deles resultarão benefícios económicos futuros para 
o Banco. Os custos de reparação, manutenção e outras 
despesas associadas ao seu uso, não incorporados no ac-
tivo, são reconhecidos como custo do exercício, na rubrica 
“Gastos gerais administrativos”.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas 
constantes ao longo da vida útil estimada do bem, a qual 
corresponde ao período em que se espera que o activo es-
teja disponível para uso, conforme seguidamente descri-
minado:

Os terrenos não são amortizados. As amortizações dos res-
tantes activos são registadas em custos do exercício.

Periodicamente são realizadas análises no sentido de iden-
tificar evidências de imparidade em outros activos tangí-
veis. Sempre que o valor líquido contabilístico dos activos 
tangíveis exceda o seu valor recuperável (maior de entre o 
valor de uso e o justo valor), é reconhecida uma perda por 
imparidade com reflexo em resultados, na rubrica “Impari-
dade de outros activos líquidos de reversões e recupera-
ções”. As perdas por imparidade podem ser revertidas, tam-
bém com impacto em resultados, caso subsequentemente 
se verifique um aumento no valor recuperável do activo.

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

     Equipamento 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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Quando existe indicação de que um activo possa estar em 
imparidade, o IAS 36 “ Imparidade de activos exige que o 
seu valor recuperável seja estimado, devendo ser 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 demonstra-
ção dos resultados.

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 imple-
mentação. Estes custos são amortizados linearmente pelo 
período da vida útil estimado, a qual se situa normalmente 
em 3 anos.

Encargos com projectos de investigação e 
desenvolvimento

Os custos directamente relacionados com o 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 
informáticos são reconhecidos como custos quando incor-
ridos.

2.8 Activos não correntes detidos para venda

A norma IFRS 5 - “Activos não correntes detidos para ven-
da e unidades operacionais descontinuadas” é aplicável a 
activos isolados e também a grupos de activos a alienar, 
através de venda ou outro meio, de forma agregada numa 
única transacção, bem como todos os passivos directa-
mente associados a esses activos que venham a ser trans-
feridos na transacção (denominados “grupos de activos e 
passivos a alienar”). 

Os activos não correntes, ou grupos de activos e passivos 
a alienar são classificados como detidos para venda sem-
pre que seja expectável que o seu valor de balanço venha a 
ser recuperado através de venda, e não de uso continuado. 
Para que um activo (ou grupo de activos e passivos) seja 
classificado nesta rubrica é necessário o cumprimento dos 
seguintes requisitos:

I. A probabilidade de ocorrência da venda seja elevada;

II. O activo esteja disponível para venda imediata no seu 
estado actual; e,

III. Deverá existir a expectativa de que a venda se venha a 
concretizar até 12 meses após a classificação do activo 
nesta rubrica. Os activos registados nesta rubrica não 
são amortizados, sendo valorizados ao menor entre o 
custo de aquisição e o justo valor, deduzido dos custos 
a incorrer na venda. O justo valor destes activos é de-
terminado com base em avaliações de peritos. Caso o 
valor registado em balanço seja superior ao justo valor, 
deduzido dos custos de venda, são registadas perdas 
por imparidade na rubrica “Imparidade de outros activos 
líquidos de reversões e recuperações”.

São igualmente classificados nesta rubrica os imóveis e ou-
tros bens arrematados obtidos por recuperação de créditos 
vencidos, os quais são registados pelo valor de arremata-
ção.

Uma extensão do período durante o qual se exige que a 
venda seja concluída não exclui que um activo seja classifi-
cado como detido para venda, se o atraso for causado por 
acontecimentos e circunstâncias fora do controlo do Ban-
co e se houver suficiente prova de que o Banco continua 
comprometido com o seu plano de vender o activo. Adicio-
nalmente, no âmbito da legislação em vigor do Banco Na-
cional de Angola, o BCGA após 12 meses de registo de um 
activo como Activo não corrente disponível para venda, so-
licita ao BNA o registo continuo nessa rubrica e informa dos 
esforços desenvolvidos para a venda. Caso tal comunica-
ção ao BNA dê origem a um parecer desfavorável, o BCGA 
efectuará a transferência do activo da rubrica “Activos não 
correntes disponíveis para venda” para a rubrica “Outros 
Activos” pelo mesmo valor contabilístico, continuando os 
esforços de alienação.

O BCGA analisa periodicamente o valor recuperável dos 
imóveis recebidos por recuperação de créditos ou outros 
imóveis reclassificados como activos não correntes deti-
dos para venda através de um modelo de imparidade de-
senvolvido para o efeito. A imparidade é determinada de 
forma individual para todos os imóveis, no âmbito do mo-
delo de análise individual de imparidade, são ponderadas 
as particularidades do imóvel assim como da estratégia de 
desinvestimento que se pretende prosseguir, incorporando 
informação disponível sobre a procura, a oferta e outros 
riscos específicos, nomeadamente no que concerne a li-
cenciamentos, necessidades de investimento, situações de 
ocupação, contratos de arrendamento ou outros susceptí-
veis de influenciar o seu valor.
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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 classifica-
das como locações financeiras as operações em que os 
riscos 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 con-
tratos 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 rendas são constituídas pelo encar-
go financeiro e pela amortização financeira do capital. Os 
encargos financeiros são imputados aos períodos durante 
o prazo de locação, a fim de produzir uma taxa de juro pe-
riódica 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 reconheci-
mento do resultado financeiro reflecte uma taxa de retorno 
periódica constante sobre o investimento líquido remanes-
cente do locador.

2.10 Impostos sobre lucros

O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Im-
posto Industrial, sendo considerado fiscalmente um contri-
buinte que integra o Grupo A. 

A 1 de Janeiro de 2015 entrou em vigor o novo Código do 
Imposto Industrial, aprovado pela Lei n.º 19/14, de 22 de Ou-
tubro, o qual passou a determinar que os rendimentos sujei-
tos a Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC) são dedu-
tíveis para efeitos de determinação do lucro tributável, não 
consubstanciando o IAC um gasto dedutível fiscalmente.

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/11, de 30 de De-
zembro, veio introduzir diversas alterações legislativas ao 
Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais, tendo 
sido, entretanto, alterado pelo Decreto Legislativo Presi-
dencial n.º 2/14, de 20 de Outubro.

O total dos impostos sobre lucros registados em resultados 
engloba os impostos correntes e os impostos diferidos.

I. Imposto corrente

O imposto corrente engloba o Imposto Industrial, o qual é 
calculado com base no lucro tributável do exercício, po-
dendo este ser diferente do resultado contabilístico em re-
sultado de ajustamentos nos termos do Código do Imposto 
Industrial.

Adicionalmente, nos termos do Código do Imposto Indus-
trial, os contribuintes cuja actividade se encontre no âmbito 
dos poderes de supervisão do Banco Nacional de Angola, 
como é o caso do BCGA, devem efectuar, até ao final do 
mês de Agosto de cada ano, a liquidação provisória do Im-
posto Industrial referente a esse exercício, sendo o imposto 
a entregar calculado com base em 2% sobre o resultado 
derivado das operações de intermediação financeira, apu-
rado nos primeiros seis meses do exercício fiscal anterior, 
excluídos os rendimentos sujeitos a IAC.

O IAC incide, genericamente, sobre os rendimentos pro-
venientes das aplicações financeiras do Banco, nomeada-
mente rendimentos de aplicações, juros de títulos de dívida 
e, de forma genérica, quaisquer outros rendimentos deriva-
dos da simples aplicação de capitais. A taxa varia entre 5% 
(no caso de rendimentos de títulos de dívida admitidos à 
negociação em mercado regulamentado e que apresentem 
uma maturidade igual ou superior a três anos) e 15%.

II. Imposto diferido

O imposto diferido corresponde ao impacto no imposto a 
recuperar/pagar em períodos futuros resultantes de dife-
renças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor 
de balanço dos activos e passivos e a sua base tributável, 
utilizados na determinação do lucro tributável.

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas 
de imposto que se antecipa estarem em vigor à data da 
reversão das diferenças temporárias, que correspondem às 
taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data 
de balanço. 
O Banco procede, conforme estabelecido na IAS 12 - Im-
posto sobre o Rendimento, parágrafo 74, à compensação 
dos activos e passivos por impostos diferidos sempre que: 
(i) tenha o direito legalmente executável de compensar 
activos por impostos correntes e passivos por impostos 
correntes; e  (ii) os activos e passivos por impostos dife-
ridos se relacionarem com impostos sobre o rendimento 
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lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma 
entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis que 
pretendam liquidar passivos e activos por impostos corren-
tes numa base líquida, ou realizar os activos e liquidar os 
passivos simultaneamente, em cada período futuro em que 
os passivos ou activos por impostos diferidos se esperem 
que sejam liquidados ou recuperados. 

2.11 Benefícios aos empregados

O crédito a colaboradores inclui os empréstimos concedi-
dos a colaboradores no âmbito do estabelecido em norma-
tivos internos. 

Estes créditos têm associados taxas bonificadas pelo que 
para efeito da quantificação do benefício ao colaborador, 
o momento do reconhecimento inicial, o Banco calcula             
o justo valor do crédito concedido, descontando os respec-
tivos 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.

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 resul-
tado 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 práticas pas-
sadas ou políticas publicadas que impliquem o reconheci-
mento de certas responsabilidades), (ii) seja provável que    
o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa 
ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.

A mensuração das provisões tem em conta os princípios 
definidos na IAS 37 no que respeita à melhor estimativa do 
custo expectável, ao resultado mais provável das 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 rever-

tidas por contrapartida de resultados na proporção dos pa-
gamentos que não sejam prováveis.

As provisões são desreconhecidas através da sua utilização 
para as obrigações para as quais foram inicialmente cons-
tituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar.

2.13 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 ao justo valor através de outro 
rendimento integral também são reconhecidos em margem 
financeira.

A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta 
os pagamentos ou recebimentos futuros estimados 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 contractuais 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 relaciona-
dos com a transacção, excepto para activos e passivos fi-
nanceiros ao justo valor através de resultados.

No caso de activos financeiros ou grupos de activos finan-
ceiros semelhantes para os quais foram reconhecidas per-
das por imparidade (stage 3), os juros registados em resul-
tados são determinados com base na taxa de juro utilizada 
para desconto de fluxos de caixa futuros na mensuração da 
perda por imparidade.

2.14 Reconhecimento de rendimentos de serviços e co-
missões

Os rendimentos resultantes de serviços e comissões são 
reconhecidos de acordo com os seguintes critérios:

• Quando são obtidos à medida que os serviços são 
prestados, o seu reconhecimento em resultados é efec-
tuado no período a que respeitam;

• Quando resultam de uma prestação de serviços, o seu 
reconhecimento é efectuado quando o referido serviço 
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está concluído.

• Quando são uma parte integrante da taxa de juro efec-
tiva de um instrumento financeiro, os proveitos resul-
tantes de serviços e comissões são registados na mar-
gem financeira.

2.15 Resultados em operações financeiras

O Resultado de operações financeiras reflecte os ganhos 
e perdas dos activos financeiros ao justo valor através de 
resultados, isto é, variações de justo valor. Inclui igualmen-
te mais ou menos valias de alienações de instrumentos de 
dívida de activos financeiros ao justo valor através de outro 
rendimento integral e de outros activos financeiros ao custo 
amortizado.

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 compro-
missos dados para fornecer um empréstimo a uma taxa de 
juro abaixo do valor de mercado são inicialmente reconhe-
cidos 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 paga-
mento expectável para liquidar.

2.18 Resultados por acção

Os resultados por acção básicos são calculados dividindo 
o resultado líquido atribuível a accionistas do Banco pelo 
número médio ponderado de acções ordinárias em circula-
ção, excluindo o número médio de acções próprias detidas 
pelo Banco.

Para o resultado por acção diluído, o número médio de ac-
ções ordinárias em circulação é ajustado de forma a reflec-

tir o efeito de todas as potenciais acções ordinárias trata-
das como diluidoras. Emissões contingentes ou potenciais 
são tratadas como diluidoras quando a sua conversão para 
acções faz decrescer o resultado por acção.

Se o resultado por acção for alterado em resultado de uma 
emissão a prémio ou desconto ou outro evento que altere 
o número potencial de acções ordinárias ou alterações nas 
políticas contabilísticas, o cálculo do resultado por acção 
para todos os períodos apresentados é ajustado retrospec-
tivamente.

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 efectue 
julgamentos e faça as estimativas necessárias para decidir 
qual o tratamento contabilístico mais adequado. As prin-
cipais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados 
na aplicação dos princípios contabilísticos pelo Banco são 
apresentadas nesta Nota, tendo como objectivo melhorar o 
entendimento de como a sua aplicação afecta os resulta-
dos reportados do Banco e a sua divulgação. Uma descri-
ção alargada das principais políticas contabilísticas utiliza-
das pelo Banco é apresentada na Nota 2 às demonstrações 
financeiras.

Considerando que, em muitas situações, existem alterna-
tivas ao tratamento contabilístico adoptado pelo Conse-
lho de Administração, os resultados reportados pelo Ban-
co poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente 
fosse escolhido. O Conselho de Administração considera 
que as escolhas efectuadas são apropriadas e que as de-
monstrações financeiras apresentam de forma verdadeira 
e apropriada a posição financeira do Banco e o resultado 
das suas operações em todos os aspectos materialmente 
relevantes.

3.1 Perdas por imparidade em crédito a clientes

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 de-
terminar se uma perda por imparidade deve ser reconhecida 
é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este processo 
inclui factores como a probabilidade de incumprimento, as no-
tações de risco, o valor dos colaterais associado a cada opera-
ção, as taxas de recuperação e as estimativas quer dos fluxos 
de caixa futuros, quer do momento do seu recebimento.
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Metodologias alternativas e a utilização de outros pressu-
postos e estimativas poderiam resultar em níveis diferentes 
das perdas por imparidade reconhecidas, com o conse-
quente impacto nos resultados do Banco.

O Banco considera que a imparidade determinada com 
base na metodologia descrita na Nota 2.3 permite reflec-
tir de forma adequada o risco associado à sua carteira de 
crédito a clientes, tendo em conta as regras definidas pela 
norma IFRS 9.

3.2 Impostos sobre os lucros

Os impostos sobre os lucros são determinados pelo 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 casos, os valores registados resultam do melhor 
entendimento dos órgãos responsáveis pelo Banco sobre 
o correcto enquadramento das suas operações, o qual é, 
no entanto, susceptível de ser questionado por parte das 
Autoridades Fiscais.

As Autoridades Fiscais têm a possibilidade de rever o cál-
culo da matéria colectável efectuado pelo Banco durante 
um período de dez anos. 

Desta forma, é possível que haja correcções à matéria co-
lectável, resultantes principalmente de diferenças na inter-
pretação da legislação fiscal, que pela sua probabilidade,   
o Conselho de Administração considera que não terão 
efeito materialmente relevante ao nível das demonstrações 
financeiras.
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito a clientes 10 765 589 13 219 474 

Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito  426 176  108 935 

Juros de investimentos ao custo amortizado (2017: Investimentos detidos até à maturidade) 17 089 551 14 152 909 

28 281 316 27 481 318

Juros e rendimentos similares

Juros de recursos de bancos centrais e instituições de crédito 1 960 162  26 555 

Juros de crédito a clientes 5 033 957 5 109 559 

6 994 119 5 136 114 

Margem Financeira 21 287 197 22 345 204 

Nota 4 – Margem Financeira

O valor desta rubrica é composto por:

A rubrica de juros de créditos a clientes inclui o efeito positivo de AOA 246.234 milhares (31 de Dezembro de 2017: efeito 
positivo de AOA 121.109 milhares) relativo a comissões e outros proveitos contabilizados de acordo com o método da taxa 
de juro efectiva, conforme estabelecido na IFRS 9 e explicado na Nota 2.3.

A rubrica de Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito verificou um proveito de AOA 426.176 milha-
res (31 de Dezembro de 2017: AOA 108.935 milhares), o crescimento do proveito deveu-se ao aumento dos saldos médios 
aplicados junto dos correspondentes.

Apesar de termos verificado uma redução em balanço dos activos ao custo amortizado com referência a 31.12.2018, du-
rante o exercício de 2018 foi possível melhorar a taxa média de rentabilidade da carteira global devido ao aumento do peso 
dos títulos não reajustáveis no total da carteira.

A rubrica de Juros de recursos de bancos centrais e instituições de crédito teve um aumento significativo no exercício de 
2018 com um custo de AOA 1.960.162 milhares (31 de Dezembro de 2017: AOA 26.555 milhares) devido a necessidades 
de liquidez pontuais ao longo do exercício que ficaram ultrapassadas até o final do ano.

A rubrica Juros de recursos de clientes que reflecte a remuneração paga pelos depósitos dos clientes teve um custo no 
exercício de 2018 de AOA 5.033.957 milhares (31 de Dezembro de 2017: AOA 5.109.559 milhares), ligeiramente inferior ao 
ano anterior.
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Nota 5 - Resultados de serviços e comissões

O valor desta rubrica é composto por:

Esta rubrica inclui os resultados decorrentes de comissões, sendo que as comissões que contribuíram para o crescimen-
to desta rubrica foram as comissões de compra e venda de divisas, as comissões de OPE, as comissões de cartões de 
crédito e as comissões de títulos.

Nota 6 – Resultados cambiais

O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Rendimentos de serviços e comissões

Por serviços bancários prestados 1 370 162  900 309 

Expediente, comunicações e manutenção 1 297 353  928 144 

Por compromissos para terceiros  873 245  686 037 

Por operações cambiais  828 067  421 655 

Títulos  122 652  73 347 

Por garantias e outros serviços prestados  58 427  172 476 

Por serviços prestados  16 136  15 078 

Outros  10 926  12 887 

4 576 968 3 209 933

Encargos com serviços e comissões

Por serviços prestados por terceiros (655 302) (458 782)

3 921 666 2 751 151 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Proveitos Custos Total Proveitos Custos Total

Operações cambiais realizadas com 
clientes 3 106 835 (4 372 361) (1 265 526) 2 787 119 (1 726 831) 1 060 288 

Depósitos de clientes indexados a moeda 
estrangeira - (8 633 704) (8 633 704)  14 814 -  14 814 

Obrigações em moeda estrangeira e 
indexadas a moeda estrangeira 66 107 029 (19 432 291) 46 674 738  31 125 -  31 125 

Variação cambial de outros activos e 
passivos em moeda estrangeira 94 690 800 651 (94 713 903 242) (23 102 591) 59 169 798 805 (59 169 816 765)  (17 960)

13 672 917  1 088 267 
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Esta rubrica inclui os resultados decorrentes da reavaliação cambial de activos e passivos monetários expressos em moe-
da estrangeira de acordo com a política contabilística descrita na Nota 2.2.

O resultado cambial gerado pelos depósitos de clientes indexados ao dólar norte-americano gerou um custo no montante 
de AOA 8.633.704 milhares (31 de Dezembro de 2017: proveito de AOA 14.814 milhares). 

O resultado cambial gerado pelas obrigações em dólares norte-americanos e obrigações indexadas ao dólar norte-ameri-
cano gerou um proveito de AOA 46.674.738 milhares (31 de Dezembro de 2017: AOA 31.125 milhares).

A variação significativa registada em 2018, deveu-se à evolução do preço dos Kwanzas face às divisas internacionais, 
como se pode verificar na Nota 2.2 do presente relatório.

Nota 7 - Resultados de alienação de outros activos

Esta rubrica, no valor de AOA 22.937 milhares (31 de Dezembro de 2017: AOA 44.819 milhares) respeita às mais e menos 
valias obtidas com a alienação de activos fixos tangíveis.

Nota 8 - Outros resultados de exploração

O valor desta rubrica é composto por:

A variação dos “Outros resultados de exploração” é justificada principalmente pela variação da rubrica de Outros Proveitos 
Operacionais, que apresenta o valor de AOA 588 milhares referente à reversão da provisão do bónus de 2017.

A rubrica “Impostos directos e indirectos” inclui o montante de AOA 1.398.922 milhares (31 de Dezembro de 2017: AOA 
1.197.029 milhares) relativo a Imposto sobre a Aplicação de Capitais. Nas demonstrações financeiras relativas ao exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2017, o valor deste imposto encontrava-se registados na rubrica Impostos correntes.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Outros proveitos de exploração

Por reembolso de despesas  104 822  59 162 

Recuperação de capital e juros de crédito  146 966  436 288 

Outros proveitos operacionais  922 998  56 117 

Prestação de serviços diversos  6 491  (1 674)

1 181 277  549 893 

Outros custos de exploração

Impostos diretos e indiretos (1 630 957) (1 283 765)

Outros custos operacionais ( 390 489) ( 275 647)

(2 021 446) (1 559 412)

(840 169) (1 009 519)
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A rubrica “Outros custos operacionais” apresenta o valor de AOA 175.704 milhares relativo a acréscimos de custos.

Nota 9 – Custos com pessoal

O valor desta rubrica é composto por:

O crescimento da rubrica de “Custos com Pessoal” é justificada essencialmente pela rubrica de “Remunerações”, devido 
ao aumento da massa salarial em 7% e da estimativa do prémio de desempenho do exercício 2018.

Em 31 de Dezembro de 2018 a rubrica Encargos sociais facultativos inclui AOA 437.205 milhares (31 de Dezembro de 2017: 
AOA 288.211 milhares) referente ao seguro de saúde e inclui ainda AOA 191.407 milhares (31 de Dezembro de 2017: AOA 
309.294 milhares) referente ao Fundo de Apoio Social.

A rubrica Outros custos desagrega-se como se segue:

Esta rubrica inclui o montante de AOA 46.983 milhares (31 de Dezembro de 2017: AOA 111 002 milhares) referente ao efeito 
da concessão de crédito a colaboradores a taxas de juro inferiores às aplicadas no mercado, de acordo com a IAS 19.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Orgãos Sociais

Remuneração Base  597 500 396 675 

Outros custos  136 091  65 795 

 733 591  462 470 

Colaboradores  

Remunerações 5 670 711 4 380 496 

Encargos sociais obrigatórios  198 328  165 631 

Encargos sociais facultativos  641 895  617 830 

Outros custos  71 964  133 152 

6 582 898 5 297 109 

7 316 489 5 759 579

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Outros custos

Benefícios a colaboradores  46 983  111 002 

Outros  24 981  22 150 

 71 964  133 152 
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O número de colaboradores do Banco, considerando os efectivos e os contratados a termo, apresenta a seguinte desa-
gregação por categoria profissional:

Nota 10 – Gastos gerais administrativos

O valor desta rubrica é composto por:

Em 2018, o saldo da rubrica “Rendas e alugueres” diz respeito, sobretudo, a custos com rendas relativas aos balcões, 
agências e lojas do Banco.

Em 2018 e 2017, o saldo da rubrica “Deslocações, estadas e representação”, respeita a custos com deslocação em traba-
lho e despesas incorridas no âmbito de diversos projectos desenvolvidos pelo Banco.Os vencimentos das rendas vincen-
das relativas a contratos de locação operacional não canceláveis são como segue:

31.12.2018 31.12.2017

Funções directivas   36 37

Funções de chefia   115 104

Funções específicas   192 197

Funções administrativas e outras   197 211

  540 549

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Consultoria e auditoria 1 061 180  601 305

Comunicações e expedição  401 371  407 084

Segurança e vigilância  342 563  370 814

Rendas e alugueres  546 575  494 027

Conservação e reparação  443 337  295 266

Manutenção de software  580 164  569 896

Publicidade e publicações  383 723  352 887

Deslocações e representação  159 156  163 819

Formação e Recrutamento  190 410  192 769

Transporte de valores  163 204  154 151

Água, energia e combustiveis  49 753  83 877

Material de consumo corrente  52 432  62 436

Outros custos  74 295  137 804

4 448 163 3 886 135

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Até um ano 50 244 49 230

De um a cinco anos 20 160 625 451

Mais de cinco anos - 69 412

70 404 744 093
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Resultado líquido do exercício 20 548 878 7 656 296 

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)  1 198 446

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Caixa

     Notas e moedas nacionais 3 223 522 2 959 076 

     Notas e moedas estrangeiras:

          Em Dólares dos Estados Unidos  681 712  137 805 

          Em Euros  290 521  168 090 

          Em outras divisas  82 557  48 839 

     Notas em ATM  941 733 1 011 411 

5 220 045 4 325 221 

Depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola (BNA)

     Em moeda nacional 22 581 967 32 681 839 

     Em Dólares dos Estados Unidos 6 840 417 3 567 366 

29 422 384 36 249 205 

34 642 429 40 574 426 

Nota 11 - Resultados por Acção

 d Resultados por acção básicos

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

 d Resultados por acção diluídos

Os resultados por acção diluídos são calculados ajustando o efeito de todas as potenciais acções ordinárias diluidoras ao 
número médio ponderado de acções ordinárias em circulação e ao resultado líquido.
Os resultados por acção diluídos não diferem dos resultados por acção básicos.

Nota 12 – Caixa e disponibilidades em bancos centrais

O valor desta rubrica é composto por:
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A rubrica Disponibilidades no Banco Nacional de Angola inclui depósitos de carácter obrigatório, no montante de AOA 
29.422.384 milhares (31 de Dezembro de 2017: AOA 26.798.394 milhares), que têm por objectivo satisfazer os requisitos 
legais quanto à constituição de disponibilidades mínimas de caixa.

De acordo com o Instrutivo nº 10/2018 do Banco Nacional de Angola, de 19 de Julho de 2018, as reservas mínimas obri-
gatórias em depósitos à ordem no BNA, são resumidas de acordo com a seguinte tabela:

O cumprimento das disponibilidades mínimas obrigatórias, para um dado período de observação semanal (Outros Sec-
tores), é concretizado tendo em consideração o valor médio dos saldos dos depósitos junto do Banco durante o referido 
período.

Em 31 de Dezembro de 2018, o montante de exigibilidades totais (Governo Central, Governos Locais, Administrações Lo-
cais e Outros Sectores) ascende a AOA 3.089.311 milhares (31 de Dezembro de 2017: AOA 1.533.068 milhares).

Nota 13 - Disponibilidades em outras instituições de crédito

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é analisada como segue:

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

Taxas sobre a Base de Incidência

Governo Central Apuramento Diário 17% 100%

Governos Locais e Administrações 
Municipais Apuramento Diário 17% 100%

Outros Sectores Apuramento Semanal 21% 15%

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Disponibilidades em outras instituições de crédito no estrangeiro

Depósitos à ordem

     Em Dólares dos Estados Unidos 17 207 219 3 955 356 

     Em Euros 12 601 033 1 046 059 

     Em Libras Estrelinas  44 082  7 087 

     Outras divisas  552 887  179 902 

30 405 221 5 188 404 

Compensação de cheques e cartões  316 276  113 966 

Outros  14 475  (23 213)

30 735 972 5 279 157 
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As posições em moeda estrangeira, dizem respeito à liquidez junto dos Bancos correspondentes. O crescimento das dis-
ponibilidades em Dólares Americanos e Euros, estão directamente ligadas ao esforço efectuado durante o exercício de 
2018 para o equilíbrio da posição cambial.

Os cheques a cobrar sobre instituições de crédito foram enviados para cobrança nos primeiros dias úteis subsequentes à 
data de referência.

Nota 14 - Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é analisada como segue:

As aplicações em instituições de crédito têm uma maturidade média inferior a 3 meses (31 de Dezembro de 2017: inferior 
a 3 meses).

As aplicações, em 31 de Dezembro de 2018 venciam juros a taxas entre os 0,25% e os 2,38% (31 de Dezembro de 2017: 
entre os 0,25% e os 1,48%).

Todas as exposições relativas a aplicações em outras instituições de crédito encontram-se no stage 1.

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores das aplicações 
foram os seguintes:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro

     Caixa Geral de Depósitos 33 946 770 9 125 820 

     Banco Santander Totta 27 539 577  200 216 

61 486 347 9 326 036 

Perdas por imparidade ( 328 989) -

61 157 358 9 326 036 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018

Saldo inicial -

     Impacto da transição para a IFRS 9  70 588 

     Dotações líquidas de reposições  258 401 

Saldo final  328 989 
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Nota 15 - Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é analisada como segue:

De acordo com a política contabilística descrita na Nota 2.4, o Banco avalia regularmente se existe evidência objectiva de 
imparidade na sua carteira de activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral seguindo os critérios 
de julgamento descritos na Nota 3.1.

A EMIS tem como objecto a gestão dos meios electrónicos e de pagamentos, bem como a prestação de serviços com-
plementares.

Nos exercícios de 2003 e 2004 foram prestados suprimentos 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 incorpora-
dos nas prestações acessórias de capital.

Em 2008 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 Assembleia 
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 fi-
nalização do projecto do Subsistema de Compensação de Cheques (STC) e da utilização do mesmo por parte do Banco.
No exercício de 2012, o Banco participou com USD 67.994 no aumento do capital da EMIS, conforme deliberado em 
Assembleia Geral Ordinária da EMIS ocorrida a 9 de Dezembro de 2011, no sentido de a empresa fazer face ao Plano de 
Investimentos aprovado.

No exercício de 2013 foram concedidas prestações acessórias 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 redenominação do capital e das prestações suplementares anteriormen-
te registadas em USD para AOA, uma vez que o reembolso irá ocorrer em AOA.

Em 31 de Dezembro de 2018, a participação detida pelo Banco representa 1,65% (2017: 2,40%), do capital desta empresa. 
No exercício 2018, com base no acordo parassocial de 21 de Novembro de 2018, ficou estabelecido ajustar as participa-
ções sociais de cada participante ao peso percentual do valor global das prestações de serviços facturadas pela EMIS 
aos seus accionistas. Com base no acordo parassocial da EMIS, de modo a que a posição de cada banco reflicta a sua 
actividade, o Banco procedeu à alienação de 30.476 acções da EMIS.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Acções

EMIS - Empresa Interbancária de Serviços

Capital  68 205  97 505 

Saldo final  68 205  97 505 
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Nota 16 – Investimentos ao custo amortizado

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é analisada como segue:

Todas as exposições relativas a investimentos ao custo amortizado encontram-se no stage 1.

O BCGA no exercício de 2018 efectuou alienações na sua carteira de títulos pelo montante de AOA 18.941.761 milhares, 
dentro dos limites estabelecidos no modelo de negócio da instituição. As alienações foram efectuadas exclusivamente em 
títulos indexados à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos.

No exercício de 2018, foi possível verificar o vencimento de títulos no montante de AOA 123.184.597 milhares e USD 4.890 
milhares, e aquisições de novos títulos no montante de AOA 54.761.121 milhares.

As Obrigações do Tesouro em moeda nacional indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos, reconhecem a 
valorização ou desvalorização do seu valor nominal por contrapartida da rubrica de Resultados Cambiais Nota 6. 

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores dos investimen-
tos ao custo amortizado foram os seguintes:

Todos os impactos de transição para a IFRS 9, encontram-se contemplados na Nota 33.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

Obrigações do Tesouro em moeda nacional

 » Indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos 57 971 238 74 208 524 

 » Não reajustáveis 40 415 631 9 259 754 

98 386 869 83 468 278 

     Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira 29 381 281 16 624 436 

     Bilhetes do Tesouro 13 730 753 43 433 674 

141 498 903 143 526 388 

Perdas por imparidade (1 572 071) -

139 926 832 143 526 388 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Saldo inicial - -

     Impacto da transição para a IFRS 9 1 088 138 -

     Dotações líquidas de reposições  483 933 -

Saldo final 1 572 071 -
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A 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o escalonamento dos instrumentos detidos até à maturidade por prazos de vencimento 
é como segue: 

Nota 17 - Crédito a Clientes

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é analisada como segue:
(milhares de Kwanzas)

(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 2 578 593 26 499 619 108 900 274 3 520 417 141 498 903 

Saldo a 31 de dezembro de 2018 2 578 593 26 499 619 108 900 274 3 520 417 141 498 903

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

31.12.2018 31.12.2017

Sector Público 11 761 901 22 837 574

A empresas

     Empréstimos 34 005 178 43 445 025 

     Crédito em conta corrente 10 872 801 4 809 530 

     Locação financeira 1 304 613 1 327 094 

     Descontos e outros créditos titulados por efeitos - -

     Outros créditos - -

46 182 592 49 581 649 

A particulares

     Habitação 3 862 197 4 066 762 

     Consumo 4 024 488 2 467 694 

7 886 685 6 534 456 

65 831 178 78 953 679 

Crédito e juros em incumprimento

     Até 3 meses 3 810 920 8 441 215 

     De 3 meses a 1 ano 5 292 908 5 433 464 

     De 1 a 5 anos  977 770  231 554 

10 081 598 14 106 233 

75 912 776 93 059 912 

Perdas por imparidade (11 843 508) (11 054 758)

Operações de Crédito ao Justo Valor 15 786 617 -

79 855 885 82 005 154 
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A rubrica “Operações de Crédito ao Justo Valor” é relativo a créditos obrigatoriamente mensurados ao justo valor através 
de resultados, devido a não cumprirem com os requisitos da IFRS 9 no que respeita ao SPPI (ver nota 2.4). Todos os im-
pactos de transição para a IFRS 9, encontram-se contemplados na Nota 33.

O Banco Caixa Geral Angola registou durante o exercício de 2018 um ganho no montante de AOA 986.548 milhares rela-
tivamente à variação de justo valor decorrente dos créditos a clientes obrigatoriamente mensurados ao justo valor através 
de resultados, este valor é registado na rubrica de Resultados de activos financeiros ao justo valor através de resultados.
A rubrica �Crédito e juros em incumprimento “Capital” inclui a totalidade das prestações (vencidas e vincendas) associadas 
às operações de crédito que apresentam atrasos superiores a 30 dias no cumprimento do respectivo plano de reembolso.

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o maior cliente do Banco representava 9% e 24% do total da carteira de crédito, 
respectivamente. Adicionalmente, naquelas datas, o conjunto dos dez maiores clientes do Banco representavam aproxi-
madamente 52% e 67% do total da carteira de crédito, respectivamente.

Os créditos abatidos ao activo, nos exercícios findos em 31 Dezembro de 2018 e 2017 ascenderam a AOA 232.740 milha-
res e AOA 366.793 milhares, respectivamente.

O escalonamento do crédito a clientes por prazos de vencimento, a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, é como segue:

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores do crédito foram 
os seguintes:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Até 3 meses 7 255 560 4 616 169

De 3 meses a um ano - 6 446 809

De um a cinco anos 18 133 904 20 438 741

Mais de cinco anos 51 587 321 47 451 959

Duração indeterminada 14 722 608 14 106 234

91 699 393 93 059 912

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Saldo inicial 11 054 758 5 135 257

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

Dotações líquidas de reposições 4 128 654 6 397 950

Utilizações - (459 868)

Outras recuperações de crédito (232 740) -

Diferenças de câmbio e outras 2 003 (18 581)

Saldo final 11 843 508 11 054 758
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A metodologia de registo das imparidades adoptada pelo Banco consiste no lançamento mensal das dotações e respecti-
va anulação no período seguinte. Durante o ano de 2018 o valor acumulado das dotações/utilizações foi de AOA 4.128.654 
milhares.

Todos os impactos de transição para a IFRS 9, encontram-se contemplados na Nota 33.
A distribuição do crédito e juros vincendos a clientes por tipo de taxa é como segue:

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o detalhe das exposições e imparidade constituída por segmento e por intervalo de 
dias de atraso é como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Taxa fixa 31 251 505 24 647 542

Taxa variável 45 757 198 54 306 137

Saldo inicial 77 008 703 78 953 679

(milhares de Kwanzas)

Exposição Ano 2018 Imparidade Ano 2018

Segmento Exposição 
total

Crédito em 
cumprimento

Do qual 
curado

Do qual
reestruturado

Crédito em
incumprimento

Do qual
reestruturado

Imparidade
total

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

Sector Público 17 960 364 17 960 364 17 657 536 - - - 4 439  4 439 -

Administrações 
Públicas 17 839 857 17 839 857 17 657 536 - - - - - -

Comércio e 
Transportes 120 507 120 507 - - - - 4 439 4 439 -

Empresas 64 514 948 51 161 654 14 400 954 644 912 13 353 294 5 253 889 9 602 744 1 371 921 8 230 823

Agro-indústria 3 276 252 3 271 730 - - 4 522 - 1 409 1 240   169 

Comércio e 
Transportes 2 044 973 2 044 973 - - - - 11 871 11 532   339 

Commercial Real 
Estate 495 253 495 253 - - - - 225 225 -

Default 17 561 706 4 212 934 - 644 912 13 348 772 5 253 889 8 994 507 773 428 8 221 079

Empresas 38 267 651 38 267 651 14 400 954 - - - 585 846 583 071  2 775 

Instituições de 
Crédito 31 31 - - - - - - -

Serviços - Outros 2 869 082 2 869 082 - - - -  8 886  2 425  6 461 

Particulares 9 224 081 7 886 685 163 421 495 150 1 337 396 169 150 2 236 325 1 073 379 1 162 946

Aquisição e 
Habitação 5 257 249 5 062 807 141 448 - 194 442 - 238 144 152 128 86 016

Consumo - Cartões 
e Descobertos 306 391 306 389 5 983 - 2 - 13 020 13 016   4 

Consumo - Outros 1 375 058 1 373 218 15 990 - 1 840 - 85 510 72 367 13 143

Default 2 106 127 965 015 - 495 150 1 141 112 169 150 1 899 651 835 868 1 063 783,00

Serviços - Outros 179 256 179 256 - - - - - - -

Total 91 699 393 77 008 703 32 221 911 1 140 062 14 690 690 5 423 039 11 843 508 2 449 739 9 393 769 
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Em 31 de Dezembro de 2018, o detalhe das exposições e imparidade constituídas por stages é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Exposição Ano 2018 Imparidade Ano 2018

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 
Exposição Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

Imparidade

Sector Público 302 036 17 658 328 - 17 960 364  4 439 - -  4 439 

Administrações Públicas 181 529 17 658 328 - 17 839 857 - - - -

Comércio e Transportes 120 507 - - 120 507  4 439 - -  4 439 

Empresas 8 827 185 38 108 396 17 579 368 64 514 949 25 166 583 071 8 994 508 9 602 745

Agro-indústria 3 276 252 - - 3 276 252  1 410 - -  1 410 

Comércio e Transportes 2 044 973 - - 2 044 973  11 870 - -  11 870 

Commercial Real Estate 495 253 - - 495 253   225 - - 225

Default - - 17 579 368 17 579 368 - - 8 994 508 8 994 508

Empresas 141 593 38 108 396 - 38 249 989  2 775  583 071 -  585 846 

Instituições de Crédito 31 - - 31 - - - -

Serviços - Outros 2 869 083 - - 2 869 083  8 886 - -  8 886 

Particulares 6 239 226 913 655 2 106 127 9 259 008  138 873  197 801 1 899 650 2 236 324 

Aquisição e Habitação 4 605 625 651 624 - 5 257 249  85 042 153 102 -  238 144 

Consumo - Cartões e 
Descobertos 271 337 35 054 - 306 391  7 052 5 968 -  13 020 

Consumo - Outros 1 148 079 226 977 - 1 375 056  46 779 38 731 -  85 510 

Default - - 2 106 127 2 106 127 - - 1 899 650 1 899 650 

Serviços - Outros 214 184 - - 214 184 - - - -

Total 15 368 447 56 680 379 19 685 495 91 734 321 168 478 780 872 10 894 158 11 843 508

Exposição Ano 2017 Imparidade Ano 2017

Segmento Exposição 
total

Crédito em 
cumprimento

Do qual 
curado

Do qual
reestruturado

Crédito em
incumprimento

Imparidade
total

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

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 

(milhares de Kwanzas)
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Em 31 de Dezembro de 2018, o detalhe da carteira de crédito por segmento e por ano de concessão das operações é 
como segue:

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o detalhe do montante de exposição bruta de crédito e do montante de imparidade 
constituída para as exposições analisadas individual e colectivamente, por segmento é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Empresas

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

Ano de 
concessão

Número de
operações Montante Imparidade

constituída
Número de
operações Montante Imparidade

constituída
Número de
operações Montante Imparidade

constituída
Número de
operações Montante Imparidade

constituída

2013 e 
anteriores 1   792 - 13 8 665 961  57 845 20  6 255     219  - - -

2014 1  120 507  4 439 9 2 694 971  79 859 45  21 344   761 - - -

2015 1 4 115 185 - 27 18 577 266 6 290 909 69  16 159   536 - - -

2016 1 4 063 473 - 19 11 659 634  679 187 5  1 147 42 - - -

2017 6 9 482 330 - 23 8 382 187  575 114 6  2 327 57 - - -

2018 1  178 077 - 141 13 019 729 1 908 636 17  163 355  3 120 22 1 304 613  6 461 

Total 11 17 960 364  4 439 232 62 999 748 9 591 550 162  210 587  4 735 22 1 304 613  6 461 

(milhares de Kwanzas)

Empresas

2018 Sector Público Financ., Contas Corr. e Desc. Cartões de Crédito Leasing

Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade

Imparidade 
individual - - 13 268 734 7 018 526   42 4 - -

Imparidade 
colectiva 17 960 364  4 439 49 731 014 2 573 022  210 545 4 731 1 304 613  6 461 

Total 17 960 364  4 439 62 999 748 9 591 548  210 587  4 735 1 304 613  6 461 

(milhares de Kwanzas)

Particulares

2018 Crédito Habitação Finan., Cr. Consumo e Auto Cartões de Crédito Crédito Funcionários

Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade Exposição total Imparidade

Imparidade 
individual - -  595 515  507 971   300   300 - -

Imparidade 
colectiva 4 031 649  195 662 2 783 816 1 445 451  307 472  26 270 1 540 256  60 670 

Total 4 031 649  195 662 3 379 331 1 953 422  307 772  26 570 1 540 256  60 670 
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Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o detalhe do montante de exposição bruta de crédito e do montante de imparidade 
constituída para as exposições analisadas individual e colectivamente, por sector de actividade é como segue:

(milhares de Kwanzas)

2018 Adm.Pub.,Defesa e Seg.
Social Obrigatoria Construção Alojamento e Restauração Comércio p/Grosso/

Ag.Comercio Excep.Veic
Agricult/Prod.Animal/Caça/

Act.Serv.Relac

Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade

Imparidade 
individual - -  131 442  4 308  89 506  87 275 4 781 325  804 196 8 992 377  122 684 

Imparidade 
colectiva 17 661 779 - 4 886 464  374 825 13 863 594  48 810 5 567 129  225 625 - -

Total 17 661 779 - 5 017 906  379 133 13 953 100  136 085 10 348 454 1 029 821 8 992 377  122 684 

(milhares de Kwanzas)

2018 Fabric. Outros Prod. 
Minerais Nao Metal.

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

Pessoais/Domest.
Extracção, Preparação 

Minerios Metalicos

Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade

Imparidade 
individual  197 946  16 000 - - 3 463 758 3 463 758  230 769  178 893 - -

Imparidade 
colectiva 4 242 547 21 3 066 565  19 666 - -  880 400  9 846  347 038  3 150 

Total 4 440 493  16 021 3 066 565  19 666 3 463 758 3 463 758 1 111 169  188 739  347 038  3 150 

(milhares de Kwanzas)

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 
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(milhares de Kwanzas)

2017 Adm.Pub.,Defesa e Seg.
Social Obrigatoria Construção Alojamento e Restauração Comércio p/Grosso/

Ag.Comercio Excep.Veic
Agricult/Prod.Animal/Caça/

Act.Serv.Relac

Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade

Imparidade 
individual - - 1 686 376  18 618  85 507  26 852 1 216 941  157 992  290 106   231 641  

Imparidade 
colectiva 22 652 014 24 3 515 616  80 854 9 640 682   282 302  8 178 736  328 410 9 690 472  579 400 

Total 22 652 014 24 5 201 992  99 472 9 726 189  309 154 9 395 677  486 402 9 980 578  811 041 

(milhares de Kwanzas)

2017 Fabric. Outros Prod. 
Minerais Nao Metal.

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

Pessoais/Domest.
Extracção, Preparação 

Minerios Metalicos

Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade 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  3 150 

Total 4 756 892 1 326 004 3 495 083  111 623 3 463 758 3 463 758  856 509  43 245  777 866  3 150 

(milhares de Kwanzas)

2017 Actividades Imobiliarias Outras Activ.de Serv.Prest. 
Empresas

Outras Actividades de 
Serviços Invest e Desenvolvimento Restantes Sectores

Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade 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)

2018 Actividades Imobiliarias Outras Activ.de Serv.Prest. 
Empresas

Outras Actividades de 
Serviços Invest e Desenvolvimento Restantes Sectores

Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade Exposição 

total Imparidade Exposição 
total Imparidade

Imparidade 
individual 3 027 054 1 311 418 - -  408 479  217 708  756 076  756 076  778 236  687 169 

Imparidade 
colectiva 4 604 324  - 2 316 425  127 928  379 770  6 733 - - 11 061 318 3 377 419 

Total 7 631 378 1 311 418 2 316 425  127 928  788 249  224 441  756 076  756 076 11 839 554 4 064 588 
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Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o detalhe do justo valor das garantias subjacentes à carteira de crédito dos segmen-
tos de empresas e habitação é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Ano 2018

Empresas Habitação

Justo Valor
Imóveis Outras garantias reais Imóveis Outras garantias reais

Número de 
imóveis Montante Número Montante Número de 

imóveis Montante Número Montante

< 50 MAOA   25 288 478 3 44 166 079 103 2 211 206 11 717 807

>= 50 MAOA e < 100 MAOA 271 828 252 507 39 328 623 10 1 174 738 - -

>= 100 MAOA e < 500 MAOA 20 4 289 311 100 500 - - - -

>= 500 MAOA e < 1.000 MAOA 30 5 800 431 - 0 - - - -

>= 1.000 MAOA e < 2.000 MAOA 2 3 000 000 12 3 000 - - - -

>= 2.000 MAOA e < 5.000 MAOA 3 24 997 167 7 0 - - - -

>= 5.000 MAOA 34 3 000 - 0 - - - -

Total 385 39 206 639 629 83 498 202 113 3 385 944 11 717 807

(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 Montante

< 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 
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(milhares de Kwanzas)

Tipo de imóvel
Ano 2018 Ano 2017

Número de 
imóveis

Valor de 
avaliação

Valor líquido 
contabilístico

Número de 
imóveis

Justo valor do 
activo

Valor líquido 
contabilístico

Terreno

     Urbano 1 2 941 549 1 297 836 1 2 491 349 1 297 836 

Edifícios construídos

     Comerciais 1  144 652  88 801 1  132 739  88 801 

Total 2 3 086 201 1 386 637 2 2 624 088 1 386 637 

(milhares de Kwanzas)

Ano 2018

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

Terreno

     Urbano - 1 297 836 1 297 836 

Edifícios construídos

     Comerciais -  88 801  88 801 

Total - 1 386 637 1 386 637 

(milhares de Kwanzas)

Ano 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 -  88 801 

Total 88 801 1 297 836 1 386 637 

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 2018, o detalhe do justo valor e do valor líquido contabilístico dos imóveis recebidos em dação, 
por tipo de imóvel é como segue:

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o detalhe do valor líquido contabilístico dos imóveis recebidos em dação por antigui-
dade, tipo de imóvel é como segue:
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Em 31 de Dezembro de 2018, o detalhe do montante de exposição bruta de crédito e do montante de imparidade consti-
tuída para as exposições analisadas individual e colectivamente é como segue:

Do total da Exposição Patrimonial apresentada na Análise Colectiva no montante de AOA 63.338.011 milhares, existem 
317 operações individualmente significativas no montante de AOA 53.008.504 milhares com imparidade associada no 
montante de AOA 1.029.197 milhares, que transitaram para a Análise Colectiva devido ao modelo de imparidade em vigor 
descrito na nota 2.3.

A distribuição é apresentada por stage da seguinte forma:

(milhares de Kwanzas)

Situação
Total Exposição Imparidade

Análise colectiva Análise 
individual Total Análise colectiva Análise 

individual Total

Vincendo 18 778 696 643 221 19 421 917 568 284 245 807 814 091

Vencido 1 091 865 7 977 059 9 068 924 908 802 2 989 113 3 897 915

Em incumprimento 24 080 113 378 356 24 458 469 371 544 22 503 394 047

Reestruturado 1 251 232 5 311 869 6 563 101 1 085 382 5 235 319 6 320 701

Curado 28 028 379 4 158 603 32 186 982 42 422 374 332 416 754

Total 73 230 285 18 469 108 91 699 393 2 976 434 8 867 074 11 843 508 

(milhares de Kwanzas)

Número de Operações Montante de Crédito Montante de Imparidade

Stage 1 101 4 882 536 56 531

Stage 2 201 37 965 700 259 189

Stage 3 15 10 160 267 1 138 923

Total 317 53 008 504 1 454 643
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Em 31 de Dezembro de 2018, o detalhe do montante de exposição bruta de crédito e do montante de imparidade consti-
tuída por stage, desagregado entre crédito directo e indirecto é como segue:

(milhares de Kwanzas)

Total Exposição Imparidade

Stage Análise colectiva Análise individual Total Análise colectiva Análise individual Total

1 11 407 414 - 11 407 414 86 186 - 86 186

2 13 628 183 215 356 13 843 539 26 490 17 064 43 554

3 2 089 1 148 3 237 - - 0

Total 25 037 686 216 504 25 254 191 112 675 17 064 129 740

(milhares de Kwanzas)

Crédito Directo

Total Exposição Imparidade

Stage Análise colectiva Análise individual Total Análise colectiva Análise individual Total

1 12 573 413 - 12 573 413 157 252 - 157 252

2 22 983 216 18 163 803 41 147 019 399 976 392 122 792 098

3 2 675 193 19 517 151 22 192 344 3 246 636 7 647 522 10 894 158

Total 38 231 821 37 680 954 75 912 776 3 803 864 8 039 644 11 843 508 
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Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a distribuição da carteira de crédito medida por graus de risco interno é como segue:

(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 Consumo, 
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 Funcionári-
os - 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 

(milhares de Kwanzas)

Ano 2018
Grau de risco Baixo Grau de risco Médio Grau de risco Elevado

Segmento A B C D E F G

Sector Público 17 778 835  181 529 - - - - -
Administrações Públicas 17 658 328  181 529 - - - - -
Comércio e Transportes  120 507 - - - - - -
Empresas 14 406 126 32 274 575  54 923  816 837 8 378 905 3 391 477 5 192 103 
Agro-indústria - 3 276 252 - - - - -
Comércio e Transportes  39 861 2 005 111 - - - - -
Commercial Real Estate  488 436  5 388 -  1 428 - - -
Default -  941 301  54 923  606 041 8 378 905 3 391 477 4 189 059 
Empresas 12 314 294 25 743 951 -  209 368 - - 38
Instituições de Crédito -   31 - - - - -
Serviços - Outros 1 563 535  302 541 - - - - 1 003 006 
Particulares  193 911 7 945 431  178 092  100 428  456 939  292 800  56 481 
Aquisição e Habitação  13 660 5 221 207 -  22 382 - - -
Consumo - Cartões e 
Descobertos  1 658  304 244 -   490 - - -

Consumo - Outros  113 843 1 247 430   439  13 346 - - -
Default  40 651 1 017 393  177 653  64 210  456 939  292 800  56 481 
Serviços - Outros  24 099  155 157 - - - - -
Total 32 378 872 40 401 535  233 015  917 265 8 835 844 3 684 277 5 248 584 
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Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a divulgação dos factores de risco associados ao modelo de imparidade por seg-
mento é como segue:

Imparidade 2018

Segmento
Probabilidade de incumprimento (%) Perda dado o 

incumprimento 
(%)< 30 dias sem 

indícios
< 30 dias com 

indícios
Entre 30 e

60 dias
Entre 60 e

90 dias Reestruturado Curado

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

Empresas
Financiamentos, Contas 
Correntes e Descobertos 4,00% 1,33% 0,00% 0,00% 1,57% 1,33% 67,88%

Créditos Documentários e 
Garantias Bancárias 4,00% 1,33% n/a n/a 2,96% 1,33% 67,50%

Cartões de Crédito 4,00% 1,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 48,79%

Leasing 4,00% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 1,33% 67,50%

Crédito Habitação 1,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,50%

Particulares

Crédito Habitação 0,72% 4,16% 0,00% 73,15% 0,33% 4,16% 83,13%
Financiamentos, Crédito 
Consumo, Crédito 
Automóvel

1,65% 5,27% 0,33% 76,25% 0,00% 0,33% 80,82%

Cartões de Crédito 0,33% 0,33% 52,50% 0,00% 0,00% 0,33% 80,80%

Protocolos 1,65% 9,43% 0,00% 0,00% 4,16% 4,16% 81,17%

Crédito Funcionários 0,72% 46,31% 46,31% 76,25% 0,00% 0,00% 80,89%

Imparidade 2017

Segmento
Probabilidade de incumprimento (%) Perda dado o 

incumprimento 
(%)< 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 
Consumo, 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%
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Existe uma posição de EAD com imparidade nula no montante de AOA 26.634.698 milhares, dos quais existem operações 
totalmente colaterizadas com penhor de DP´s, aval do Estado e penhor de Obrigações do Tesouro do Estado Angolano.

Nota 18 - Activos não correntes detidos para venda

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é analisada como segue:

Os valores apresentados referem-se a imóveis recebidos em dação para pagamento de crédito a clientes disponíveis para 
venda imediata.
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Imóveis” corresponde a 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 detidos 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.  
Os imóveis recebidos em dação pelo Banco, foram objecto de avaliação por perito independente (menos de 24 meses de 
antiguidade).
Para um dos imóveis registados já existe contrato de promessa compra e venda assinado com desembolso de valor finan-
ceiro em 95% do montante da venda, estando para breve a liquidação do valor remanescente.

O movimento dos activos não correntes detidos para venda durante o exercício de 2018 e 2017 foi como segue:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Activos não correntes detidos para venda

Imóveis 1 386 637 1 386 637 

Viaturas Pesadas - -

1 386 637 1 386 637 

Perdas por imparidade Acumuladas - -

1 386 637 1 386 637 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Saldo inicial 1 386 637 1 663 922

Entradas - -

Vendas - (193 414)

Transferências - (103 960)

Outros movimentos - 20 089

Saldo final 1 386 637 1 386 637 
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Nota 19 - Outros activos tangíveis

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é apresentada como segue:

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, os outros activos tangíveis em curso correspondem, essencialmente, à aquisição do 
espaço e a pagamentos a fornecedores pelo equipamento e obras realizadas em novos balcões. No final do exercício de 
2018 encontram-se em funcionamento 34 Agências e 4 Centros de Empresas.

Os principais investimentos efectuados durante 2018, foram essencialmente obras de melhoria e requalificação de instala-
ções, nomeadamente, zonas técnicas nos balcões da Mulemba e da Samba, agências do Kinaxixi e de Cabinda, armazém 
Valódia, agência e CEP da Sede, agência Porto de Luanda e nova agência do Huambo.

Também foram adquiridos postos de transformação e geradores para a Sede e Porto de Luanda.
Na rubrica de Segurança foram feitos investimentos ao nível da activação da Central de Segurança em articulação com a 
CGD e sistema CCTV na Praia do Bispo.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Imóveis

     De serviço próprio 8 241 954 7 565 919 

     Obras em Imóveis Arrendados 1 756 773 1 375 246 

9 998 727 8 941 165 

Equipamento

     Equipamento Informático 1 670 002 1 346 821 

     Mobiliário e Material 1 054 499 1 089 502 

     Material de Transporte 1 034 498  917 016 

     Máquinas de Uso Administrativo  172 168  167 531 

     Equipamento de Segurança  195 305  149 326 

     Outros  225 228  206 488 

4 351 700 3 876 684 

Imobilizado em curso

     Outros  314 466  972 287 

 314 466  972 287 

14 664 893 13 790 136

Depreciação acumulada 4 837 535 3 907 634 

Imparidade  593 352 -

9 234 006 9 882 502 
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Os principais equipamentos informáticos adquiridos estão directamente ligados à migração para o BANKA 3G e substitui-
ção do sistema STORAGE.

O BCGA tem registado no seu Activo seis imóveis para os quais não conseguiu fazer o registo definitivo da propriedade em 
nome do Banco. O valor liquido de amortizações com referência a 31 de Dezembro de 2018 é de AOA 754.697 milhares.
Os movimentos da rubrica Outros activos tangíveis, durante os anos de 2018 e 2017, são analisados como segue:

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31.12.2017

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates Transferências Regularizações Saldo em

31.12.2018

Imóveis

     De serviço próprio 7 565 919  732 493 -  388 845 (445 303) 8 241 954 

     Obras em Imóveis Arrendados 1 375 246  21 371 -  1 196  358 960 1 756 773 

8 941 165  753 864 -  390 041  (86 343) 9 998 727 

Equipamento

     Equipamento Informático 1 346 821  357 217  (15 783)  3 398  (21 651) 1 670 002 

     Mobiliário e Material 1 089 502  20 798  (736)  17 367  (72 432) 1 054 499 

     Material de Transporte  917 016  183 843  (66 361) - - 1 034 498 

     Máquinas de Uso Administrativo  167 531  4 965 - -  (328)  172 168 

     Equipamento de Segurança  149 326  60 896 - -  (14 917)  195 305 

     Outros  206 488  18 736 - - 4  225 228 

3 876 684  646 455  (82 880)  20 765 (109 324) 4 351 700 

Imobilizado em curso  972 287  181 175 - (413 843) (425 154)  314 465 

13 790 136 1 581 494  (82 880)  (3 037) (620 821) 14 664 892 

Amortizações acumuladas

Imóveis

     De serviço próprio (1 470 428) ( 260 127) -  25 474  60 363 (1 644 718)

     Obras em Imóveis Arrendados (402 917) (113 664) -  (25 903)  (52 727) (595 211)

(1 873 345) (373 791) -  (429)  7 636 (2 239 929)

Equipamento

     Equipamento Informático (838 670) (257 802) - -   669 (1 095 803)

     Mobiliário e Material (447 455) (111 273)   677 -  (2 363) (560 414)

     Material de Transporte (438 978) (200 434)  65 227 -  - (574 185)

     Máquinas de Uso Administrativo (114 901)  (19 475) - - 5 (134 371)

     Equipamento de Segurança  (84 989)  (19 137) - -   578 (103 548)

     Outros (109 296)  (23 688) - (3) 3 702 (129 285)

(2 034 289) (631 809)  65 904 (3) 2 591 (2 597 606)

(3 907 634) (1 005 600)  65 904 (432) 10 227 (4 837 535)

Imparidade

     De imóveis de uso próprio - (593 351) - - - (593 351)

9 882 502  (17 457)  (16 976)  (3 469) ( 610 594) 9 234 006
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(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)

     Obras em Imóveis Arrendados (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 - - (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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Nota 20 - Activos intangíveis

Esta rubrica é apresentada como segue:

Os principais investimentos efectuados no exercício 2018, estiveram directamente ligados aos projectos de migração do 
BANKA 3G, gestão aplicacional FINANCA e software de migração para uma solução de AML.

O movimento nesta rubrica foi o seguinte:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Sistema de tratamento automático de dados 885 913 661 952 

Gastos de organização e expansão 37 817 37 817 

Amortização Acumulada (692 699) (609 697)

231 031 90 072 

(milhares de Kwanzas)

Saldo em
31.12.2017

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates

Transferências
e alterações de 

perímetro

Saldo em
31.12.2018

Activos intangíveis

     Sistema de tratamento automático de dados 661 952 221 357 - 2 604 885 913 

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

Amortização acumulada

     Sistema de tratamento automático de dados (609 697) (83 434) -  432  (692 699)

     Obras em edifícios arrendados - - -

Saldo líquido a 31 de Dezembro  90 072  137 923 -  3 036  231 031 

(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 
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Nota 21 – Impostos

O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente um contribuinte 
que integra o 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 cor-
respondente 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 2018 e 2017 foi apurado nos termos do n.º 1 
do artigo 64.º da Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro, sendo a taxa de imposto aplicável de 30%.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de 10 
anos, podendo resultar, devido a diferentes interpretações da legislação fiscal, em eventuais correcções ao lucro tributável 
dos exercícios de 2014 a 2018. 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 prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, conforme disposto no n.º 1 do artigo 48.º do Código do Imposto 
Industrial, podem ser deduzidos aos lucros tributáveis dos três anos posteriores. Os impostos diferidos são calculados 
com base nas taxas de imposto que se antecipa estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias, as quais 
correspondem às taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de balanço. Assim, para o exercício de 2018 e 
2017, o imposto diferido foi, em termos gerais, apurado com base numa taxa de 30%.Os activos e passivos por impostos 
diferidos reconhecidos em balanço em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 podem ser analisados como seguem:

(milhares de Kwanzas)

Activo Passivo Líquido

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Instrumentos financeiros   49 090   3 046 - -  49 090   3 046 

Crédito a clientes  1 698 496   178 637 - -  1 698 496   178 637 

Provisões   196 479   164 370 - -   196 479   164 370 

Crédito de imposto   938 678   938 678 - -   938 678   938 678 

Activo/(passivo) por imposto diferido  2 882 743  1 284 731 - -  2 882 743  1 284 731 

(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

Depósito 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 
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O Banco avaliou a recuperabilidade dos seus impostos diferidos em balanço tendo por base a expectativa de lucros futuros 
tributáveis.

O montante de crédito de imposto é referente a um crédito de imposto solicitado pelo Banco à Administração Geral Tri-
butária do exercício findo a 31 de Dezembro de 2015, uma vez que o Banco entende que liquidou Imposto Industrial em 
excesso nesse exercício. Considerando a complexidade da legislação fiscal e a probabilidade deste pedido ser deferido,    
o Banco entendeu ser prudente constituir, no mesmo exercício, uma provisão na totalidade do crédito de imposto (ver Nota 
25).Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos de balanço tiveram as seguintes contrapartidas:

Todos os impactos de transição para a IFRS 9, encontram-se contemplados na Nota 33.

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

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Saldo inicial  1 284 731  1 404 390 

     Transição IFRS 9  1 926 820 -

     Reconhecido em resultados  (328 808)  (119 659)

Saldo no final (Activo/(Passivo))  2 882 743  1 284 731 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Resultado antes de impostos  21 819 906  8 972 984 

Acréscimos / (deduções) à base tributável

     Rendimentos sujeitos a Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)  (16 510 681)  (13 981 797)

     Imposto sobre a aplicação de capitais  1 398 924  (1 197 029)

     Rendimentos não sujeitos a imposto industrial  (408 418) -

     Provisões não previstas (libertação)  (193 425)   298 490 

     Variações de justo valor de activos financeiros   986 548 -

     Multas e outros encargos sobre infracções   353 050 -

     Custos com assistência social não aceites   191 407 -

     Amortizações excessivas   72 920 18 300

     Outros   293 932 322 310

Base tributável  8 004 163  (5 566 742)

Utilização de prejuízos fiscais reportáveis  (4 863 430) -

 3 140 733  (5 566 742)

Taxa de imposto 30% 30%

Imposto industrial antes de prejuízos fiscais reportáveis   942 220 -

Taxa efectiva de imposto 4,3% 0%

Imposto do exercício   942 220 -
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Os rendimentos dos títulos da dívida pública resultantes de Obrigações do Tesouro e de Bilhetes do Tesouro emitidos 
pelo Estado Angolano, cuja emissão se encontra regulamentada pelo Decreto Presidencial n.º 259/10, de 18 de Novembro           
e pelo Decreto Presidencial n.º 31/12, de 30 de Janeiro, gozam da isenção de todos os impostos.

O Banco, no exercício de 2018, utilizou o montante total de prejuízos fiscais reportáveis, transitados do exercício de 2017, 
no montante de AOA 4.863.430 milhares.

Adicionalmente, o Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/11, de 30 de Dezembro (revisto e republicado através do Decreto 
Legislativo Presidencial n.º 2/14, de 20 de Outubro) introduziu uma norma de sujeição a Imposto sobre a Aplicação de 
Capitais sobre os rendimentos dos títulos da dívida pública resultantes de Obrigações do Tesouro e de Bilhetes do Tesouro 
emitidos pelo Estado Angolano.

Não obstante, de acordo com o disposto no artigo 47.º do Código do Imposto Industrial (Lei n.º 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 Im-
posto sobre a Aplicação de Capitais. 

Desta forma, na determinação do lucro tributável para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, tais ren-
dimentos foram deduzidos ao lucro tributável. 

De igual forma, o gasto apurado com a liquidação de Imposto de Aplicação de Capitais não é fiscalmente aceite para 
apuramento da matéria colectável, conforme disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Código do Imposto Industrial.
Sem prejuízo do exposto, no que diz respeito aos rendimentos de títulos de dívida pública, segundo o último entendimento 
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 emitidos em data igual ou posterior a 1 de Janeiro de 2012 se encontram sujeitos a este imposto.

Ademais, cumpre ainda referir que segundo a posição das Autoridades Fiscais, as reavaliações cambiais dos títulos da 
dívida pública emitidos em moeda nacional, mas indexados 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.

Nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, o valor referente ao Imposto de 
Aplicação de Capitais encontrava-se registados na rubrica Impostos correntes. Nas demonstrações financeiras relativas ao 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 este valor foi reclassificado para Outros resultados de exploração.

A rubrica Passivos por impostos correntes, no montante de AOA 1.096.837 milhares, refere-se essencialmente ao valor de 
imposto industrial a pagar relativo ao resultado do exercício 2018, no montante de AOA 942.220 milhares.
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Nota 22 – Outros activos

A rubrica Outros activos a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é analisada como segue:

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Ajustamento de justo valor ao crédito a colaboradores” refere-se ao ajus-
tamento 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.

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Juros a receber programa Angola Investe” no montante de AOA 604.610 milhares 
(31 de Dezembro de 2017: AOA 261.362 milhares) refere-se a juros a receber do Ministério da Economia no âmbito do 
programa Angola Investe.

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Custos diferidos - Rendas e alugueres” inclui o montante liquidado ante-
cipadamente com rendas de agências do Banco e de habitações para os seus colaboradores.

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Outras operações a regularizar” inclui AOA 204.377 milhares (31 de Dezembro de 
2017: AOA 154.030 milhares) relativos a falhas de caixa e ATM´s que têm associada uma provisão de AOA 45.721 milhares 
(31 de Dezembro de 2017: AOA 108.468 milhares) respectivamente.

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Outros” inclui AOA 122.593 milhares relativos a liquidação provisória de imposto 
industrial, bem como montantes de diferenças de caixa e economato

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Ajustamento de justo valor ao crédito a colaboradores  800 823  693 481 

Juros a receber programa Angola Invest  604 610  261 362 

Custos Diferidos  270 282  227 045 

     Rendas e Alugueres  70 404  130 657 

     Seguros  54 764  29 336 

     Outros  145 114  67 052 

Outras operações a regularizar  206 714  163 781 

Património Artístico  4 962  4 959 

Metais preciosos, numismática, medalhística e outras disponibilidades  2 596  2 596 

Outros  269 723  131 368 

2 159 710 1 484 592 
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Nota 23 - Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito

A rubrica de Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito é apresentada como segue:

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica Obrigações no sistema de pagamentos referem-se a valores a liquidar de 
operações efectuadas pelos clientes do Banco com cartões de crédito e multicaixa. Os saldos apresentados estão pen-
dentes de regularização e compensam-se nos dias úteis seguintes.
 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Recursos de outras Instituições de Crédito  

     Obrigações no sistema de pagamentos 1 722 800  152 482 

1 722 800  152 482 
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Nota 24 - Recursos de clientes e outros empréstimos

O saldo da rubrica recursos de clientes e outros empréstimos é composta como segue:
(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Depósitos à ordem de residentes   

     Em moeda nacional

          Empresas  53 618 754  59 651 223 

          Particulares  14 232 567  14 818 596 

          Sector Público Administrativo  2 233 303 -

          Sector Público Empresarial  1 332 839   728 238 

 71 417 463  75 198 057 

     Em moeda estrangeira

          Empresas  52 373 709  24 930 659 

          Particulares  15 944 178  11 135 142 

          Sector Público Administrativo  2 774 955 51

          Sector Público Empresarial  1 008 157   15 009 

 72 101 000  36 080 861 

Depósitos à ordem de não residentes   

     Em moeda nacional  1 284 962  1 631 493 

     Em moeda estrangeira  1 902 411  1 145 349 

 3 187 373  2 776 842 

Total depósitos à ordem 146 705 836 114 055 760 

Depósitos a prazo de residentes   

     Em moeda nacional

          Empresas  42 620 082  55 135 983 

          Particulares  14 045 440  11 080 622 

          Sector Público Administrativo   226 707 -

          Sector Público Empresarial  2 115 072   28 005 

 59 007 301  66 244 610 

     Em moeda estrangeira

          Empresas  41 092 819  28 080 348 

          Particulares  31 721 262  16 841 926 

          Sector Público Empresarial   74 152   164 241 

 72 888 233  45 086 515 

Depósitos a prazo de não residentes   

     Em moeda nacional   392 443   375 159 

     Em moeda estrangeira   97 446   38 000 

  489 889   413 159 

Total depósitos a prazo 132 385 423 111 744 284 

Outros depósitos de residentes   

     Em moeda nacional

          Empresas -    847 

Total Outros depósitos - 847

     Cheques visados 764 473 562 426 

279 855 732 226 363 317 
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(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Exigível à vista 147 470 309 114 619 033 

Exigível a prazo

     Até 3 meses 64 722 557 70 972 164 

     De 3 meses a um ano 63 287 537 38 075 042 

     De um a cinco anos 4 375 316 2 697 078 

     Mais de cinco anos 13 -

132 385 423 111 744 284 

279 855 732 226 363 317 

(milhares de Kwanzas)

Provisões 
para garantias 

e outros 
compromissos

Provisões para 
contingências 

fiscais

Prémio de 
antiguidade

Provisões para 
falhas de caixa Outras provisões Total

Saldo a 31 de Dezembro de 2016  400 069 1 154 483  383 044  108 465 -  2 046 061 

     Dotações  477 402 -  7 172 - -   484 574 

     Reversões - - - - - -

     Utilizações - -  (11 217) - -   (11 217)

     Diferenças de câmbio e outras 2 - - 3 - 5

Saldo a 31 de Dezembro de 2017  877 473 1 154 483  378 999  108 468 - 2 519 423 

     Ajustamentos transição para IFRS  134 873 - - - -   134 873 

     Dotações -  157 057  49 518 -  326 780   533 355 

     Reposições (882 607) (215 805) (417 917)  (33 474)  (59 584)  (1 609 387)

     Transferências - - -  (45 459) -   (45 459)

     Utilizações - (105 327)  (10 600) - -  (115 927)

     Diferenças de câmbio e outras -  4 122 -  15 545  39 014   58 681 

Saldo a 31 de Dezembro de 2018  129 739  994 530 -  45 080  306 210 1 475 559 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a generalidade dos depósitos à ordem de clientes não são remunerados, com excep-
ção de situações específicas, definidas de acordo com as orientações da Comissão Executiva do Banco.

O escalonamento dos recursos de clientes e outros empréstimos por prazos de vencimento, a 31 de Dezembro de 2018   
e 2017, é como segue:

Nota 25 - Provisões

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica Provisões apresenta os seguintes movimentos:
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O saldo desta rubrica, visa a cobertura de determinadas contingências devidamente identificadas, decorrentes da activi-
dade 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 documen-
tários à importação e garantias prestadas. Esta rubrica teve uma evolução significativa devido ao vencimento de CDI´s 
e impacto dos ajustamentos de transição para a IFRS 9. Todos os impactos de transição para a IFRS 9, encontram-se 
contemplados na Nota 33.

No que respeita às “Provisões para contingências fiscais”, o valor registado refere-se, essencialmente, à provisão associa-
da ao pedido de crédito de imposto, conforme referido na Nota 21 - Impostos.
O valor registado como provisão para Prémio de Antiguidade, foi reclassificado para a rubrica de “Outros Passivos”, nota 
26. A rubrica “Outras Provisões” tem registada a cobertura de determinadas contingências decorrentes da actividade do 
Banco. 

Nota 26 – Outros passivos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica Outros passivos é composta da seguinte forma:

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Dividendos a liquidar” respeita a dividendos a liquidar à Partang referentes aos 
exercícios de 2017, 2016, 2015 e parte do valor relativo ao exercício de 2014.

Na rubrica “Custos com Pessoal”, está registada a estimativa do Subsídio de Férias a pagar em 2019, o custo do mês de 
férias gozado no exercício de 2018, tal como a estimativa do Prémio de Antiguidade a pagar no futuro. A partir do 10º 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. 

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Dividendos a Liquidar  7 689 883  5 967 906 

Custos com Pessoal  2 405 033  1 229 199 

Acréscimos de Custos  1 114 608  1 258 248 

Fundo de Apoio Social   551 996   416 687 

Operações a Regularizar   427 542   160 594 

Comissões a Diferir   268 413   48 249 

Impostos e Taxas por liquidar   93 963   79 725 

Fornecedores   73 734   139 909 

Imposto do Selo   15 402   17 830 

Credores por recursos a liberar -  2 650 995 

Outros   196 690   711 501 

Total 12 837 264 12 680 843 
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Este prémio é calculado com base no salário recorrente auferido mensalmente, projectando o prémio futuro e diferindo 
linearmente essa responsabilidade futura em função do número de anos de serviço do colaborador.

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Acréscimo de custos” diz respeito aos acréscimos de custos referentes a fornece-
dores decorrentes do processo de circulação e do reconhecimento da provisão das facturas do final de 2018.

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Fundo de Apoio Social” diz respeito aos valores constituídos para o Fundo de 
Apoio Social, abreviadamente referido por FAS, que tem por objecto prestar apoio aos colaboradores do banco na satisfa-
ção de necessidades de carácter social e material.

Em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Credores por recursos a liberar” respeita a Recursos de Clientes cativos associa-
dos a operações de crédito documentário. Durante o exercido de 2018 os valores associados foram reclassificados para 
Recursos de Clientes.

Em 31 de Dezembro de 2018, 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. Em 31 de De-
zembro 2017 esta rubrica considerava os Adiantamentos (PCC), que inclui os saldos dos clientes associados aos cartões 
VISA pré-pagos e que durante o exercício de 2018 foram reclassificados para Recursos de Clientes.

Nota 27 – Capital social

Acções ordinárias

Em 31 de Dezembro de 2018, o capital social do Banco é de AOA 8.575.000 milhares integralmente realizado. Em 2009, foi 
registado o valor de reserva da actualização monetária do capital social, no montante de AOA 801.913 milhares, perfazen-
do o valor global de capital no montante de AOA 9.376.913 milhares.
Reserva de actualização monetária dos fundos próprios

Nos termos do Aviso n.º 2 / 2009, de 8 de Maio, do Banco Nacional de Angola, sobre actualização monetária, as institui-
ções financeiras devem, em caso de existência de inflação, considerar mensalmente os efeitos da modificação no poder 
de compra da moeda nacional, com base na aplicação do Índice de Preços ao Consumidor aos saldos de capital, reservas 
e resultados transitados. As demonstrações financeiras de uma entidade cuja moeda funcional seja a moeda de uma eco-
nomia hiperinflacionária devem ser expressas em termos da unidade de mensuração corrente à data do balanço. 

A hiperinflacção é indicada pelas características do ambiente económico de um país que inclui, mas sem limitar, as se-
guintes situações:

I. A população em geral prefere guardar a sua riqueza em activos não monetários ou em moeda estrangeira relativamente 
estável. As quantias da moeda local detidas são imediatamente investidas para manter o poder de compra;

II. A população em geral vê as quantias monetárias em termos de moeda estrangeira estável. Os preços podem ser co-
tados nessa moeda;

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

IV. As taxas de juro, salários e preços estão ligados a um índice de preços; e

V. A taxa acumulada de inflação durante 3 anos aproxima-se, ou excede 100%.
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O valor resultante da actualização monetária deve ser reflectido mensalmente, a débito na conta de “Resultado da Actua-
lização Monetária” da demonstração de resultados, por contrapartida do aumento dos saldos de fundos próprios, com 
excepção da rubrica Capital Social, que deve ser classificada numa rubrica específica (Reserva de Actualização Monetária 
do Capital Social) que só pode ser utilizada para posterior aumento de capital.

Encontra-se representado por 17.150.000 acções ordinárias nominativas de quinhentos Kwanzas Angolanos cada, total-
mente subscritas e realizadas, com a seguinte estrutura accionista:

O resultado atribuível a cada acção encontra-se divulgado na Nota 11.
 

Nota 28 – Reservas, Resultados Transitados e Outro Rendimento Integral

Reserva legal

Esta rubrica é constituída integralmente pela Reserva legal, que só pode ser utilizada para cobrir prejuízos acumulados ou 
para aumentar o Capital.

A legislação angolana aplicável exige que a Reserva legal seja anualmente creditada com pelo menos 10% do lucro líquido 
anual, até à concorrência do capital social.

% Capital

31.12.2018 31.12.2017

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%



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO E CONTAS 2018 168 <ÍNDICE 

Reservas de justo valor

As reservas de justo valor representam as mais e menos valias potenciais relativas à carteira de Justo Valor através de 
Outro Rendimento Integral e à actualização monetária feita em 2009 sobre o imobilizado do Banco, líquidas de imparida-
de reconhecida em resultados no exercício e/ou em exercícios anteriores. O valor desta reserva é apresentado líquido de 
imposto diferido.

Os movimentos ocorridos nestas rubricas foram os seguintes:

Todos os impactos de transição para a IFRS 9, encontram-se contemplados na Nota 33.

(milhares de Kwanzas)

Reservas de justo valor Outras Reservas e Resultados Transitados

Reserva de 
justo valor 

bruta

Reserva de 
reconversão 

cambial

Reservas 
por impostos 

diferidos

Total Reserva 
de justo valor

Reserva 
Legal 

Outras 
reservas e 
Resultados 
Transitados

Total Outras 
Reservas e 
Resultados 
Transitados

Saldo em 1 de Janeiro de 2017  576 969 - -  576 969 9 532 325 19 515 892 29 048 217 

Constituição de reservas - - - - - 12 371 753 12 371 753 

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

Outros movimentos - - - - -  23 247  23 247 

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  576 969 - -  576 969 9 532 325 25 848 733 35 381 058 

Ajustamentos de transição para a IFRS 9 - - - - - (4 495 913) (4 495 913)

Saldo em 1 de Janeiro de 2018  576 969 - -  576 969 9 532 325 21 352 820 30 885 145 

Constituição de reservas - - - - - 7 656 296 7 656 296 

Distribuição de dividendos - - - - - (3 751 585) (3 751 585)

Saldo em 31 de Dezembro de 2018  576 969 - -  576 969 9 532 325 25 257 531 34 789 856 
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Nota 29 – Garantias e outros compromissos

Esta rubrica é apresentada como segue:

As garantias e os avales prestados são operações bancárias que não se traduzem por mobilização de fundos por parte do Banco.

Os créditos documentários são compromissos irrevogáveis, por parte do Banco, por conta dos seus clientes, de pagar/
mandar pagar um montante determinado ao fornecedor de uma dada mercadoria ou serviço, dentro de um prazo estipu-
lado, contra a apresentação de documentos referentes à expedição da mercadoria ou prestação do serviço. A condição 
de irrevogável consiste no facto de não ser viável o seu cancelamento ou alteração sem o acordo expresso de todas as 
partes envolvidas.

Os compromissos revogáveis apresentam acordos contractuais para a concessão de crédito com os clientes do Banco 
(por exemplo linhas de crédito não utilizadas) os quais, de forma geral, são contratados por prazos fixos ou com outros re-
quisitos de expiração e, normalmente, requerem o pagamento de uma comissão. Substancialmente todos os compromis-
sos de concessão de crédito em vigor requerem que os clientes mantenham determinados requisitos verificados aquando 
da contratualização dos mesmos.

Não obstante as particularidades destes compromissos, a apreciação destas operações obedece aos mesmos princípios 
básicos de uma qualquer outra operação comercial, nomeadamente o da solvabilidade, quer do cliente, quer do negócio 
que lhe está subjacente, sendo que o Banco requer que estas operações sejam devidamente colaterizadas quando ne-
cessário. Uma vez que é expectável que a maioria dos mesmos expire sem ter sido utilizado, os montantes indicados não 
representam necessariamente necessidades de caixa futuras.

Os instrumentos financeiros contabilizados como Garantias e outros compromissos 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 2.3. A exposição máxima de crédito 
é representada por o valor nominal que poderia ser perdido relativo aos passivos contingentes e outros compromissos 
assumidos por o Banco na eventualidade de incumprimento pelas respectivas contrapartes, sem ter em consideração 
potenciais recuperações de crédito ou colaterais.

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Créditos documentários 14 663 264 5 772 503 

Garantias e avales prestados 1 587 146 1 044 479 

Garantias e avales recebidos (498 231 510) (418 069 132)

Compromissos perante terceiros - Linhas de crédito revogáveis 9 003 782 7 323 533 

Custódia de títulos de clientes 136 904 531 58 225 145 

(336 072 787) (345 703 472)
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Nota 30 - Transacção com partes relacionadas

De acordo com a IAS 24, são consideradas entidades relacionadas com o BCGA:
Titulares de participações qualificadas - Accionistas, presumindo-se que tal sucede quando a participação de capital é não 
inferior a 10%;

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

Membros dos órgãos de administração e fiscalização do Banco e seus cônjuges, descendentes ou ascendentes até ao 
segundo grau da linha recta, considerados 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 De-
zembro de 2018 e 2017 são as seguintes:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Disponibilidades

Grupo Caixa Geral de Depósitos 22 436 446 4 182 336

Aplicações de liquidez

Operações no mercado monetário interfinanceiro

 » Grupo Caixa Geral de Depósitos 33 953 503 9 126 923

Depósitos à Ordem

Air Transworld Angola S A 185 572 43 773

António Mosquito 17 378 39 256

Comauto Comercio Automoveis, Lda. Lobito 514 541 45 587

Cosal - Comércio e Serviços de Angola, Lda. 1 476 454 1 421 914

Cosal Imobiliária, Lda. 131 402 62 871

Falcon Oil Holding Angola S.A. 67 617 14 029

José Jaime Freitas 606 909 299 151

Lusolanda, SARL 482 899 83 108

M’bakassy & filhos, Lda. 106 512 423 116

SONAID-Serviços de apoio perfuração, Lda. 597 420 220 851

Sonamet Industrial, SARL (Rau) 487 993 214 792

Sonangol EP 1 049 998 2 323 432

Sonangol Holdings, Lda. 5 328 003 1 938 995

SONILS-Son. Integ.Logist.Serv.,Lda. 1 916 327 552 347

SSI - Sonangol Sinopec International Ltd 101 329 45 094

Tecomat, Lda. 16 756 3 256

Uari Sociedade Mineira, Lda. 1 917 9 170

Outros depósitos de entidades relacionadas

António dos Santos Domingos 3 263 10 322

Francisco Santos Silva 7 653 1 872

(continuação da tabela na pagina seguinte)
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João de Sousa Martins 1 329 545

Julio Paulo M. Lopes 15 25

Maria Luisa P.Abrantes 4 265 1 171

Miguel Francisco L. Manuel 969 757

Pedro Fernando R.Marques 1 249 744

Fernando Marques Pereira 7 698

Mário Nelson Maximino 204 813 29 850

Angosantafe - Prest. Serv. 41 912 29 545

António Mosquito M’bakassy 2 681 755

BACATRAL - Sociedade Transporte, Lda. 54 -

Cartrack Angola, Lda - 171

Cosal Máquinas, Lda 8 415 3 451

Cosal Service, Lda 159 174

Grupo Ant. Mosquito - Gestão Inv. Part. SARL 191 98

MOSTUR - Turismo e Hotelaria 11 146 5 042

Organizacoes Cosal Lda Filial-Huambo 39 4 931

Sonadiets Limitada 340 621

Sonangalp-Soc. Dist.Comerc.Comb,LDA 98 187 109 165

Star Motors Angola,SARL 17 111 9 676

Depósitos a Prazo

Cosal - Comércio e Serviços de Angola, Lda. 9 943 522 5 247 717

José Jaime Freitas 10 089 790 5 340 613

SONAID-Serviços de apoio perfuração, Lda. 5 124 157 952

Mostur - Turismo e Hotelaria 36 556 28 928

Sonamet Industrial, SARL (Rau) - 509 955

Bacatral Soc de Transportes 1 448 1 449

SONILS-Son. Integ.Logist.Serv.,Lda. 155 009 307 808

António Mosquito 171 148 92 605

Mário Nelson Maximino 485 792 342 331

Fernando Marques Pereira - 754

Maria Luisa P.Abrantes 454 077 307 857

Miguel Francisco L. Manuel 4 099 1 536

Custódia de títulos

Organizações Cosal, Lda 16 678 261 11 201 911

José Jaime Freitas 4 229 150 820 071

M’bakassy & filhos, Lda. 801 600 -

SONILS-Son. Integ.Logist.Serv.,Lda. 194 068 -

(continuação da tabela da pagina anterior)

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017
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Os custos e proveitos com entidades relacionadas do Banco com as quais este manteve saldos ou transacções no exer-
cício findo em 31 de Dezembro de 2018 são os seguintes:

Os custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da gestão do Banco (de curto e longo prazo) 
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 exis-
tam, o justo valor é estimado através de modelos internos baseados em técnicas de desconto de fluxos de caixa. A gera-
ção de fluxos de caixa dos diferentes instrumentos é feita com base nas respectivas características financeiras e as taxas 
de desconto utilizadas incorporam quer a curva de taxas de juro de mercado, quer os actuais níveis de risco do respectivo 
emitente.

Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos parâmetros utilizados no modelo de avaliação, que necessaria-
mente incorporam algum grau de subjectividade, e reflecte exclusivamente o valor atribuído aos diferentes instrumentos 
financeiros.

(milhares de Kwanzas)

Juros de depósitos Comissões cobradas

Outras Entidades Relacionadas 736 149 (48 309)

Órgãos de Gestão e Fiscalização 25 621 (1 658)

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Remuneração base   406 756   298 860 

Subsídios de férias e de Natal   97 098   68 435 

Subsídios de alojamento e despesas de educação   54 286   28 482 

Remuneração variável   161 238   59 720 

Seguro de saúde   14 213   6 973 

 733 591  462 470 
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O justo valor dos activos e passivos financeiros detidos pelo Banco é apresentado como segue:
(milhares de Kwanzas)

Valorizados ao Justo Valor

Custo 
Amortizado

Cotações de 
mercado 
(nível 1)

Modelos de 
valorização com 

parâmetros 
observáveis no 

mercado 
(nível 2)

Modelos de 
valorização com 
parâmetros não 
observáveis no 

mercado 
(nível 3)

Total Valor de 
Balanço Justo Valor

31 de Dezembro de 2018

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 34 642 429 - - - 34 642 429 34 642 429

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito 30 735 972 - - - 30 735 972 30 735 972

Aplicações em bancos centrais e 
em outras instituições de crédito 61 157 358 - - - 61 157 358 61 157 358

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

Investimentos detidos até à 
maturidade 139 926 832 - - - 139 926 832 139 656 203

Crédito a clientes 64 069 268 - - 15 786 617 79 855 885 79 702 015

Activos financeiros 330 600 064 - - 15 786 617 346 386 681 345 962 182

Recursos de bancos centrais e 
outras instituições de crédito 1 722 800 - - - 1 722 800 1 722 800

Recursos de clientes e outros 
empréstimos 279 855 732 - - - 279 855 732 279 855 732

Passivos financeiros 281 578 532 - - - 281 578 532 281 578 532

31 de Dezembro de 2017

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 40 574 426 - - - 40 574 426 40 574 426

Disponibilidades em outras 
instituições 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 ao justo valor 
através outro rendimento integral 97 505 - - - 97 505 97 505

Investimentos detidos até à 
maturidade 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 
empréstimos 226 363 317 - - - 226 363 317 226 363 317

Passivos financeiros 226 515 799 - - - 226 515 799 226 515 799
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O Banco utiliza a seguinte hierarquia de justo valor, com três níveis na valorização de instrumentos financeiros (activos ou 
passivos), a qual reflecte o nível de julgamento, a observabilidade dos dados utilizados e a importância dos parâmetros 
aplicados na determinação da avaliação do justo valor do instrumento, de acordo com o disposto na IFRS 13:

Nível 1: O justo valor é determinado com base em preços cotados não ajustados, capturados em transacções em mer-
cados activos envolvendo instrumentos financeiros idênticos aos instrumentos a avaliar. Existindo mais que um mercado 
activo para o mesmo instrumento financeiro, o preço relevante é o que prevalece no mercado principal do instrumento, ou 
o mercado mais vantajoso para os quais o acesso existe;

Nível 2: O justo valor é apurado a partir de técnicas de avaliação suportadas em dados observáveis em mercados activos, 
sejam dados directos (preços, taxas, spreads) ou indirectos (derivados), e pressupostos de valorização semelhantes aos 
que uma parte não relacionada usaria na estimativa do justo valor do mesmo instrumento financeiro. Inclui ainda instru-
mentos cuja valorização é obtida através de cotações divulgadas por entidades independentes, mas cujos mercados têm 
liquidez mais reduzida; e,

Nível 3: O justo valor é determinado com base em dados não observáveis em mercados activos, com recurso a técnicas 
e pressupostos que os participantes do mercado utilizariam para avaliar os mesmos instrumentos, incluindo hipóteses 
acerca dos riscos inerentes, à técnica de avaliação utilizada e aos inputs utilizados e contemplados processos de revisão 
da acuidade dos valores assim obtidos.

O Banco considera um mercado activo para um dado instrumento financeiro, na data de mensuração, dependendo do 
volume de negócios e da liquidez das operações realizadas, da volatilidade relativa dos preços cotados e da prontidão e 
disponibilidade da informação, devendo, para o efeito verificar as seguintes condições mínimas:

• Existência de cotações diárias frequentes de negociação no último ano;

• As cotações acima mencionadas alteram-se com regularidade;

• Existem cotações executáveis de mais do que uma entidade;

Um parâmetro utilizado numa técnica de valorização é considerado um dado observável no mercado se estiverem reunidas 
as condições seguintes:

• Se o seu valor é determinado num mercado activo;

• Se existe um mercado OTC e é razoável assumir-se que se verificam as condições de mercado activo, com a ex-
cepção da condição de volumes de negociação; e,

• O valor do parâmetro pode ser obtido pelo cálculo inverso dos preços dos instrumentos financeiros e ou derivados 
onde os restantes parâmetros necessários à avaliação inicial são observáveis num mercado líquido ou num merca-
do OTC que cumprem com os parágrafos anteriores.

As principais metodologias e pressupostos utilizados na estimativa do justo valor dos activos e passivos financeiros regis-
tados no balanço ao custo amortizado são analisados como segue:

Caixa e disponibilidades em bancos centrais, Disponibilidades em outras instituições de crédito e Aplicações em Bancos 
Centrais e em outras instituições de crédito.

Estes activos são de muito curto prazo pelo que o valor de balanço é uma estimativa razoável do seu respectivo justo valor.
Investimentos ao custo amortizado (2017: Investimentos detidos até à maturidade)

O justo valor destes instrumentos financeiros é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis. 
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Caso não existam, o justo valor é estimado com base na actualização dos fluxos de caixa esperados de capital e juros no 
futuro para estes instrumentos.

As taxas de juro de mercado são apuradas com base em informação difundida pelos fornecedores de conteúdos financei-
ros e pelo BNA. As mesmas curvas de taxa de juro são ainda utilizadas na projecção dos fluxos de caixa não determinísti-
cos como por exemplo os indexantes.

Crédito a Clientes

O justo valor do crédito a Clientes é estimado com base na actualização dos fluxos de caixa esperados de capital e de 
juros, considerando que as prestações são pagas nas datas contratualmente definidas. As taxas de juro e de desconto 
utilizadas são as taxas médias actuais praticadas para empréstimos com características similares no último ano.

Para efeitos desta divulgação, assumiu-se que os contratos de crédito a taxa de juro variável apresentam actualizações 
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 substancialmente 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 características 
similares à data do balanço.

Considerando que, na grande maioria da carteira de recursos de Clientes detidos pelo Banco, as taxas de juro aplicáveis 
são renovadas por períodos inferiores a um ano, não existem diferenças materialmente relevantes no seu justo valor.

Nota 32 - Gestão de Riscos da Actividade

A existência de risco é intrínseca à actividade bancária, pelo que é essencial assegurar uma apropriada gestão dos riscos, 
em linha com a estratégia e os objectivos de negócio e de rentabilidade expectável a médio e a longo prazo. A gestão dos 
riscos é efectuada de forma centralizada no que respeita aos riscos específicos de cada negócio.

Os riscos assumidos devem ser diversificados, adequados ao nível de recursos próprios, capitais alheios e de resultados 
gerados, evitando concentrações relevantes. 

Devem também estar implementados procedimentos e mecanismos para a sua mitigação, garantindo a capacidade interna 
de identificação, avaliação, monitorização, controlo e reporte dos mesmos.
Neste âmbito, assume uma particular relevância o acompanhamento e controlo dos principais tipos de riscos financeiros 
- crédito, mercado e liquidez, bem como os não financeiros - risco operacional - a que se encontra sujeita a actividade do 
Banco.
 

Principais Categorias de Risco

Crédito - O risco de crédito encontra-se associado ao grau de incerteza de recuperação do investimento e do seu retorno, 
por incapacidade quer de um devedor (e do seu garante, se existir), provocando deste modo uma 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.
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Mercado - O conceito de risco de mercado reflecte a perda potencial que pode ser registada por uma determinada carteira 
em resultado de alterações de taxas (de juro e de câmbio) e/ou dos preços dos diferentes instrumentos financeiros que a 
compõem, considerando quer as correlações existentes entre eles, quer as respectivas volatilidades. Assim, o Risco de 
Mercado engloba o risco de taxa de juro, cambial e outros riscos de preço.

Liquidez - O risco de liquidez reflecte a incapacidade do Banco cumprir com as suas obrigações associadas a passivos 
financeiros a cada data de vencimento, sem incorrer em perdas significativas decorrentes de uma degradação das 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 liquidez de mercado).

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

Organização Interna

De acordo com o actual modelo de governação, 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), 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 negócio.

Deste modo, a gestão do risco integra os seguintes órgãos de estrutura:

 » O Conselho de Administração, responsável pela definição da estratégia global do risco do BCGA;

 » A Comissão de Gestão do Risco (CGR), que é presidida por um Administrador Independente, é responsável pelo 
aconselhamento ao Conselho de Administração, no que respeita à estratégia de gestão do risco, pela supervisão da 
implementação dessa mesma estratégia e pela supervisão da actuação da função de gestão do risco conforme defini-
do pelo Conselho de Administração;

 » A Comissão Executiva (CE), com o apoio de um conjunto de Comités especializados e dos órgãos de estrutura de 
controlo e de negócio, é responsável pela implementação das decisões do Conselho de Administração;

 » Os Comités delegados especializados da CE são:

a. Comité Superior de Crédito (CSC) é responsável pela definição da estratégia e políticas de crédito, análise e decisão 
de operações de crédito de operações em condições normais e particulares;

b. Comité Delegado de Crédito (CDC), comité delegado do CSC, é igualmente responsável pela análise e decisão de 
operações no âmbito das suas competências;

c. Comité de Acompanhamento de Risco de Crédito (CARC), responsável pela coordenação, apreciação, debate e 
decisão de assuntos relacionados com a gestão de risco de crédito e gestão do crédito vencido;

d. Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO), responsável pela gestão do risco de mercado, liquidez e cambial, 
estabelecer planos de contingência e decidir posicionamentos estratégicos, de modo a optimizar a margem finan-
ceira e a rendibilidade dos capitais próprios; e

e. Comité de Risco Operacional e Controlo Interno (ROCI), responsável pela coordenação, apreciação e debate de 
assuntos relacionados com a gestão do risco operacional e controlo interno do Banco.
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Avaliação de riscos

Risco de Crédito
O processo de avaliação e concessão de crédito obedece ao conjunto de princípios estabelecidos pelo Regulamento de 
Crédito em vigor no BCGA. Tipicamente o processo comporta as seguintes fases:

1. Recepção e validação da proposta de crédito
Em regra, inicia-se com o aconselhamento comercial ao Cliente sobre o produto de crédito que mais se adequa às suas 
necessidades e situação actual. Prossegue com a proposta de crédito apresentada pela área comercial, exigindo-se que 
sejam apresentadas de forma padronizada (em impressos próprios), bem documentadas e fundamentadas, reflectindo de 
forma clara a descrição do Cliente e as características da operação de crédito.

2. Análise de risco da operação de crédito
De seguida, procede-se à análise de risco do Cliente e da operação em questão. A avaliação é realizada utilizando um 
modelo de rating interno (com atribuição de notação de rating). A análise de risco é realizada com base em informação 
qualitativa e quantitativa (informação actual e histórica do Cliente; sector de actividade; mérito dos projectos apresentados; 
capacidade de gestão; situação económico-financeira; valor e liquidez das garantias; informação 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 crédito são tomadas em CSC ou CDC, conforme estipulado por regu-
lamento e delegação de competências aprovados pela Comissão Executiva. Toda e qualquer operação de crédito exige o 
parecer de risco definida para aquela natureza de crédito. As deliberações nos Comités de Crédito são sempre decisões 
conjuntas dos membros que os compõem com direito a voto.

4. Formalização da operação de crédito
Consiste na fase de contratualização do crédito mediante 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 operações de crédito.
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Seguidamente apresenta-se a informação relativa à exposição do Banco ao risco de crédito:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018

Valor contabilístico bruto Imparidade Valor contabilístico 
líquido

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 34 642 429 - 34 642 429

Disponibilidades em outras instituições de crédito 30 735 972 - 30 735 972

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições 
de crédito 61 486 347  328 989 61 157 358

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

Investimentos ao custo amortizado 141 498 903 1 572 070 139 926 832

Crédito a clientes 91 699 393 11 843 508 79 855 885

Outros activos 2 159 710 - 2 159 710

362 290 960 13 744 568 348 546 391

Extrapatrimoniais

Créditos documentários à importação e garantias 
prestadas 16 250 409 129 740 16 120 669

Compromissos assumidos perante terceiros 9 003 782 - 9 003 782

25 254 192  129 470 25 124 451

387 545 152 13 874 308 373 670 842

(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 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 ao justo valor através outro 
rendimento integral  97 505 -  97 505

Investimentos ao custo amortizado 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 importação 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

307 488 531 11 932 231 295 556 300
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A informação sobre a qualidade do risco de crédito dos principais activos financeiros, tendo por base os níveis de rating 
internos e/ou externos pode ser analisada como segue:

(milhares de Kwanzas)

2018

Origem do rating Nível de
rating Exposição bruta Imparidade Exposição liquida

Títulos de dívida pública Rating externo

AAA a AA- - - -

A+ a A- - - -

BBB+ a BBB- - - -

BB+ a BB- - - -

B+ a B- 141 498 903 1 572 070 139 926 832

< B- - - -

Crédito a clientes Rating interno

Baixo 68 575 790 717 377 67 858 413

Médio 15 832 698 3 873 965 11 958 733

Elevado 7 290 905 7 252 166 38 740

91 699 393 11 843 508 79 855 885

Total 233 198 296 13 415 578 219 782 718 
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Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o risco de crédito do BCGA liquido de imparidades, apresenta a seguinte composição 
por área geográfica:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018

Área Geográfica

Angola Portugal Reino Unido África do Sul Total

Patrimoniais

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 34 642 429 - - - 34 642 429

Disponibilidades em outras instituções de crédito 330 750 30 190 977 5 165 209 080 30 735 972

Aplicações em banco central e em outras instituições de 
crédito - 61 157 358 - - 61 157 358

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

Investimentos ao custo amortizado 139 926 833 - - - 139 926 832

Crédito a clientes 79 855 885 - - - 79 855 885

Outros activos 1 830 554 329 156 - - 2 159 710

256 654 655 91 677 491  5 165  209 080 348 546 391

Extrapatrimoniais

Créditos documentários à impoprtação e garantias prestadas 16 120 669 - - - 16 120 669

Compromissos assumidos perante terceiros 9 003 782 - - - 9 003 782

25 124 451 - - - 25 124 451

Total 281 779 106 91 677 491  5 165  209 080 373 670 841

(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 instituções de crédito  90 752 4 856 959  308 657  22 789 5 279 157

Aplicações em banco central e em outras instituições de 
crédito - 9 326 036 - - 9 326 036

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento 
integral  97 505 - - -  97 505

Investimentos ao custo amortizado 143 526 388 - - - 143 526 388

Crédito a clientes 82 005 154 - - - 82 005 154

Outros activos 1 484 592 - - - 1 484 592

267 778 817 14 182 995  308 657  22 789 282 293 258

Extrapatrimoniais

Créditos documentários à impoprtação e garantias prestadas 5  939 509 - - - 5 939 509

Compromissos assumidos perante terceiros 7 323 533 - - - 7 323 533

13 263 042 - - - 13 263 042

Total 281 041 859 14 182 995  308 657  22 789 295 556 300
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A repartição por sectores de actividade da exposição ao risco de crédito, para o exercício findo em 2018 e 2017, encon-
tra-se apresentada como segue:

(milhares de Kwanzas)

2018

Crédito a clientes

Exposição 
total Peso relativo

Imparidade

Vincendo Em
incumprimento Imparidade

Imparidade/ 
Exposição 

total

Empresas

Administração pública 17 661 779 - 17 661 779 19,3% - 0,0%

Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 13 871 745 81 354 13 953 099 15,2%  136 085 1,0%

Comércio por grosso (excepto veículos) 10 067 947 280 507 10 348 454 11,3% 1 029 821 10,0%

Agricultura, produção animal, caça e actividades 
relacionadas 8 846 141 146 236 8 992 377 9,8%  122 684 1,4%

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 4 440 493 - 4 440 493 4,8%  16 021 0,4%

Construção 4 554 974 462 932 5 017 906 5,5%  379 133 7,6%

Indústrias alimentares e das bebidas 3 066 756 - 3 066 756 3,3%  19 666 0,6%

Outras actividades 2 065 491 121 843 2 187 334 2,4% 1 721 571 78,7%

Outras actividades de prestação de serviços a 
empresas 2 180 598 135 550 2 180 598 2,4%  127 928 5,9%

Outras actividades de serviços 788 525 0 961 814 1,0%  224 440 23,3%

Comércio por retalho 937 880 173 289 1 111 169 1,2%  188 739 17,0%

Indústrias extractivas e de prepração de minerais 
metálicos 347 871 - 347 871 0,4%  3 150 0,9%

Educação 291 819 99 485 391 304 0,4%  106 692 27,3%

Actividades imobiliárias - 7 631 378 7 631 378 8,3% 1 311 418 17,2%

Indústria têxtil - 3 463 758 3 463 758 3,8% 3 463 758 100,0%

Indústrias de pasta, de papel e cartão e seus artigos - 886 886 0,0% - 0,0%

Investigação e desenvolvimento - 756 076 756 076 0,8%  756 076 100,0%

69 122 019 13 353 294 82 513 052 89,9% 9 607 182 11,6%

Particulares

Habitação 3 862 197  169 452 4 031 649 4,4%  195 663 4,9%

Consumo 4 024 487 1 167 944 5 192 431 5,7% 2 040 663 39,3%

7 886 684 1 337 396 9 224 080 10,1% 2 236 326 24,2%

Total 77 008 703 14 690 690 91 737 132 100,0% 11 843 508 12,7%
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(milhares de Kwanzas)

2017

Crédito a clientes

Exposição 
total Peso relativo

Imparidade

Vincendo Em
incumprimento Imparidade

Imparidade/ 
Exposição 

total

Empresas

Administração pública 21 914 059 - 21 914 059 24,2%   24 0,0%

Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 5 173 954  17 858 5 191 812 5,7%  99 472 1,9%

Comércio por grosso (excepto veículos) 9 478 341  89 719 9 568 060 10,6%  309 154 3,2%

Agricultura, produção animal, caça e actividades 
relacionadas 8 691 409  251 202 8 942 611 9,9%  486 402 5,4%

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 9 119 874  273 834 9 393 708 10,4%  811 041 8,6%

Construção 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%

Outras actividades - 3 463 758 3 463 758 3,8% 3 463 758 100,0%

Outras actividades de prestação de serviços a 
empresas  782 590  54 102  836 692 0,9%  43 245 5,2%

Outras actividades de serviços  777 866 -  777 866 0,9%  23 745 3,1%

Comércio por retalho - 8 240 642 8 240 642 9,1% 2 884 618 35,0%

Indústrias extractivas e de prepração de minerais 
metálicos 1 962 953  5 143 1 968 096 2,2%  14 510 0,7%

Educação  454 994  111 715  566 709 0,6%  97 526 17,2%

Actividades imobiliárias -  756 076  756 076 0,8%  756 076 100,0%

Indústria têxtil  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%

Investigação e desenvolvimento 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 12,2%
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O valor dos créditos reestruturados a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 pode ser analisado como segue:

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 financeiras, no-
meadamente, depósitos, obrigações do estado angolano entre outras similares.

Relativamente às garantias reais hipotecárias, as avaliações dos bens são realizadas por avaliadores independentes ou 
por unidade de estrutura da própria Instituição, independente da área comercial. A reavaliação dos bens é efectuada pela 
realização de avaliações no local, por técnico avaliador, de acordo com as melhores práticas adoptadas no mercado.

(milhares de Kwanzas)

Crédito Reestruturado

2018
Exposição Imparidade

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

Empresas  147 889 14 539 395  91 054 5 584 581 

     Financiamentos, Contas Correntes e Descobertos  147 889 14 539 395  91 054 5 584 581 

Particulares  182 292  480 607  167 633  477 433 

     Crédito Habitação - - - -

     Financiamentos, Crédito Consumo, Crédito Automóvel  182 292  480 607  167 633  477 433 

Total  330 181 15 020 002  258 687 6 062 014 

(milhares de Kwanzas)

Crédito Reestruturado

2017
Exposição Imparidade

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

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 1 733 144 5 081 622  318 745 4 418 598 
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O Modelo de Cálculo das Perdas por Imparidade da Carteira de Crédito do Banco encontra-se em produção desde o 
segundo semestre de 2016 e foi ajustado em 2018 para estar em conformidade com novas exigências, regendo-se pelos 
princípios gerais definidos na IFRS 9, bem como pelas orientações e iterações de implementação das IAS/ IFRS junto do 
Banco Nacional de Angola, por forma a alinhar o processo de cálculo com as melhores práticas 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 contemplam informação interna e externa) e a dimensão do conjunto de 
exposições de cada grupo económico/ cliente:

• Individualmente Significativos: são sujeitos a análise individual Clientes ou Grupos Económicos que 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 clientes, as operações são tratadas através de Análise em Base Indivi-
dual, ou de Análise em Base Colectiva.

Para cada um dos clientes/créditos activos são verificados um conjunto de sinais de imparidade, que contemplam informa-
ção 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 reestrutu-
rados está incluída nos créditos com sinais de imparidade.

No grupo das populações homogéneas, as exposições dos clientes estão sujeitas a análise em base colectiva. O cálculo 
do valor da imparidade para os créditos dos clientes pertencentes às populações homogéneas resulta do produto da ex-
posição EAD (deduzida de colaterais financeiros sem risco) pelos seguintes parâmetros de risco:

• PD (probabilidade de incumprimento): corresponde a estimativas internas de incumprimento, baseadas nas classifica-
ções de risco associadas às operações/clientes, segmento e respectivos sinais de imparidade/estados do crédito (caso 
existam). Caso o crédito se encontre em situação de default ou cross-default, a PD corresponde a 100%;

• LGD (perda em caso de incumprimento): corresponde a estimativas internas de perda, que variam consoante o seg-
mento, 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 indivi-
dual, não implicando para tal, a atribuição de uma taxa de imparidade individual. Esta análise incide sobre a qualidade cre-
ditícia do devedor, bem como sobre as expectativas de recuperação 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 espe-
rados relativos às diversas operações do cliente, actualizados segundo as taxas de juro de cada operação.
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Risco de Mercado

O risco de mercado na sua componente de preço de activos/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 car-
teira própria correspondem a Bilhetes do Tesouro e Obrigações do Tesouro detidas até à maturidade, em que o risco está 
associado à contraparte (crédito) e não ao risco de mercado.

No que respeita ao risco cambial e em sede de identificação 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 aplicável para um máximo de 20%. O cumprimento da estratégia cambial é 
assegurado pela DMF, nomeadamente no que respeita ao cumprimento dos requisitos regulamentares. A DMF monitoriza 
o risco cambial através da monitorização do mismatch em moeda estrangeira, uma vez que não existem instrumentos 
derivados disponíveis para cobertura deste risco.

Para a fase de acompanhamento e reporte, a DMF 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 cartei-
ra de títulos, fluxos de compra e venda de ME, exposição 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 balanço, 
mensalmente realiza-se a reunião do Comité ALCO garantindo que todos os temas relevantes, nomeadamente aqueles 
que obrigaram a tomadas de decisão, são reportados superiormente e ainda com periodicidade mensal é efectuada uma 
análise comparativa das taxas médias de activos e passivos, a qual é reportada à Comissão Executiva.

O Banco mantém ainda o cumprimento do Aviso nº 08/2016 de 16 de Maio referente ao Risco de Taxa de juro na carteira 
bancária (instrumentos financeiros não detidos na carteira de negociação).

A carteira de investimento está totalmente concentrada em obrigações do Tesouro Nacionais, quer a 31 de Dezembro 2018 
quer a 31 de Dezembro 2017.

No seguimento das recomendações da Instrução n.º 6/2016 de 08 de Agosto, do Banco Nacional de Angola, o Banco cal-
cula a sua exposição ao risco de taxa de juro de balanço baseado na metodologia definida no instrutivo.
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Os activos e passivos do Banco são decompostos por tipo de taxa à data de 31 de Dezembro de 2018 e 2017 como segue:

(milhares de Kwanzas)

2018
Exposição a Não sujeito a risco de

taxa de juro Total
Taxa fixa Taxa variável

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 34 642 429 34 642 429 

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 30 735 972 30 735 972 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de 
crédito 61 157 358 - - 61 157 358 

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

Investimentos ao custo amortizado 136 885 749 3 041 083 - 139 926 832 

Crédito a clientes 28 393 322 51 462 564 - 79 855 885

Outros activos - - 15 894 128 15 894 128

226 436 429 54 503 647 81 340 733 362 280 809

Passivos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de 
crédito - - 1 722 800 1 722 800 

Recursos de clientes e outros empréstimos 132 385 424 - 147 470 308 279 855 732 

Outros passivos - - 15 409 661 15 409 661

132 385 424 - 164 602 769 296 988 193

Total 94 051 005 54 503 647 (83 262 035) 65 292 616 

(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 ao justo valor através outro rendimento 
integral - -  97 505  97 505 

Investimentos ao custo amortizado 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 
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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 2018 e 2017 apresenta-se como segue:

(milhares de Kwanzas)

2018 Datas de refixação / Datas de maturidade

Até 1 mês Entre 1 a
3 meses

Entre 3 a
6 meses

Entre 6 
meses
a 1 ano

Entre 1 a
3 anos

Entre 3 a
5 anos

Mais de 5 
anos Indeterminado Total

Activos

Caixa e 
disponibilidades 
em bancos 
centrais

- - - - - - - - -

Disponibilidades 
em outras 
instituições de 
crédito

- - - - - - - - -

Aplicações em 
banco central 
e em outras 
instituições de 
crédito

61 157 358 - - - - - - - 61 157 358 

Activos 
financeiros ao 
justo valor através 
outro rendimento 
integral

- - - - - - - - -

Investimentos ao 
custo amortizado 1 540 840 1 015 862 19 824 432 6 628 967 82 796 164 24 792 815 3 327 753 - 139 926 832 

Crédito a clientes 23 101 568 11 470 895 19 432 050 329 882 286 812 11 366 565 14 269 756 145 446 79 855 886 

Outros activos - - - - - - - - -

85 252 678 12 486 757 39 256 482 6 958 849 83 082 976 36 159 380 17 597 509  145 446 280 940 076 

Passivos

Recursos de 
bancos centrais 
e de outras 
instituições de 
crédito

- - - - - - - - -

Recursos de 
clientes e outros 
empréstimos

11 178 020 52 780 065 31 738 389 31 549 148 4 375 316 - 14 764 473 132 385 424 

Outros passivos - - - - - - - - -

11 178 020 52 780 065 31 738 389 31 549 148 4 375 316   - 14  764 473 132 385 424 

Gap de liquidez 74 074 658 -40 293 308 7 518 093 -24 590 299 78 707 660 36 159 380 17 597 495 -619 027 148 554 652

Gap acumulado 
de liquidez 74 074 658 33 781 350 41 299 443 16 709 143 95 416 804 131 576 183 149 173 678 148 554 652 -
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(milhares de Kwanzas)

2017 Datas de refixação / Datas de maturidade

Até 1 mês Entre 1 a
3 meses

Entre 3 a
6 meses

Entre 6 
meses
a 1 ano

Entre 1 a
3 anos

Entre 3 a
5 anos

Mais de 5 
anos

Indeter- 
minado Total

Activos

Caixa e 
disponibilidades 
em bancos 
centrais

40 574 426 - - - - - - - 40 574 426 

Disponibilidades 
em outras 
instituições de 
crédito

5 188 405 - - - - - - - 5 188 405 

Aplicações em 
banco central 
e em outras 
instituições de 
crédito

9 326 036 - - - - - - - 9 326 036 

Activos 
financeiros 
disponíveis para 
venda

- - - - - - -  61 983  61 983 

Investimentos 
detidos até a 
maturidade

1 931 499 14 601 192 27 595 898 41 654 391 32 964 859 23 022 296 1 756 253 - 143 526 388 

Crédito a clientes  538 936 3 496 685 2 703 062 2 908 531 6 268 854 11 000 556 55 067 674  6 596 81 990 894 

Outros activos  363 161  519 654  401 706  433 322  941 532 1 667 214 8 831 662 1 291 348 14 449 599 

57 922 461 18 617 531 30 700 666 44 996 244 40 175 245 35 690 067 65 655 590 1 359 927 295 117 731 

Passivos

Recursos de 
bancos centrais 
e de outras 
instituições de 
crédito

- - - - - - - - -

Recursos de 
clientes e outros 
empréstimos

137 037 407 47 991 364 20 809 555 17 265 486 2 697 078 - -  562 427 226 363 317 

Crédito a clientes 8 649 071  330 248  29 236  6 990   153  1 502  8 272 4 150 870 13 176 343 

Outros passivos 2 519 423 - - - - - - - 2 519 423 

148 205 901 48 321 612 20 838 792 17 272 477 2 697 231  1 502  8 272 4 713 296 242 059 083 

Gap de liquidez -90 283 440 -29 704 081 9 861 874 27 723 767 37 478 014 35 688 565 65 647 318 -3 353 368 53 058 648

Gap acumulado 
de liquidez -90 283 440 -119 987 521 -110 125 646 -82 401 879 -44 923 864 -9 235 300 56 412 018 53 058 648 -
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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 2018 e 2017, bem como os respectivos saldos médios 
e os proveitos e custos do exercício:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Saldo médio do 
exercício Juro do exercício Taxa de juro 

média
Saldo médio do 

exercício Juro do exercício Taxa de juro 
média

Aplicações

     Disponibilidades  55 405 240 - 0,0%  13 892 739 - 0,0%

     Aplicações em Bancos Centrais e 
Outras 
     Instituições de Crédito

 35 241 697   426 176 1,2%  10 984 171   108 935 1,0%

     Títulos e Valores Mobiliários  141 791 704  17 089 551 12,1%  143 416 077  14 152 909 9,9%

     Crédito a clientes  80 923 390  10 765 589 13,3%  90 473 937 14 332 805 15,8%

     Outros activos 15 337 239 - 0,0%  1 484 592 - 0,0%

Total Aplicações 328 699 270 28 281 316 8,6% 260 251 516 28 594 649 11,0%

Recursos

     Recursos de Clientes e Outros
     Empréstimos  122 064 854 5 033 957 4,1%  109 709 896  5 109 559 4,7%

     Recuros de Bancos Centrais e 
Outras
     Instituições e Crédito

 14 300 005 1 943 207 13,6%  1 727 105   26 555 1,5%

     Outros recursos  13 478 981  16 955 0,1%  10 993 337 - 0,0%

     Outros passivos  119 679 798 - 0,0%  12 680 843 - 0,0%

Passivos financeiros 269 523 638 6 994 119 2,6% 135 111 181 5 136 114 3,8%

Margem Financeira 59 175 632 21 287 198 125 140 335 23 458 536 
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Em 31 de Dezembro de 2018, a análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros a variações de taxa de juro são como 
segue:

(milhares de Kwanzas)

2018

Exposição por intervalo de maturidade - impacto na situação líquida

Banda Temporal Activos Passivos
Elementos extrapatrimoniais

Posição Factor de 
Ponderação

Posição 
ponderada

(+) (-)

à vista - 1 mês 85 398 124 11 942 506 2 249 726 - 75 705 343 0,08% 60 564

1 - 3 meses 12 483 635 102 219 931 1 429 742 - -88 306 555 0,32% -282 581

3 - 6 meses 39 245 689 31 738 389 4 784 507 - 12 291 808 0,72% 88 501

6 - 12 meses 6 946 710 50 620 907 537 000 - -43 137 197 1,43% -616 862

1 - 2 anos 62 741 372 4 070 602 - - 58 670 771 2,77% 1 625 180

2 - 3 anos 20 389 280 304 714 - - 20 084 566 4,49% 901 797

3 - 4 anos 28 217 440 - - - 28 217 440 6,14% 1 732 551

4 - 5 anos 7 947 544 78 194 210 - - -70 246 667 7,71% -5 416 018

5 - 7 anos 6 428 500 - - - 6 428 500 10,15% 652 493

7 - 10 anos 9 044 988 - - - 9 044 988 13,26% 1 199 365

10 - 15 anos 495 425 - - - 495 425 17,84% 88 384

15 - 20 anos 889 365 - - - 889 365 22,43% 199 484

> 20 anos 739 225 - - - 739 225 26,03% 192 420

Total 425 279

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro 425 279

Impacto Fundos próprios regulamentares 73 013 670

Impacto no valor económico / Fundos próprios regulamentares 0,6%
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Nos termos do Artigo 6º do Aviso nº 08/2016 de 16 de Maio, o Banco deverá informar o Banco Nacional de Angola 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 2018, o Banco cumpriu com este requisito.

(milhares de Kwanzas)

2017

Exposições por intervalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto na situação líquida

Banda Temporal
Activo Passivo Elementos Extrapatrimoniais Posição

Factor 
Ponderação

Posição 
Ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-)

à vista - 1 
meses 60 266 509 21 973 912 5 068 854 - 43 361 451 0,08%  (34 689)

1 - 3 meses 40 968 246 45 606 756 1 701 807 - (2 936 704) 0,32%  9 397 

3 - 6 meses 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 - - - - - 17,84% -

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%
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A repartição dos activos e passivos, a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, por moeda, é analisado como segue:

(milhares de Kwanzas)

2018

Kwanzas
Dólares dos 

Estados Unidos 
da América

Euros Outras moedas Total

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 26 747 222 7 522 129 290 521 82 557 34 642 429 
Disponibilidades em outras instituções de crédito  330 750 17 207 219 12 601 033 596 969 30 735 972 
Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de 
crédito - 61 157 358 - - 61 157 358 

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

Investimentos ao custo amortizado 110 545 552 29 381 281 - - 139 926 832 
Crédito 68 755 064 11 100 822 - - 79 855 885
Outros activos 15 351 515 529 303 13 311 - 15 894 128 

221 798 307 128 898 112 12 904 864  679 5276 362 280 809 

Passivos

Recursos de instituições de crédito 1 521 388  11 792  189 620 - 1 722 800 
Depósitos de clientes 132 610 254 141 249 442 5 658 541 337 495 279 855 732 
Outros passivos 15 224 064 96 252 89 342 2 15 409 661 

149 355 707 141 357 486 5 937 503  337 497 296 988 193 

72 442 600 (14 459 374) 6 967 361  342 029 65 292 616 

(milhares de Kwanzas)

2017

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 instituções 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 ao justo valor através outro rendimento 
integral  97 505 - - -  97 505 

Investimentos ao custo amortizado 124 133 412 19 048 388 - - 143 181 799 
Crédito 81 846 320 17 110 659 - - 98 956 979 
Outros activos 1 307 070  175 925  1 597 - 1 484 592 

236 247 232 58 095 358 6 379 728  638 813 301 361 130 

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 9 131 143  165 474 3 384 218 8 12 680 843 

158 160 241 92 146 742 9 226 254  165 635 259 698 872 

78 086 991 (34 051 384) (2 846 526)  473 178 41 662 258 



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO E CONTAS 2018 193 <ÍNDICE 

A exposição a obrigações do tesouro emitidas em moeda nacional indexadas ao dólar dos estados unidos nos montantes 
de AOA 57.759.170 milhares e AOA 74.051.454 milhares em 2018 e 2017, respectivamente encontra-se apresentada na 
coluna da moeda nacional.

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 os depósitos a prazo emitidos em moeda nacional cujo rendimento se encontra in-
dexado à variação cambial AOA/USD, no montante de AOA 11.594.976 milhares e AOA 19.284.490 milhares, respectiva-
mente encontram-se apresentados na coluna da moeda nacional.

A análise de sensibilidade do valor patrimonial dos instrumentos financeiros a variações das taxas de câmbio à data de 31 
de Dezembro de 2018 e 2017 é apresentada como segue:

(milhares de Kwanzas)

2018

Posição -20% -10% -5% +5% +10% +20%

Moeda

Dólares dos Estados Unidos da América (14 459 
374) 2 891 875 1 445 937  722 969 (722 969) (1 445 937) (2 891 875)

Euros 6 967 361 (1 393 472) (696 736) (348 368) 348 368  696 736 1 393 472 

Outras moedas 342 029  (68 406)  (34 203)  (17 101)  17 101  34 203  68 406 

(milhares de Kwanzas)

2017

Posição -20% -10% -5% +5% +10% +20%

Moeda

Dólares dos Estados Unidos da América (37 359 664) 7 471 933 3 735 966 1 867 983 (1 867 983) (3 735 966) (7 471 933)

Euros (4 227 365)  845 473  422 737  211 368 (211 368) (422 737) (845 473)

Outras moedas  98 904  (19 781)  (9 890)  (4 945)  4 945  9 890  19 781 
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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 análises de sensibilidade, com o objectivo de caracterizar o perfil de 
risco do Banco e assegurar que as suas obrigações num cenário de crise de liquidez são cumpridas.

No que respeita às fases de identificação e análise do risco de liquidez, estas encontram-se em fase de operacionalização 
na DGR, de forma a permitir a análise regular de indicadores de evolução dos níveis de liquidez do Banco para identificação 
tempestiva de desvios e realização de medidas preventivas e correctivas, quando necessário.

Em termos de acompanhamento e controlo do risco de liquidez, é analisada mensalmente em ALCO a seguinte informação: 

• Concentração do financiamento por contraparte;

• Concentração do financiamento por tipo de produto;

• Maturidade do financiamento por tipo de produto;

• Custo de financiamento;

• Concentração do financiamento por maturidade residual;

• Concentração do financiamento por moeda e país;

• Activos onerados;

• Evolução do gap de liquidez estático e contractual; e

• Evolução do rácio de liquidez, rácio de observação e rácio de transformação.

Adicionalmente, é também realizado um acompanhamento das posições de liquidez de um ponto de vista prudencial, cal-
culadas segundo as regras exigidas pelo Banco Nacional de Angola (Instrução n.º 19/2016 de 30 de Agosto).
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O detalhe dos instrumentos financeiros em função da sua data de maturidade, em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, apre-
senta-se como segue:

(milhares de Kwanzas)

2018
Até 1 mês Entre 1 a

3 meses
Entre 3 a
6 meses

Entre 6 meses
a 1 ano

Entre 1 a
3 anos

Entre 3 a
5 anos

Mais de 5 
anos Indeterminado Total

Activos

     Caixa e disponibilidades no     
     banco central 34 642 429 - - - - - - - 34 642 429

     Disponibilidades em outras
      instituições de crédito 30 735 972 - - - - - - - 30 735 972

     Aplicações em banco
     central e em outras
     instituições de crédito

61 145 526 - - - - - - - 61 145 526

     Activos financeiros ao justo     
     valor através outro
     rendimento integral

- - - - - - - 68 205 68 205

     Investimentos ao custo
     amortizado 1 523 628 989 032 19 084 631 6 563 564 81 359 874 24 721 651 3 306 912 - 137 549 292

     Crédito a clientes 22 455 161 11 391 383 19 056 723 329 031 286 017 10 011 899 14 259 132 145 369 77 934 714

     Outros activos 14 047 147 255 654 982 34 535 39 961 724 536 1 046 058 15  894 128

164 549 861 12 380 670 38 142 008 6 893 577 81 680 426 34 773 511 18 290 580 1 259 631 357 970 265

Passivos

     Recursos de clientes e
     outros empréstimos 158 493 439 51 965 529 31 054 439 31 352 580 4 344 873 - - 764 473 277 975 333

     Recursos de bancos
     centrais e de outras
     instituições de crédito

100 000 - - - - - - 1 622 800 1 722 800

     Outros passivos 9 197 007 133 131 116 007 10 986 1 564 119 427 546 5 523 302 15 409 661

167 790 445 52 098 660 31 170 446 31 363 566 4 346 437 119 427 546 7 910 575 295 107 794

Gap de liquidez (3 240 584) (39 717 990) 6 971 562 (24 469 989) 77 333 989 34 773 392 17 863 034 (6 650 943) 62 862 471 

Gap acumulado de liquidez (3 240 584) (42 958 474) (35 987 012) (60 457 000) 16 876 989 51 650 380 69 513 414 62 862 471
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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 essenciais, nomeadamente (i) modelo de governação, (ii) recursos 
humanos, (iii) aplicações de suporte e (iv) informação e comunicação.

(milhares de Kwanzas)

2017
Até 1 mês Entre 1 a

3 meses
Entre 3 a
6 meses

Entre 6 meses
a 1 ano

Entre 1 a
3 anos

Entre 3 a
5 anos

Mais de 5 
anos Indeterminado Total

Activos

     Caixa e disponibilidades no     
     banco central 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 ao justo     
     valor através outro
     rendimento integral

- - - - - - - 97 505 97 505

     Investimentos ao custo
     amortizado 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 empréstimos 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

137 018 324,00 47 301 916,00 20 654 520,00 17 119 694 2 674 150,00 0,00 0,00 12 680 843,00 237 449 447,00

Gap de liquidez (5 098 129,72) (22 994 359,96) 23 414 620,67 16 585 838,82 67 853 857,60 28 559 000,79 35 609 147,94 61 983,29 183 384 241,66

Gap acumulado de liquidez 34 294 152,51 11 299 792,55 34 714 413,22 51 300 252,04 119154 109,64 147 713 110,43 183 322 258,37 183 384 241,66
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O Modelo de Governo do Risco Operacional e do Controlo Interno implantado pelo BCGA garante o acompanhamento 
permanente e transversal deste risco, garantindo:

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

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

c. A avaliação e controlo do risco operacional pela área de responsável da DGR, assim como, acompanhamento da imple-
mentação de planos de acção para a correcção de insuficiências detectadas, contando igualmente com o seguimento 
permanente não só pela área responsável, como também pela Direcção de Auditoria Interna.

O Banco tem igualmente vindo a reforçar o modelo de gestão do risco operacional, designadamente nas componentes de 
avaliação, acompanhamento e controlo, que permite ao BCGA, em particular e ao Grupo CGD, em geral, responder aos 
requisitos regulamentares da abordagem standard (método Padrão) para a gestão do risco operacional. Importa salientar 
que o BCGA se encontra a preparar o processo de candidatura a apresentar ao BNA para o Método Padrão.

Gestão de Capital e Rácio de Solvabilidade

Os fundos próprios do Banco são apurados de acordo com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com       
o Aviso nº 02/2016 de 28 de Abril e o Instrutivo nº 18/2016 de 08 de Agosto.

As instituições financeiras angolanas devem manter um nível de fundos próprios compatíveis com a natureza e escala das 
operações devidamente ponderados pelos riscos inerentes às operações, sendo o Rácio de Solvabilidade Regulamentar 
mínimo de 10%.

Os Fundos Próprios regulamentares compreendem:

a. Fundos Próprios de Base - Compreendem: (i) o Capital Social realizado; (ii) Prémios de emissão respeitantes a elemen-
tos enquadrados na alínea anterior; (iii) Reserva para registo do valor da actualização monetária do capital social rea-
lizado; (iv) resultados transitados positivos de exercícios anteriores; (v) reservas legais, estatutárias e outras reservas 
provenientes de resultados não distribuídos, ou constituídas para o aumento de capital; (vi) resultado líquido positivo 
do exercício anterior; (vii) resultado líquido positivo provisório do exercício em curso; (viii) parcela das reservas e dos 
resultados correspondentes a activos por impostos diferidos, na medida em que estejam associados a perdas que 
contêm como elemento negativo dos fundos próprios de base, e (ix) instrumentos cujas condições de emissão foram 
previamente aprovadas pelo BNA.

b. Elementos negativos dos Fundos Próprios de Base - Compreendem: (i) acções próprias em carteira, pelo valor de regis-
to no balanço; (ii) resultados negativos, transitados de exercícios anteriores; (iii) resultado líquido negativo do exercício 
anterior; (iv) resultados latentes negativos relativos à reavaliação dos títulos; (v) resultados latentes negativos relativos 
à reavaliação dos títulos disponíveis para venda e às operações de cobertura de fluxos de caixa e de investimentos 
no exterior; (vi) resultado líquido negativo provisório do exercício em curso; (vii) imobilizações incorpóreas líquidas das 
amortizações; (viii) despesas com custos diferidos relacionadas com responsabilidades com pensões; (ix) parcela das 
reservas e dos resultados correspondentes a passivos por impostos diferidos, na medida em que estejam associados    
a ganhos que contêm como elemento positivo dos fundos próprios de base; (x) diferenças positivas de reavaliação 
decorrentes da aplicação do método de equivalência patrimonial; (xi) insuficiência de provisões face ao disposto no 
Aviso n.º 12/2014, de 17 de Dezembro, sobre constituição de provisões; e (xii) perdas actuariais não reconhecidas em 
resultados.

c. Fundos Próprios Complementares - Compreendem (i) acções preferenciais remíveis; (ii) fundos e provisões genéricas; 
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(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% (quarenta e cinco por cento) do seu valor (pelo montante do 
efeito líquido da cobertura) antes de impostos; (vi) f) outros instrumentos cujas condições de emissão foram previamen-
te aprovadas pelo BNA.

Deduções - Compreendem: 

(I)   Os instrumentos emitidos ou contraídos por outras instituições financeiras, de que as Instituições sejam detentoras, 
previstos nas alíneas a) e i) do número 2 do artigo 5.º e nas alíneas a), d) e f) do número 2 do artigo 7.º, ambos do Aviso 
2/2016. Esta dedução deve considerar o valor de registo no balanço, líquido de provisões, e obedecer às seguintes 
condições:

a. Se a Instituição dispuser de uma participação superior a 10% (dez por cento) do capital da participada será dedu-
zida a totalidade dos instrumentos acima referidos; ou 

b. Se a instituição dispuser de uma participação inferior ou igual a 10% (dez por cento) do capital da participada, e se 
superior a 10% (dez por cento) do capital da participante, será deduzido o valor dos instrumentos acima referidos 
excluindo 10% (dez por cento) dos fundos próprios da participante, considerados antes desta dedução;

(II)   Os excessos face aos limites estabelecidos no Aviso n.º 9/2016, sobre limites prudenciais aos grandes riscos. Os re-
sultados 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 2018 apresenta-se como segue:

Nota 33 - Transição para a IFRS 9 - Instrumentos Financeiros

O BCGA adoptou pela primeira vez a IFRS 9 “Instrumentos Financeiros” em 1 de Janeiro de 2018. Esta situação determi-
nou alterações na classificação e valorização em determinados activos financeiros, com os seguintes impactos:

(milhares de Kwanzas)

31.12.2018 31.12.2017

Requisitos de Fundos Próprios Regulamentares

Risco Operacional 3 604 817 3 120 159

Risco de Mercado 3 593 934 1 365 287

Risco de Crédito 7 314 548 5 408 733

Total de Requisitos de Fundos Próprios Regulamentares A 14 513 299 9 894 179

Fundos Próprios Regulamentares B 73 013 670 46 506 352

Rácio de Solvabilidade C=B/A*10* 50% 47%
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(milhares de Kwanzas)

IAS 39
Remen-
suração Notas

IFRS 9

31 de Dezembro de 2017 Base de 
mensuração

Valor 
contabilístico

Valor 
contabilístico

Base de 
mensuração 31 de Dezembro de 2017

Activo Activo

Caixa e disponibilidade em bancos 
centrais

Custo 
amortizado 40 574 426 - 40 574 426 Custo 

amortizado
Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais

Disponibilidade em outras 
instituições de crédito

Custo 
amortizado 5 279 157 - 5 279 157 Custo 

amortizado
Disponibilidades  em outras instituições 
de crédito

Aplicações em bancos centrais e 
em outras instituições de crédito

Custo 
amortizado 9 326 036 (70 588) A 9 255 448 Custo 

amortizado
Aplicações em bancos centrais e em 
outras instituições de crédito

Activos financeiros disponíveis para 
venda

JV através de 
ORI 97 505 - 97 505 JV através de 

ORI
Activos financeiros ao justo valor 
através outro rendimento integral

Investimentos detidos até à 
maturidade

Custo 
amortizado 143 526 388 (1 088 138) B 142 438 250 Custo 

amortizado Investimentos ao custo amortizado

Crédito a clientes Custo 
amortizado 82 005 154 (5 129 134) C 76 876 020 Custo 

amortizado Crédito a clientes

Activos não correntes detidos para 
venda 1 386 637 - 1 386 637 Activos não correntes detidos para 

venda

Outros activos tangíveis 9 882 502 - 9 882 502 Outros activos tangíveis

Activos intangíveis 90 072 - 90 072 Activos intangíveis

Activos por impostos correntes 221 314 - 221 314 Activos por impostos correntes

Activos por impostos diferidos 1 284 731 1 926 820 D 3 211 551 Activos por impostos diferidos

Outros activos 1 484 592 - 1 484 592 Outros activos

Caixa e disponibilidade em bancos 
centrais

Custo 
amortizado 40 574 426 - 40 574 426 Custo 

amortizado
Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais

Passivo Passivo

Recursos de bancos centrais e de 
outras instituições de crédito

Custo 
amortizado 152 482 - 152 482 Custo 

amortizado
Recursos de bancos centrais e de 
outras instituições de crédito

Recursos de clientes e outros 
empréstimos

Custo 
amortizado 226 363 317 - 226 363 317 Custo 

amortizado
Recursos de clientes e outros 
empréstimos

Provisões 2 519 423 134 873 E 2 654 296 Provisões

Passivos por impostos correntes 451 213 - 451 213 Passivos por impostos correntes

Outros passivos 12 680 843 - 12 680 843 Outros passivos

Total do Passivo  242 167 278 134 873  242 302 151 Total do Passivo

Capital próprio Capital próprio

Capital social 9 376 913 - 9 376 913 Capital social

Outras reservas e resultados 
transitados 35 381 058 (4 495 913) F 30 885 145 Outras reservas e resultados 

transitados

Reservas de reavaliação 576 969 - 576 969 Reservas de reavaliação

Resultado líquido 7 656 296 - 7 656 296 Resultado líquido

Total do capital próprio  52 991 236 (4 495 913)  48 495 323 Total do capital próprio

Total do Passivo  e do capital 
próprio  295 158 514 (4 361 040)  290 797 474 Total do passivo e do capital 

próprio

(1) As operações de crédito que não cumpriam o SPPI foram valorizadas ao justo valor
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A. Impacto decorrente da aplicação do Modelo de "perdas de crédito esperadas" (ECL) à carteira de Aplicações em 
bancos centrais e em outras instituições de crédito, em conformidade com a IFRS 9.

B. Impacto decorrente da aplicação do Modelo de "perdas de crédito esperadas" (ECL) à carteira de Investimentos 
ao custo amortizado, em conformidade com a IFRS 9. Esta carteira é essencialmente constituída por dívida pública 
Angolana.

C. A remuneração na rubrica de Crédito a clientes resultou de dois efeitos:

• Libertação de imparidade no montante de AOA 2.974.295 milhares; e 

• Ajustamento de justo valor, relativo aos créditos que não cumpriam o critério do SPPI, o qual teve um impacto 
negativo em capitais próprios no montante de AOA 8.238.304 milhares.

D. Imposto diferido activo decorrente da variação patrimonial negativa registada pelo Banco originada pelos ajusta-
mentos de transição para a IFRS 9;

E. A remuneração na rubrica de Provisões para Garantias e outros compromissos originou um aumento da provisão 
no montante de AOA 134.873 milhares;

F. Efeito total da adopção da IFRS 9 nos capitais próprios.

Nota 34 – Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos materialmente significativos até à emissão do presente relatório no exercício de 2019.

Nota 35 - Normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas

Novas normas e interpretações aplicáveis ao exercício

IFRS 15 Rédito de contratos com clientes

Esta norma aplica-se a todos os rendimentos provenientes de contratos com clientes substituindo as seguintes normas      
e interpretações existentes: IAS 11 - Contratos de Construção, IAS 18 - Rendimentos, IFRIC 13 - Programas de Fidelização 
de Clientes, IFRIC 15 - Acordos para a construção de imóveis, IFRIC 18 - Transferências de activos de clientes e SIC 31 - 
Receitas - Operações de permuta envolvendo serviços de publicidade). A norma aplica-se a todos os réditos de contratos 
com clientes excepto se o contrato estiver no âmbito da IAS 17 (ou IFRS 16 -  Locações quando for aplicada).

Também fornece um modelo para o reconhecimento e mensuração de vendas de alguns activos não financeiros, incluindo 
alienações de bens, equipamentos e activos intangíveis.

Esta norma realça os princípios que uma entidade deve aplicar quando efectua a mensuração e o reconhecimento do ré-
dito. O princípio base é de que uma entidade deve reconhecer o rédito por um montante que reflicta a retribuição que ela 
espera ter direito em troca dos bens e serviços prometidos ao abrigo do contrato.

Os princípios desta norma devem ser aplicados em cinco passos: (1) identificar o contrato com o cliente, (2) identificar 
as obrigações de desempenho do contrato, (3) determinar o preço de transacção, (4) alocar o preço da transacção às 
obrigações de desempenho do contrato e (5) reconhecer os rendimentos quando a entidade satisfizer uma obrigação de 
desempenho.
A norma requere que uma entidade aplique o julgamento profissional na aplicação de cada um dos passos do modelo, 
tendo em consideração todos os factos relevantes e circunstâncias.
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Esta norma também especifica como contabilizar os gastos incrementais na obtenção de um contrato e os gastos direc-
tamente relacionados com o cumprimento de um contrato.

A norma deve ser aplicada em exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2018. A aplicação é retrospectiva, 
podendo as entidades escolher se querem aplicar a full retrospective approach” ou a “modified retrospective approach”.

Clarificações à IFRS 15:

Em Abril de 2016, o IASB emitiu emendas à IFRS 15 para endereçar diversos assuntos relacionados com a implementação 
da norma. São as seguintes as emendas introduzidas:

• Clarificar quando é que um produto ou serviço prometido é distinto no âmbito do contrato

• Clarificar como se deve aplicar o guia de aplicação do tema principal versus agente, incluindo a unidade de medida 
para a avaliação, como aplicar o princípio do controlo numa transacção de um serviço e como restruturar os indicadores

• Clarificar quando é que as actividades de uma entidade afectam significativamente a propriedade intelectual (IP) à qual 
o cliente tem direito, e que é um dos factores na determinação se a entidade reconhece o rédito de uma licença ao longo 
do tempo ou num momento do tempo

• Clarificar o âmbito das excepções para royalties baseados nas vendas (sales-based) e baseados na utilização (usage-
-based) relacionados com licenças de IP (o constrangimento no royalty) quando não existem outros bens ou serviços 
prometidos no contrato

• Adicionar duas oportunidades práticas nos requisitos de transição da IFRS 15: (a) contratos completos na full retrospec-
tive approach; e (b) modificações de contratos na transição

• Estas clarificações devem ser aplicadas em simultâneo com a aplicação da IFRS 15, para exercícios que se iniciem 
em ou após 1 de Janeiro de 2018. A aplicação é retrospectiva, podendo as entidades escolher se querem aplicar a -full 
retrospective approach” ou a “modified retrospective approach”.

IFRS 9 Instrumentos financeiros

O resumo desta norma por temas é o seguinte:

Classificação e mensuração de activos financeiros

• Todos os activos financeiros são mensurados ao justo valor na data do reconhecimento inicial, ajustado pelos custos 
de transacção no caso de os instrumentos não serem contabilizadas pelo valor justo através de resultado (FVTPL). No 
entanto, as contas de clientes sem uma componente de financiamento significativa são inicialmente mensuradas pelo 
seu valor de transacção, conforme definido na IFRS - 15 rendimentos de contratos com os clientes.

• Os instrumentos de dívida são posteriormente mensurados com base nos seus fluxos de caixa contractuais e no modelo 
de negócio no qual tais instrumentos são detidos. Se um instrumento de dívida tem fluxos de caixa contractuais que são 
apenas os pagamentos do principal e dos juros sobre o capital em dívida e é detido dentro de um modelo de negócio 
com o objectivo de deter os activos para recolher fluxos de caixa contractuais, então o instrumento é contabilizado pelo 
custo amortizado. Se um instrumento de dívida tem fluxos de caixa contractuais que são exclusivamente os pagamen-
tos do capital e dos juros sobre o capital em dívida e é detido num modelo de negócios cujo objectivo é recolher fluxos 
de caixa contractuais e de venda de activos financeiros, então o instrumento é medido pelo justo valor através do resul-
tado integral (FVTOCI) com subsequente reclassificação para resultados.

• Todos os outros instrumentos de dívida são subsequentemente contabilizados pelo FVTPL. Além disso, existe uma 
opção que permite que os activos financeiros no reconhecimento inicial possam ser designados como FVTPL se isso 
eliminar ou reduzir significativamente descompensação contabilística significativa nos resultados do exercício.
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• Os instrumentos de capital são geralmente mensurados ao FVTPL. No entanto, as entidades têm uma opção irrevogá-
vel, numa base de instrumento -a- instrumento, de apresentar as variações de justo valor dos instrumentos não-comer-
ciais na demonstração do rendimento integral (sem subsequente reclassificação para resultados do exercício).

Classificação e mensuração dos passivos financeiros

• Para os passivos financeiros designados como FVTPL usando a opção do justo valor, a quantia da alteração no valor 
justo desses passivos financeiros que seja atribuível a alterações no risco de crédito devem ser apresentada na de-
monstração do resultado integral. O resto da alteração no justo valor deve ser apresentado no resultado, a não ser que 
a apresentação da alteração de justo valor relativamente ao risco de crédito do passivo na demonstração do resultado 
integral vá criar ou ampliar uma descompensação contabilística nos resultados do exercício.

• Todas os restantes requisitos de classificação e mensuração de passivos financeiros da IAS 39 foram transportados 
para IFRS 9, incluindo as regras de separação de derivados embutidos e os critérios para usar a opção do justo valor.

Imparidade

• Os requisitos de imparidade são baseados num modelo de perdas de crédito esperadas (PCE), que substitui o modelo 
de perda incorrida da IAS 39.

• O modelo de PCE aplica-se: (i) aos instrumentos de dívida contabilizados ao custo amortizado ou ao justo valor através 
de rendimento integral, (ii) à maioria dos compromissos de empréstimos, (iii) aos contratos de garantia financeira, (iv) 
aos activos contractuais no âmbito da IFRS 15 e (v) às contas a receber de locações no âmbito da IAS 17 - Locações 
/ IFRS 16 - Locações.

• Geralmente, as entidades são obrigadas a reconhecer as PCE relativas a 12 meses ou ao longo da respectiva dura-
ção, dependendo se houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial (ou de quando            
o compromisso ou garantia foi celebrado). Para contas a receber de clientes sem uma componente de financiamento 
significativa, e dependendo da escolha da política contabilística de uma entidade para outros créditos de clientes e con-
tas a receber de locações pode aplicar-se uma abordagem simplificada na qual as PCE ao longo da respectiva duração 
são sempre reconhecidas.

• A mensuração das PCE deve reflectir a probabilidade ponderada do resultado, o efeito do valor temporal do dinheiro,    
e ser baseada em informação razoável e suportável que esteja disponível sem custo ou esforço excessivo.

Contabilidade de cobertura

• Os testes de eficácia de cobertura devem ser prospectivos e podem ser qualitativos, dependendo da complexidade da 
cobertura, sem o teste dos 80% - 125%.

• Uma componente de risco de um instrumento financeiro ou não financeiro pode ser designada como o item coberto se 
a componente de risco for identificável separadamente e mensurável de forma confiável.

• O valor temporal de uma opção, qualquer elemento �forward” de um contrato “forward” e qualquer “spread� de moeda 
estrangeira podem ser excluídos da designação como instrumentos de cobertura e serem contabilizado como custos 
da cobertura.

• Conjuntos mais alargados de itens podem ser designados como itens cobertos, incluindo designações por camadas       
e algumas posições líquidas.

A norma é aplicável para exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2018. A aplicação varia consoante os requisitos 
da norma sendo parcialmente retrospectiva e parcialmente prospectiva. É permitida a aplicação antecipada.
Aplicação da IFRS 9 com a IFRS 4 - Alterações à IFRS 4
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As alterações vêm dar tratamento a algumas das questões levantadas com a implementação da IFRS 9 antes da imple-
mentação da nova norma sobre contratos de seguros que o IASB irá emitir para substituir a IFRS 4.
Isenção temporária da IFRS 9

• A opção de isenção temporária da IFRS 9 está disponível para entidades cuja actividade esteja predominantemente 
relacionada com seguros.

• Esta isenção temporária permite que essas entidades continuem a aplicar a IAS 39 enquanto diferem a aplicação da 
IFRS 9 para no máximo até 1 de Janeiro de 2021.

• Em Novembro de 2018 o IASB decidiu propor o diferimento, por mais um ano, para a aplicação da IFRS 9 para as en-
tidades seguradoras que se qualifiquem como tal. Esta proposta está relacionada com a proposta de alteração da data 
de entrada em vigor da IFRS 17 para exercícios anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2022.

• A opção pela isenção deve ser avaliada no inicio do período do reporte anual que precede a data de 1 de Abril de 2016 
e antes da IFRS 9 ser implementada. Adicionalmente, esta opção só pode ser revista em situações raras.

• As entidades que apliquem esta isenção temporária terão de efectuar divulgações adicionais.

A abordagem da sobreposição

• Esta abordagem é uma opção para as entidades que adoptem a IFRS 9 e emitam contratos de seguro, de ajustar os 
seus ganhos ou perdas para activos financeiros elegíveis; efectivamente, tal resulta na aplicação da IAS 39 a estes 
activos financeiros elegíveis.

• Os ajustamentos eliminam a volatilidade contabilística que possa surgir na aplicação a IFRS 9 sem a nova norma dos 
contratos de seguros.

• De acordo com esta abordagem, uma entidade pode reclassificar montantes de ganhos ou perdas para outros itens de 
resultado integral (OCI) para activos financeiros designados.

• Uma entidade tem de apresentar uma linha separada para os impactos deste ajustamento de sobreposição na demons-
tração dos resultados, assim como na demonstração do resultado integral.

A isenção temporária é aplicável pela primeira vez para os exercícios anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2018. 
Uma entidade pode optar pela abordagem de sobreposição quando aplica pela primeira vez a IFRS 9 e aplicar essa abor-
dagem retrospectivamente para activos financeiros designados na data de transição para a IFRS 9. A entidade deve alterar 
os comparativos por forma a reflectir a abordagem da sobreposição se, e apenas se, alterar os comparativos quando aplica 
a IFRS 9.

IFRIC 22 Transacções em moeda estrangeira e adiantamento da retribuição

Esta interpretação vem clarificar que na determinação da taxa de câmbio à vista a ser usada no reconhecimento inicial de 
um activo, do gasto ou do rendimento (ou de parte) associados ao desreconhecimento de activos ou passivos não mo-
netários relacionados com um adiantamento da retribuição, a data da transacção é a data na qual a entidade reconhece 
inicialmente o activo ou passivo não monetário relacionado com um adiantamento da retribuição.
Se há múltiplos pagamentos ou recebimentos de um adiantamento da retribuição, a entidade deve determinar a data da 
transacção para cada pagamento ou recebimento.

Uma entidade pode aplicar esta interpretação numa base de aplicação retrospectiva total. Alternativamente pode aplicar 
esta interpretação prospectivamente a todos os activos, gastos e rendimentos que estejam no seu âmbito que são inicial-
mente reconhecidos em ou após:

i. O início do período de reporte no qual a entidade aplica pela primeira vez a interpretação; ou
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ii. O início do período de reporte apresentado como período comparativo nas demonstrações financeiras do exercício em 
que a entidade aplica pela primeira vez a interpretação.

IFRS 2 Classificação e mensuração de transacções de pagamento com base em acções - Alterações à IFRS 2

O IASB emitiu alterações à IFRS 2 em relação à classificação e mensuração de transacções de pagamentos com base em 
acções. Estas alterações tratam de três áreas essenciais:

Vesting conditions - os seus efeitos na mensuração de transacções de pagamento com base em acções liquidadas 
em dinheiro.

• As alterações clarificam que a metodologia usada para contabilizar vesting conditions quando se mensuram transac-
ções de pagamento com base em acções liquidadas com instrumentos de capital também se aplica às transacções de 
pagamento com base em acções liquidadas em dinheiro.

Classificação de transacções de pagamento com base em acções com opção de liquidação pelo valor líquido, para 
cumprimento de obrigações de retenções na fonte

• Esta alteração adiciona uma excepção para tratar a situação estrita em que um acordo de liquidação pelo valor líquido 
está desenhado para cumprir com uma obrigação fiscal da entidade, ou outro tipo de regulamentação, no que respeita 
a retenções na fonte ao empregado para cumprir com uma obrigação fiscal deste, relacionada com o pagamento com 
base em acções.

• Este valor é depois transferido, normalmente em dinheiro, para as autoridades fiscais por conta do empregado. Para 
cumprir com esta obrigação, os termos do acordo de pagamento com base em acções podem permitir ou requerer que a 
entidade retenha um determinado número de instrumentos de capital equivalente ao valor monetário da obrigação fiscal 
do empregado, do total de instrumentos de capital que de outra forma seriam emitidos para o empregado aquando do 
exercício (vesting) do pagamento com base em acções (conhecida como opção de net share settlement).

• Quando uma transacção cumpre com este critério, ela não é dividida em duas componentes, mas sim classificada como 
um todo como uma transacção de pagamento com base em acções liquidada com instrumentos de capital, caso assim 
tivessem sido classificada se não existisse a opção de net share settlement.

Contabilização de uma alteração dos termos e condições de uma transacção de pagamento com base em acções que 
altere a sua classificação de liquidada em dinheiro para liquidada com instrumentos de capital próprio

• A alteração clarifica que se os termos e condições de uma transacção de pagamento com base em acções liquidada 
em dinheiro são modificados, tendo como resultado que ela passa a ser uma transacção de pagamento com base em 
acções liquidada com instrumentos de capital, a transacção passa a ser contabilizada como uma transacção de paga-
mento com base em acções liquidada com instrumentos de capital desde a data dessa modificação.

• Qualquer diferença (seja um débito ou um crédito) entre o valor contabilístico do passivo desconhecido e o valor reco-
nhecido em capital na data da modificação é reconhecido imediatamente em resultados do ano.

As alterações são aplicáveis para os exercícios anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2018. Na data de adopção, 
as entidades devem de aplicar as alterações sem alterar os comparativos. Mas a aplicação retrospectiva é permitida se for 
aplicada às três alterações e outro critério for cumprido.
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Transferências de propriedades de investimento (alterações à IAS 40)

As alterações vêm clarificar quando é que uma entidade deve transferir uma propriedade, incluindo propriedades em cons-
trução ou desenvolvimento para, ou para fora de, propriedades de investimento.

As alterações determinam que a alteração do uso ocorre quando a propriedade cumpre, ou deixa de cumprir, a definição 
de propriedade de investimento e existe evidência da alteração do uso.

Uma simples alteração da intenção do órgão de gestão para o uso da propriedade não é evidência de alteração do uso.
As alterações são aplicáveis para os exercícios anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2018.

Uma entidade deve aplicar as alterações prospectivamente às alterações de uso que ocorram em ou após o início do 
período anual em que a entidade aplica pela primeira vez estas alterações. As entidades devem reavaliar a classificação 
das propriedades detidas nessa data e, se aplicável, reclassificar a propriedade para reflectir as condições que existiam   
a essa data.

Melhorias anuais relativas ao ciclo 2014-2016

Nas melhorias anuais relativas ao ciclo 2014-2016, o IASB introduziu as seguintes melhorias que devem ser aplicadas 
retrospectivamente e são efectivas a partir de 1 de Janeiro de 2018 (uma outra melhoria relacionada com a IFRS 12 foi já 
efectiva a partir de 1 de Janeiro de 2017).

IFRS 1 Adopção pela primeira vez das IFRS

Esta melhoria veio eliminar a isenção de curto prazo prevista para os adoptantes pela primeira vez nos parágrafos E3-E7 
da IFRS 1, porque já serviu o seu propósito (que estavam relacionados com isenções de algumas divulgações de instru-
mentos financeiros previstas na IFRS 7, isenções ao nível de benefícios de empregados e isenções ao nível das entidades 
de investimento).

IAS 28 Clarificação de que a mensuração de participadas ao justo valor através de resultados é uma escolha que se faz 
investimento a investimento. A melhoria veio clarificar que:

• Uma entidade que é uma entidade de capital de risco, ou outra entidade qualificável, pode escolher, no reconhecimento 
inicial e investimento a investimento, mensurar os seus investimentos em associadas e/ou joint ventures ao justo valor 
através de resultados.

• Se uma entidade que não é ela própria uma entidade de investimento detém um interesse numa associada ou joint ven-
ture que é uma entidade de investimento, a entidade pode, na aplicação do método da equivalência patrimonial, optar 
por manter o justo valor que essas participadas aplicam na mensuração das suas subsidiárias. Esta opção é tomada 
separadamente para cada investimento na data mais tarde entre (a) o reconhecimento inicialmente do investimento 
nessa participada; (b) essa participada tornar-se uma entidade de investimento; e (c) essa participada passar a ser uma 
empresa-mãe.
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Novas normas e interpretações já emitidas mas que ainda não são obrigatórias

IFRS 16 Locações

A IFRS 16 - Locações, com aplicação obrigatória para exercícios financeiros com início em ou após 1 de Janeiro de 2019, 
estabelece os princípios aplicáveis ao reconhecimento, à mensuração, à apresentação e à divulgação de contratos de 
locação, com o objectivo de garantir informações pertinentes que representem fielmente estas transacções.

A IFRS 16 introduz alterações significativas na forma de contabilização de contratos de locação na perspectiva do loca-
tário, devendo este reconhecer no seu balanço um activo pelo direito de uso e um passivo relativo às responsabilidades 
inerentes aos referidos contratos, excepto quando estes apresentem um prazo inferior a doze meses ou em que o activo 
subjacente tenha um valor residual.

Transição

Para efeitos de transição, o BCGA irá aplicar a metodologia retrospectiva modificada aplicando com referência a 1 de Ja-
neiro de 2019. O Banco optou também por aplicar o expediente prático permitido pela norma de não reavaliar, à data da 
transição, se um contrato é, ou contém uma locação, tendo em conta a nova definição, sendo que irá aplicar a IFRS 16 
aos contratos que tenham sido previamente identificados como locações nos termos da IAS 17 - Locações e da IFRIC 4.
O BCGA irá igualmente exercer a opção prevista na IFRS 16 de não aplicar a Norma a locações de activos intangíveis.

Não é expectável que os ajustamentos de transição tenham impactos materiais nos capitais próprios a 1 de Janeiro de 
2019. O BCGA encontra-se a apurar o impacto do registo do activo por direito de uso e do respectivo passivo, no total do 
activo e passivo líquido.

Genericamente, os prazos da locação coincidirão com os prazos estabelecidos nos respectivos contratos. No caso dos 
imóveis, a sua determinação terá em conta a probabilidade de exercício das opções de extensão ou antecipação de prazo, 
tendo em conta as condições de mercado específicas para cada tipo de bem.

Dado que o Banco irá optar pela aplicação retrospectiva modificada, a taxa de desconto aplicada corresponderá à taxa de 
financiamento incremental com base na curva de funding do BCGA a 1 de Janeiro de 2019.

Estratégia de implementação e governance

O grupo CGD iniciou em 2018 um projecto global e multidisciplinar tendo em vista a implementação da IFRS 16, garantindo 
dessa forma a sua aplicação de forma homogénea e consistente em todas as entidades que integram o seu perímetro de 
consolidação.

Relativamente ao governance do projecto, são realizadas regularmente reuniões de acompanhamento com a participação 
dos responsáveis pelas diferentes áreas envolvidas no projecto, nomeadamente as áreas de negócio, planeamento, con-
tabilidade, organização e IT.

Ao nível dos sistemas informáticos que suportam os contratos de locação foram efectuados os desenvolvimentos neces-
sários ao seu acompanhamento, controlo e tratamento contabilístico de acordo com os requisitos da Norma.
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IFRIC 23 – Incerteza sobre diferentes tratamentos do imposto sobre o rendimento

Em Junho de 2017, o IASB emitiu a IFRIC 23 Incerteza sobre diferentes tratamentos do imposto sobre o rendimento (a In-
terpretação) que clarifica os requisitos de aplicação e de mensuração da IAS 12 Imposto sobre o rendimento quando existe 
incerteza quanto aos tratamentos a dar ao imposto sobre o rendimento.

A interpretação endereça a contabilização do imposto sobre o rendimento quando os tratamentos fiscais que envolvem in-
certeza e que afectam a aplicação da IAS 12. A interpretação não se aplica a taxas ou impostos que não estejam no âmbito 
da IAS 12, nem inclui especificamente requisitos referentes a juros ou multas associados com a incerteza de tratamento 
de impostos.

A Interpretação endereça especificamente o seguinte:

• Se uma entidade considera as incertezas de tratamentos de impostos separadamente;

• Os pressupostos que uma entidade utiliza sobre o exame de tratamentos fiscais por parte das autoridades fiscais;

• Como uma entidade determina o lucro (prejuízo) fiscal, a base fiscal, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não 
utilizados e taxas fiscais;

• Como uma entidade considera as alterações de factos e de circunstâncias.

Uma entidade tem de determinar se deve considerar a incerteza sobre cada tratamento fiscal separadamente ou em con-
junto com um ou mais tratamentos fiscais incertos. A abordagem que deverá ser seguida é a que melhor permita prever    
o desfecho da incerteza.

A Interpretação é aplicável para exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2019.

Pagamentos antecipados com compensações negativas - Alterações à IFRS 9

De acordo com a IFRS 9, um instrumento de dívida pode ser mensurado ao custo amortizado ou ao justo valor através 
de rendimento integral desde que os cash flows implícitos sejam - apenas pagamento de capital e juro sobre o capital em 
dívida - (o critério SPPI) e o instrumento seja detido num modelo de negócios que permita essa classificação.

As alterações à IFRS 9 clarificam que um activo financeiro passa o critério SPPI, independentemente do evento ou das 
circunstâncias que causam o término antecipado do contrato e independentemente de qual a parte que paga ou recebe 
uma compensação razoável pelo término antecipado do contrato.

As bases de conclusão, para esta alteração clarificam que o término antecipado pode ser consequência de uma cláusula 
contractual ou de um evento que esteja fora do controlo das partes envolvidas no contrato, tais como uma alteração de 
leis ou regulamentos que levem ao término antecipado.

Modificação ou a substituição de um passivo financeiro que não origina o desreconhecimento desse passivo.

Nas bases para a conclusão o IASB também clarifica que os requisitos da IFRS 9 para ajustamento do custo amortizado de 
um passivo financeiro, quando uma modificação (ou substituição) não resulta no seu desreconhecimento, são consistentes 
com os requisitos aplicados a uma modificação de um activo financeiro que não resulte no seu desreconhecimento.

Isto significa que o ganho ou a perda que resulte da modificação desse passivo financeiro que não resulte no seu desreco-
nhecimento, calculado descontando a alteração aos cash flows associados a esse passivo à taxa de juro efectiva original, 
é imediatamente reconhecido na demonstração dos resultados.
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O IASB fez este comentário nas bases para a conclusão relativa a esta alteração pois acredita que os requisitos actuais da 
IFRS 9 fornecem uma boa base para as entidades contabilizarem as modificações ou substituições de passivos financeiros 
e que nenhuma alteração formal à IFRS 9 é necessária no que respeita a este assunto.

Esta alteração é efectiva para períodos que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2019. Devem ser aplicados retrospec-
tivamente. Esta alteração traz requisitos específicos para adoptar na transição, mas apenas se as entidades a adoptarem 
em 2019 e não em 2018 em conjunto com a IFRS 9. É permitida a adopção antecipada.

IFRS 10 e IAS 28: Venda ou entrega de activos por um investidor à sua associada ou empreendimento conjunto

As emendas procuram resolver o conflito entre a IFRS 10 e a IAS 28 quando estamos perante a perda de controlo de uma 
subsidiária que é vendida ou transferida para uma associada ou um empreendimento conjunto.
As alterações à IAS 28 introduzem critérios diferentes de reconhecimento relativamente aos efeitos das transacções             
de venda ou entregas de activos por um investidor (incluindo as suas subsidiárias consolidadas) à sua associada ou em-
preendimento conjunto consoante as transacções envolvam, ou não, activos que constituam um negócio, tal como defini-
do na IFRS 3 - Combinações de Negócios.

Quando as transacções constituírem uma combinação de negócio nos termos requeridos, o ganho ou perda deve ser 
reconhecido, na totalidade, na demonstração de resultados do exercício do investidor. Porém, se o activo transferido não 
constituir um negócio, o ganho ou perda deve continuar a ser reconhecido apenas na extensão que diga respeito aos res-
tantes investidores (não relacionados).

Em Dezembro de 2015 o IASB decidiu diferir a data de aplicação desta emenda até que sejam finalizadas quaisquer 
emendas que resultem do projecto de pesquisa sobre o método da equivalência patrimonial. A aplicação antecipada desta 
emenda continua a ser permitida e tem de ser divulgada. As alterações devem ser aplicadas prospectivamente.

Interesses de longo prazo em Associadas ou Joint Ventures - Alterações à IAS 28

As alterações vêm clarificar que uma entidade deve aplicar a IFRS 9 para interesses de longo prazo em associadas ou joint 
ventures às quais o método da equivalência patrimonial não é aplicado mas que, em substância, sejam parte do investi-
mento líquido nessa associada ou joint venture (interesses de longo prazo). Esta clarificação é relevante pois implica que  
o modelo da perda esperada da IFRS 9 deve ser aplicado a esses investimentos.

O IASB também clarificou que, ao aplicar a IFRS 9, uma entidade não tem em conta quaisquer perdas dessa associada 
ou joint venture, ou perdas por imparidade no investimento líquido, que estejam reconhecidas como um ajustamento ao 
investimento líquido decorrente da aplicação da IAS 28.

Para ilustrar como as entidades devem aplicar os requisitos da IAS 28 e da IFRS 9 no que respeita a interesses de longo 
prazo, o IASB publicou exemplos ilustrativos quando emitiu esta alteração.

Esta alteração é efectiva para períodos que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2019. A alteração tem de ser aplicada 
retrospectivamente, com algumas excepções. A adopção antecipada é permitida e tem de ser divulgada.
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Melhorias anuais relativas ao ciclo 2015-2017

Nas Melhorias anuais relativas ao ciclo 2015-2017, o IASB introduziu melhorias em quatro normas cujos resumos se apre-
sentam de seguida:

IFRS 3 Combinações de negócios - Interesse detido previamente numa operação conjunta

• As alterações clarificam que, quando uma entidade obtém controlo de uma operação conjunta, deve aplicar os requisi-
tos da combinação de negócios por fases, incluindo remensurar o interesse previamente detido nos activos e passivos 
da operação conjunta para o seu justo valor.

• Ao faze-lo, o adquirente remensura o seu interesse previamente detido nessa operação conjunta.

• Esta alteração é aplicável a combinações de negócios para as quais a data de aquisição seja em ou após o início do 
primeiro período de reporte que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2019. É permitida a adopção antecipada.

IFRS 11 Acordos conjuntos - Interesse detido previamente numa operação conjunta

• Uma parte que participe, mas que não tenha controlo conjunto, numa operação conjunta pode obter o controlo conjunto 
de uma operação conjunta cuja actividade constitua um negócio tal como definido na IFRS 3. Esta alteração vem clari-
ficar que o interesse previamente detido não deve ser remensurado.

• Esta alteração é aplicável a transacções nas quais a entidade obtenha o controlo conjunto que ocorram em ou após       
o início do primeiro período de reporte que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2019. É permitida a adopção ante-
cipada.

IAS 12 Imposto sobre o rendimento - consequências ao nível de imposto sobre o rendimento decorrentes de pagamentos 
relativos a instrumentos financeiros classificados como instrumentos de capital

• Estas alterações vêm clarificar que as consequências ao nível de imposto sobre os dividendos estão associadas direc-
tamente à transacção ou evento passado que gerou resultados distribuíveis aos accionistas. Consequentemente, a en-
tidade reconhece os impactos ao nível do imposto na demonstração dos resultados, em rendimento integral ou em outro 
instrumento de capital de acordo com a forma como a entidade reconheceu no passado essas transacções ou eventos.

• Estas alterações são aplicáveis para períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2019. É permitida a adop-
ção antecipada. Quando a entidade aplica pela primeira vez estas alterações, deve aplicar às consequências ao nível 
de imposto sobre os dividendos reconhecidos em ou após o início do período comparativo mais antigo.

IAS 23 Custos de empréstimos - custos de empréstimos elegíveis para capitalização

• A alteração veio clarificar que uma entidade trata como parte dos empréstimos globais qualquer empréstimo original-
mente obtido para o desenvolvimento do activo qualificável, quando substancialmente todas as actividades necessárias 
para preparar esse activo para o seu uso pretendido ou para venda estejam completas.

• As alterações são aplicáveis aos custos de empréstimos incorridos em ou após o início do período de reporte em que  
a entidade adopta estas alterações.

• Estas alterações são aplicáveis para períodos anuais que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2019. É permitida 
adopção antecipada.
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IFRS 17 Contratos de seguro

A IFRS 17 aplica-se a todos os contratos de seguro (i.e., vida, não vida, seguros directos e resseguros), independentemen-
te do tipo de entidades que os emite, bem como a algumas garantias e a alguns instrumentos financeiros com caracterís-
ticas de participação discricionária. Algumas excepções serão aplicadas.

O objectivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo contabilístico para os contratos de seguro que seja de maior utilidade 
e mais consistente para os emitentes.

Contrastando com os requisitos da IFRS 4, que são baseadas em políticas contabilísticas locais adoptadas anteriormente, 
a IFRS 17 providencia um modelo integral para contratos de seguro, cobrindo todos os aspectos contabilísticos relevantes. 
O núcleo da IFRS 17 é o modelo geral que é suplementado por:

• Uma adaptação específica para contratos com características de participação directa (abordagem da taxa variável); e

• Uma abordagem simplificada (abordagem de alocação do prémio), principalmente para contratos de curta duração.

As principais características do novo modelo contabilístico dos contratos de seguro são as que se seguem:

• A mensuração do valor presente dos fluxos de caixa futuros, incorporando um ajustamento de risco, mensurado em 
cada período de reporte (valor realizável dos fluxos de caixa);

• Uma Contractual Service Margin (CSM), margem contractual de serviço, que é igual e oposta a qualquer ganho inicial 
da realização dos fluxos de caixa de um grupo de contratos, representando os ganhos não apropriados dos contratos 
de seguro os quais serão reconhecidos em ganhos ou perdas durante o período de vigência do serviço (i.e. período de 
cobertura);

• Algumas alterações no valor presente esperado dos fluxos de caixa futuros são ajustadas contra a CSM e, desta forma, 
reconhecidas em ganhos ou perdas durante o período remanescente do serviço contractual;

• Os efeitos das alterações na taxa de desconto serão reportadas como ganhos ou perdas ou como outro rendimento 
integral, dependendo da política contabilística da entidade;

• A apresentação dos ganhos e dos gastos de seguros na Demonstração dos Resultados do Outro Rendimento Integral 
são baseados no conceito de serviços prestados durante o período;

• Os valores que o segurado irá receber, independentemente de ocorrer ou não um evento segurado (componentes de 
investimento não distintas), não são apresentados na demonstração de resultados, sendo reconhecidos directamente 
no balanço;

• Os resultados dos serviços de seguro (receita obtida deduzida dos créditos emitidos) são apresentados separadamente 
dos ganhos ou perdas de seguros; e

• Divulgações extensas que forneçam informação sobre os valores reconhecidos de contratos de seguro e sobre a natu-
reza e a extensão dos riscos decorrentes dos mesmos.
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A IFRS 17 é efectiva para os exercícios anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2021, sendo necessário apresentar 
os comparativos nesse ano. A aplicação antecipada é permitida desde que a entidade aplique também a IFRS 9 e a IFRS 
15 na data ou na data anterior a que a entidade aplique a IFRS 17. 

O IASB decidiu por uma aplicação retrospectiva para a estimativa da CSM na data da transição. No entanto, se uma apli-
cação retrospectiva total, como definida na IAS 8 para um grupo de contratos de seguro, não for praticável a entidade tem 
de escolher uma das duas alternativas abaixo:

• Abordagem retrospectiva modificada - baseada em informação razoável e devidamente sustentada que esteja dispo-
nível sem que a entidade incorra em custos ou esforços excessivos, considerando algumas modificações à aplicação 
retrospectiva na sua total extensão, mantendo-se, no entanto, o objectivo de alcançar o melhor resultado possível na 
aplicação retrospectiva;

• Abordagem do justo valor - a CSM é determinada como a diferença positiva entre o justo valor determinado em confor-
midade com a IFRS 13 Mensuração pelo justo valor e valor realizável dos fluxos de caixa (qualquer diferença negativa 
será reconhecida em resultados transitados na data de transição).

Se uma entidade não conseguir obter informação razoável e sustentada para aplicar a abordagem retrospectiva modifica-
da, é obrigada a aplicar a abordagem do justo valor.

Em Novembro de 2018 o IASB decidiu propor a alteração da data de entrada em vigor da norma para exercícios anuais 
com início em ou após 1 de Janeiro de 2022. O IASB está igualmente a tentar alterar a norma para considerar as preocu-
pações e os desafios da implementação da norma que têm sido levantados pelas partes interessadas.

Definição de actividade empresarial - alterações à IFRS 3

Esta alteração veio clarificar os requisitos mínimos para que se considere uma actividade empresarial, remove a avaliação 
se os participantes de mercado têm capacidade de substituir os elementos em falta, adiciona uma orientação para que 
se consiga avaliar se um processo adquirido é substantivo, restringe as definições de actividade empresarial e de output         
e introduz um teste opcional de justo valor da actividade empresarial.

Requisitos mínimos para que se considere uma actividade empresarial

A alteração vem clarificar que para ser considerado uma actividade empresarial, um conjunto integrado de actividades 
tem de incluir, no mínimo, um input e um processo substantivo que, conjuntamente, contribuam significativamente para               
a criação de um output. Clarificam igualmente que uma actividade empresarial pode existir sem que inclua todos os inputs 
e todos os processos necessários para criar outputs. Isto é, os inputs e os processos aplicados a esses inputs -têm de ter 
a capacidade de contribuir para a criação de outputs- em vez -têm de ter a capacidade de criar outputs”.

Capacidade dos participantes de mercado de substituírem os elementos em falta

Antes da alteração, a IFRS 3 previa que uma actividade empresarial não tinha que incluir todos os inputs ou processos 
que o vendedor usava na operacionalização da actividade empresarial, “se os participantes de mercado forem capazes 
de adquirir a actividade empresarial e de continuar a produzir o processo produtivo, por exemplo, integrando a actividade 
empresarial com os seus próprios inputs e processos”. A referência a essa integração foi eliminada da norma e a avaliação 
passa a ser baseada no que foi adquirido no seu estado e condições actuais.
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Avaliar se um processo adquirido é substantivo

As alterações vêm clarificar que se um conjunto de actividades e activos não tem outputs na data de aquisição, um pro-
cesso adquirido é considerado substantivo:

a. Se for crítico para a capacidade de desenvolver e converter inputs adquiridos em outputs; e

b. Se os inputs adquiridos incluírem quer uma força de trabalho organizada com as necessárias competências, conheci-
mentos, ou experiência em efectuar esse processo, quer outros inputs que essa força de trabalho organizada possa 
desenvolver ou converter em outputs.

Em contraste, se um conjunto de actividades e activos adquiridos incluírem outputs na data de aquisição, um processo 
adquirido tem de ser considerado substantivo:

a. Se for crítico para a capacidade de continuar a produzir outputs e os inputs adquiridos incluírem uma força de trabalho 
organizada com as necessárias competências, conhecimentos, ou experiência em efectuar esse processo; ou

a. Se contribuir significativamente para a capacidade de continuar a produzir outputs e ou é considerado único ou escasso, 
ou não pode ser substituído sem custos significativos, sem um esforço significativo ou sem atrasos significativos na 
capacidade de continuar a produzir outputs.

Estreitar a definição de outputs

As alterações estreitaram a definição de outputs colocando o foco em bens ou serviços fornecidos aos clientes, retorno 
de investimento (tais como dividendos ou juros) ou outro rendimento obtido das actividades ordinárias. A definição de 
actividade empresarial presente no Apêndice A da IFRS 3 foi alterada em conformidade. Teste opcional à concentração as 
alterações introduzem um teste opcional ao justo valor da concentração para permitir uma avaliação simplificada se um 
determinado conjunto de actividades adquiridas não são uma actividade empresarial. As entidades podem optar por apli-
car este teste transacção a transacção. O teste é cumprido se substancialmente todos os justos valores dos activos brutos 
adquiridos estão concentrados num único activo identificável ou num grupo similar de activos identificáveis. Se o teste não 
for cumprido, ou se a entidade optar por não aplicar o teste numa determinada transacção, uma avaliação detalhada terá 
de ser realizada aplicando os requisitos normais da IFRS 3.

Esta alteração é efectiva para transacções que sejam consideradas concentrações de actividades empresariais ou com-
pras de activos para as quais a data de aquisição ocorreu em ou após o início do primeiro período que se inicie em ou após 
1 de Janeiro de 2020. Estas alterações aplicam-se prospectivamente. Consequentemente as entidades não têm de avaliar 
as aquisições que tenham ocorrido antes dessa data. A adopção antecipada é permitida e tem de ser divulgada.

Esta alteração terá impacto igualmente em outras normas (por exemplo, quando a empresa-mãe perde o controlo da 
subsidiária e aplicou antecipadamente a alteração à IFRS 10 e IAS 28 que respeita à venda ou entrega de activos por um 
investidor à sua associada ou empreendimento conjunto - mencionada acima).

Definição de materialidade - Alterações à IAS 1 e à IAS 8

O objectivo desta alteração foi o de tornar consistente a definição de “material” entre todas as normas em vigor e clarifi-
car alguns aspectos relacionados com a sua definição. A nova definição prevê que “uma informação é material se da sua 
omissão, de um erro ou a da sua ocultação se possa razoavelmente esperar que influencie as decisões que os utilizadores 
primários das demonstrações financeiras tomam com base nessas demonstrações financeiras, as quais fornecem infor-
mação financeira sobre uma determinada entidade que reporta”.

As alterações clarificam que a materialidade depende da natureza e magnitude da informação, ou de ambas. Uma entidade 
tem de avaliar se determinada informação, quer individualmente quer em combinações com outra informação, é material 
no contexto das demonstrações financeiras.
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Ocultar informação

As alterações explicam que uma informação está ocultada se é comunicada de uma forma que tem os mesmos efeitos que 
teria se a mesma estivesse omissa ou contivesse erros. Informação material pode estar oculta, por exemplo, se a informa-
ção relativa a um item material, a uma transacção material ou outro evento material está dispersa ao longo das demonstra-
ções financeiras, ou se está divulgada usando uma linguagem que é vaga e pouco clara. Informação material pode também 
estar oculta se itens dissimilares, transacções dissimilares ou eventos dissimilares são agregados inapropriadamente, ou 
inversamente, se itens similares estão desagregados.

Novo nível de materialidade (“threshold”)

As alterações substituem a referência ao nível de materialidade “puder influenciar”, o qual sugere que qualquer influência 
potencial dos utilizadores tem de ser considerada, por “razoavelmente se espera que influencie” contida na definição de 
materialidade. Na definição alterada, é assim clarificada que a avaliação da materialidade tem de ter em conta apenas          
a influência razoavelmente esperada nas decisões económicas dos utilizadores primários das demonstrações financeiras.

Utilizadores primários das demonstrações financeiras

A definição actual refere “utilizadores” mas não especifica as suas características, cuja interpretação pode implicar que 
a entidade tenha de ter em consideração todos os utilizadores possíveis das demonstrações financeiras quando toma            
a decisão sobre a informação a divulgar. Consequentemente o IASB decidiu referir-se apenas aos utilizadores primários na 
nova definição para responder às preocupações de que o termo “utilizadores” possa ser interpretado de forma alargada.

Esta alteração é efectiva para períodos que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2020. Esta alteração tem de ser aplicada 
prospectivamente. A adopção antecipada é permitida e tem de ser divulgada.

IAS 19 Alterações ao plano, cortes ou liquidação do plano

Esta alteração vem esclarecer qual o tratamento contabilístico a seguir no caso de existir uma alteração ao plano, ou de 
haver um corte ou a liquidação do plano.

Determinar o custo dos serviços correntes e do interesse líquido

Quando se contabiliza um plano de benefícios definidos de acordo com a IAS 19, a norma requere que custo dos serviços 
correntes seja mensurado usando pressupostos actuariais determinados na data de início desse período de reporte. Da 
mesma foram, o interesse líquido é mensurado multiplicado o passivo (activo) líquido do plano pela taxa de desconto, am-
bos determinados na data de início desse período de reporte.

Esta alteração vem esclarecer que quando ocorre uma alteração, um corte ou a liquidação do plano durante o período,      
é requerido:

• Que o custo dos serviços correntes para o período remanescente seja mensurado usando os pressupostos actuariais 
que tenham sido usados para remensurar o passivo (activo) líquido do plano, o qual reflecte os benefícios oferecidos 
pelo plano e os activos do plano após esse evento;

• O interesse líquido para o período remanescente após esse evento seja determinado usando:

• O passivo (activo) líquido do plano, o qual reflecte os benefícios oferecidos pelo plano e os activos do plano após 
esse evento; e

• A taxa de desconto usada para remensurar esse passivo (activo) líquido do plano.
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Efeito nos requisitos para determinar o limite máximo de reconhecimento do activo

Uma alteração, um corte ou a liquidação do plano pode reduzir ou eliminar o excesso que exista no plano de benefícios 
definidos o que pode levar a uma alteração do limite máximo de reconhecimento do activo.

Esta alteração vem clarificar que primeiro deve ser determinado qualquer custo de serviços passados, ou o ganho ou perda 
na liquidação, sem considerar o limite máximo para reconhecimento do activo. Esse valor é reconhecido em resultados no 
período. Posteriormente deve ser determinado o efeito do limite máximo de reconhecimento do activo após a alteração,     
o corte ou a liquidação do plano. Qualquer alteração nesse efeito, não considerando os valores incluídos no interesse líqui-
do, é reconhecida em rendimento integral.

Esta clarificação poderá levar uma entidade a reconhecer custos de serviços passados, ou o ganho ou perda na liquidação, 
o que reduz o excesso que não tenha sido reconhecido no passado. Alterações no efeito do limite máximo ao reconheci-
mento do activo não podem compensar esses valores.

Esta alteração é aplicável a alterações, cortes ou liquidações de planos que ocorram em ou após o início do primeiro pe-
ríodo de reporte anual que se inicie em ou após 1 de Janeiro de 2019. É permitida a adopção antecipada, a qual deverá 
ser divulgada.

A estrutura conceptual para o reporte financeiro

A estrutura conceptual estabelece um conjunto abrangente de conceitos para:

• O reporte financeiro;

• A definição de normas;

• O desenvolvimento de princípios contabilísticos consistentes; e

• Apoiar no entendimento e interpretação de normas.

A estrutura conceptual revista inclui:

• Alguns conceitos novos;

• Definições e critérios revistos para o reconhecimento de activos e passivos;

• Clarificações sobre conceitos importantes.



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO E CONTAS 2018 215 <ÍNDICE 

Esta estrutura está organizada como segue:

• Capítulo 1 - O objectivo do reporte financeiro

• Capítulo 2 - Características qualitativas de uma informação financeira útil

• Capítulo 3 - Demonstrações financeiras e a entidade que reporta

• Capítulo 4 - Os elementos das demonstrações financeiras

• Capítulo 5 - Reconhecimento e desreconhecimento

• Capítulo 6 - Mensuração

• Capítulo 7 - Apresentação e divulgação

• Capítulo 8 - Conceitos de capital e de manutenção de capital.

A estrutura conceptual para o reporte financeiro revista não é uma norma e nenhum dos seus conceitos prevalece sobre os 
conceitos presentes em normas ou outros requisitos de alguma das normas. É aplicável às entidades que desenvolvam os 
seus princípios contabilísticos com base na estrutura conceptual para exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2020.

IFRS 14 Contas de diferimento relacionadas com actividades reguladas

Esta norma permite que uma entidade cujas actividades estejam sujeitas a tarifas reguladas continue a aplicar a maior 
parte das suas políticas contabilísticas do anterior normativo contabilístico relativas a contas de diferimento relacionadas 
com actividades reguladas ao adoptar as IFRS pela primeira vez.

Não podem aplicar a norma: (i) as entidades que já preparam as demonstrações financeiras em IFRS, (ii) as entidades cujo 
actual normativo contabilístico não permite o reconhecimento de activos e passivos regulatórios e (iii) as entidades cujo 
actual normativo contabilístico permite o reconhecimento de activos e passivos regulatórios, mas que não tenham adop-
tado tal política nas suas contas antes da adopção das IFRS.

As contas de diferimento relacionadas com actividades reguladas devem ser apresentadas numa linha separada da de-
monstração da posição financeira e os movimentos nestas contas devem ser apresentados em linhas separadas na de-
monstração de resultados e na demonstração do resultado integral. Deve ser divulgada a natureza e os riscos associados 
à tarifa regulada da entidade e os efeitos de tal regulamentação nas suas demonstrações financeiras.

As alterações são aplicáveis prospectivamente para exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2016. A aplicação 
antecipada é permitida desde que devidamente divulgada.

Da aplicação destas normas e interpretações não são esperados impactos relevantes para as demonstrações financeiras 
do Banco, com excepção da aplicação da IFRS 9, cujos impactos se encontram divulgados na Nota 33.



PARECER
DO AUDITOR

EXTERNO

Título: Frutas e Legumes
Artista: Renato Fialho
Dimensão: 109X146 cm
Ano: 2012
Técnica: Pintura óleo e esmalte s/tela
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PARECER DO
CONSELHO

FISCAL

Título: Menino em Lance Acrobático (prova única) 
Ilha de Luanda
Artista: Jessé Manuel
Dimensão: 98X68 cm
Ano: 2013
Técnica: Técnica mista,pintura óleo s/cartão e madeira
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ENDEREÇO
BALCÕES

BCGA

Título: Amores
Artista: Mário Tendinha
Dimensão: 69,5X100 cm
Ano: 2014
Técnica: Pintura acrilica s/tela



ENDEREÇO BALCÕES BCGA 

Agência Localização Morada

AGÊNCIA / CEP SEDE LUANDA AVENIDA 4 DE FEVEREIRO Nº.99

AGÊNCIA DE BENGUELA BENGUELA RUA AIRES ALMEIDA SANTOS Nº. 93/95

AGÊNCIA DO KINAXIXE LUANDA AVENIDA DE PORTUGAL Nº. 83

AGÊNCIA DO LUBANGO HUÍLA AVENIDA DEOLINDA RODRIGUES Nº. 86

AGÊNCIA PORTO DE LUANDA LUANDA LARGO DO PORTO DE LUANDA

AGÊNCIA DE CABINDA CABINDA RUA IRMÃO EVARISTO S/N

AGÊNCIA SAMBA LUANDA RUA DA SAMBA Nº. 114

AGÊNCIA MULEMBA LUANDA ESTRADA DE CACUACO KM 7

AGÊNCIA DE SAURIMO LUNDA SUL AVENIDA 4 DE FEVEREIRO S/N

AGÊNCIA DO SOYO ZAIRE RUA DO MATADOURO S/B 1º DE MAIO

AGÊNCIA PANGUILA LUANDA MERCADO DO PANGUILA

AGÊNCIA DE CACUACO LUANDA RUA DIREITA DE CACUACO Nº. 3

AGÊNCIA DO HUAMBO HUAMBO AVENIDA CRAVEIRO LOPES

AGÊNCIA CARAVELA LUANDA RUA DR. ANT. A.NETO (NOVA MARGINAL)

AGÊNCIA DO NAMIBE NAMIBE RUA NZINGA BANDI Nº. 176/178

AGÊNCIA AMERICA PLAZZA LUANDA CONDOMINIO AMERICA PLAZZA

AGÊNCIA DO BUNGO LUANDA RUA CIRILO DA CONCEIÇÃO

AGÊNCIA PIAGET LUANDA UNIVERSIDADE JEAN PIAGET

AGÊNCIA HCTA LUANDA EDIFÍCIO HOTEL CONVENÇÕES

AGENCIA VALODIA LUANDA  AV. CMDT. VALODIA Nº117 EDF. TROPIC

AGENCIA CAMAMA LUANDA RUA DTA. CALEMBA II -CASH CARRY

CEP TALATONA LUANDA  VIA AL16 COND. ZENITH TOWE

AGÊNCIA MIRAMAR LUANDA RUA NDUNDUMA Nº.121-129 R/C

AGÊNCIA SAGRADA FAMILIA LUANDA RUA SALVADOR ALLENDE Nº.100

AGÊNCIA HOTEL SAMBA LUANDA RUA DA SAMBA

AGÊNCIA VIANA POLO INDUSTRIAL LUANDA LUANDA RUA COMDT. VALÓDIA Nº 27 - Viana

AGÊNCIA LOBITO MERCADO BENGUELA RUA 25 DE ABRIL LOBITO

AGÊNCIA LAR DO PATRIOTA LUANDA RUA DA ZONA COMERCIAL - MUNICÍPIO DE BELAS

AGÊNCIA DO SUMBE LUANDA GAVETO ENTRE A RUA DOS MASSACRES E KIKOMBO

AGÊNCIA VIANA HOJI YA HENDA LUANDA RUA NACIONAL 110

AGÊNCIA PORTO AMBOIM KUANZA SUL GAVETO ENTRE A RUA JOSÉ SABINO E VIRIATO DA CRUZ

AGÊNCIA LUANDA SHOPING LUANDA RUA CAMANDANTE GIKA

AGÊNCIA KALUANDA LUANDA GAVETO ENTRE RUA MANUEL CALDEIRA E JOSE SILVA LAMEIRA

EDIFÍCIO PRAIA DO BISPO LUANDA AV. DR. ANTÓNIO AGOSTINHO NETO

ACADEMIA LUANDA EDUARDO MONDLAINE Nº 95

BENGUELA RETAIL PARK BENGUELA ESTRADA CALOHIMBO S/N - BAIA FARTA BENGUELA
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