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MENSAGEM  
DO PRESIDENTE

No ano de 2016 a economia angolana conti-
nuou a sofrer com o choque do preço do pe-
tróleo que se iniciou em meados de 2014. O 

ano iniciou-se com uma cotação do barril de Brent 
(referência para as ramas angolanas) de 28 USD, ten-
do subido gradualmente ao longo do 1º semestre 
para os 50 USD e mantendo-se nesta fasquia até ao 
final do ano.

Esta situação continuou a reduzir o valor das ex-
portações e as receitas fiscais do país, contribuindo 
para uma queda de 45% nas divisas colocadas pelo 
Banco Nacional de Angola (BNA) junto dos bancos 
comerciais e para a forte redução da actividade eco-
nómica. A produção industrial nacional, apesar de 
algum potencial de substituição das importações, 
foi limitada pela escassez de insumos importados 
devido à referida disponibilidade limitada de acesso 
à moeda estrangeira.

Para além da redução na colocação de divisas, o BNA 
implementou um politica de atribuições directas privi-
legiando os bens alimentares e os programas dirigidos 
do Governo, deixando pouca liberdade aos bancos na 
alocação das mesmas divisas aos seus clientes.

As contas nacionais divulgadas pelo Instituto Na-
cional de Estatística (pela primeira vez na história 
estatística do país, foram divulgadas as contas na-
cionais trimestrais 90 dias após o final do trimes-
tre), traduzem bem a referida redução da actividade 
económica, pois quando se analisa a taxa de va-
riação trimestral homóloga do PIB em volume, esta 
apresenta uma queda de 1,9% no primeiro trimestre 
do ano, 7,8% no segundo e de 4,3% no terceiro. 
Também o indicador de clima económico divulgado 
pelo INE permaneceu desfavorável apresentando os 
valores mais baixos desde que o indicador é divul-
gado (2008).



BANCO CAIXA GERAL ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2016 | 5

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Depois de ter desvalorizado 31,5% face ao USD em 
2015, o kwanza desvalorizou mais 22,6% em 2016 
face à mesma moeda. A desvalorização do kwanza 
ocorreu até ao mês de Abril, tendo-se depois assis-
tido a uma grande estabilidade do câmbio. A dife-
rença entre a taxa de câmbio oficial e a do mercado 
paralelo foi-se, no entanto, agravando até ao primeiro 
semestre do ano, registando a partir daí alguma esta-
bilidade, continuando, contudo, a existir um grande 
diferencial entre aquelas taxas o que indica um dese-
quilíbrio significativo no mercado cambial.

As dificuldades de importação de bens, quer os 
industriais, como acima referido, quer os da cesta 
básica, a redução do subsídio aos combustíveis e 
a desvalorização da moeda contribuíram para que a 
inflação anual chegasse aos 42% no final do 2016, a 
maior taxa em mais de uma década.

Face aos resultados da inflação, o BNA endureceu a 
politica monetária, tendo subido a sua Taxa Básica 
de Juros em Fevereiro e Junho, fixando-a em 16%. 
Em Abril o BNA aumentou o coeficiente de reservas 
obrigatórias para moeda nacional em 5 pontos per-
centuais, elevando-a para 30%. 

As reservas internacionais liquidas foram diminuindo 
ao longo do ano, mas permaneceram relativamente 
confortáveis, nomeadamente quando comparadas 
com o volume de depósitos em moeda estrangeira 
colocados junto do sistema financeiro.

Se a conjuntura económica constituiu um enorme de-
safio durante 2016, também não teve menor impacto 
a resposta ao novo quadro regulamentar publicado 
pelo BNA.

Efectivamente, em Junho de 2016, o Banco Central 
publicou um forte pacote regulamentar, onde se des-
tacam os Avisos nºs 2 a 9, regulando as matérias 
referentes aos fundos próprios e seus requisitos, bem 
como à governação dos riscos.

Houve assim que preparar processos, procedimen-
tos, sistemas e recursos humanos para dar resposta 
à cada vez mais exigente regulamentação que visa 
colocar o nosso sistema financeiro em linha com as 
melhores práticas internacionais.

O Aviso nº 6/2016, implementou a adopção plena 
das normas internacionais de contabilidade e as nor-
mas internacionais de relato financeiro na banca an-
golana, culminando o processo iniciado em Março de 
2014, pelos que as contas de 2016 são já apresen-
tadas de acordo com aquelas normas. No âmbito do 
processo de transicção foram também preparadas e 
entregues ao BNA demonstrações financeiras com-
parativas com referência a Dezembro de 2015, sob a 
mesmas normas, pelo que as comparações com ano 
transacto têm como base essas contas pró-forma.

Ao longo do ano foi também colocada uma forte ên-
fase na gestão do risco de liquidez, no reforço do 
sistema de controlo interno, na implementação de 
programas de contenção de custos e no aumento de 
produtividade das equipas mediante o incremento do 
investimento em formação.
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De realçar a elaboração de um plano detalhado de 
operacionalização da Função de Gestão do Risco, 
abrangendo as componentes de “Governação”, 
“Dados e Ambiente Tecnológico” e “Pessoas e 
Capacitação” e cinco linhas de trabalho, a saber, 
Risco de Crédito, Risco de Liquidez e Taxa de Juro, 
Risco de Mercado e Cambial, Risco Operacional e 
Risco Global.

Também no âmbito da legislação supramencionada, 
em especial o Aviso nº 2/2016, que estabelece os três 
métodos distintos para a determinação dos requisitos 
de Fundos Próprios para cobertura do risco operacio-
nal, o BCGA decidiu apresentar ao BNA a candidatura 
ao método padrão, alinhando a sua metodologia de 
gestão de Risco Operacional com a metodologia uti-
lizada na Caixa Geral de Depósitos (CGD).

O BCGA atingiu em 2016 um resultado líquido acu-
mulado no montante de 12.372 M AKZ, o que re-
presenta, em termos homólogos, um acréscimo de 
31%. Quando comparamos os resultados em USD a 
variação foi de +6,8%.

De realçar que a margem financeira representou 83% 
do produto bancário, contra 54% no ano anterior, o 
que consubstancia uma melhoria sensível da estru-
tura de resultados do banco, que estão claramente 
menos dependentes dos ganhos cambiais. 

Os Custos de Estrutura, apesar de terem crescido 
28% em termos homólogos, ficaram aquém do or-
çamentado. O “cost-to-income” atingiu o valor de 
39,2%, melhorando 2,3pp face ao ano anterior.

O Activo atingiu o montante de 313.252 MAKZ, uma 
variação de -1,2% face ao período homólogo em re-
sultado de não se terem atingido os objectivos quer 
no que respeita à carteira de crédito quer na capta-
ção de recursos.

O fraco desempenho da economia angolana contri-
buiu largamente para este desempenho, como tam-
bém para que o crédito vencido tivesse registado 
uma forte variação face ao período homólogo, fixan-
do-se o rácio de incumprimento do crédito em 8,3%, 
valor ainda bastante abaixo da media do sistema. 

Apesar da difícil conjuntura, o crédito por desembol-
so atingiu o valor de 104.092,2 MAKZ, um crescimen-
to de 21,8% em termos homólogos que proporcio-
nou um ganho de quota de mercado, evidenciando 
a continuada aposta do BCGA no financiamento à 
economia, no apoio às empresas e na melhoria dos 
seus níveis de serviço, suportado por um modelo de 
atendimento crescentemente ajustado aos diferentes 
segmentos de clientes servidos pelo banco, numa 
equipa de colaboradores motivados e em elevados 
padrões de gestão corporativa e de controlo interno.

Fernando Marques Pereira
PRESIDENTE BANCO CAIXA GERAL ANGOLA



Institucional
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ÓRGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

COMISSÃO EXECUTIVA

PRESIDENTE Fernando Marques Pereira
VOGAL António Santos Domingos
VOGAL Pedro Fernando Raposo Marques
VOGAL Júlio Paulo Magalhães Lopes
VOGAL Francisco José dos Santos Silva

CONSELHO FISCAL

MEMBROS EFECTIVOS

PRESIDENTE Maria Luísa Perdigão Abrantes
VICE-PRESIDENTE António José Nascimento Ribeiro
VOGAL João de Sousa Martins
SUPLENTES

1º SUPLENTE Joaquim Paulo Taveira de Sousa
2º SUPLENTE Salomão Jorge Barbosa Ribeiro

(*) – Apresentaram a sua renúncia aos cargos de administradores os senhores Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz  
(23 de Maio de 2016) e João Nuno de Oliveira Jorge Palma (31 de Julho de 2016), que ocupavam, respectivamente, os lugares de Presidente  
e 1º Vice-Presidente. 
(**) – Administrador Independente
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Conselho de Administração
Compete ao CA gerir as actividades da sociedade, 
bem como a sua representação e, em especial:

 •  Gerir os negócios sociais e praticar todos os ac-
tos relativos ao objeto social;

 •  Estabelecer a organização interna da empresa e 
elaborar os regulamentos e as instruções que jul-
gar conveniente;

 •  Contratar os trabalhadores da sociedade, estabe-
lecendo as respectivas condições contratuais, e 
exercer em relação aos mesmos o corresponden-
te poder directivo e disciplinar;

 •  Constituir mandatários com poderes que julgar 
convenientes;

 •  Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direi-
tos, móveis ou imóveis, incluindo participações 
sociais, e realizar investimentos, quando o enten-
da conveniente para a Instituição;

 •  Executar e fazer cumprir as deliberações da 
Assembleia Geral;

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

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

Os órgãos intermédios de apoio 
ao Conselho de Administração 
são designados por 
“Comissões Delegadas”;
As Comissões são estruturas dependentes do Con-
selho de Administração (CA) do BCGA, sem compe-
tências deliberativas, constituindo-se como fóruns 
privilegiados de controlo, debate e apoio à tomada 
de decisões, nomeadamente mediante a elaboração 
de recomendações; 

ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

Comissão de Controlo 
Interno (CCI)

Comissão de Gestão 
do Risco (CGR)

Comité de Gestão de 
Activos e Passivos 

(ALCO)

Comité de Controlo de 
Custos e Compras (C4)

Comité de Análise 
e Resolução (CAR)

COMISSÃO 
EXECUTIVA

Comité de 
Acompanhamento do 

Risco de Crédito (CARC)

Comité de Negócios 
e Produtos (CNP)

Comité de Património 
e Obras (CPO)

Comité de Risco 
Operacional e Controlo 

Interno (ROCI)
Comité de Crédito (CCR) 

ASSEMBLEIA GERAL CONSELHO FISCAL AUDITOR EXTERNO
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De acordo com os assuntos em análise existem 
as seguintes 2 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 de-
liberação de 24 de Novembro de 2014 do Conselho 
de Administração para ser dado cumprimento ao es-
tabelecido no Art. 13º do Aviso nº 1/2013, do BNA, 
é um órgão delegado do Conselho de Administração 
do Banco Caixa Geral Angola responsável pelo acom-
panhamento do sistema de controlo interno. É ainda 
responsável por assegurar a formalização e opera-
cionalização de um sistema de informação eficaz, su-
pervisionar a formalização e operacionalização das 
políticas e práticas contabilísticas, rever a informação 
financeira para publicação e divulgação, fiscalizar a 
independência e eficácia da auditoria interna, super-
visionar a função de compliance e supervisionar a 
actividade e a independência dos auditores externos.

Comissão de Gestão do Risco (CGR)
A Comissão de Gestão de Risco (CGR), criada por 
deliberação de 24 de Novembro de 2014, é um órgão 
delegado do Conselho de Administração do Banco 
Caixa Geral Angola e é responsável pela gestão e con-
trolo de risco. É ainda responsável por aconselhar o 
Conselho de Administração no que respeita à estraté-
gia do risco e sua implementação através do conjunto 
integrado de políticas e processos, procedimentos, li-
mites, controlos e sistemas com o fim de permanen-
temente identificar, avaliar, monitorizar e controlar os 
riscos e supervisionar a actuação da função de gestão 
de risco, como previsto no aviso nº 2/2013, de 22 de 
Março, sobre o sistema de controlo interno.

Comissão Executiva
A Comissão Executiva é o Órgão máximo de gestão 
e decisão do BCGA competindo-lhe definir, adminis-
trar, representar, dirigir e supervisionar a actividade 
do Banco. Suas principais funções são:

 •  Gerir os negócios sociais e praticar todos os ac-
tos relativos ao objecto social;

 •  Estabelecer a organização interna da empresa e 
elaborar os regulamentos e as instruções que jul-
gar conveniente;

 •  Contratar os trabalhadores da sociedade, estabe-
lecendo as respectivas condições contratuais, e 
exercer em relação aos mesmos o corresponden-
te poder directivo e disciplinar;

 •  Constituir mandatários com poderes que julgar 
convenientes;

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

 •  Executar e fazer cumprir as deliberações do Con-
selho de Administração e da Assembleia Geral;

 •  Exercer as demais competências que lhe sejam 
atribuídas por lei ou pelos estatutos e deliberar 
sobre quaisquer outros assuntos que não caibam 
na competência dos outros órgãos do Banco.

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

Os Comités Delegados são órgãos de decisão inter-
média, com poderes delegados pela Comissão Exe-
cutiva, para apreciar e decidir propostas relativas à 
implementação da estratégia de negócio e dos meios 
de suporte e apoio ao mesmo, bem como análise e 
acompanhamento do sistema de controlo interno e 
da gestão e controlo do risco;

Existem 8 Comités Delegados, a saber:
 •  Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO)
•  Comité de Controlo de Custos e Compras (C4)
•  Comité de Análise e Resolução (CAR)
•  Comité de Acompanhamento do Risco  

de Crédito (CARC)
•  Comité de Negócios e Produtos (CNP)
•  Comité de Património e Obras (CPO)
•  Comité de Risco Operacional e Controlo  

Interno (ROCI)
•  Comité de Crédito (CCR) 
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Comité de Gestão de Activos 
e Passivos (ALCO)
O ALCO é o órgão delegado da Comissão Execu-
tiva do BCGA responsável pelo processo ALM (As-
set-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.

Comité de Controlo de Custos 
e Compras (C4)
O Comité de Controlo de Custos e Compras é o 
órgão delegado da Comissão Executiva do BCGA 
responsável pela aprovação de realização de des-
pesas correntes e de investimento com cabimento 
orçamental entre o equivalente em Kwanzas a 2.000 
USD e 75.000 USD.

Comité Delegado de Análise 
e Resolução (CAR)
O CAR é um órgão deliberativo da Comissão Execu-
tiva (CE) responsável pela análise de situações cone-
xas com a prevenção de Branqueamento de Capitais 
e Combate ao Financiamento do Terrorismo.

Comité de Acompanhamento 
do Risco de Crédito (CARC)
O Comité de Acompanhamento do Risco de Cré-
dito é um órgão delegado da Comissão Executiva, 
responsável pela coordenação, apreciação, debate 
e decisão de assuntos relacionados com a gestão 
da carteira de crédito, garantindo o cumprimento de 
toda a regulamentação e decisões em vigor em ma-
térias de crédito, nomeadamente das emanadas pela 
administração e pela autoridade supervisora.

Comité de Negócios e Produtos (CNP)
O Comité de Negócios e Produtos é um órgão de-
legado da Comissão Executiva que tem por fim a 
dinamização das áreas comerciais, adequando e/ou 
concebendo novos produtos e serviços de acordo 
com a estratégia, imagem e o objectivo de satisfazer 
as necessidades dos Clientes-alvo do BCGA e ga-
rantir a actualização do preçário do BCGA de acordo 
com as condições do mercado.

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

Comité se Risco Operacional 
e Controlo Interno (ROCI)
O ROCI é um órgão delegado que tem por responsa-
bilidade auxiliar a Comissão Executiva (CE) e a Co-
missão de Controlo Interno (CCI) no acompanhamen-
to e reforço do sistema de controlo interno do BCGA.

Comité de Crédito (CCR)
O Comité de Crédito (CCR) é o órgão delegado 
da Comissão Executiva responsável por propor a 
estratégia e políticas de crédito e por analisar e 
decidir operações de crédito nos limites das suas 
competências e observando o Regulamento de 
Crédito em vigor.

As competências do CCR estão enquadradas nos 
limites fixados pela Lei e pela Caixa Geral de De-
pósitos e, no que respeita às operações relevantes, 
também pelos condicionalismos aprovados pelo 
Conselho de Administração do BCGA.
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PartAng 
51%

Jaime Freitas 12% António Mosquito 
12%

Sonangol 24%
Sonangol Holding 1%

Caixa Geral de 
Depósitos 100%

ACCIONISTAS
A distribuição do capital social em 31 de Dezembro de 2016, era a seguinte:

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%

UM BANCO LOCAL. UMA REDE GLOBAL.
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PRINCIPAIS INDICADORES

Indicadores e Rácios Principais Milhões AKZ

Em Milhões de AKZ, excepto percentagens 2015 2016 Dez ∆ 16/15
ACTIVIDADE
RESULTADOS LÍQUIDOS 9.447,3 12.372 31,0%

MARGEM FINANCEIRA 10.082,0 21.178,1 110,1%

MARGEM COMPLEMENTAR 8.737,0 4.315,1 -50,6%

PRODUTO BANCÁRIO 18.819,0 25.493,2 35,5%

MARGEM FINANCEIRA/PROD. BANCÁRIO 53,6% 83,1% +29,5 p.p.

CASH-FLOW OPERACIONAL 11.732,7 16.357,9 39,4%

VOLUME NEGÓCIOS(CREDITO LIQ.+DEPOSITOS) 320.623,4 342.478,8 6,8%

RENDIBILIDADE
RETURN-ON-EQUITY (ROAE) 22,8% 26,0% +3,2 p.p.

RETURN-ON-ASSETS (ROAA) 3,4% 3,9% +0,5 p.p.

ESTRUTURA

ACTIVO TOTAL 316.992,0 313.252,5 -1,2%

CRÉDITO (LÍQ.) 82.795,1 98.957,0 19,5%

PASSIVO TOTAL 273.261,5 261.878,6 -4,2%

RECURSOS TOTAIS CLIENTES 237.828,3 243.521,9 2,4%

TRANSFORMAÇÃO 35,9% 42,7% +6,8 p.p.

FUNDOS PRÓPRIOS 43.730,5 51.373,9 17,5%

Nº UNIDADES NEGÓCIO 40 41 2,5%

Nº COLABORADORES 552 564 2,2%

EFICIÊNCIA

COST TO INCOME 41,5% 39,2% -2,3 p.p

COLABORADORES/AGÊNCIA 13,8 13,4 -2,7%

CUSTOS ESTRUTURA/ACTIVO MÉDIO 2,5% 2,8% +0,3 p.p.

ACTIVO MÉDIO/COLABORADOR 4,2 3,8 -10,0%

SOLVÊNCIA/AUTONOMIA

FUNDOS PRÓPRIOS/ACTIVO 13,8% 16,4% +2,6 p.p.

FUNDOS PRÓPRIOS/PASSIVO 16,0% 19,6% +1,4 p.p.

SOLVABILIDADE REGULAMENTAR 25,0% 22,7% -2,3 p.p

QUALIDADE dos ACTIVOS

CRÉDITO BRUTO 85.482,2 104.092,2 21,8%

PROVISÕES CRÉDITO 2.687,1 5.135,3 91,1%

CRÉDITO VENCIDO 573,8 8.639,0 1405,7%

PROVISÕES/CRÉDITO BRUTO 3,1% 5,3% +2,2 p.p.

PROVISÕES/CRÉDITO VENCIDO 468,3% 64,1% -404,3 p.p

LIQUIDEZ

Rácio Liquidez 59,6% 81,3% +21,7 p.p.

Rácio Liquidez (excl Titulos) 10,5% 23,3% +12,7 p.p.

CÂMBIO

Taxa Câmbio USD/AKZ 135,315 165,903 22,6%

Taxa Câmbio EUR/AKZ 147,832 185,379 25,4%



Enquadramento  Macroeconómico
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Macro-económicos 2014 2015 2016 Var. (2016 vs 2015)

PIB (Tx. Cresc. Real) 4,8% 3,0% 1,1% -1,9%

PIB Petrolifero -2,6% 6,5% 0,8% -5,7%

PIB n/ Petrolifero 8,2% 1,5% 1,2% -0,3%

PIB Nominal (MM AKz) 12.462 12.321 16.880 4.559

Inflação 7,5% 14,3% 38,5% 24,2%

Petróleo

Produção Anual (m Barris) 610.161 649.529 654.591 5.062

Produção Média Diária (m/B/d) 1.672 1.780 1.793 0,8%

Preço Médio ($/b) 96,9 50,0 40,9 -18,2%

Diamantes

Produção (mil quilates) 8.685 9.019 8.964 -0,6%

Preço Médio ($/quilate) 114 131 118 -9,9%

Deficit Fiscal (% PIB) -6,6% -3,3% -5,9% -2,6%

Fonte: Relatório de Fundamentação do OGE de 2017

ENQUADRAMENTO 
MACROECONÓMICO

A Economia Angolana continuou em 2016 a 
sofrer os efeitos da queda do preço do pe-
tróleo iniciada em meados de 2014 e que 

prolongou até 2016. A queda do preço do petróleo 
no mercado internacional, provocou a desacelera-
ção de forma acentuada da economia, tendo o PIB 
decrescido de 4,8% em 2014, para 1,1% em 2016, 
após o registo de 3,0% em 2015.

A forte queda registada no Preço Médio por Barril 
(“pmb”) do petróleo (-48,4% em 2015 e -18,2% em 
2016), não compensada pelo aumento da produção 
(6,5% em 2015 e 0,8% em 2016) gerou uma redu-
ção das receitas fiscais (o petróleo representa 97% 
das exportações e 45% do PIB). Por conseguinte, o 
quadro macro-económico de deficit fiscal resultou 
numa forte depreciação do Kwnaza face ao Dólar 
Norte Americano, que resultou numa elevada pressão 
inflacionista. A inflação disparou do nível histórico de 
um dígito de 7,5% em 2014, para 14,3% em 2015 e 
41,9% em 2016.

De realçar a elevada correlação entre a inflação e 
a depreciação cambial registada nos referidos anos 
(2015: 22,8%; 2016: 34,63%), que no conjunto re-
presentam uma depreciação acumulada de 57,43% 
em dois (2) anos.

Os diamantes que representam o segundo bem de 
exportação de Angola (cerca de 2% das exporta-
ções), registaram igualmente uma performance ne-
gativa, marcada pela redução do preço médio por 
quilate em -9,9% (2015: USD 131; 2016: USD 118) e 
pela redução da produção em -0,6%.

O fraco desempenho do sector petrolífero em 2016, 
não compensado pelo sector não petrolífero e o es-
tímulo orçamental à economia através da despesa 
pública, conduziu ao incremento do deficit fiscal que 
aumentou de -3,3% em 2015 para -5,9% em 2016.

Para que o Estado materializasse as suas funções 
(sociais e outras), os deficits foram financiados com 
recurso ao endividamento interno e externo (sobretu-
do ao nível das linhas de financiamento negociadas 
entre Estados).

Em síntese, os principais factores que afectaram o 
crescimento da Economia Angolana em 2016 foram:

 •  Factores Internos: (i) os desafios técnicos rela-
cionados com a produção petrolífera e Gás Na-
tural (Angola LNG), (ii) dificuldades ao nível do 
processo de substituição das importações pela 
produção interna (desafios intrínsecos à diversifi-
cação da economia) e (iii) efeitos decorrentes do 
aumento dos preços internos (inflação);

 •  Factores Externos: (i) agravamento da queda das 
cotações do petróleo no mercado internacional, 
(ii) desaceleração económica da China e (iii) a vo-
latilidade da economia internacional, que afectou 
todas commodities, incluindo os diamantes (in-
certeza macro-económica global).
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Depreciação Monetária e Inflação 2014 2015 2016 Var. (2016 vs 2015)

1. Depreciação Anual Acumulada 1,3% 22,8% 34,6% 11,8%

2. Inflação 7,5% 14,27% 41,95% 27,7%

Diferença (2-1) 6,2% -8,5% 7,3%

Fonte: Relatório de Fundamentação – OGE de 2017 e BNA

Produção, Procura e Preços
A taxa de crescimento real do PIB não Petrolífero 
estimado para 2016 é de 1,2% (0,3% abaixo do nível 
registado em 2015). No entanto, a taxa de crescimen-
to do PIB não petrolífero em 2016 foi superior à taxa 
de crescimento real do PIB global em 2016 (1,1%). O 
desempenho do PIB não Petrolífero em 2016 reflecte 
as seguintes tendências:
 •  Sectores em Expansão: (i) Energia: 19,9%, (ii) 

Agricultura: 6,7%; (iii) Construção: 3,2% e (iv) 
Pescas: 1,7%;

 •  Sectores em Contracção: (i) Indústria Transforma-
dora: -3,9%, (ii) Diamantes: -0,6% e (iii) Serviços 
Mercantis: 0,0%.

De realçar que a estratégia económica nacional de 
substituição gradual das importações pela produção 
interna está fortemente dependente da revitalização 
e expansão da Indústria Transformadora. No entanto, 
este sector registou, em 2016, uma taxa de crescimen-
to real do PIB de -3,9%. Esta tendência é explicada 
pelas restrições cambiais resultantes do desempenho 
do sector petrolífero (reduções significativas da cota-
ção no mercado internacional). A queda do preço do 
petróleo conduziu também à existência de constrangi-

mentos ligados ao acesso às divisas para a importação 
da matéria prima e componentes industriais.

Perante um cenário de crise de receitas fiscais, as 
Autoridades Monetárias, nos últimos dois anos (2015 
e 2016), empreenderam uma política de acentuada 
desvalorização cambial, que teve como consequên-
cia uma forte pressão inflacionista.

Assumindo que os bens importados representam 
mais de dois terços do consumo interno, deveria ha-
ver uma correlação perfeita entre a (1) Depreciação 
do Kwanza face ao Dólar e a (2) Inflação. Por conse-
guinte, a diferença entre a Segunda (2ª) e a Primeira 
(1ª) e deveria ser nula ou positiva (2014 e 2016). Isto 
é, o efeito da Depreciação é reflectido na totalidade 
na Inflação. A não ocorrência desta tendência, como 
se verificou em 2015, pode reflectir dois factores:
 •  Efeito retardado (impacto no ano seguinte) da De-

preciação monetária na economia real (Inflação);
 •  Utilização de outros instrumentos (de Política 

Monetária ou não) para “enxugar” a liquidez no 
mercado (ex.: Taxa de Reserva Obrigatória, alter-
nativas atractivas ao consumo, tais como o nível 
de remuneração da Dívida Pública – investimento 
em detrimento do consumo).
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MM USD 2014 2015 2016

Receitas 42,8 25,0 21,0

   Petrolíferas 28,9 14,0 9,3

      % das Receitas 67,5% 56,1% 44,1%

Despesas 50,8 28,5 27,0

   Correntes 35,6 22,5 21,2

   Investimento 15,1 6,0 5,8

Saldo Global -8,0 -3,5 -6,0

Var. (%) -56% 71%

% do PIB -6,4% -3,5% -5,9%

Fonte: Rel. Fundamentação, OGE 2016 e BNA
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Finanças Públicas

Receitas Fiscais
As contas fiscais no último triénio (2014 – 2016) re-
flectem o decréscimo progressivo das:

 •  Receitas Ficais Totais: reduziram de USD 42,8 MM 
em 2014 para USD 21,0 MM em 2016, uma redu-
ção de 50,9% no triénio;

 •  Receitas Petrolíferas: o peso relativo das Receitas 
Petrolíferas face as Receitas Fiscais totais reduzi-
ram de 67,5% das Receitas Totais em 2014, para 
44,1% das Receitas totais. Ou seja, no triénio as 
Receitas Petrolíferas reduziram de USD 28,9 MM 
em 2014, para USD 9,3 MM em 2016, uma redu-
ção de 67,9% no triénio.

Esta descida abrupta das receitas fiscais retira ao 
Estado a capacidade para a continuidade da política 
de consolidação fiscal e incentiva o recurso à Dívida 
Pública para financiar as políticas públicas orientadas 
para a sustentabilidade e coesão do Estado.

Despesas Fiscais
Do lado da Despesa Pública, verifica-se:

 •  Despesas de Investimento: uma redução sig-
nificativa das Despesas de Investimento, tendo 
esta reduzido de USD 15,1 MM em 2014, para 
USD 5,8 MM em 2016. Esta redução abrupta do 
Investimento, em consistência com as Receitas 
Fiscais, é explicada pela implementação de uma 
política de selecção mais criteriosa dos projectos 
públicos a serem implementados e a consequente 
prorrogação de outros projectos em pipeline. Re-
gista-se que a taxa de redução das Despesas de 
Investimento no triénio (-61,7%) é muito superior 
à taxa de redução das Receitas Fiscais no triénio 
(-50,9%);

 •  Despesas Correntes: registaram uma redução de 
-40,4%, no triénio (2014: 35,6 MM; 2016: USD 
21,2 MM), taxa inferior à redução das Receitas 
Fiscais no triénio (-50,9%).
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Análise Consolidada
Em termos consolidados, conclui-se que no triénio 
o nível da redução das Despesas Públicas  (-46,7%) 
foi consistente com a redução das Receitas Fiscais 
(-50,9%). No entanto, apesar dos esforços em-
preendidos pelo Estado, o saldo fiscal foi negativo. 
Relativamente a 2016, o deficit fiscal foi de 6 MM, 
o que representou cerca de 5,9% do PIB.

Dívida Pública
Em 2016, a Dívida Pública atingiu USD 56,5 MM, 
tendo representado 55,5% do PIB. Foi mantida a ten-
dência do aumento do endividamento público, sendo 
que no triénio (2014 – 2016) a Dívida Pública Interna 
registou uma variação de 40,2%  e a Dívida Pública 
Externa registou uma variação de 31,2%.

(MM USD) 2014 2015 2016 Var. (2016-2014)

Dívida Pública

Interna 21,4 26,5 30,0 40,2%

Externa 20,2 22,2 26,5 31,2%

Total 41,6 48,7 56,5 35,8%

PIB (MM USD) 121,2 91,0 101,7

(Dívida/PIB) 34,3% 53,5% 55,5%

Fonte: Rel. Fundamentação, OGE 2017 e Diversos
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Em termos relativos, o peso da dívida face ao PIB 
registou aumentos. Em 2014, o peso da dívida face 
ao PIB foi de 34,3%. No entanto, face ao aumento do 
endividamento conjugado com o fraco desempenho 
da economia, o peso da Dívida face ao PIB aumen-
tou para 55,5%.

Admitindo a necessidade de suportar o crescimen-
to económico, através do investimento público, em 
2017 (cenário de fraco desempenho das receitas pe-
trolíferas), conclui-se que:

 •  Irá registar-se um aumento de déficit fiscal;
 •  Que será financiado com recurso à Dívida Pública;
 •  O peso relativo da Dívida face ao PIB irá aumentar.

No entanto, de acordo com os standards interna-
cionais, o peso da dívida face ao PIB em Angola 
encontra-se em níveis sustentáveis, havendo inclu-
sivé margem para o aumento da dívida face ao PIB 
nos próximos anos.
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Política e Agregados Monetários

Depósitos
Em Dezembro de 2016, o valor dos Depósitos em 
Moeda Nacional (“MN”) ascenderam a USD 29,5 
MM, enquanto os Depósitos em Moeda Estrangeira 
(“ME”) atingiram os USD 13,1 MM. 

Relativamente ao Depósitos em MN, registou-se 
uma redução de 4,5%, quando denominadas em 
USD, motivado essencialmente pela desvalorização 
cambial ocorrida em 2016, em AKz os Depósitos em 
MN registaram um aumento de 17,1% (2015: AKz 
4.185.205 M; 2016: AKz 4.901.468 M).

No que se refere a ME não afectada pela desvaloriza-
ção cambial, registou-se um decréscimo de -7,1%, 
em resultado da nova Política cambial implementada 
em 2011. Um dos impactos da implementação da 
nova Lei Cambial para o sector petrolífero é o de-
créscimo irreversível que se irá verificar nos próximos 
anos ao nível dos Depósitos em ME. Em 2015, os 
Depósitos em ME representaram 30,7% do total dos 
Depósitos, contra 31,3% em 2016.

Expurgando o efeito cambial, os depósitos serão ca-
racterizados, no futuro, pelo aumento dos Depósitos 
em MN, em detrimento dos Depósitos em ME.

A previsão de um crescimento económico mais ro-
busto para os próximos anos, poderá contrariar a 
tendência de redução dos depósitos, verificada em 
2016, mesmo considerando o eventual efeito de des-
valorização, que, a ocorrer, será moderado face às 
desvalorizações ocorridas nos dois últimos anos.

Créditos (M USD) Dez-15 Dez-16 Var. (%)

Moeda Nacional 19.654 17.992 -8,5%

Moeda Estrangeira 10.618 7.676 -27,7%

Total 30.272 25.668 -15,2%

Fonte: BNA e Diversas
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Depósitos (M USD) Dez-15 Dez-16 Var. (%)

Moeda Nacional 30.928 29.544 -4,5%

Moeda Estrangeira 14.108 13.105 -7,1%

Total 45.036 42.649 -5,3%

Fonte: BNA e Diversas
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Créditos
Os efeitos conjugados da (i) “desdolarização” da 
economia, (ii) da Nova Lei Cambial dos Petróleos e 
(iii) da Desvalorização cambial do AKz face ao USD, 
resultou na redução dos créditos, tando em MN, 
como em ME, quando denominados em USD.

Desde 2011 que se tem assistido ao aumento do 
Crédito em AKz em detrimento do Crédito em USD. 
Expurgando o efeito cambial, o Crédito em MN re-
gistou um aumento de 12,2% em 2016, comparati-
vamente a 2015 (2015: AKz 2.659.596 M; 2016: Akz 
2.984.966 M)

No que se refere ao Crédito em ME, este registou um 
decréscimo de 27,7% em 2016 (2015: USD 10.618 
M; 2016: USD 7.676 M). O peso do Crédito em ME 
reduziu de 35,1% em 2015 para 29,9% em 2016.

O contexto económico internacional e as politicas 
económicas de “desdolarização” da economia, per-
mitem-nos concluir que a tendência do decréscimo 
do Crédito em ME, deverá ser irreversível.

Conclui-se que os resultados da nova política mone-
tária adoptada a partir de 2011, são bastante visíveis 
nas carteiras de depósitos e de créditos do sistema 
financeiro nacional, caracterizado pelo aumento do 
peso da MN em detrimento da ME. A eliminação dos 
dólares como moeda para transacções internas, per-
mitiu reservá-lo essencialmente para o pagamento 
dos compromissos externos, quer de empresas, quer 
de particulares.
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Taxas Directoras – BNA dez-15 jan-16 mar-16 abr-16 jun-16 dez-16 Variação

Taxa Básica BNA 11,00% 12,00% 14,00% - 16,00% 16,00% 5,00%

Taxa Facilidade de Cedência 13,00% 14,00% 16,00% - 20,00% 20,00% 7,00%

Taxa Facilidade de Absorção 1,75% - 2,25% - 7,25% 7,25% 5,50%

Coeficiente de Reserva (akz) 25,00% - - 30,00% - 30,00% 5,00%

Decisões do Comité  
de Política Monetária
Durante o exercício de 2016, o Comité de Política 
Monetária utilizou os Instrumentos de Política Mo-
netária disponíveis, para exercer políticas restritivas 
e de controlo da liquidez e da inflação. 

A acção do Comité de Política Monetária resultou 
no aumento entre 5% e 7%, das seguintes taxas (i) 
Básica do BNA, (ii) de Facilidade de Cedência, (iii) 
de Facilidade de Absorção e (iv) de Coeficiente de 
Reserva em MN. 

Este aumento ocorreu nos níveis e datas abaixo in-
dicados:

 •  Em Janeiro-16, (i) a Taxa Básica do BNA foi au-
mentada de 11% para 12% e (ii) a Taxa de Faci-
lidade Permanente de Cedência de Liquidez foi 
aumentada de 13% para 14%;

 •  Março de 2016 - a Taxa Básica do BNA foi au-
mentada de 12% para 14%; a Taxa de Facilidade 
Permanente de Cedência de Liquidez foi aumen-
tada de 14% para 16% e a Taxa de Absorção de 
Liquidez aumentou de 1,75%, para 2,25%;

 •  Abril de 2016 - o Coeficiente de Reservas Obriga-
tórias em MN foi aumentado de 25% para 30%;

 •  Junho-16 - a Taxa Básica do BNA foi aumentada 
de 14% para 16%; a Taxa de Facilidade Perma-
nente de Cedência de Liquidez foi aumentada de 
16% para 20% e a Taxa de Facilidade Perma-
nente de Absorção da Liquidez foi aumentada de 
2,25% para 7,25%.

Uma das consequências visíveis da Política Mone-
tária restritiva implementada em 2016, foi o forte au-
mento das Taxas de Juro Base (Luibor), para todos 
os prazos incluindo a overnight.
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Taxas de Juro
Ao longo de 2016 verificou-se um aumento médio de 
50,9% ao nível das taxas Luibor para vários prazos 
(1m, 3m, 6m, 9m, 12m), com excepção da Overnight 
(“O/N”), que registou uma variação mais acentuada:

Apenas a O/N se configura como uma taxa “origi-
nada” pelo mercado. Esta registou uma variação de 
106,6%, entre Janeiro-16 e Dezembro-16. De real-
çar que a O/N registou dois (2) saltos significativos, 
sendo: 
 •  Maio-16: Abril-16: 11,01%; Maio-16: 14,01%;
 •  Novembro-16: Outubro-16: 14,47%; Novem-

bro-16: 22,35%.
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Variação da Luibor (2016)

12M 9M 6M 3M 1M O/N

Luibor 12m 9M 6M 3M 1m O/N

Máxima 20,17% 16,65% 18,30% 18,23% 17,41% 23,35%

Média 17,55% 16,46% 16,13% 15,54% 14,14% 13,93%

Variação 6,95% 6,79% 5,79% 6,16% 5,94% 12,34%

Mínima 13,22% 12,86% 12,51% 12,07% 11,47% 11,01%

Fonte: BNA; (*) Variação entre a Máxima e a Mínima

Em adição, destaca-se que a O/N registou um ní-
vel inferior aos restantes prazos entre Janeiro-16 
e Setembro-16, seguido de uma inflexão iniciada 
em Outubro-16 e que a colocou no nível mais alto, 
comparativamente aos restantes prazos, a partir de 
Novembro-16.

 No global, a tendência verificada ao nível da evolu-
ção das taxas Luibor, com fortes crescimentos, so-
bretudo em Maio e Novembro, reflete um conjunto 
de factores, dos quais se destacam:
 •  O nível de inflação ocorrida em 2016 (41,95%);
 •  O nível das Reservas Obrigatórias em MN 

(foi aumentado em Abril-16 de 25% para 30%);
 •  A escassez de liquidez, motivada entre outros fac-

tos, pela forte depreciação do AKz face ao USD.
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Evolução da Taxa de Câmbio
A política de estabilização cambial e a “desdolari-
zação” da economia encetada pelo BNA, a partir 
de 2011, cujo instrumento estruturante é o “Novo 
Regime Cambial Aplicável ao Sector Petrolífero” 
(aprovado em Janeiro de 2012 e com a última fase 
concluída em Outubro de 2013), permitiu a obtenção 
de um nível elevado de estabilidade cambial, inflação 
e previsibilidade dos preços, até meados de 2014. 
No entanto, o choque petrolífero observado no final 
de 2014, conduziu a uma depreciação acentuada do 
Kwanza face ao dólar americano e consequentemen-
te uma subida generalizada dos preços.

Posição Externa
De um montante total de USD 24,3 MM em Dez-15, 
as Reservas Internacionais Líquidas (“RIL”) atingiram 
USD 21,4 MM em Dez-16, ou seja, entre Dez-15 e 
Dez-16, as RIL registaram uma redução de USD 2,9 
MM (-11,8%).

A tendência de redução das RIL está associada ao 
desempenho das exportações e da consequen-
te capacidade do Estado em mobilizar recursos 
cambiais, através de impostos sobre a exportação 
(petróleo e diamantes). No entanto, apesar da ten-
dência decrescente do nível das RIL (queda de 11% 
em 12 meses), do ponto de vista macro-económico, 
deve-se realçar o seguinte:

 •  O nível das RIL (Dez-16: USD 21,4 MM) são sufi-
cientes para garantir entre seis (6) a oito (8) meses 
de importação (em linha com o benchmarking in-
ternacional);

 •  As RIL são 1,63 vezes superiores ao montante 
dos Depósitos em ME, nos Bancos Comerciais 
(Dez-16: USD 13,1 MM);

 •  As RIL representam 80,8% da Dívida Pública Ex-
terna (Dez-16: USD 26,5 MM)

Em síntese, do ponto de vista macroeconómico, a 
posição externa mantém-se equilibrada, apesar dos 
deficits fiscais observados no último triénio.
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Tx. de Câmbio 2013 2014 2015 2016

USD / Akz 97,619 102,860 135,320 165,903

Depreciação 5,37% 31,56% 22,60%

Fonte: Relat. Fundamentação OGE-2017 e BNA

Perante a forte queda do preço do petróleo no mer-
cado internacional (2014: 96,9; 2015: 50; 2016: 40,9) 
e uma desvalorização acumulada de 66,6% em dois 
(2) anos, a capacidade das Autoridades Monetárias 
para intervir no mercado cambial reduziu significati-
vamente. Este facto conduziu a elevada desvaloriza-
ção cambial ocorrida nos dois (2) últimos anos, que 
foi de 54,16%.
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ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

Risco Soberano
Não foram observadas melhorias ao nível do Rating 
da República de Angola, cujo o Outlook permaneceu 
negativo. De acordo com as Agências de Rating, o 
fundamental para suportar o Outlook negativo é o 
“shock” petrolífero e consequente o deficit externo 
e fiscal:

Agências Rating Outlook Data*

Fitch B Negativo 23-set-16

Moody’s B1 Negativo 14-nov-16

Standard & Poors B Negativo 10-fev-17

(*) – Data da última Revisão

De acordo com a Moody’s (14-Nov-16), a República 
de Angola possui o Rating B1, com Outlook Nega-
tivo, suportado por esta Agência, pelos seguintes 
indicadores:

 •  Factores Positivos: o nível substancial de Reser-
vas Financeiras; o ambicioso Plano para a Diver-
sificação da economia, para além do petróleo e a 
melhoria da capacidade e experiência na imple-
mentação de políticas macroeconómicas, acumu-
ladas ao longo dos últimos anos, caracterizados 
pelo “shock” petrolífero.

 •  Desafios: (i) estrutura económica fortemente vul-
nerável ao “shock” petrolífero, (ii) receitas fiscais 
fortemente dependentes do sector petrolífero e 
(iii) fraca capacidade institucional.

Para a Standard & Poors a economia angolana per-
manece vulnerável. O deficit externo e fiscal conti-
nuará relativamente alto, devido ao fraco crescimento 
económico, condicionado pelo baixo nível do preço 
do petróleo. Em adição, a S&P estima que nos pró-
ximos dois (2) anos, a subida do preço do petróleo 
contribuirá para reduzir o deficit fiscal, enquanto o 
deficit corrente estabilizará num nível mais baixo, re-
lativamente aos dois (2) anos anteriores.

A S&P poderá rever o Outlook para “Estável”, se o 
aumento do preço do petróleo contribuir para a me-
lhoria do deficit externo e fiscal ou a um crescimento 
económico superior à estimativa actual.



Marketing e Comunicação



BANCO CAIXA GERAL ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2016 | 25

 

MARKETING 
E COMUNICAÇÃO

Em linha com o plano estratégico do Banco, 
2016 foi um ano pautado pela continuação do 
apoio às Artes, numa perspectiva culturalmen-

te integradora e que potencie a promoção de artistas 
portugueses e angolanos. 

Foi incrementada a parceria com o Instituto Ca-
mões onde se realizou uma exposição alusiva ao 
mês da Mulher sob o tema “Reencontros” bem 
como uma exposição realizada no Memorial An-
tónio Agostinho Neto da artista Iris Chocolate sob 
o tema “O Sombreiro”, inspirado no romance do 
escritor angolano Pepetela. 

O Festival Caixa Luanda, realizado em Outubro e 
com a participação de artistas portugueses como 
Ana Moura, Maria Ana Bobone, Gizela João e a 
angolana Ary, marcou novamente o cartaz cultural 
do país num evento dedicado ao Fado e que reuniu 
um total de 2500 pessoas em 2 dias de espectá-
culo, um no CineAtlântico e outro, mais intimista, 
num lugar icónico da cidade de Landa, a Fortaleza 
de São Miguel.

Através da Marca Caixa Luanda, o Banco esteve pre-
sente no Angola Restaurant Week, evento que facilita 
o acesso aos melhores restaurantes da cidade a pre-
ços acessíveis e cujos resultados revertem a favor de 
Instituições de Solidariedade Social.

Em 2016, o Banco adoptou uma política de patrocínios 
e parcerias com organizações e entidades culturalmen-
te responsáveis pela dinamização da Arte no País. 

Alargando o apoio Institucional às áreas de Ensino 
e Formação, estivemos também presentes no “1º 
Congresso Internacional de Direito do Trabalho”, 
que contou também com a participação do Tribunal 
Constitucional, da Faculdade de Direito da Universi-
dade Agostinho Neto e da Faculdade de Direito da 
Universidade Católica.

Inserido nas iniciativas de Responsabilidade So-
cial, em 2016 e atendendo à crise/escassez de 
medicamentos no mercado, o Banco realizou duas 
doações de medicamentos e consumíveis uma ao 
Hospital Municipal de Cacuaco e outra ao Hospital 
Pediátrico de Luanda. 
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Produtos e Serviços
Durante o ano de 2016 o Banco lançou alguns pro-
dutos de aforro, direccionados para os clientes par-
ticulares do segmento afluent. Cumpre aqui salien-
tar o Depósito a Prazo DP + Prémio que tinha como 
objectivo a captação de novos recursos em moeda 
nacional e o Depósito a Prazo Caixa Luanda, produto 
comemorativo e alusivo ao Festival Caixa Luanda 

Dedicado aos nossos clientes empresa, foi lançado 
o produto Super Conta Negócios, que permite a ges-
tão dinâmica da tesouraria aplicando excessos de 
liquidez e facilitando o acesso a crédito em caso de 
deficit. Este produto inovador no mercado, foi pro-
movido e publicamente apresentado em Setembro, 
num evento em formato Business Breakfast no Hotel 
Trópico em Luanda.

Sistemas de Pagamento 
Em cumprimento do plano estratégico definido, o 
ano de 2016 manteve o foco na segmentação de 
clientes empresas e particulares affluent, com o ob-
jectivo de melhorar os níveis de serviço e dinamizan-
do o crescimento do negócio e consequentemente a 
melhoria dos níveis de rentabilidade.

Média Transacções / Mês

Caixa Angola OIC’S

2014 200 146

2015 245 161

2016 264 196

TPA’s Activos Índice Actividade Anual

Caixa Angola Caixa 
Angola

OIC’S

2014 741 - -

2015 953 53% 56%

2016 1225 49% 55%

TPA’s

Média Transacções / Dia

Caixa Angola OIC’S

2014 166 199

2015 187 216

2016 193 225

Taxa de Operacionalidade

Caixa Angola OIC’S

2014 93% 91%

2015 96% 93%

2016 96% 94%

ATM’s Activos

Caixa Angola OIC’S

2014 65 2484

2015 79 2659

2016 80 2845

ATM’s
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Caixa Directa
Em 2016 o Banco manteve o foco na melhoria do 
nível do serviço prestado aos clientes, efectuando 
desenvolvimentos no serviço Caixadirecta Ango-
la, com o objectivo de ajustá-lo cada vez mais às 
necessidades dos clientes Empresas e Particulares 
destacando-se a implementação da funcionalida-

2016

Tipo de Serviço Tipo de Cliente Nº de Contratos Var. Mês Var. Trimestre Var. Ano

Internet Banking
Empresa 2708 34 120 606

Particular 11910 263 822 3516

Mobile Banking
Empresa 831 21 82 421

Particular 8350 248 789 3337

Tablet Bankin
Empresa 814 20 81 415

Particular 8034 236 756 3201

Total 14618 297 942 4122

2015

Tipo de Serviço Tipo de Cliente Nº de Contratos Var. Mês Var. Trimestre Var. Ano

Internet Banking
Empresa 2102 53 163 608

Particular 8394 245 811 3706

Mobile Banking
Empresa 410 32 110 350

Particular 5013 235 766 3401

Tablet Bankin
Empresa 399 31 109 341

Particular 4833 222 738 3316

Total 10496 298 974 4314

de de pagamento de impostos à Direcção Nacio-
nal de Impostos disponibilizada para empresas e 
particulares.

A adesão ao Caixadirecta Angola para os segmentos 
de Empresas e Particulares aumentou 22% e 30%, 
respectivamente, o que corresponde a um cresci-
mento de 28% relativamente ao exercício de 2015.
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Cartões de Débito
Em 2016 foi alterada a imagem dos nossos cartões, 
que agora se traduz numa imagem mais corporativa 
e internacional, alusiva ao accionista de referência 
bancário, CGD e às Artes.

Em Dezembro de 2016, o Caixa Angola contava com 
25.889 cartões efectivos e 17.456 activos, represen-
tando assim uma taxa de actividade de 67,43%.

2016

Tipo de Cartão Efectivos Activos Taxa  
Actividade

CARTAO MULTI CAIXA P S/GUARDA PIN POS 11 10 91%

CARTAO MULTI CAIXA P S/GUARDA PIN 3833 2778 72%

CARTAO MULTI CAIXA N/P S/GUARDA PIN 22045 14668 67%

Total 25919 17460 67%

2015

Tipo de Cartão Efectivos Activos Taxa  
Actividade

CARTAO MULTICX NP S/GUARDA PIN POS 1 0 0%

CARTAO MULTI CAIXA P S/GUARDA PIN POS 14 10 71%

CARTAO MULTI CAIXA P S/GUARDA PIN 1589 969 61%

CARTAO MULTI CAIXA N/P S/GUARDA PIN 20607 14224 69%

Total 22242 15216 68%

123456789012345

12/2017

NUNO GOMES

AF_CaixaAngola Cartao Debito 85x53_cv.pdf   1   12/02/16   15:16
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2016

Tipo de Cartão Efectivos Activos Taxa  
Actividade

Cartão Crédito-Caixa Totta Classic 301 232 77%

Cartão Crédito-Caixa Totta Gold 812 707 87%

Cartão Crédito Class - Colaboradores 72 60 83%

Cartão Crédito Gold - Colaboradores 76 68 89%

TAP_GOLD Cartão Crédito - TAP Visa 491 448 91%

Total 1752 1515 86%

2015

Tipo de Cartão Efectivos Activos Taxa  
Actividade

Cartão Crédito-Caixa Totta Classic 627 497 79%

Cartão Crédito-Caixa Totta Gold 957 799 83%

Cartão Crédito Class - Colaboradores 71 56 79%

Cartão Crédito Gold - Colaboradores 33 27 82%

TAP_GOLD Cartão Crédito - TAP Visa 624 514 82%

Total 2312 1893 82%

Cartões de Crédito
Resultado da conjuntura económica, o Banco viu 
necessidade de alterar a sua política de concessão 

de cartões de crédito VISA, tendo este negócio de-
crescido significativamente quer em cartões efectivos 
como activos.
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Reclamações 
A área de Qualidade e Apoio ao Cliente efectua uma 
análise detalhada de todos os processos e procedi-
mentos que geram cada reclamação, redesenhan-
do-os sempre que necessário com o objectivo de 
melhorar o serviço ao cliente.

Esta área, em conjunto com o Gabinete de Compliance 
e das Direções Comerciais garantem a resposta aos 
clientes de acordo com a regulamentação em vigor.

Enquadrado na conjuntura económica do País, ve-
rificou-se um aumento de reclamações referentes a 

Resumo Reclamação 2016

Mês Nº  
Recl. OPE’S Invisiveis 

Correntes
Conversão  
de Credito

Transferência 
Interbancária

Despesas de 
Manutenção

Levantamento 
ME Outros

Janeiro 14 6 5 1 - - 1 1

Fevereiro 19 4 8 - 1 - 3 3

Março 18 5 6 2 5 - - -

Abril 34 7 20 - 2 1 2 2

Maio 25 11 8 1 1 - 1 3

Junho 26 10 8 - 4 - - 4

Julho 30 17 5 - 2 2 2 2

Agosto 28 9 10 - 3 - 4 2

Setembro 16 5 7 - 2 - 2 -

Outubro 17 7 9 - - - 1 -

Novembro 8 1 7 - - - - -

Dezembro 13 3 6 - 2 - 2 -

Total 248 85 99 4 22 3 18 17

operações que envolvem moeda estrangeira, nomea-
damente sobre transferências em moeda estrangeira 
para o exterior. 

Para garantir a melhor resposta aos clientes, o Ban-
co dispõe de uma aplicação que suporta o registo 
e controlo de reclamações, facilitando uma gestão 
mais eficiente e uma resolução rápida das reclama-
ções dos clientes, melhorando níveis de serviço de 
resposta aos clientes e de acordo com a regulamen-
tação da Supervisão Bancária. 



Recursos Humanos
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RECURSOS HUMANOS

O ano de 2016 fica marcado pelo forte investi-
mento na identificação do potencial dos seus 
colaboradores. Foram feitos Assessments a 

167 colaboradores da banda de coordenação, iden-
tificados com base no desempenho dos dois últimos 
anos, e realizado um questionário de Feedback de 
360º aos colaboradores da banda de gestão com o 
intuito de aferir as competências a melhorar.

Foi também um ano de ajustamento na área forma-
tiva com a adopção de novo modelo de formação 
mais corporativo (indo desta forma ao encontro do 
modelo estabelecido pela CGD) ainda que adaptado 
à realidade local. 

Em Maio foi implementado o Registo de Controlo de 
Assiduidade Biométrico que veio criar uma maior res-
ponsabilização por parte das hierarquias e aumentar 
a produtividade na Direcção de Recursos Humanos 
através da forte diminuição do Trabalho Administrativo 
relacionado com o processamento salarial. Outro fac-
tor positivo e muito relevante foi a evidente melhoria 
no processo de registo e controlo das Horas Extras.

No âmbito da equidade funcional e salarial, houve a 
necessidade de reclassificar o Qualificador de Fun-
ções e a Tabela Salarial. Nesse sentido, em Agosto 
foi implementado o novo modelo de qualificador de 
funções associado a uma nova Tabela Salarial, que, 
para além dos grupos salariais, com intervalos míni-
mos e máximos, passou a incluir subníveis para cada 
um dos grupos permitindo uma maior equidade e 
transparência do processo.

Em 2016 foi também implementado um modelo de 
Gestão de Carreiras que permitiu, através de mobi-
lidade interna, colmatar 31 necessidades evitando o 
recurso a recrutamento externo.

Com vista a melhorar a qualidade de vida dos cola-
boradores no âmbito do serviço de saúde preventi-
va, 573 colaboradores fizeram consultas de Medici-
na do Trabalho.

Em Dezembro de 2016, cumprindo com o exigido 
pela Lei Geral de Trabalho, foi formada a Comissão 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tendo sido 
a capacitados os seus elementos em matérias de 
Segurança e Higiene do Trabalho.

De realçar ainda durante 2016 a seguintes actividade 
da DRH:

 i.  Identificação do perfil dos colaboradores de ele-
vado potencial, tendo sido envolvidos colabo-
radores das bandas de especialização, coorde-
nação e gestão, para identificação do Perfil de 
Competências adequado a cada função e assim 
facilitar o desenvolvimento de Planos de Capaci-
tação para esses colaboradores; 

 ii.  Cumprimento do Plano de Formação que incluíu 
dois programas inovadores para o BCGA, a sa-
ber: Acções Online e ADL’s (Acções de Dinami-
zação Local), tendo sido ministradas 91 acções 
de Formação

 iii.  Melhoria no processo de integração dos novos 
colaboradores desenvolvendo e implementando 
em Junho de 201, um Manual de Acolhimento

 iv.  Desenvolvimento de um programa de Lideran-
ça continuado que irá decorrer durante o ano de 
2017, para as Chefias Intermédias e colabora-
dores da banda de Gestão de forma a facilitar o 
desenvolvimento dos seus Planos de Desenvol-
vimento Individual;

 v.  Melhoria no serviço ao cliente interno medindo ní-
veis de serviço no que concerne à resposta mais 
célere para concessão de créditos;

 vi.  Retenção de colaboradores com elevado potencial; 
 vii.  No âmbito da gestão do Fundo de Apoio Social 

(FAS) deu-se continuidade à implementação de 
acções de apoio social com grande impacto na 
qualidade de vida dos nossos colaboradores.
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Gestão do Efectivo
Durante o ano de 2016 o Caixa Angola aumentou o 
seu quadro de pessoal em 33 colaboradores, o que 
correspondeu a uma variação de 2% do seu efec-
tivo e representou um turn-over de 10%, conforme 
quadro 1 abaixo.

A 31 de Dezembro de 2016, a idade média dos cola-
boradores era de 33,07 anos e uma antiguidade mé-
dia de 5 anos. Face ao esforço que tem vindo a ser 
feito no recrutamento de elementos com boa forma-
ção de base e potencial de crescimento, verifica-se 
que 71% do efectivo possui habilitações académicas 
superiores ao Ensino Médio. A distribuição do quadro 
de pessoal por género é equilibrada, havendo uma 
percentagem de 54% de mulheres.

O Banco assume uma política de gestão dos seus 
recursos humanos orientada ao desenvolvimento de 
carreiras sustentadas no conhecimento da activida-
de bancária, nas suas diferentes vertentes e áreas 
de especialização. Por este motivo, são privilegia-
das as Áreas Comerciais para enquadramento dos 
novos quadros com menor experiencia profissional 
para que, a partir daqui, possam evoluir para as res-
tantes áreas do Banco. A prazo esta estratégia de-
verá contribuir para incrementar os níveis gerais de 
conhecimento, capacitar o trabalho em equipas mul-
tidisciplinares e a polivalência, resultando no desen-
volvimento pessoal e profissional dos colaboradores.

A idade média dos colaboradores contratados em 
2016 foi de 31,84 anos, tendo a Direcção Compras e 
Serviços absorvido 30% do total das contratações.

As restantes contratações centraram-se em funções 
com necessidades de formação específica e experiên-
cia profissional consolidada por forma a ser garantido 
o reforço das competências e a qualidade das equi-
pas, facilitando assim o cumprimento dos objectivos.

Quadro 1 – Evolução anual do Quadro de Pessoal

2014 2015 2016

Efectivo 520 552 563

Entradas 151 77 33

Saídas 47 45 23

Variação
104 32 10

25% 6% 2%

Turn-Over 38% 22% 10%

Saída/
Entradas 31% 58% 70%

Quadro 2 – Evolução anual das entradas  
e saídas (2014 a 2016)
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Quadro 4 – A distribuição do quadro  
de pessoal por categoria funcional
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Quadro 3 – Motivos para a saída  
dos 23 colaboradores em 2016

Iniciativa do Empregado

Reforma

Termino de Contrato

Mútuo Acordo

Falecimento

52% 
Iniciativa do 
Empregado

22%
Reforma

18%
Termino de  
Contrato

4%
Mútuo 
Acordo

4%
Falecimento
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Quadro 5 – Funções dos colaboradores estrangeiros

Chefe 
Departamento

1

Chefe de Depart. 
de Negócios  

Internacionais

1

Consultor

1

Director de  
Sistemas de 
Pagamento

1

Gestor de  
Sistemas de 
Informação

1

Assessor  
da Comissão 

Executiva

1

Expatriados 
Em 2016 o Banco diminui a quota de 2% para 1% 
de colaboradores estrangeiros, sustentando assim 
a política de contratação e manutenção de recursos 
humanos essencialmente angolanos.

Em 31 de Dezembro de 2016 eram parte do quadro 
de pessoal 12 elementos estrangeiros sendo que 
apenas 6 eram estrangeiros não residentes, o que 
representa 1% do efectivo total.

Formação e Desenvolvimento 
de Colaboradores 
A Política de Formação do Caixa Angola está alinha-
da com a estratégia de mercado do Banco e susten-
ta a promoção e desenvolvimento de competências 
técnicas e comportamentais que contribuam para a 
manutenção efectiva de quadros angolanos com as 
competências necessárias para assegurar a gestão e 
operação do Banco no presente e no futuro. 

Em 2016 o foram realizadas 91 sessões de formação 
a que corresponderam um total de horas/formação/
participante de 22.763,47 sendo o número médio 
horas/colaborador/ano de 40 horas. O total de in-
vestimento no desenvolvimento dos colaboradores 
foi de AKZ 100,776,000.

Foi implementado um conceito formativo no âmbi-
to corporativo, com acções de E-learning e de ADL 
(Acção de Dinamização Local) tendo sido realizadas 
as seguintes acções formativas:

 ADL – Acção de Dinamização Local
Conforme referido acima, foram inseridas no Plano 
de Formação as ADL’s, o que representou um novo 
conceito formativo no BCGA, tendo origem nas poli-
ticas corporativas do Grupo CGD. Nesse sentido, foi 
lançado o desafio a vários colaboradores para que 
ministrassem essas acções, tendo-se verificado uma 
grande receptividade ao conceito.

No decorrer do ano de 2016, foram realizadas 
4 ADL’s, tendo sido registada a participação de 
830 colaboradores.

E-learning
No decorrer de 2016 o Banco realizou 5 cursos 
E-learning tendo sido 3 foram ministrados por inicia-
tiva do Banco Nacional de Angola. 

As temáticas formativas estiveram relacionadas com 
os seguintes módulos:
 • Ética e Dever de Segredo (BNA)
 •  A Relação entre o Prof. e o Consumidor Bancário 

(BNA)
 •  Portfólio do Banco: Contas, Prod. e Ser. Bancários 

(BNA)
 •  Combate à Lav. do Dinheiro e Financ. do Terrorismo 

(BCGA)
 • Conhecer o Cliente (BCGA)
Estas formações contaram com a participação de 
1508 colaboradores.
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Qualificador de Funções  
e Subníveis Salariais
Em 2016, foi feita uma revisão da estrutura funcional 
que acarretou alterações ao nível do número total de 
funções existentes e a sua alocação aos diferentes 
Job Grades. Assim, surgiu uma nova matriz de qua-
lificação de funções.

Todas as funções têm um Job Grade a que corres-
ponde um Grupo Salarial que, por sua vez, está as-
sociado a um salário mínimo e máximo, sendo que 
para cada um destes grupos salariais foram definidos 
subníveis salariais.

Este racional, foi também utilizado, para os Subsídios 
de Coordenação e Técnico.

Desta forma, foi implementada uma nova Tabela 
Salarial tendo todos os colaboradores sido enqua-
drados face à mesma em Agosto. A Política de Re-
munerações ficou assim mais transparente melhor 
garantida a equidade salarial.

Promoções e Progressões  
em 2016 
No seguimento do Processo de Avaliação de De-
sempenho e da identificação do mérito, foi realizada 
em Agosto uma revisão das condições Salariais e/
ou Funcionais no âmbito da Política de Carreiras, em 
que foram propostos no processo de Promoções e 
Progressões cerca de 320 colaboradores.

Benefícios Sociais no âmbito 
do Fundo de Apoio Social – FAS 
Em 2016 deu-se continuidade ás iniciativas desen-
volvidas pelo FAS em 2015 dando enfoque ao con-
tributo das condições de vida dos colaboradores, 
tais, como o serviço de Saúde Preventiva (disponibi-
lização para todos os colaboradores de Medicina do 
Trabalho e apoio na Medicina Dentária)

 •  Medicina do Trabalho (573 colaboradores realiza-
ram consultas e exames complementares)

 • Medicina Dentária (124 colaboradores consultados)

Política de Carreiras 
Em 2016, foi implementada uma Política de Carreiras 
que tem como objectivo a operacionalização estra-
tégica dos Recursos Humanos com vista a potenciar 
o crescimento da Instituição bem como permitir re-
compensar o desempenho dos colaboradores e gerir 
o seu potencial. 

O percurso de carreira no BCGA tem por base o po-
sicionamento das diferentes funções de acordo com 
as respectivas Direcções/Gabinetes e bandas fun-
cionais e foi construído tendo em consideração os 
seguintes critérios:

 i. Estrutura do Banco e Bandas Funcionais
 ii. Progressão e Promoção
 iii. Mobilidade;



Organização e Sistemas de Informação
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ORGANIZAÇÃO  
E SISTEMAS  
DE INFORMAÇÃO

O Banco efectuou a definição do Plano Estra-
tégico tendo como objectivo não só efectuar 
a revisão do posicionamento estratégico de 

negócio, mas também efectuar a revisão do modelo 
organizacional, identificando oportunidades de me-
lhoria nos processos e sistemas de suporte do Banco. 

Com a conclusão desta definição foi também possí-
vel o desenvolvimento do Plano Estratégico para os 
Sistemas de Informação. 

Adicionalmente e considerando a última auditoria 
externa ao sistema de controlo interno na área de 
Sistemas de Informação, foram também identifica-
das necessidades críticas e incontornáveis, pelo 
que, para essas foram também definidas iniciativas 
que visaram a regularização das insuficiências mais 
graves viabilizando assim a sustentabilidade e cres-
cimento do Banco.

Na continuidade do Plano Estratégico para o trié-
nio 2015-18, cujas principais iniciativas visaram, em 
2016, a adopção de um Plano de Continuidade de 
Negócio, através da adequação dos sistemas e ser-
viços instalados no Datacenter Disaster Recovery em 
Viana, de acordo com o documento de Análise de 
Impacto ao Negócio, o reforço da monitorização dos 
equipamentos, comunicações e serviços, bem como 
a continuação do processo de robustecimento da 
infra-estrutura de suporte às aplicações e Processos, 
nomeadamente:
 •  No âmbito do PCN, foram preparadas as condi-

ções de recuperação tecnológica de acordo com 
o documento BIA (Business Impact Analysis);

 •  Swift Data Recover Assurance solução de back-
-up do sistema SWIFT do Banco;

 •  Actualização GeoCluster SQL, com a migração 
de todas as bases de dados SQL para a infra-es-
trutura GeoCluster e, desta forma, torna-las mais 
robustas e seguras;

 •  Farm VMWare – Upgrade da Solução, para supor-
tar a nova geração G9 de blades;

 •  Ambientes de testes e qualidade AS400, com a 
implementação das partições lógicas para segre-
gação dos ambientes de qualidade e testes do 
ambiente de produção;

 •  Redundância IB, solução de Alta Disponibilidade 
para o serviço de Internet Banking;

 •  Implementação NAC, (Controle de Acesso à Rede) 
cujo objectivo é reforçar a protecção da rede dos 
acessos não autorizados, intrusões fraudulentas 
e exposições externas de segurança introduzidas 
por dispositivos vulneráveis ou corrompidos que 
podem infectar e danificar a rede;

 •  BYOD (Bring Your Own Device), que em Portu-
guês significa “Traga o Seu Próprio Dispositivo”, 
tem como principal característica permitir a liga-
ção do dispositivo à rede corporativa somente se 
o dispositivo estiver de acordo com as políticas 
de acesso e segurança pré-definidas, pelo que 
foram definidas as respectivas directrizes e polí-
ticas para permitir que estes dispositivos possam 
aceder à rede em segurança; 

 •  Actualização Solução Wifi, consistiu na instalação 
de controladores em ambos os sistemas (Princi-
pal e DR) bem como migração da autenticação e 
configuração de todos os computadores portáteis 
via políticas de grupo para uma autenticação au-
tomática;

 •  EXXIS – Migração do Servidor de ficheiros que 
estava instalado na Praia do Bispo para o novo 
servidor de ficheiros no edifício sede;

 •  Migração para a Plataforma MS/Office 2016;
 •  VMWARE – Monitorização dos serviços de virtua-

lização, que suportam os servidores;
 •  SCOM fase II – Monitorização dos servidores e 

serviços associados aos mesmos;
 •  Abertura das agências do Kaluanda, Benguela 

Retail Park e Luanda Shopping;
 •  Continuação do processo de Optimização e con-

trolo dos custos de comunicações.

Foram implementadas as seguintes aplicações e pro-
cessos de negócio:
 •  Informação de Gestão - FASE Il;
 •  Ebanka Novas Funcionalidades;
 •  EXXIS – Melhorias ao processo de Imobilizado e 

Pagamento de Facturas;
 •  Indexantes – Melhoria das rotinas de cálculos de 

juros de crédito com a introdução de entre várias 
funcionalidades, de floors;

 •  Tratamento de Despesas Periódicas – Introdução 
de um módulo complementar de preçário que 
permite o tratamento automático de despesas as-
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sociadas a determinados eventos tabelados em 
preçário e que não estejam subordinados a tran-
sacções específicas. Permite igualmente parame-
trizar a cobrança de impostos e contribuições de 
forma automática tais como o CEOB resultantes 
das transacções em ATM e TPA; 

 •  Segmentação de Clientes/Produtos para atingir 
novos nichos de mercado;

 •  Contribuição Especial sobre as Operações Ban-
cárias;

 •  Alteração ao Processo de Venda de Notas e Moedas.

Organização
Do ponto de vista do Departamento da Organização, 
o Banco e no âmbito do cumprimento das linhas de 
orientação emanadas do plano estratégico, focou a 
sua actuação na optimização de procedimentos ca-
pazes de responder aos requisitos de negócio, de 
controlo, de apoio operacional e de gestão conta-
bilística, bem como permitir oferecer um serviço de 
excelência e diferenciador aos Clientes.
Durante o ano de 2016, o BCGA desenvolveu e imple-
mentou normativos relativo ao Crédito – Regulamento 
de Crédito; Escalões de Decisão e Competências De-
legadas; Concessão e Gestão de Cartões de Crédito; 
Habilitação Herdeiros; Recuperação de Crédito Via 
Negocial e Judicial; Gestão de Imobilizado; Análise e 
Contratação de Crédito a Empresas; Análise e Con-
tratação de Crédito ao Consumo; Análise e Contrata-
ção de Crédito Habitação; Análise e Contratação de 
Créditos Documentários de Importação; Acompanha-
mento e Gestão de Operações de Crédito; Pagamen-
to de Facturas, permitindo assim a melhoria do am-
biente de controlo interno, capacitação dos recursos 
humanos e a eficiência dos serviços. 

Ainda durante o ano de 2016 o Banco consolidou os 
procedimentos ao nível Tomada e Cedência de Fun-
dos; Apuramento e Posição de Tesouraria; Raciona-
lização de Existências; Monitorização de Investimen-
tos; Reportes ao BNA; Acompanhamento e Controlo 
de Saldos Contabilísticos; Fecho de Contas e de 
Reporte Contabilístico e Gestão do Modelo Conta-
bilístico; Subsidio para falhas, tratamento das sobras 
e folhas de caixa e ATM; Compensação Interbancária 
de Cheques; Procedimentos Informação Prudencial 
e Estatísticas Monetárias Financeiras.
Em relação à Estrutura Orgânica, há a destacar a ex-
tinção e a criação de novas Direcções, tendo como 
objectivo reduzir o número de Direcções a reportar 
à Comissão Executiva e garantir aplicabilidade do 
princípio de Segregação de Funções, dos seguintes 
Órgãos de Estrutura:
 •  Pela Comissão Executiva foram criadas as se-

guintes Direcções: Direcção Jurídica e de Re-
cuperação (DJR); Direcção de Gestão do Risco 
(DGR); Direcção de Suporte Operacional (DSO); 
Gabinete de Controlo Comercial (GCC); Direcção 
de Investimentos e Petróleos; Direcção de Gran-
des Empresas;

 •  Foram extintas: o Gabinete de Negócio Interna-
cional  (GIN); a Direcção de Sistemas de Paga-
mento (DSP); Gabinete de Apoio Jurídico; Ga-
binete de Recuperação de Crédito; Direcção de 
Corporate e Investimento.



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 e os objectivos de negócio e de 
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, adequa-
da à natureza, dimensão e complexidade, de forma 
a salvaguardar os interesses dos accionistas e de-
mais stakeholders, entre os quais os seus clientes e 
colaboradores.

Os riscos assumidos devem ser diversificados, 
adequados ao nível de recursos próprios, capitais 
alheios e de resultados gerados, evitando concen-
trações relevantes. Devem também estar imple-
mentados procedimentos e mecanismos para a 
sua mitigação, garantindo a capacidade interna de 
identificação, avaliação, monitorização, controlo e 
reporte dos mesmos.

Neste sentido, o BCGA procura desenvolver a sua 
actividade sempre orientado pelos princípios de ges-
tão do risco definidos, considerando na sua gestão 
corrente os níveis de solvabilidade mínimos exigidos 
e os perfis de risco definidos pelo BCGA, e actuando 
proactivamente no sentido de se ajustar às exigên-
cias regulamentares aplicáveis.

Ciente das exigências a que se encontra sujeito, o 
BCGA formalizou a FGR, através da criação da Di-
recção de Gestão de Risco (DGR) em 2011, cuja res-
ponsabilidade circunscrevia-se à gestão do risco de 
crédito, encontrando-se a gestão de outros riscos 
disseminada por diversas áreas da organização. Nes-
te sentido, o BCGA em 2016 deu início ao programa 
de operacionalização da FGR, que visa essencial-
mente dois objectivos:

  1.  Cumprimento da regulamentação aplicável e guide-
lines corporativos em matéria de gestão do risco;

 2.  Desenvolver mecanismos de gestão do risco de 
forma a suportar tomadas de decisão mais infor-
madas por parte do Órgão de Administração.

Ao abrigo do referido programa, em 2016 foram de-
senvolvidas as seguintes iniciativas:

 •  Revisão da estrutura orgânica da DGR e respec-
tivas competências funcionais de cada unidade 
orgânica que a compõem, incluindo a reorganiza-
ção dos procedimentos de identificação, análise 
e controlo do risco de crédito, risco de liquidez e 
risco de taxa de juro;

 •  Revisão e actualização do modelo de análise eco-
nómica-financeira dos clientes empresa;

 •  Revisão do modelo de atribuição de rating na 
concessão de crédito - classificação de clientes 
e classificação de operações (clientes empresa e 
clientes particulares), incluindo igualmente a ac-
tualização do modelo na ferramenta de suporte;

 •  Revisão da qualidade de informação nos sistemas 
sobre colaterais e garantias recebidas no âmbito 
das operações de crédito;

 •  Revisão e implementação do modelo de perdas 
por imparidade, revisão de critérios e procedi-
mentos de análise individual e análise colectiva, 
incluindo igualmente a actualização do modelo na 
ferramenta de suporte;

 •  Arranque da utilização da ferramenta corporativa 
ALM Ambit Focus, no âmbito de risco de liquidez 
e risco de taxa de juro;

 •  Implementação de KRIs, revisão e melhoria nos 
reportes à gestão, designadamente ao Comité 
CARC, Comité ALCO e Comissão de Gestão de 
Risco (CGR);

 •  Desenvolvimentos de reportes ao supervisor e 
accionista no âmbito de risco global risco de cré-
dito, risco de liquidez e risco de taxa de juro;

 •  Análise e desenvolvimentos com vista à imple-
mentação dos Avisos e Instrutivos publicados pelo 
BNA no decurso de 2016, designadamente em 
matéria de fundos próprios regulamentares, risco 
de crédito e risco de taxa de juro, entre outros;

 •  Introdução de novas políticas, procedimentos 
e reportes no âmbito da gestão corporativa do 
Grupo CGD; 

• Formação em matérias de gestão do risco: 
 •  Equipa da DGR – análise de risco de crédito 

e cálculo de imparidades, risco de liquidez 
e risco de taxa de juro e ferramentas MS 
Office (Excel); 

 •  Equipa da Auditoria Interna (DAI) - gestão 
do risco global; 
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 •  Colaboradores do BCGA - risco da activi-
dade bancária; análise de risco de crédito 
e cálculo de imparidades, gestão do risco 
operacional (procedimentos e utilização da 
ferramenta de suporte).

Na continuidade do programa em curso, as priorida-
des para 2017 são:
 •  Implementação dos novos Avisos e Instrutivos em 

matéria de risco emanados pelo BNA;
 •  Definição do Quadro de Apetência ao Risco; 
 •  Implementação da IFRS9;
 •  Operacionalização/implementação da FGR no que 

diz respeito a risco de mercado, risco cambial e 
risco global;

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

 •  Consolidação e automatização dos procedi-
mentos de produção de informação de gestão e 
reporte ao supervisor e accionistas;

 •  Continuidade da capacitação e formação em ma-
téria de gestão do risco.

Princípios da Gestão do Risco
De modo a dinamizar o cumprimento dos objectivos 
estratégicos e de negócio num contexto de múlti-
plos desafios e grande exigência por parte dos vários 
stakeholders, a Política de Gestão do Risco do BCGA 
assenta num conjunto de princípios base, onde se 
destacam o princípio da Solvabilidade que permita 
conferir a solidez suficiência e necessária ao balan-
ço de modo a suportar perdas inesperadas; o prin-
cípio da Rendibilidade e Liquidez com objectivo de 
assegurar uma rendibilidade adequada e liquidez ne-
cessária à continuidade do negócio perante eventos 
de risco adversos e o princípio da Sustentabilidade 
através de uma actividade e negócio orientados por 
comportamentos sustentáveis e para uma sociedade 
geradora de valor e actividades baseadas na moral e 
comportamentos socialmente aceites.

Modelo de Gestão 
e Controlo dos Riscos

Perfil de risco
No fim de 2016, BCGA conduziu o segundo exercí-
cio de autoavaliação do perfil de risco para aferir a 
materialidade dos riscos incorridos, enquadrado no 
processo de autoavaliação da adequação do capital 
interno do Grupo CGD (ICAAP). Este exercício per-
mitiu aferir a materialidade das várias categorias de 
risco, para actual actividade do BCGA, assim como a 
expectativa da evolução a curto-prazo. Esta classifi-
cação do nível de materialidade do risco foi realizada 
na perspectiva do risco líquido, ou seja, tendo em 
consideração os mitigantes existentes. 

Como resultado obtido, destaca-se que para a ac-
tividade do BCGA o risco de crédito continua a ser 
o mais material, seguido de risco de liquidez, risco 
cambial, operacional (onde se inclui sistemas de in-
formação) e risco de estratégia classificados como 
“Algo Material”.

Modelo de governação do risco
A gestão dos riscos no BCGA baseia-se num mode-
lo de governação que respeita as melhores práticas 
nesta matéria e que se encontra alinhado com os 
Avisos nº 01/2013 e nº 02/2013, emitidos pelo BNA 
e com a Directiva Comunitária 2013/36/EU.

Neste sentido e de acordo com o modelo de gover-
nação implementado, a gestão e controlo do risco 
no BCGA é da competência do Conselho de Admi-
nistração (CA). O CA, suportado pela Comissão de 
Gestão do Risco (CGR), estabelece a estratégia de 
risco, a qual é implementada pela Comissão Exe-
cutiva (CE) com o apoio de um conjunto de comités 
delegados especializados e das áreas de suporte, 
controlo e de negócio.

No decurso do ano de 2016, o BCGA procedeu a 
alguns ajustes ao seu modelo de governo, onde se 
destacam a criação de um único Comité de Crédito 
(ao invés dos 2 anteriores) e alterações ao nível da 
composição, competências e regras de funciona-
mento dos comités delegados. Deste modo, a gestão 
do risco integra os seguintes órgãos de estrutura:
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 •  O Conselho de Administração é 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 implementa-
ção dessa mesma estratégia e pela supervisão da 
actuação da função de gestão do risco conforme 
definido pelo Conselho de Administração;

 •  A Comissão Executiva (CE), com o apoio de um 
conjunto de Comités especializados e dos ór-
gãos de estrutura de controlo, negócio e suporte, 
é responsável pela implementação das decisões 
do Conselho de Administração;

 •  O Comité de Crédito (CCR), comité delegado 
responsável pela definição da estratégia e polí-
ticas de crédito, análise e decisão de operações 
de crédito de operações em condições normais e 
particulares, no âmbito das suas competências;

 •  O Comité de Acompanhamento de Risco de 
Crédito (CARC), comité delegado responsável 
pela coordenação, apreciação, debate e decisão 
de assuntos relacionados com a gestão do risco 
de crédito nas fases pós contratação (acompa-
nhamento, recuperação e contencioso); 

 •  O Comité de Gestão de Activos e Passivos 
(ALCO), comité delegado responsável pela 
gestão do risco de mercado, liquidez e cambial, 
estabelecer planos de contingência e decidir 

posicionamentos estratégicos, de modo a opti-
mizar a margem financeira e a rendibilidade dos 
capitais próprios;

 •  O Comité de Risco Operacional e Controlo In-
terno (ROCI), comité delegado responsável pela 
coordenação, apreciação e debate de assuntos 
relacionados com a gestão do risco operacional 
e controlo interno do Banco.

 •  A Direcção de Gestão do Risco (DGR) é res-
ponsável pela protecção do capital do BCGA, de-
signadamente através da identificação, avaliação, 
monitorização e controlo e reposte do risco de 
crédito (no departamento de risco de crédito) e 
risco de liquidez, risco de taxa de juro, risco de 
mercado e risco cambial (no departamento dos 
outros riscos financeiros).   

 •  A Direcção de Organização e Sistemas (DOS) é 
o órgão responsável pela gestão do risco operacional 
e controlo interno.

 •  O Gabinente de Suporte à Função de Com-
pliance (GFC) é responsável pela gestão do risco 
de compliance.

O modelo de governação implementado no BCGA 
tem ainda subjacente a atribuição de responsabilida-
des aos diversos intervenientes na gestão do risco. A 
definição das funções e responsabilidades na gestão 
do risco obedece ao princípio das “Três Linhas de 
Defesa”, que define de forma clara a delegação de 
poderes e os canais de comunicação que estão for-
malizados, assegurando desta forma a segregação 
de funções.
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Perfil do Risco do BCGA

Risco de Crédito
O risco de crédito encontra-se associado às perdas 
financeiras e grau de incerteza quanto à capacidade 
de um cliente/contraparte em cumprir com o serviço 
da sua dívida ou com outras obrigações contratuais 
similares.

Face à sua orientação estratégica, em que o BCGA 
se afirma como um Banco vocacionado para os seg-
mentos Corporate e Affluent tem naturalmente con-
centrado a sua actividade creditícia nestes segmen-
tos, mais precisamente empresas.

Para a gestão de risco de crédito, nas suas várias 
vertentes, são desenvolvidas as seguintes fases do 
processo:

 1. Análise e concessão de crédito;
 2. Monitorização e acompanhamento global da carteira;
 3. Recuperação de crédito vencido.

Fase de análise e concessão de crédito
O processo de avaliação e concessão de crédito 
obedece ao conjunto de princípios estabelecidos 

pelo Regulamento de Crédito em vigor no BCGA. Ti-
picamente o processo comporta as seguintes etapas 
(podendo haver algumas especificidades, decorrente 
do tipo de crédito em causa):

 1.  Recepção e validação da proposta de crédito – 
em regra inicia-se com o aconselhamento comer-
cial ao Cliente sobre o produto de crédito que 
mais se adequa às suas necessidades;

 2.  Análise de risco da operação de crédito – avalia-
ção de risco do cliente/grupo e da operação em 
questão realizado pela área comercial respectiva 
e área de risco;

 3.  Apreciação e decisão de crédito – a decisão de 
crédito no BCGA está centralizado no Comité 
de Crédito (CCR). De referir, que em Março de 
2016 entrou em vigor os limites para delegação 
de competência do Grupo CGD, que dependendo 
do montante de exposição do cliente/grupo, as 
operações são encaminhadas à CGD para pare-
cer ou apreciação, antes da decisão final do CCR 
do BCGA;

 4.  Formalização da operação de crédito – consiste 
na fase de contratualização do crédito median-
te as condições aprovadas para a operação, por 
parte do órgão competente;
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 5.  Arquivo – etapa final em que se processa o arqui-
vo da documentação de suporte à operação de 
crédito, com especial atenção ao arquivo e guar-
da dos originais dos contratos e garantias.

Nas análises qualitativas e quantitativas desenvolvi-
das, com vista a definir o risco associado ao cliente e 
à operação, são tidos em conta critérios, tais como: 
informação actual e histórica do cliente; sector de 
actividade; qualidade dos projectos apresentados; 
capacidade de gestão; situação económico-financei-
ra; valor e liquidez das garantias; informação sobre 
outros créditos na Banca em geral; rendibilidade da 
operação; entre outros.

Na sequência da operacionalização/implementação 
da função de gestão de risco e do arranque no final 
de 2015 de iniciativa que a actualização da aplicação 
de suporte ao modelo de scoring, nomeadamente na 
componente de suporte à análise de risco de novas 
operações no contexto da concessão de crédito. 
Neste âmbito, foram revistos os modelos desenvol-
vidos em 2013, respeitantes ao acompanhamento e 
concessão de crédito a clientes particulares e em-
presas. Ao modelo inicial, foram introduzidos alguns 
ajustamentos com o objectivo de introduzir mais 
critérios objectivos e de recolha automática nesta 
avaliação. É de notar que também atendendo à ne-
cessidade de suportar a análise ao risco de crédi-
to em modelos de avaliação qualitativos ajustados 
às diferentes especificidades de cada segmento de 
clientes, também foram introduzidos modelos espe-
cíficos para colaboradores do BCGA e colaboradores 
de empresas com protocolo com o Banco. 

No que diz respeito ao risco de crédito de contra-
parte, designadamente Instituições Financeiras (ban-
cos locais e bancos estrangeiros) para cedências 
de liquidez em Mercado Monetário Interbancário, o 
BCGA tem limites aprovados que são revistos tri-
mestralmente em Comité ALCO, sob proposta da 
Direcção de Mercados Financeiros (DMF). Para este 
tipo específico de contrapartes, existem no BCGA os 
seguintes procedimentos: definição e aprovação de 
limites de contraparte (bancos nacionais e bancos 
internacionais); análise e aprovação de operações 
pontuais (caso ultrapassem os limites); acompa-
nhamento do cumprimento dos limites e reporte de 
informação de gestão.

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

 •  Carteira de Crédito (financeiro e extrapatrimonial)
 •  Evolução da carteira de crédito;
 •  Evolução por segmento de cliente;
 •  Evolução por tipo de produto;
 •  Evolução por maturidade residual;
 •  Evolução por tipo de crédito e por sector de 

actividade económica;
 •  Evolução do crédito financeiro por província;
 •  Evolução por moeda;

 •  Concentração
 •  Exposição da concentração dos 20 maiores 

devedores (clientes/grupos);
 •  Distribuição da exposição dos 20 maiores 

devedores e comparação com o limite de 
25% do FPR;

 •  Exposição da concentração dos 10 maiores 
devedores por moeda;

 •  Rentabilidade
 •  Evolução da Taxa de juro média ponderada 

por moeda;
 •  Evolução da Taxa de juro média ponderada 

por produto;
 •  Evolução da Taxa de juro média ponderada 

por segmento;
 •  Evolução da Taxa de juro média ponderada 

por maturidade residual;
 •  Evolução da Taxa das operações contrata-

das mensalmente;

 •  Imparidade e Non Performing Exposure (NPE)
 •  Evolução da imparidade da carteira de cré-

dito a clientes;
 •  Evolução dos 20 e dos 30 clientes com 

maior montante de imparidade;
 •  Evolução e quantificação da carteira de NPE 

(com os critérios que é possível aplicar);

 •  Incumprimento
 •  Evolução do incumprimento da carteira por 

rede comercial;
 •  Evolução e acompanhamento dos proces-

sos em reestruturação e recuperados;
 •  Evolução da recuperação negocial e judicial. 
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A análise destes indicadores é apresentada mensal-
mente no CARC, comité delegado da CE com res-
ponsabilidade por acompanhamento da carteira de 
crédito onde participam todos os Administradores 
Executivos os Directores das áreas de risco, recupe-
ração e contencioso e direcções comerciais.

Com relação ao cálculo e acompanhamento da im-
paridade da carteira, o BCGA tem o seu modelo em 
funcionamento desde Junho de 2016 (após a sua 
aprovação internamente e entrega ao Banco Nacio-
nal de Angola a 30 de Setembro de 2015). 

De acordo com o estabelecido nas IFRS, nomeada-
mente na IAS 39, os activos financeiros classifica-
dos como Crédito a Clientes são registados ao custo 
amortizado medido pela utilização da taxa de juro 
efectiva e devem ser sujeitos a testes de imparidade, 
ou seja, sujeitos à verificação regular do seu valor de 
recuperação face ao seu valor de balanço.

De acordo com a mesma norma, um activo financeiro 
ou um grupo de activos financeiros apresenta sinais 
de imparidade apenas se:
 •  existir uma evidência objectiva de imparida-

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

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

Se existir evidência objectiva de imparidade e um im-
pacto comprovado no montante dos fluxos de caixa 
estimados para determinado crédito, então deve ser 
registada uma perda por imparidade que representa 
uma perda económica estimada para esse crédito.

Para efeitos de segmentação da carteira no que con-
cerne ao cálculo do factor de risco probabilidade de 
incumprimento (PD), foi decidido considerar os se-
guintes segmentos:
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Tipo de cliente Segmentação

Colaboradores

Segmentação por tipo de cliente

Colaboradores

Particular

Segmentação por tipo de produto

Financiamento 
a Particulares + 
Crédito Auto + 

Crédito Consumo
Crédito Habitação Protocolo Cartões de Crédito

Empresa

Segmentação por tipo de produto

CC caucionada 
+ Descobertos + 
Financiamento a 

Empresas

Créditos 
documentários + 

Garantias Bancárias
Leasing - Empresas Sector Público

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



Para o cálculo das probabilidades de incumprimen-
tos, foi considerado o período histórico de Janeiro de 
2013 a Dezembro de 2015 para uma maior robustez 
no apuramento do parâmetro, de forma a evitar a 

contaminação dos períodos de maior instabilidade e 
volatilidade ocorridos no passado.

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

Regular

Curado

Vencido

Quarentena

Com indicios  
de imparidade

Incumprimento

Conceito subjectivo
•  Baseado num conjunto de indícios 

de imparidade que podem ser de 
natureza quantitativa ou qualitativa, 
incluindo por exemplo os créditos 
reestruturados

Conceito objectivo
•  Falta de cumprimento das obrigações 

creditícias definidas contratualmente, 
nomeadamente falta de pagamento 
de prestações dos contratos de 
crédito

Conceito objectivo
•  O cliente está a cumprir as suas 

obrigações creditícias

Conceito subjectivo
•  De acordo com as referências 

regulamentares existentes (Acordo 
Basileia) corresponde a um 
incumprimento há mais de 90 dias. 
Pretende representar situações de 
incumprimento de carácter mais 
estrutural

Conceito subjectivo
•  Situações em que o cliente já 

regularizou as situações que 
conduziram ao incumprimento 
mas ainda está a ser objecto de 
acompanhamento por parte do 
Banco

Conceito objectivo
•  Clientes que estiverem em situação 

de incumprimento, mas que 
regularizaram as situações que 
conduziram a esse incumprimento, 
tendo já finalizado o período de 
quarentena

Tipo de Cliente Imparidade Individual Imparidade Colectiva Total da Carteira

Sector Público -- 0,0% 0,0%

Empresas 5,2% 0,6% 5,8%

Particulares 3,3% 2,4% 5,6%

Total 4,3% 0,6% 4,9%

A equipa de analistas semanalmente analisa os 
clientes que segundo os critérios de materialidade 
definidos, são identificados para análise individual 
(no máximo 6 meses após a última avaliação, des-
de que não haja registo de indícios que justifiquem 
antecipar nova análise). Em seguida e no início de 
cada mês, a carteira é inteiramente revista de acor-
do com o modelo e parâmetros de risco definidos, 
sendo avaliados clientes que respeitem os critérios 
de materialidade e apresentem indícios de imparida-
de apurados automaticamente. Após esta revisão da 
carteira e análises individuais, a taxa de imparidade 
(colectiva, individual e global) é fechada, aprovada no 
CARC seguinte e comunicado à contabilidade para 
efeitos de provisões. 

A ferramenta utilizada para suporte do modelo de 
imparidade é o KIWI, tendo sido sujeita a adaptações 
no primeiro semestre de 2016, em virtude do modelo 
de imparidade aprovado (p.e. revisão de critérios e 
parâmetros de risco, recuperação de histórico, vali-
dações, entre outros) e em articulação com o projec-
to de adopção das IAS/IFRS.

A evolução da imparidade da carteira de crédito 
confirma a deterioração atrás referida, sendo que a 
taxa de imparidade aumentou de 3,1% em 2015 para 
4,9% em 2016, explicado pelo aumento do crédito 
com indícios e crédito vencido na carteira. A impari-
dade da carteira por tipo de cliente e tipo de análise 
– individual ou colectiva - de acordo com a metodo-
logia de cálculo definida, é a seguinte:
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Em termos prudenciais e com vista à determinação 
do requisito de fundos próprios regulamentares para 
risco de crédito o BCGA no fim de 2016, encontra-se 
a desenvolver os esforços para implementação da 
regulamentação publicada pelo BNA. A nível consoli-
dado do Grupo CGD, o BCGA mensalmente já realiza 
o reporte do detalhe da sua carteira de crédito.

Fase de recuperação de crédito vencido
A recuperação de crédito em incumprimento é de-
senvolvida por uma equipa dedicada na Direcção 
Jurídica e de Recuperação de Crédito (DJR), que 
em articulação com as áreas comerciais, adoptam 
as medidas necessárias (negociais e judiciais) para 
a regularização das situações de vencido, de acordo 
com o Regulamento de Crédito e normativo espe-
cífico em vigor. A partir do 31ª dia de vencido, os 
clientes e respectivas operações são acompanhados 
pela DJR, que leva a cabo um trabalho de recupe-
ração por via negocial ou judicial dos montantes em 
incumprimento, que conforme os casos pode passar 
por reestruturação da dívida, dação em pagamento 
ou execução das garantias. Semanalmente, a DJR 
apresenta uma evolução dos factos mais relevantes 
no crédito vencido no CCR, sendo que, mensalmen-
te apresenta em CARC, de forma mais detalhada, a 
evolução do crédito vencido.  

Na evolução do crédito vencido, é possível verificar 
um incremento considerável do crédito vencido na 
carteira de crédito a 31 de Dezembro de 2016, com 
relação ao ano de 2015, uma vez que passou de AOA 
574 Milhões (0,7% do total da carteira) em 2015 para 
AOA 8.638 Milhões (8,3%) em 2016.

Crédito Concedido

2015

85 482 231

2016

104 092 236

Empresas

Particulares

Sector Público

Ano 2016

78,3%

14,7%

7,0%

Administração pública

Construção

Alojamento e restauração 
(restaurantes e similares)

Comércio por grosso 
(excepto veículos)

Agricultura, produção animal, 
caça e actividades relacionadas

Fabrico de outros produtos 
minerais não metálicos

Indústrias alimentares 
e das bebidas

Restantes Sectores

Ano 2016

14,5%

13,9%

13,3%

15,8%

8,3%

4,4%

4,1%

18,8%

Total da carteira de crédito
Em 2016 verificou-se um acréscimo de crédito con-
cedido de 21,8% face ao ano anterior, mantendo-se 
assim a tendência de crescimento verificada nos 
anos anteriores.

Distribuição da carteira de crédito 
por tipo de Cliente
Como o perfil do BCGA é de actuação junto do seg-
mento de empresas, 93% do risco total de crédito 
financeiro é gerado pelo negócio vocacionado para 
empresas e administração pública, com um total de 
AOA 96.904 Milhões.

Por outro lado, a carteira de crédito a Particulares de 
AOA 7.187 Milhões é constituída por crédito habita-
ção (5%) e crédito ao consumo (2%).

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, desig-
nadamente Construção, Alojamento e Restauração, 
Agricultura, Produção Animal, Pescas e Silvicultura, 
entre outros
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Classificação da carteira de crédito 
por classe de risco 
De acordo com o Aviso nº 11/2014 do Banco Nacio-
nal de Angola, o BCGA classifica as posições em ris-
co da sua carteira, tendo em conta as diferentes clas-
ses de risco, apresentando a seguinte distribuição:

Classes de Risco Dez 2015 Dez 2016

A (Mínimo) 10,9% 16,0%

B (Muito Baixo) 73,9% 70,1%

C (Baixo) 7,4% 4,2%

D (Moderado) 4,3% 3,6%

E (Elevado) 2,2% 4,8%

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

G (Máximo) 0,6% 0,6%

Total 100% 100%

Risco de Liquidez e Risco 
de Taxa de Juro
O risco de liquidez define-se como o risco das re-
servas e disponibilidades de uma instituição não se-
rem suficientes para responder às suas obrigações 
no momento em que estas ocorrem. Traduz-se na 
possibilidade da ocorrência de um desfasamento 
entre fluxos de pagamento e de recebimento poder 
gerar uma incapacidade de cumprimento dos seus 
compromissos. Por outro lado, A avaliação do risco 
de taxa de juro pretende inferir o impacto na margem 
financeira e no valor económico do capital decorrente 
de movimentos adversos nas taxas de juro.

Com relação às fases de identificação e análise do 
risco de liquidez encontra-se em fase de operacio-
nalização na DGR, para 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.

Contudo, em termos de acompanhamento e controlo 
do risco de liquidez, é analisada mensalmente em 
ALCO os seguintes indicadores: 
 •  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;

Por outro lado, em matéria de reporting ao accionista 
Caixa Geral de Depósitos, durante o ano de 2016 
foram desenvolvidos e implementados os seguintes 
reportes:

 •  Short Term Exercise (STE) – reporte trimestral, 
contendo a desagregação dos activos (inflows), 
passivos (outflows) e activos líquidos (counterba-
lancing capacity) por prazos residuais de venci-
mento de capital e de juros, para efeitos de exer-
cícios de curto prazo;

 •  Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM) 
– reporte mensal, contendo dados quantitativos 
sobre concentração de financiamento por contra-
parte e por tipo de produto; dados quantitativos 
sobre preços para os diferentes prazos de finan-
ciamento e renovações desses mesmos finan-
ciamentos, e também dados quantitativos sobre 
concentração da capacidade de reequilíbrio por 
emitente/contraparte;

 •  Crisis Management Liquidity Exercise (CMLE) – re-
porte pontual, com o objectivo de prestar informação 
granular da liquidez diária, durante uma semana. 

Em termos de ferramenta de suporte à gestão do 
risco de liquidez e risco de taxa de juro, o BCGA 
adoptou desde o fim de 2016 a ferramenta corpora-
tiva ALM Ambit Focus. A 31 de Dezembro de 2016, 
o BCGA encontra-se em fase de conclusão da adop-
ção da ferramenta, o que permitirá obter e monitori-
zar indicadores como gaps de liquidez de balanço, 
earnings at risk; justo valor dos cash flows futuros; 
repricing gap acumulado 12M; entre outros.

Risco de Mercado e Cambial
O risco de mercado traduz-se em impactos negativos 
potenciais nos resultados ou no capital da instituição 
decorrentes de movimentos desfavoráveis do pre-
ço dos activos em carteira face ao nível a que são 
transaccionados. Verifica-se a existência de risco 
de mercado em instrumentos como sejam acções, 
fundos, papel comercial, obrigações, operações 
cambiais à vista e a prazo, derivados sobre taxa de 
juro, taxa de câmbio, acções/índices/cabazes, mer-
cadorias e crédito. Por outro lado, o risco de taxa de 
câmbio mede as perdas associadas a movimentos 
desfavoráveis das taxas de câmbio para a actividade 
desenvolvida em moeda estrangeira. 
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Para 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, sendo que o cálculo do 
VaR da posição é realizado centralmente pela CGD 
que devolve os resultados ao BCGA. Por outro lado, 
a DMF efectua o cálculo da exposição cambial para 
cumprimento do requisito regulamentar aplicável 
para um máximo de 20% dos fundos próprios regu-
lamentares. O cumprimento da estratégia cambial é 
assegurado pela DMF, nomeadamente no que respei-
ta ao cumprimento dos requisitos regulamentares. A 
implementação de controlos adicionais está prevista 
para 2017, altura em que a gestão deste risco será 
realizada na DGR e em que serão implementadas 
ferramentas específicas para este efeito.

Por último a destacar que a DMF monitoriza o risco 
cambial através da monitorização do mismatch em 
ME, uma vez que não existem instrumentos derivados 
disponíveis para cobertura deste risco. Para a fase de 
acompanhamento e reporte, a DMF produz relatórios 
para a Comissão Executiva e ALCO que permitem 
acompanhar a posição da carteira de títulos, fluxos de 
compra e venda de ME, exposição cambial, variações 
das taxas de câmbio, entre outros.

Em termos de ferramenta de suporte à gestão do 
risco de mercado e cambial, foi decisão do BCGA 
adoptar a ferramenta corporativa Kvar da Mysis. Está 
previsto que em 2017, o BCGA leve a cabo as ac-
ções necessárias para adopção desta ferramenta nos 
processos e procedimentos de gestão e controlo do 
risco de mercado e cambial, no âmbito do plano de 
operacionalização em curso na DGR.

Risco Operacional
O risco operacional avalia a capacidade da institui-
ção gerir com eficácia os procedimentos internos, de 
forma a assegurar precisão e segurança na prosse-
cução continuada da sua actividade diária, trata-se, 
portanto, do risco de perdas resultantes da inade-
quação ou deficiência de procedimentos, do pessoal 
ou dos sistemas internos ou de acontecimentos ex-
ternos, incluindo os riscos jurídicos.

A função de gestão do risco operacional, que inclui, risco 
de compliance e risco de sistemas de informação, con-
forme definido no Aviso nº2/2013, está sob a responsa-
bilidade da Direcção de Organização e Sistemas (DOS).

Para risco de compliance, importa clarificar que em 
sede de risco operacional, trata-se de um risco ine-
rente a muitos Órgãos de Estrutura do Banco, p.e. 
Contabilidade nos reportes que realiza ou as áreas 
comerciais no seu relacionamento com Clientes (p.e. 
abertura de contas). A responsabilidade da área de 
ROCI do BCGA enquanto gestora de risco opera-
cional é identificar, avaliar, acompanhar, controlar e 
reportar os riscos e controlos associados para as ac-
tividades geradoras de risco de Compliance. Adicio-
nalmente, e no âmbito das suas competências, está o 
Gabinete de Suporte à função Compliance incumbido 
de desenvolver um conjunto de acções permanentes 
e efectivas que visam assegurar a mitigação do risco 
de incumprimento, incluindo, sempre que aplicável, o 
reporte tempestivo de situações de indício ou efecti-
vos incumprimentos ao órgão de gestão.

Em matéria de gestão do risco operacional, o BCGA 
tem vindo a implementar a metodologia definida para 
o grupo CGD, cujas principais componentes são:

1.  
Identificação

3.  
Monitorização

2. Avaliação/ 
Mensuração

4.  
Mitigação

Modelo de Governação

Recursos Humanos

Aplicações de Suporte

Informação e Comunicação

Documentação 
(processos, riscos e 

controlos)

Recolha de 
Eventos de Risco 
Operacional (LDC)

1. Identificação

Indicadores de 
Risco (KRI)

Relatórios 
Operacionais, 
de Gestão e 
Prudenciais

3. Monitoração

Questionário de 
Autoavaliação 

(riscos e controlos)
Testes aos 
Controlos

Mensuração do 
Consumo  

de Capitais Próprios

2. Avaliação / Mensuração

Planos de Ação

4. Mitigação
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BCGA tem formalizado e implementado desde 2011 
um Modelo de Governo do Risco Operacional e do 
Controlo Interno que garante o acompanhamento 
permanente e transversal deste risco, garantindo:

 a)  Registo dos eventos pelos vários órgãos de es-
trutura das áreas de negócio, controlo e suporte 
do Banco. Importa salientar que durante o ano 
de 2016 o BCGA ministrou formação a todos os 
colaboradores do banco em matéria de risco ope-
racional quer ao nível dos conceitos quer ao nível 
da aplicação de registo de eventos, SAS eGRC. A 
área desenvolveu também o modulo de e-learning 
de Risco Operacional, tendo sido aplicado em Fe-
vereiro de 2017, como um refreshing à formação 
ministrada em 2016. 

 b)  Reporte à Unidade de Risco Operacional e Con-
trolo Interno da DOS que valida os eventos na 
aplicação SAS eGRC (p.e. causas, órgão de es-
trutura em que ocorreu, tipo de evento de risco, 
perdas associadas, recuperações, entre outros 
itens);  

 c)  Avaliação e controlo do risco operacional pela 
área de ROCI da DOS, assim como, acompanha-
mento da implementação de planos de acção para 
a correcção de insuficiências detectadas, contando 
igualmente com o seguimento permanente não só 
pela área responsável, como também pela Direcção 
de Auditoria Interna, que durante o ano de 2016 já 
efectuou testes aos controlos em alguns processos;

 d)  A metodologia implementada inicia-se na gestão 
de macroprocessos e processos do Catálogo, o 
que obriga à formalização de Manuais de Proce-
dimentos, identificação de riscos e também dos 
controlos associados. Em 2016 a área de Orga-
nização e Processos dinamizou a utilização da 
ferramenta corporativa do Grupo CGD de mode-
lização de processos, denominada de ARIS, com 
vista ao adequado mapeamento e caracterização 
dos macroprocessos, processos, actividades, 
riscos e controlos. Nesta matéria foram revistos 
os macro-processos L (Gestão da Relação com 
os Clientes) e M (Suporte ao Serviço a Clientes). 
Foram documentados na aplicação o macro-pro-
cesso OSN (Outsourcing de Suporte ao Negócio); 
OSI (Outsourcing de Infra-estruturas); IG (Informa-
ção de Gestão) e o GR (Risco Operacional).

 e)  O banco tem vindo a reforçar o modelo de gestão 
do risco operacional, designadamente nas com-
ponentes de avaliação, acompanhamento e con-
trolo, 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. Im-
porta salientar que o BCGA no fim de 2016 se 
encontra a preparar o processo de candidatura 
a apresentar ao BNA para o Método Padrão. As 
principais actividades desenvolvidas foram:

 i.  Análise e actualização da lista de riscos 
operacionais do BCGA; 

 ii.  Realização da auto-avaliação de riscos, 
utilizando a metodologia do Grupo CGD 
para os macroprocessos/processos crí-
ticos do banco;

 iii.  Identificação dos principais controlos 
associados aos riscos;

 iv.  Obtenção da notação de risco para cada 
macroprocesso crítico; 

 v.  Obtenção da notação de cada macropro-
cesso crítico;

 vi.  Definição da lista dos indicadores de 
risco chave (KRIs) e respectivo acompa-
nhamento, com classificação entre “Ris-
co Reduzido”, “Em vigilância” e “Alerta”;

 vii.  Identificação e operacionalização dos 
procedimentos de controlo adicionais, 
que permitam aumentar a eficácia e 
abrangência do reporte/registo de even-
tos, com a respectiva definição de res-
ponsabilidade nos procedimentos de 
controlo;

 viii.  Definição do limite de tolerância global 
para perdas efectivas líquidas e limites 
para os três tipos de macroprocessos: 
controlo; negócio e suporte.  

Em termos de formalização e normativo interno já 
em vigor no BCGA, de referir o seguinte: modelo de 
governação do risco operacional e controlo interno; 
procedimentos para recolha dos eventos, respec-
tivas perdas e recuperações; indicadores de risco 
(KRIs); principais conceitos e definição dos limites 
de tolerância ao risco; processo e procedimentos ne-
cessários ao lançamento, recolha e tratamento dos 
questionários de auto-avaliação de riscos e proce-
dimentos de controlo para promover a eficácia do 
processo de registo de eventos de risco operacional.

Relativamente à gestão dos riscos decorrentes dos 
sistemas de informação e tecnologias o Banco tem 
assegurado a boa manutenção da informação, no-
meadamente pela monitorização contínua dos Sis-
temas e Comunicações, pelo controlo de backups 
diários, pela garantia da disponibilidade da aplicação 
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core, pela manutenção dos sistemas e das comu-
nicações, sendo que sempre que uma deficiência 
grave se verifica é comunicado ao Administrador do 
pelouro que, se se justificar, analisará a situação em 
reunião de Comissão Executiva.

Risco de Compliance
O risco de compliance consiste na probabilidade de 
ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 
no capital, decorrentes de violações ou da não con-
formidade relativamente a leis, regulamentos, deter-
minações específicas, contratos, regras de conduta 
e de relacionamento com clientes, práticas instituídas 
ou princípios éticos, que se materializem em sanções 
de carácter legal, na limitação das oportunidades de 
negócio, na redução do potencial de expansão ou na 
impossibilidade de exigir o cumprimento de obriga-
ções contratuais.

A gestão do risco de compliance está sob a respon-
sabilidade do Gabinete de Suporte à Função Com-
pliance. Sendo a Função de Compliance uma das 
funções chave de controlo, responsável por garantir 
que o Banco actua de acordo com as leis, regula-
mentação, normativo interno, acordos nacionais e 
internacionais que vinculam a actividade do Banco, 
evitando assim o risco de incorrer em sanções de 
carácter legal ou regulamentar e em prejuízos finan-
ceiros ou reputacionais. 

Neste sentido, a actividade da função de Compliance 
é acompanhada não só pela Comissão Executiva do 
BCGA, como também pelo Gabinete de Compliance 
do accionista CGD que em estreita articulação com 
o responsável em Angola apoia e facilita a imple-
mentação das ferramentas adequadas, bem como 
dos normativos que reflectem as melhores práticas. 
Nos últimos anos foram já implementados normati-
vos referentes aos seguintes temas: transposição das 
normas legais e regulamentares sobre a Prevenção e 
Branqueamento de Capitais e do Combate ao Finan-
ciamento do Terrorismo; políticas de Identificação e 
Aceitação de Clientes (KYC); políticas de Gestão de 
Correspondentes (KYT); (iv) Instituição do Comité de 
Análise e Resolução sobre matérias de AML; Gestão 
do Risco de Compliance; Institucionalização da Co-
municação formal dos Indícios de Incumprimentos; 
Código de Conduta; Whistleblowing (Sistema Interno 
de Denúncia de Irregularidades), entre outros relacio-
nados com a gestão efectiva da Função Compliance.

Não obstante o facto de a coordenação da gestão 
de todas as matérias de Compliance ser da com-
petência do GFC, nos termos da normativa interna 
essa responsabilidade estende-se para as demais 
estruturas do Banco, com particular destaque para 
o Órgão de Gestão e os responsáveis de primeira 
linha dos vários OEs. 

As atribuições cometidas a Função de Compliance, 
enquanto função de controlo são: (i) O acompanha-
mento e avaliação regular da adequação e eficácia 
das medidas e procedimentos adoptados pelo BCGA 
com vista a detecção de qualquer risco de incum-
primento das obrigações legais ou regulamentares 
e deveres a que se encontra sujeito, bem como das 
medidas tomadas para corrigir eventuais deficiên-
cias no respectivo cumprimento; (ii) Prestar acon-
selhamento ao Órgão de Gestão e as demais OE, 
para efeitos do cumprimento das obrigações legais 
e dos deveres a que o BCGA se encontra sujeito; 
(iii) Assegurar o acompanhamento e a avaliação dos 
procedimentos de controlo interno em matéria de 
AML, competindo-lhe ainda a centralização da infor-
mação e a respectiva comunicação às autoridades 
competentes; (iv) Acompanhar e analisar as opera-
ções sobre a criação de produtos bancários e finan-
ceiros com vista a garantir a defesa do mercado, a 
sua regularidade de funcionamento, transparência, e 
credibilidade, incluindo a comunicação ao Órgão de 
Gestão das suspeitas de crimes e infracções contra 
o mercado de capitais, bem como às autoridades 
competentes; (v) Prestar tempestivamente ao Órgão 
de Gestão informação sobre quaisquer indícios de 
violação de obrigações legais ou regulamentares, re-
gras de conduta e de relacionamento com Clientes 
ou de outros deveres que possam fazer incorrer o 
BCGA ou os seus Colaboradores num ilícito de natu-
reza contra-ordenacional; (vi) Garantir a manutenção 
de um Registo de Incumprimentos e das medidas 
propostas e adoptadas para dirimir os indícios ou 
os efectivos incumprimentos das obrigações legais e 
regulamentares; e, (vii) Proceder a elaboração e levar 
a apreciação do Órgão de Gestão com conhecimento 
do Órgão de Fiscalização o Relatório, de periodicida-
de pelo menos anual, identificando os incumprimen-
tos verificados e as medidas adoptadas para corrigir 
eventuais deficiências; (viii) Participar em grupos de 
trabalhos com as demais UO para desenvolver abor-
dagens com vista a obter a conformidade com os 
normativos internos e externos; Assegurar o registo 
do Banco junto Internal Revenue Service (IRS) como 
FATCA participante, a sua actualização em função de 
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alterações na legislação local, bem como do cum-
primento das correctas medidas de KYC com vista 
detecção Clientes que sejam US Persons.

Por último, salientar que as políticas e processos em 
matéria de Compliance do BCGA consubstanciam-se 
num rol de medidas formalmente aprovadas pelo seu 
Conselho de Administração no decurso do segun-
do semestre de 2015, que de seguida passamos a 
descrever: normativos que institucionalizam a função 
de função interna de gestão do risco de Complian-
ce; normativo que adopta o instrumento de gestão 
da ética e deontologia profissional; normativo sobre 
a recepção, validação e registo de incumprimento, 
por parte do Compliance; normativo sobre a Política 
de Gestão de Identidades e Acessos aos Sistemas 
Informáticos; normativo sobre Circuito e Procedi-
mentos de Criação e Desenvolvimento de Produtos 
e Serviços; Sistema de Denúncias de Irregularidades 
ao Compliance Officer; normativo sobre a Política de 
Prevenção e Gestão de Conflito de Interesses; nor-
mativo sobre a Política Global de Segurança da In-
formação; (ix) Normativo que Regula as Campanhas 
de Publicidade de Produtos e Serviços Financeiros; 
normativo que aprova a Política de Gestão e Preven-
ção de Conflitos de Interesses; normativo que Regula 
o Processo de Extracção, Validação e Envio de Infor-
mação Prudencial e Estatísticas Monetárias ao BNA; 
e a Metodologia de Gestão do Risco de Compliance, 
nos termos a alínea c) do número 4 do artº12º do 
Aviso n.º02/13.

Risco Reputacional
O risco de reputação pretende aferir o impacto da 
eventual deterioração na percepção da “qualidade” 
da instituição por parte dos diversos stakeholders 
(accionistas, investidores, clientes, entre outros), na 
sua capacidade para prosseguir o desenvolvimento 
continuado e sustentado da sua actividade.

Risco sob a responsabilidade da Direcção de 
Marketing, mantendo para esse efeito estreita re-
lação com a Comissão Executiva, no sentido do 
acompanhamento de todas as decisões que tenham 
impacto na imagem externa e interna do BCGA. O 
BCGA mantém os seus stakeholders constantemen-
te informados através do envio de um conjunto de 
informação a entidades externas do Banco, nomea-
damente accionistas, supervisor, conselho fiscal e 
autoridade fiscal.

Os procedimentos de tratamento de reclamações 
instituídos pelo Banco e geridos pela DMK contri-
buem também para reduzir a materialidade deste ris-
co, assegurando-se que os casos são devidamente 
tratados. Existem ainda outras técnicas de mitigação, 
tais como, gestão do risco de compliance e acompa-
nhamento do cumprimento das normas e normativos 
vigentes, mapas de controlo das datas de entrega de 
informação, acompanhamento dos KRIs implemen-
tados, política de reconhecimento da marca (brand 
awareness) e monitorização de notícias nos media 
(imprensa).

Por outro lado, já está operacionalizado um indicador 
de risco operacional associado ao risco reputacional, 
designadamente KRI relativo a coimas aplicadas pelo 
supervisor em virtude de reclamações na esfera da 
supervisão prudencial e comportamental.

Risco Estratégia
As decisões estratégicas determinam o sucesso das 
instituições. Decisões inadequadas ou implementa-
das de forma incorrecta podem ter reflexo negativo 
nos resultados e/ou nas margens obtidas, cujo im-
pacto se pretende aferir no âmbito da avaliação do 
risco estratégico.

Risco sob a responsabilidade directa da Comissão 
Executiva. Este órgão suporta as suas decisões com 
base num plano estratégico que é aprovado pelo 
Conselho de Administração e que é comunicado a 
todos os órgãos de estrutura de forma a garantir o 
seu alinhamento com os objectivos definidos. Perio-
dicamente a Comissão Executiva procede ao repor-
te ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 
Comissão de Gestão de Risco. Por outro lado, dá-se 
nota que o Banco possui uma estrutura organizacio-
nal bem definida, aprovada e formalizada, estatuída 
em documento próprio e de processos de decisão 
definidos e formalizados devidamente comunicados 
aos seus colaboradores.



Compliance, CT/PBC
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COMPLIANCE, 
COMBATE AO TERRORISMO 
E PREVENÇÃO DE 
BRANQUEAMENTO 
DE CAPITAIS

O ano de 2016 caracteriza-se pelo reforço 
da percepção do binómio Business-Com-
pliance, pela adequação e cumprimento do 

considerável pacote de normas regulamentares e 
prudenciais emanados pela entidade de supervisão 
bancária (BNA) em linha com as recomendações da 
EBA bem como pelos impactos do De-Risking e das 
questões em torno da equivalência de supervisão en-
tre o Banco Nacional de Angola (BNA) e o European 
Central Bank (ECB).

O quadro descrito supra veio indubitavelmente re-
forçar a sensibilização dos vários players para o de-
safio da necessidade de aceleração da adequação 
do modelo de negócio das instituições financeiras 
bancárias o robustecimento da função interna de 
gestão do risco de Compliance & Anti-Money Laun-
dering - Countering Financial of Terrorism (AML-CFT) 
dos Bancos.

Neste contexto coube Gabinete de Suporte à função 
Compliance (GFC) ao longo de 2016 a concretização 
das seguintes iniciativas:

 1.  Desenvolvimento dos pressupostos para a realiza-
ção das primeiras acções formativas, no formato 
e-learning, em matéria AML/CFT a todos os cola-
boradores do BCGA e sobre KYC aos colabora-
dores afectos à rede comercial;

 2.  Assegurar aos colaboradores do GFC acções for-
mativas necessárias ao correcto funcionamento 
do Gabinete 

 3.  Acompanhamento das alterações legais e regu-
lamentares com impacto na actividade do Banco 
relativas aos seguintes diplomas:

 •  Instrutivo n.º 01/2016 de 22 de Janeiro (Re-
gulamentação dos Subsistemas de Com-
pensação e Liquidação);

 •  Aviso nº 01/2016 de 08 de Abril (Limites de 
saída e entrada de moeda);

 •  Instrutivo n.º 02/2016 de 11 de Abril (Reser-
vas Obrigatórias);

 •  Instrutivo n.º 03/2016 de 25 de Abril (Câma-
ra de Compensação Automatizada de An-
gola - Garantia para Liquidação de Saldos);

 •  Instrutivo n.º 04/2016 de 13 de Maio (Reser-
vas Obrigatórias);

 •  Aviso n.º 02/2016 de 15 de Junho (Fundos 
Próprios Regulamentares);

 •  Aviso n.º 03/2016 de 16 de Junho (Requisi-
to de fundos próprios regulamentares para 
risco de crédito e risco de crédito de con-
traparte);

 •  Aviso n.º 04/2016 de 22 de Junho (Requisi-
to de fundos próprios regulamentares para 
risco de mercado e risco de crédito de con-
traparte na carteira de negociação);

 •  Aviso n.º 05/2016 de 22 de Junho (Requisi-
to de fundos próprios regulamentares para 
risco operacional);

 •  Aviso n.º 06/2016 de 22 de Junho (Adopção 
plena das normas internacionais de conta-
bilidade/normas internacionais de relato fi-
nanceiro);

 •  Aviso n.º 07/2016 de 22 de Junho (Gover-
nação do risco - Princípios da Governação 
dos Riscos);

 •  Aviso n.º 08/2016 de 22 de Junho (Risco de 
taxa de juro na carteira bancária);

 •  Aviso n.º 09/2016 de 22 de Junho (Limites 
prudenciais aos grandes riscos);

 •  Instrutivo 05/2016 de 08 de Agosto (Perdas 
por imparidade para a carteira de crédito);

 •  Instrutivo 06/2016 de 08 de Agosto (Divul-
gações de instrumentos financeiros);

 •  Instrutivo 07/2016 de 08 de Agosto (Método 
da taxa de juro efectiva no reconhecimento 
de rendimentos e gastos de instrumentos 
financeiros);

 •  Instrutivo 08/2016 de 08 de Agosto (Loca-
ções);

 •  Instrutivo 09/2016 de 08 de Agosto (Títulos 
e valores mobiliários);

 •  Instrutivo 10/2016 de 08 de Agosto (Benefí-
cios dos empregados);

 •  Instrutivo 11/2016 de 08 de Agosto (Trata-
mento das perdas na carteira de crédito);

 •  Instrutivo 12/2016 de 08 de Agosto (Cálculo 
e requisito de fundos próprios regulamenta-
res para risco de crédito e risco de crédito 
de contraparte);
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 •  Instrutivo 13/2016 de 08 de Agosto (Presta-
ção de informação sobre requisito   de fun-
dos próprios regulamentares para risco de 
crédito e risco de crédito de contraparte);

 •  Instrutivo 14/2016 de 08 de Agosto (Cálculo 
e requisito de fundos próprios regulamenta-
res para risco de mercado e risco de crédito 
de contraparte na carteira de negociação);

 •  Instrutivo 15/2016 de 08 de Agosto (Presta-
ção de informação sobre requisito de fun-
dos próprios para risco de mercado e risco 
de crédito de contraparte na carteira de ne-
gociação);

 •  Instrutivo 16/2016 de 08 de Agosto (Cálculo 
e requisito de fundos próprios regulamenta-
res para risco operacional);

 •  Instrutivo 17/2016 de 08 de Agosto (Pres-
tação de informação sobre requisito de 
fundos próprios regulamentares para risco 
operacional);

 •  Instrutivo 18/2016 de 08 de Agosto (Presta-
ção de informação sobre a composição dos 
fundos próprios e rácio de solvabilidade);

 •  Instrutivo 19/2016 de 08 de Agosto (Risco 
de liquidez);

 •  Aviso n.º 10/2016 de 05 de Setembro (Aber-
tura, movimentação e encerramento de 
contas de depósito bancário);

 •  Aviso n.º 11/2016 de 05 de Setembro (Aber-
tura e encerramento de agências e depen-
dências);

 •  Aviso n.º 12/2016 de 05 de Setembro (Pro-
tecção dos consumidores  de produtos e 
serviços financeiros.);

 •  Aviso n.º 13/2016 de 05 de Setembro (Deve-
res de informação no âmbito dos depósitos 
bancários);

 •   Aviso n.º 14/2016 de 07 de Setembro (De-
veres de informação no âmbito dos contra-
tos de crédito);

 •  Directiva nº 05/ DRO/DSI/ 2016 (Plano de 
acção no âmbito dos fundos próprios regu-
lamentares, previsto no Aviso n.º 02/2016, 
de 15 de Junho);

 •  Instrutivo n.º 20/2016 de 06 de Setembro 
(Adopção pela primeira vez das normas in-
ternacionais de relato financeiro);

 •  Instrutivo n.º 21/2016 de 06 de Setembro 
(Casas de Câmbio - Regras Operacionais);

 •  Instrutivo n.º 22/2016 de 06 de Setembro 
(Serviço de remessas de valores – Regras 
operacionais);

 •  Directiva nº 03/ DRO/DMA/ 2016 (Requisitos 
de Acesso às Facilidades Permanentes de 
Cedência de Liquidez);

 •  Directiva nº 04/DRO/DSC/DMA/16 (Cobran-
ça de Comissões Sobre os Juros e a Custó-
dia de Títulos Públicos);

 •  Instrutivo 24/2016 de 16 de Novembro (De-
veres de Diligência Reforçada);

 •  Instrutivo 25/2016 de 16 de Novembro (Go-
vernação do Risco de Crédito);

 •  Instrutivo 26/2016 de 16 de Novembro (Go-
vernação do Risco de Liquidez);

 •  Instrutivo 27/2016 de 16 de Novembro (Go-
vernação do Risco de Mercado);

 •  Instrutivo 28/2016 de 16 de Novembro (Go-
vernação do Risco de Operacional);

 4.  Desenvolvimento da ferramenta tecnológica de 
AML/CFT com especial realce para a alarmísti-
cas relativa á eficiente gestão do Programa de 
Sanções do Banco 

 5.  Análise da conformidade do estatuto FATCA dos 
clientes numa perspectiva onboarding e, quando 
aplicável, em relação a clientes já existentes;

 6.  Reforço da melhoria da qualidade da Base de Da-
dos em decorrência da remediação dos clientes 
para efeitos de cumprimento dos requisitos ema-
nados pelo regime FATCA (Foreign Accounts Tax 
Compliance Act)

 7.  Emissão de Pareceres de Conformidade sobre o 
conjunto de normas internas;

8.  Supervisão funcional dos reportes de informação 
prudencial e de estatísticas monetárias à entidade de 
supervisão;

 9.  Elaboração, e apresentação, em sede da Comis-
são de Controlo Interno do Conselho de Admi-
nistração, dos Relatórios de “Avaliação Global 
sobre a Função Compliance” e de “Registos de 
Incumprimentos”; e,

Entretanto, referir na sequência do envio do reporte 
semestral ao BNA do Questionário de Auto-Avaliação 
sobre AML/CFT, em observância da Directiva n.º01/
DRO-DSI/2015, o GFC do BCGA identificou um con-
junto de melhorias que se impunham ao Programa de 
AML/CFT pelo que, na sequência das orientações 
da Comissão Executiva de Dezembro 2016 sobre o 
tema, dinamizou o “Projecto de Adequação e Forma-
lização do Programa de AML/CFT & Sanções”, com 
início previsto para o início de 2017.



Análise de Resultados
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Em Março de 2014, o BNA anunciou o processo para adopção plena das Normas Internacionais de 
Contabilidade e Relato Financeiro (“IAS/IFRS”) a partir do exercício de 2016, pelo que o Balanço e a 
DR são já apresentados de acordo com aquelas normas. Tendo sido também preparadas e entregues 

ao BNA as demonstrações financeiras comparativas com referência a Dezembro de 2015, as comparações 
com o ano anterior têm como base essas contas pró-forma.

Os ajustamentos com impacto nos capitais próprios a 1 de Janeiro de 2015 e 31 de Dezembro de 2015, são 
os seguintes:

Demonstração de Resultados
O BCGA atingiu em 2016 um resultado líquido acumulado no montante de 12.372 MAKZ, o que representa, 
em termos homólogos, um acréscimo de 31%. 

De realçar que quando comparados os resultados em USD a variação foi de +6.8%, pois compara o resultado 
de 74.57 milhões de USD em 2016 contra os 69.82 milhões de USD em 2015.

Evolução Resultados
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O resultado atingido foi o maior registado pelo Banco Caixa Angola, mantendo a tendência de continuado 
crescimento dos resultados. Quando analisado em USD assistiu-se também a um crescimento dos resultados, 
situação que tinha sido interrompida no ano transacto.

A margem financeira de 21.178,1 MAKZ cresceu, em termos acumulados, 110% face ao período homólogo, 
beneficiando da tendência ascendente das taxas de juros activas.

Os Proveitos de títulos atingiram o montante de 12.910 MAKZ. De realçar o facto de, em média, a taxa de 
juro da carteira de divida pública se ter situado acima da orçamentada e o montante investido se ter também 
situado acima do orçamento, proporcionando um ganho adicional de 2.079 MAKZ.

A dinâmica comercial permitiu manter um baixo custo nos depósitos não indexados, atingindo no ano os 
3.526 MAKZ, 33% abaixo do orçamento. 

O produto bancário atingiu o valor de 25.493 MAKZ, crescendo face ao período homólogo em 35.5%. De 
realçar que a margem financeira representou 83% do produto bancário, contra 54% no ano anterior, o que 
consubstancia uma melhoria sensível da estrutura de resultados do banco que estão agora claramente menos 
dependentes dos ganhos cambiais. As comissões cobriram 68% dos custos com pessoal, contra 88% em 
2015, afastando-se do objectivo de cobertura de 100%.

Margem  
Financeira  
Estrita

Comissões  
(Líquidas)

Result.  
Operações  
Financeiras

Outros  
Resultados  
Exploração

Produto  
Actividade  
Bancária

18,819.0

25,493.2

5,230.4

5,506.7

10,082.0

-560.1

675.3
3,639.8

21,178.1

-850.8
2015 YTD dez-16
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Os Custos de Estrutura, em termos homólogos, tiveram um crescimento de 28% e face ao orçamento uma 
variação negativa de 11%. Os Custos com Pessoal aumentaram 33.8% face ao período homologo, mas 
fixando-se abaixo do orçamento em 9.7%. O aumento face ao período homologo deve-se ao aumento do 
quadro de pessoal e da respectiva massa salarial. Os Fornecimentos e Serviços de Terceiros aumentaram 
22,6% face ao período homólogo e tiveram uma variação negativa face ao orçamento de 12,2%.

As iniciativas tomadas no que concerne à gestão de fornecedores e inventariação do imobilizado permitiram 
que fossem revertidos os valores anteriormente contabilizados como acréscimo de custos para fazer face às 
ineficiências verificadas, resultando num impacto positivo no resultado do banco de 400 MAKZ.

As imparidades de crédito registaram um crescimento de 91% relativamente a Dezembro de 2015, cifrando-se 
em 5.135 MAKZ, correspondendo a um aumento de 2,25 p.p. na taxa de imparidade. O rácio de cobertura 
da Imparidade/crédito vencido situou-se em 64,1%. 
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Balanço
O Activo atingiu em Dezembro o montante de 313.252 MAKZ, uma variação de negativa de 1.2% face ao 
período homólogo em resultado do não cumprimento dos objectivos orçamentais quer no que respeita à 
carteira de crédito quer na captação de recursos. O fraco desempenho da economia angolana contribuiu 
largamente para este desempenho.

A carteira de investimento em obrigações do tesouro cresceu 12,3% face ao ano anterior, registando-se um 
significativo reforço nas aquisições de títulos indexados ao dólar norte americano.

 A carteira continuou a manter, no entanto, um elevado perfil de liquidez, como é patente no quadro seguinte:
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O crédito por desembolso atingiu o valor de 104.092 MAKZ, aumentando 21,8% em termos homólogos e, 
face ao orçamento, apresentaram uma variação negativa de 7,1%.

O crédito vencido atingiu o montante de 8.639 MAKZ, uma variação de 1.405,7% face ao período homólogo. 
O rácio de incumprimento do crédito fixou-se em 8.3% que, embora muito elevado face ao período homólogo, 
compara bem com os 20% apresentado pelo sistema financeiro no seu todo.

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores 
do crédito foram os seguintes:
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Os depósitos atingiram o valor de 243.522 MAKZ aumentando 2.4% em termos homólogos e, face ao orça-
mento, apresentaram uma variação negativa de 16.2%. Os depósitos indexados ao USD atingiram o valor 
de 19.596 MAKZ, representando 18.7% do total dos depósitos a prazo.

Apesar da oferta de depósitos indexados, a captação de recursos teve uma forte concorrência da dívida 
pública também indexada à mesma moeda. No final do ano a carteira de clientes em dívida pública ascendia 
a 43.604 MAKZ (40% dos depósitos a prazo), dos quais 28.016 MAKZ foram adquiridas através do BCGA.

De realçar que os depósitos em ME cresceram face a 2015 e ultrapassaram o valor orçamentado, registando 
o BCGA um ganho de quota de mercado neste segmento de 4,17% para 4,34%.

O rácio de solvabilidade atingiu o valor de 22,76%, valor bem acima do mínimo legal de 10%



Eventos Subsequentes e
Proposta de Distribuição de Resultados
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EVENTOS SUBSEQUENTES
O Banco não tem conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores a 31 de Dezembro de 2016 
que afectem ou venham a afectar de forma materialmente relevante as demonstrações financeiras apresentadas.

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Tendo em consideração:
 •  Estar a reserva legal nos mínimos exigidos pela Lei;
 •  A política de capitalização do Banco Caixa Geral Angola;
 •  O resultado líquido do exercício de 2016, no montante de AKZ 12.371.753.618,87 (doze mil trezentos e 

setenta e um milhões, setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e dezoito Kwanzas e oitenta e sete 
cêntimos);

Propõe-se a seguinte distribuição:
 i.  49% (quarenta e nove por cento) para “dividendos”, no montante AKZ 6.062.159.273,25 (Seis mil e ses-

senta e dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e três Kwanzas e vinte e cinco 
cêntimos);

 ii.  51% (cinquenta e um por cento) para “outras reservas”, no montante de AKZ 6.309.594.345,62 (Seis mil 
trezentos e nove milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco Kwanzas e 
sessenta e dois cêntimos).



Considerações Finais
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Demonstração dos Resultados
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ANEXOS

Demonstração do Rendimento Integral
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Balanço
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ANEXOS

Demonstração de Alterações no Capital Próprio
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ANEXOS

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Parecer do Conselho Fiscal
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
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PARECER DO CONSELHO FISCAL



BANCO CAIXA GERAL ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2016 | 79

PARECER DO CONSELHO FISCAL



Parecer do Auditor Externo
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PARECER DO AUDITOR EXTERNO
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PARECER DO AUDITOR EXTERNO
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

Nota 1 - Nota Introdutória
O Banco Caixa Geral Angola, S.A. (adiante igualmente designado por “Banco”) foi constituído por Escritura 
Pública de 1 de Julho de 2002, tendo resultado da transformação da Sucursal de Angola do então deno-
minado 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 Adminis-
tração do então Banco Totta & Açores, S.A. de 12 de Junho de 2002, foi transferida a totalidade dos activos 
e passivos, incluindo os bens ou direitos imobiliários de qualquer natureza, assim como todos os direitos e 
obrigações afectos à anterior Sucursal, para o Banco. Neste contexto, a Sucursal foi encerrada no dia 30 
de Junho de 2002, pelo valor apurado no balancete de encerramento, o qual foi aplicado na realização de 
99,98492% do capital inicial do Banco. 

Aquando da reorganização da sua estrutura accionista, a 2 de Julho de 2009, a qual se traduziu na entrada 
de novos accionistas, designadamente, a Caixa Geral de Depósitos, S.A. através da Partang SGPS, S.A. e 
a Sonangol através da Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, E.P. e da Sonangol Hol-
dings, Lda. foi alterada a sua denominação social, passado para Banco Caixa Geral Totta de Angola, S.A.. 

Nessa mesma data, foi efectuado um aumento do seu capital social de mAKZ 793.609 para os actuais mAKZ 
9.376.913, através da entrada em dinheiro de mAKZ 7.780.600, correspondentes a USD 100.000.000, o qual 
foi realizado por todos os accionistas na proporção da participação detida nessa data. Os remanescentes 
mAKZ 791 do aumento de capital foram realizados por integração de reservas livres. Após este aumento de 
capital, o valor unitário das acções foi redenominado de AKZ 10 para AKZ 500, tendo as 857.500.000 acções 
sido convertidas em 17.150.000 acções

No dia 8 de Julho de 2015, o Banco Santander Totta e a Santotta - Internacional SGPS anunciaram a venda 
da sua participação de 49% no capital social da Partang SGPS, S.A. à Caixa Geral de Depósitos, passando 
este Banco a deter a totalidade do capital daquela sociedade.

Na sequência desta venda, em 22 de Janeiro de 2016, a denominação do Banco foi alterada para Banco 
Caixa Geral Angola, S.A., comercialmente designado por Caixa Angola.

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

Tendo presente esta missão, a actividade do Banco é orientada pelos seguintes valores: Rigor, transparência, 
segurança, responsabilidade e integridade, e respeito.

Assim, o Caixa Angola é hoje uma marca tradicional, com quase 23 anos de actividade, focado em contribuir 
para o sucesso e crescimento dos seus clientes, em participar activamente no progresso e desenvolvimento 
do País, não esquecendo o posicionamento de Angola no mundo global, corporizando a sua estratégia na 
nova assinatura - “Um Banco Local. Uma Rede Global.”

O Banco dedica-se à obtenção de recursos de terceiros sob a forma de depósitos ou outros, os quais aplica, 
juntamente com os seus recursos próprios, na concessão de empréstimos, depósitos no Banco Nacional 
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de Angola, aplicações em instituições de crédito, aquisição de títulos ou em outros activos para os quais se 
encontra devidamente autorizado. 

O banco oferece um conjunto de serviços e uma carteira de produtos diversificada, com particular des-
taque para a área de Trade Finance – linha de crédito em moeda estrangeira, direccionada a empresas e 
empresários em nome individual, para apoiar a importação. Deste modo financia empresários de pequena 
e média dimensão, dispondo para o efeito de uma rede nacional de 36 balcões e 5 Centros de Empresas, 
distribuídos por 10 províncias (Cabinda, Zaire, Bengo, Luanda, Bengo, Lunda Sul, Benguela, Huambo, Huíla, 
Namibe e Kwanza Sul). Dos balcões em actividade, em 2016 foram abertos 4 balcões, sendo que 22 balcões 
encontram-se localizados na cidade de Luanda. Os centros de empresas estão localizados nas províncias 
de Luanda e em Benguela, sendo que em Luanda existem 4 Centros de Empresas (Luanda e Viana) e, em 
Benguela existe 1 centro de Empresas.

Nota 2 - Politicas Contabilísticas

2.1 Bases de apresentação
Até 31 de Dezembro de 2015, inclusive, as demonstrações financeiras do Banco Caixa Geral Angola, S.A. 
(Banco ou BCGA) foram preparadas em conformidade com os princípios contabilísticos estabelecidos no 
Plano Contabilístico das Instituições Financeiras (CONTIF) e outras disposições emitidas pelo Banco Nacional 
de Angola (BNA).

No âmbito do disposto no Aviso n.º 6/2016 de 22 de Junho, do Banco Nacional de Angola, as demonstra-
ções financeiras do Banco Caixa Geral Angola, S.A. (Banco ou BCGA) referentes ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2016 são preparadas de acordo com os International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS).

Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) 
e as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), e pelos 
respectivos órgãos antecessores.

As demonstrações financeiras do BCGA agora apresentadas reportam-se ao exercício findo em 31 de De-
zembro de 2016.

Considerando que até 31 de Dezembro de 2015 o Banco preparou as suas demonstrações financeiras de 
acordo com o CONTIF, as demonstrações financeiras para o exercício findo naquela data, apresentadas neste 
relatório foram preparadas de acordo com as IFRS para efeitos meramente comparativos em cumprimento 
da IFRS 1 (ver nota 33).

As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de kwanzas, arredondado ao milhar mais próxi-
mo. Foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, com excepção dos activos e passivos 
registados ao seu justo valor, nomeadamente activos financeiros disponíveis para venda.

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

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 foram aprovadas em reunião 
do Conselho de Administração em 26 de Abril de 2017.
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2.2 Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional (Kwanza) à taxa de câmbio 
em vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são 
convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor na data de balanço. As diferenças cambiais 
resultantes da conversão são reconhecidas em resultados. Os activos e passivos não monetários denomina-
dos em moeda estrangeira e registados ao custo histórico são convertidos para a moeda funcional à taxa de 
câmbio em vigor na data da transacção. Os activos e passivos não monetários registados ao justo valor são 
convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor é determinado 
e reconhecido por contrapartida de resultados, com excepção daqueles reconhecidos em activos financeiros 
disponíveis para venda, cuja diferença é registada por contrapartida de capitais próprios.

As demonstrações financeiras do Banco em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 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 Nacional de Angola naquelas 
datas. Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os câmbios médios do Kwanza Angolano (AKZ) face ao Dólar 
dos Estados Unidos (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 inicialmente registado ao seu justo valor e subsequentemente ao custo amortizado líquido de impa-
ridade. Os custos de transacção associados fazem parte da taxa de juro efectiva destes instrumentos finan-
ceiros. Os juros reconhecidos pelo método da taxa de juro efectiva são reconhecidos em margem financeira.

O crédito a clientes é desreconhecido do balanço quando (i) os direitos contratuais do Banco relativos aos 
respectivos 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 parte, mas não substancialmente todos, 
os riscos e benefícios associados à sua detenção, o controlo sobre os activos foi transferido.

O crédito a clientes é reconhecido inicialmente ao seu justo valor, acrescido dos custos de transacção, e é 
subsequentemente valorizado ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efectiva, sendo 
apresentado em balanço deduzido de perdas por imparidade.

Imparidade

A política do Banco consiste na avaliação regular da existência de evidência objectiva de imparidade na sua 
carteira de crédito. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, 
sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda 
estimada, num exercício 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, poderá ser classificada como carteira com 
imparidade quando existe evidência objectiva de imparidade resultante de um ou mais eventos, e quando 
estes tenham impacto no valor estimado dos fluxos de caixa futuros do crédito ou carteira de créditos sobre 
clientes, que possam ser estimados de forma fiável.

De acordo com a IAS 39 existem dois métodos para o cálculo das perdas por imparidade: (i) análise individual 
e (ii) análise colectiva.

31.12.2016 31.12.2015

1 USD = 165,903 135,315

1 EUR = 185,379 147,832
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(i) Análise individual
A avaliação da existência de perdas por imparidade em termos individuais é determinada através de uma 
análise 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 significativas o Banco definiu o montante de fundos 
próprios da instituição como o referencial para a identificação de exposições significativas. Os critérios 
definidos pelo Banco 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 
conversão para as exposições extrapatrimoniais. 

Na determinação das perdas por imparidade, em termos individuais, são considerados os seguintes factores:
 •  a exposição total de cada cliente junto do Banco e a existência de crédito vencido;
 •  a viabilidade económico-financeira do negócio do cliente e a sua capacidade de gerar meios suficientes 

para fazer face ao serviço da dívida no futuro;
 •  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;
 •  a montante e os prazos de recuperação estimados; e
 •  outros factores tais a existência de processos judiciais em curso, salários em atraso ou conflitos laborais 

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.

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

(ii) Análise colectiva
Os créditos para os quais não foi identificada evidência objectiva de imparidade são agrupados tendo por 
base características de risco semelhantes com o objectivo de determinar as perdas por imparidade em ter-
mos colectivos. Esta análise permite ao Banco o reconhecimento de perdas cuja identificação, em termos 
individuais, só ocorrerá em períodos futuros.

As perdas por imparidade baseadas na análise colectiva são calculadas através de duas perspectivas:
 •  Para grupos homogéneos de créditos não considerados individualmente significativos; ou
 •  Em relação a perdas incorridas mas não identificadas (‘IBNR’) em créditos para os quais não existe evi-

dência objectiva de imparidade.

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 perdas por imparidade em termos colectivos são determinadas considerando os seguintes aspectos:
 •  Experiência histórica de perdas em carteiras de risco semelhante;
 •  Conhecimento das actuais envolventes económicas e creditícia e da sua influência sobre o nível das 

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

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

Segmentação da carteira de crédito para análise colectiva
De acordo com a IAS 39, os clientes não significativos são incluídos em segmentos homogéneos com risco 
de crédito semelhante, tendo em conta o modelo de gestão do Banco, e sujeitos à determinação de impari-
dade 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 deci-
diu realizar a mesma com base em dois vectores, nomeadamente, segmentação com base no tipo de cliente 
e produto (populações homogéneas) e buckets de risco. Os clientes/operações são classificados em cada 
momento temporal com base nesses dois vectores, sendo os mesmos a base para a posterior estimativa 
dos parâmetros de risco por segmento.

Para efeitos de definição das populações homogéneas, no âmbito da estimativa dos parâmetros de risco, 
foram consideradas como factores relevantes de segmentação algumas 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 regula-
mentares e com a relevância estatística necessária para a determinação de parâmetros de risco robustos, 
foi determinada a seguinte segmentação:

Indícios de imparidade

De acordo com as IFRS, um activo financeiro ou um grupo de activos financeiros está em imparidade e são 
incorridas perdas por imparidade se, e apenas se, existir prova objectiva de imparidade, como resultado de 
um ou mais acontecimentos que ocorreram após o reconhecimento inicial do activo e se esse acontecimento 
de perda tiver um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro ou do grupo de activos 
financeiros, que possa ser fiavelmente estimado.

As instituições devem assegurar a identificação tempestiva das perdas incorridas e o respectivo reconheci-
mento contabilístico da imparidade associada adoptando indícios de imparidade conservadores e apropria-
dos a cada segmento de crédito. Desta forma, o Banco efectuou uma análise do perfil da sua carteira de 
crédito de forma a identificar os factores mais relevantes para a identificação de situações de degradação 
da situação creditícia dos seus clientes.

Tipo de cliente Segmento

Particular

Crédito a funcionários

Protocolo

Financiamento a particulares + Crédito auto + Crédito consumo

Crédito à habitação

Cartões de Crédito

Empresas

Sector Público

Créditos documentários + Garantias bancárias

Leasing

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

O banco considerou, de acordo com a sua capacidade de extracção de informação, como indícios de im-
paridade primários os seguintes:

Indício Segmento Aplicação suporte Critério de entrada

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

Operações reestruturadas Todos Banka Código Produto = “BCGTRESTR”

Informação interna sobre 
cheques devolvidos

Todos KIWI Clientes com cheques devolvidos no 
Banco.

Identificação pelos analistas de risco 
de cheques devolvidos (ficheiros com 
informação sobre cheques devolvidos 
disponibilizados pela DSI)

Utilização excessiva de limites Todos Banka Utilização de operações de crédito 
renováveis, designadamente contas 
correntes e descobertos, utilizadas de 
forma permanente em, pelo menos, 95% 
do limite inicialmente contratualizado nos 
últimos 12 meses.

Descobertos não autorizados Todos Banka Clientes com descobertos não autorizados

Decréscimo material do valor 
da garantia real

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

Redução significativa de 
saldos médios

Todos KIWI Redução superior a 75% no montante de 
saldos médios durante os últimos 6 meses

A identificação dos indícios de imparidade primários é efectuada de forma automática pelo sistema de gestão 
de colaterais do Banco no âmbito do processo de integração com o sistema-core do Banco.

(ii) Indícios de imparidade complementares
De forma a poder identificar um conjunto mais alargado de indícios de imparidade o Banco definiu um proces-
so através do qual são identificados, de forma regular, um conjunto de factores para os clientes significativos 
e que não apresentam indícios de imparidade primários. Esses indícios encontram-se descritos como segue:

Indício Segmento Tipo Indício Responsabilidade Aplicação suporte

Informação da CIRC Todos Manual DGR N/A

Informação externa sobre cheques 
devolvidos Todos Manual DGR N/A

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

Expectativa de insolvência Todos Manual DGR KIWI

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

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

Penhora de contas bancárias Todos Manual DGR / GAJ KIWI

Outros indícios qualitativos Todos Manual DGR KIWI
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Definição de classes de risco

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

Os critérios de entrada e saída em cada classe de risco são os seguintes:

Classe de risco Critérios de entrada Critérios de saída

(D) -  Operações em incumprimento com 
atraso superior a 90 dias.

Um crédito poderá sair da situação de default para 
quarentena, quando verificar menos de 30 dias de 
atraso e redução do montante em dívida.

Incumprimento -  Clientes em situação de falência ou 
liquidação.

Período de quarentena de um ano (12 meses) durante 
o qual a operação deverá sempre registar atraso 
inferior a 30 dias (a contagem é reiniciada sempre que 
este atraso for ultrapassado).

Toda a exposição do devedor deve 
ser considerada em incumprimento 
sempre que as exposições vencidas 
há mais de 90 dias excedam 20% do 
total da exposição do devedor.

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

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

Incumprimento 
entre 60-90 dias

(I1) Operações com atraso de 30 a 60 
dias.

Incumprimento 
entre 30-60 dias

(Ind) Operações com atraso inferior a 30 
dias e com indícios de imparidade.

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

Cumprimento com 
indícios

(R) Créditos reestruturados por 
dificuldades financeiras

Desmarcação quando decorrer um período mínimo 
de 2 anos desde a data da reestruturação até que 
verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

Reestruturado a) pagamento regular de prestações de capital durante 
esse período, num valor cumulativo equivalente a, 
pelo menos, metade do montante de capital que seria 
devido se fosse aplicado um plano de pagamento de 
prestações constantes. 

b) inexistência de qualquer prestação vencida de capital 
ou juros, por período superior a trinta dias, relativamente 
a qualquer operação de crédito do cliente;

c) não ter havido qualquer recurso a mecanismos de 
reestruturação da dívida por parte do cliente nesse 
período.

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

As operações poderão transitar para a classe 
regular após o cumprimento de 2 anos (24 meses) de 
permanência no estado de curado.

Se no decorrer deste período o cliente apresentar 
algum indício ou incumprimento (default), deverá 
evoluir para a respectiva classe de risco.

Regular Operações com atraso inferior a 30 
dias e sem indícios de imparidade N/A
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Período de emergência

O processo de cálculo do parâmetro de risco probabilidade de incumprimento (PD) tem por base a seg-
mentação definida pelo Banco, sendo que cada segmento representa um grupo homogéneo de clientes/
operações. É necessário assegurar que cada segmento de cálculo de PD é homogéneo face aos seus 
clientes e heterogéneo entre si. Desta forma é possível assegurar que o risco é gerido de forma homogénea 
nos diversos segmentos da carteira, logo dois clientes com perfis de risco idênticos terão probabilidade de 
incumprimento idênticas.

O apuramento de imparidade para perdas incorridas mas não reportadas depende da definição do período 
de emergência que corresponde ao período de tempo entre o evento de incumprimento e a observação 
desse incumprimento pelo Banco.

O Banco assumiu como período de emergência um período de 12 meses.

Processo de avaliação de colaterais

A avaliação das garantias é assegurada de forma regular para que o Banco disponha de informação actua-
lizada sobre o valor destes instrumentos e, consequentemente, da sua capacidade de mitigação do risco 
das operações de crédito.

Os sistemas operacionais do Banco geram, de forma automática, alertas para a reavaliação de colaterais.

Fase de Concessão de crédito

No âmbito das condições de aprovação das operações de crédito, sempre que é definida a necessidade de 
obter uma garantia por parte do cliente, caso a tipologia da garantia ou colateral identificada implique um 
pedido de avaliação para a definição e validação do seu valor, é solicitado um pedido de avaliação da garantia 
à DGR – Direcção de Gestão de Risco no caso de imóveis, como forma de esta contactar e desencadear o 
processo junto de empresas de avaliação externa devidamente certificadas. Para os restantes colaterais é 
solicitado o pedido de avaliação.

Fase de Acompanhamento de Crédito

Relativamente ao processo de reavaliação periódica de colaterais, tendo por base os requisitos do Aviso 
10/2014, nomeadamente no que respeita aos critérios que foram definidos para a realização de uma nova 
avaliação dos colaterais hipotecários, foi definido que a Direcção Comercial será responsável pela identifica-
ção das garantias que são sujeitas a reavaliação (com base em avisos do sistema de gestão de colaterais) e 
comunicada à Direcção de Gestão de Risco a qual desencadeia o respectivo processo junto de avaliadores 
externos.

Fase de Recuperação de crédito

Sempre que relevante no âmbito do processo de recuperação de crédito e de forma a determinar o montan-
te recuperável do crédito através da execução das garantias existentes ou para suportar uma operação de 
reestruturação de crédito, a Direcção Jurídica e de Recuperação de Crédito pode solicitar a reavaliação das 
garantias associadas às operações sob sua gestão.

O valor de avaliação de cada tipo de garantia é determinado tendo por base as especificidades de cada um 
destes instrumentos, considerando os seguintes critérios: 

 (i) Imóveis
É considerado como valor garantido o valor mínimo entre o valor de avaliação e o Montante Máximo de Hi-
poteca, ao qual é previamente subtraído o montante de outras hipotecas não pertencentes ao Banco e com 
prioridade sobre o mesmo, sempre que essa informação estiver disponível.
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De acordo com o Aviso 10/2014, emitido em Dezembro de 2014, sobre as garantias aceites para fins pru-
denciais, os Direitos 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 carteira de crédito da instituição ou igual ou superior a 

AKZ 100.000.000; ou
•  Situações de crédito vencido há mais de 90 dias e/ou outros indícios materiais de imparidade desde que 

a última data de avaliação seja superior a 6 meses; ou
•  Situações em que sejam identificadas alterações de outra natureza nas condições de mercado com um 

potencial impacto relevante no valor dos activos imobiliários e/ou num grupo ou mais de activos imobi-
liários com características semelhantes.

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

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

(ii) Outras Garantias Recebidas
Relativamente a outras garantias recebidas, designadamente penhores de equipamentos, de marcas e de 
obras de arte, é considerado o valor de mercado determinado com base numa avaliação actualizada, com 
uma antiguidade inferior a 1 ano, a ser realizada por uma entidade idónea e com competência específica 
tendo em conta a natureza particular de cada garantia recebida. É condição necessária para a avaliação 
desta tipologia de garantias, a validação da propriedade, salvaguarda e condições de funcionamento dos 
bens subjacentes. 

As eventuais excepções a esta regra são sujeitas a julgamento profissional, e são aplicados descontos ajus-
tados à natureza específica dos activos. 

No caso de não existir uma avaliação da garantia, ou não se conseguir garantir a propriedade e salvaguarda dos 
bens, o valor da garantia recebida não é considerado para efeitos de apuramento de perdas por imparidade.

Tendo em conta as dificuldades subjacentes a uma correcta e criteriosa avaliação deste tipo de garantias 
recebidas, o Banco tem optado por seguir uma abordagem conservadora e não as considerar enquanto 
mitigadores de risco de crédito.

(iii) Outros activos financeiros penhorados
No caso de títulos e participações sociais cotados o valor a considerar será o valor de mercado à data de 
referência do reporte. Para títulos e participações sociais não cotados, são consideradas avaliações através 
do método dos fluxos de caixa descontados, ou outro método alternativo caso se considere mais aplicável. 
As avaliações, efectuadas através do método dos fluxos de caixa descontados, realizadas através do recurso 
a entidades idóneas com base nas últimas contas auditadas com data de referência não superior a 18 meses, 
sendo que eventuais excepções a esta regra são sujeitas a um julgamento profissional de acordo com as cir-
cunstâncias específicas de avaliação e as características de cada tipologia de activo financeiro considerado. 

Como métodos alternativos de avaliação de títulos e participações sociais não cotadas, o Banco utiliza (i) o 
método dos múltiplos ou em alternativa (ii) o método do valor patrimonial ajustado, sendo que a escolha do 
respectivo método de avaliação encontra-se dependente da informação disponível e características especí-
ficas de cada instrumento, no momento dessa avaliação, sendo que a cada momento o Banco decide qual 
o método mais apropriado a ser empregue.



BANCO CAIXA GERAL ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2016 | 94

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

De forma a adoptar uma abordagem conservadora na incorporação do valor das garantias para a carteira de 
crédito, o Banco definiu um conjunto de coeficientes de desvalorização (haircuts) que pretendem reflectir o 
risco na utilização das garantias e que se pode traduzir em duas dimensões, nomeadamente: i) os obstáculos 
legais e processuais à sua execução; ii) a volatilidade do seu valor de mercado.

Reversão de imparidade

Se, num período subsequente, a quantia da perda por imparidade diminuir e a diminuição puder ser objec-
tivamente relacionada com um acontecimento que ocorra após o reconhecimento da imparidade, a perda 
por imparidade anteriormente reconhecida é revertida. A quantia da reversão é reconhecida nos resultados 
do exercício.

Créditos abatidos ao activo

A anulação contabilística dos créditos é efectuada quando não existem perspectivas realistas de recuperação 
dos créditos, numa perspectiva económica, e para créditos colateralizados, quando os fundos provenientes 
da realização dos colaterais já foram recebidos, pela utilização de perdas de imparidade quando estas cor-
respondem a 100% do valor dos créditos considerados como não recuperáveis.

2.4 Instrumentos financeiros

(i) Classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente

O Banco reconhece contas a receber e a pagar, depósitos, títulos de divida emitidos e passivos subordinados 
na data em que são originados. Todos os outros instrumentos financeiros são reconhecidos na data da tran-
sacção, que é o momento a partir do qual o Banco se torna parte integrante do contrato e são classificados 
considerando a intenção que lhes está subjacente de acordo com as categorias descritas seguidamente:
 •  Investimentos detidos até à maturidade;
 •  Activos financeiros disponíveis para venda;
 •  Contas a receber; e
 •  Passivos financeiros.

Um activo ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao justo valor acrescido de custos de transacção 
directamente atribuíveis à aquisição ou emissão.

1) Investimentos detidos até à maturidade

Nesta categoria são reconhecidos activos financeiros não derivados, com pagamentos fixos ou determináveis 
e maturidade fixa, para os quais o Banco tem a intenção e capacidade de manter até à maturidade e que 
não foram designados para nenhuma outra categoria de activos financeiros. Estes activos financeiros são 
reconhecidos ao custo amortizado no momento inicial do seu reconhecimento e mensurados subsequente-
mente ao custo amortizado, usando o método da taxa de juro efectiva. O juro é calculado através do método 
da taxa de juro efectiva e reconhecido em margem financeira. As perdas por imparidade são reconhecidas 
em resultados quando identificadas.

Qualquer reclassificação ou venda de activos financeiros reconhecidos nesta categoria que não seja realizada 
próxima da maturidade, obrigará o Banco a reclassificar integralmente esta carteira para activos financeiros 
disponíveis para venda e ficará durante dois anos impossibilitado de classificar qualquer activo financeiro 
nesta categoria.

2) Activos financeiros disponíveis para venda

São activos financeiros não derivados que: (i) o Banco tem intenção de manter por tempo indeterminado, (ii) 
que são designados como disponíveis para venda no momento do seu reconhecimento inicial ou (iii) que não 
se enquadram nas categorias anteriormente referidas. Esta categoria pode incluir títulos de dívida ou de capital.
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Os activos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos inicialmente ao justo valor, incluindo os 
custos ou proveitos associados às transacções e posteriormente mensurados ao seu justo valor. As altera-
ções no justo valor são registadas por contrapartida de reservas de justo valor até ao momento em que são 
vendidos ou até ao reconhecimento de perdas de imparidade, caso em que passam a ser reconhecidos em 
resultados. Instrumentos de capital que não sejam cotados e cujo justo valor não é possível ser calculado 
com fiabilidade são registados ao custo.

Na alienação dos activos financeiros disponíveis para venda, os ganhos ou perdas acumulados reconhecidos 
em reservas de justo valor são reconhecidos na rubrica “Resultados de activos financeiros disponíveis para 
venda” da demonstração dos resultados. A flutuação cambial dos títulos de dívida em moeda estrangeira é 
registada na demonstração de resultados. Para os instrumentos de capital, por se tratarem de activos não 
monetários, a flutuação cambial é reconhecida na Reserva de justo valor (Capitais próprios), como uma 
componente integrante do respectivo justo valor.

Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos com base na taxa de juro efectiva na margem financeira, 
incluindo um prémio ou desconto, quando aplicável. Os dividendos são reconhecidos em resultados quando 
for atribuído o direito ao recebimento.

3) Passivos Financeiros

Um instrumento financeiro é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual 
de uma liquidação a ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou outro activo financeiro, independente 
da sua forma legal.

Os passivos financeiros não derivados incluem recursos de instituições de crédito e de clientes e empréstimos.

Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao justo valor e subsequentemente ao custo amorti-
zado. Os custos de transacção associados fazem parte da taxa de juro efectiva. Os juros reconhecidos pelo 
método da taxa de juro efectiva são reconhecidos em margem financeira.

O Banco classifica os seus passivos financeiros que não garantias e compromissos, mensurados ao custo 
amortizado, com base no método da taxa efectiva.

(ii) Custo amortizado

O custo amortizado de um activo ou passivo financeiro é o montante pelo qual um activo ou passivo financeiro 
é reconhecido inicialmente, deduzido de recebimentos de capital, acrescido ou deduzido de amortizações 
acumuladas usando o método da taxa de juro efectiva, decorrentes da diferença entre o valor inicialmente 
reconhecido e o montante na maturidade, menos as reduções decorrentes de perdas por imparidade.

(iii) Mensuração ao justo valor

O justo valor é o preço que seria recebido ao vender um activo ou pago para transferir um passivo numa 
transacção corrente entre participantes de mercado à data da mensuração ou, na sua ausência, o mercado 
mais vantajoso a que o Banco tem acesso para efectuar a transacção aquela data. O justo valor de um pas-
sivo reflecte o risco de crédito do próprio Banco.

Quando disponível, o justo valor de um investimento é mensurado utilizando a sua cotação de mercado num 
mercado activo para aquele instrumento. Um mercado é considerado activo se houver frequência e volume 
de transacções suficientes de forma a que exista uma cotação de preços numa base constante.

Se não houver cotação num mercado activo, o Banco utiliza técnicas de valorização que maximizem a utili-
zação de dados de mercado observáveis e minimizem a utilização de dados não observáveis em mercado. 
A técnica de valorização escolhida incorpora todos os factores que um participante no mercado levaria em 
consideração para calcular um preço para a transacção.
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(iv) Identificação e mensuração de imparidade

Adicionalmente à análise de imparidade sobre os créditos a clientes, em cada data de balanço é efectuada 
uma avaliação da existência de evidência objectiva de imparidade para todos os restantes activos financeiros 
que não estejam registados ao justo valor através de resultados. Um activo financeiro, ou grupo de activos 
financeiros, encontra-se em imparidade sempre que exista evidência objectiva de imparidade resultante de 
um ou mais eventos que ocorreram após o seu reconhecimento inicial, tenham impacto nos fluxos de caixa 
futuros do activo que possam ser estimados com fiabilidade.

Em conformidade com os IFRS, o Banco avalia regularmente se existe evidência objectiva de que um activo 
financeiro, ou grupo de activos financeiros, apresenta sinais de imparidade. 

Um activo financeiro, ou grupo de activos financeiros, encontra-se em imparidade sempre que exista evidên-
cia objectiva de imparidade resultante de um ou mais eventos que ocorreram após o seu reconhecimento 
inicial, tais como: (i) para as acções e outros instrumentos de capital, uma desvalorização continuada ou 
de valor significativo no seu valor de mercado abaixo do custo de aquisição, e (ii) para os títulos de dívida, 
quando esse evento (ou eventos) tenha um impacto no valor estimado dos fluxos de caixa futuros do activo 
financeiro, ou grupo de activos financeiros, que possa ser estimado com razoabilidade.

No que se refere aos investimentos detidos até à maturidade, as perdas por imparidade correspondem à 
diferença entre o valor contabilístico do activo e o valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados (con-
siderando o período de recuperação) descontados à taxa de juro efectiva original do activo financeiro e são 
registadas por contrapartida de resultados. Estes activos são apresentados no balanço líquidos de impari-
dade. Caso estejamos perante um activo com uma taxa de juro variável, a taxa de desconto a utilizar para a 
determinação da respectiva perda de imparidade é a taxa de juro efectiva actual, determinada com base nas 
regras de cada contracto. Em relação aos investimentos detidos até à maturidade, se num período subse-
quente o montante da perda de imparidade diminui, e essa diminuição pode ser objectivamente relacionada 
com um evento que ocorreu após o reconhecimento da imparidade, esta é revertida por contrapartida de 
resultados do exercício. 

Quando existe evidência de imparidade nos activos financeiros disponíveis para venda, a perda potencial 
acumulada em reservas, correspondente à diferença entre o custo de aquisição e o justo valor actual, dedu-
zida de qualquer perda de imparidade no activo anteriormente reconhecida em resultados, é transferida para 
resultados. Se num período subsequente o montante da perda de imparidade diminui, a perda de imparidade 
anteriormente reconhecida é revertida por contrapartida de resultados do exercício até à reposição do custo 
de aquisição se o aumento for objectivamente relacionado com um evento ocorrido após o reconhecimento 
da perda de imparidade, excepto no que se refere a acções ou outros instrumentos de capital, em que as 
mais-valias subsequentes são reconhecidas em reservas.

(v) Desreconhecimento

O Banco desreconhece os seus activos financeiros quando expiram todos os direitos aos fluxos de caixa 
futuros. Numa transferência de activos, o desreconhecimento apenas pode ocorrer quando substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos activos financeiros foram transferidos ou na qual o Banco nem transfere 
nem retém substancialmente todos os riscos e benefícios e não mantém controlo dos activos financeiros.

O Banco procede ao desreconhecimento de passivos financeiros quando estes são cancelados, extintos 
ou expiram.

(vi) Compensação de instrumentos financeiros

O Banco procede à compensação de activos e passivos financeiros, apresentando um valor liquido no balanço 
quando, e apenas quando, o Banco tem o direito irrevogável de os compensar numa base líquida e tem a in-
tenção de os liquidar numa base líquida ou de receber o valor do activo e liquidar o passivo simultaneamente.

Ganhos e perdas apenas são compensados quando tal é permitido pelas IFRS ou para ganhos e perdas 
decorrentes de um grupo de transacções de natureza similar.
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2.5 Instrumentos de Capital
Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não existe uma obrigação 
contratual de a sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro a 
terceiros, independentemente 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 emissão de instrumentos de capital são registados por 
contrapartida 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 capital próprio, líquidos dos custos 
de transacção.

Os rendimentos de instrumentos de capital (dividendos) são reconhecidos quando o direito ao seu recebi-
mento é estabelecido e deduzidos ao capital próprio.

2.6 Outros activos tangíveis

i. Reconhecimento e mensuração

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

ii. Custos subsequentes

Os custos subsequentes são reconhecidos como um activo separado apenas se for provável que deles resul-
tarão benefícios económicos futuros para o Banco. As despesas com manutenção e reparação são reconhe-
cidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

iii. Amortizações

Os terrenos não são amortizados. As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de 
acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada:

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

 Equipamentos Informárico 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 reconhecida uma perda por imparidade sempre 
que o valor líquido de um activo exceda o seu valor recuperável. As perdas por imparidade são reconhecidas 
na demonstração dos resultados.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de 
uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa estimados futuros que se esperam 
vir a obter do uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

2.7 Activos intangíveis

Software

Os custos incorridos com a aquisição de software a terceiras entidades são capitalizados, assim como as 
despesas adicionais suportadas pelo Banco necessárias à sua implementação. 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 desenvolvimento de aplicações informáticas, sobre os quais 
seja expectável que estes venham a gerar benefícios económicos futuros para além de um exercício, são 
reconhecidos e registados como activos intangíveis. 

Todos os restantes encargos relacionados com os serviços informáticos são reconhecidos como custos 
quando incorridos.

2.8 Activos não correntes detidos para venda
Os activos não correntes, grupos de activos não correntes detidos para venda (grupos de activos em conjunto 
com os respectivos passivos, que incluem pelo menos um activo não corrente) e operações descontinuadas 
são classificados como detidos para venda quando existe a intenção de alienar os referidos activos e passi-
vos e os activos ou grupos de activos estão disponíveis para venda imediata e a sua venda é muito provável.

O Banco também classifica como activos não correntes detidos para venda os activos não correntes ou 
grupos de activos adquiridos apenas com o objectivo de venda posterior, que estão disponíveis para venda 
imediata e cuja venda é muito provável.

Imediatamente antes da sua classificação como activos não correntes detidos para venda, a mensuração de 
todos os activos não correntes e todos os activos e passivos incluídos num grupo de activos para venda é 
efectuada de acordo com as IFRS aplicáveis. Após a sua reclassificação, estes activos ou grupos de activos 
são mensurados ao menor entre o seu custo e o seu justo valor deduzido dos custos de venda.

O Banco classifica igualmente em activos não correntes detidos para venda os imóveis detidos por recu-
peração de crédito, que se encontram mensurados inicialmente pelo menor entre o seu justo valor líquido 
de custos de venda e o valor contabilístico do crédito existente na data em que foi efectuada a dação ou 
arrematação judicial do bem.

O justo valor é baseado no valor de mercado, sendo este determinado com base no preço expectável de 
venda obtido através de avaliações periódicas efectuadas pelo Banco.

A mensuração subsequente destes activos é efectuada ao menor do seu valor contabilístico e o correspon-
dente justo valor, líquido dos custos de venda, não sendo sujeitos a amortização. Caso existam perdas não 
realizadas, estas são registadas como perdas de imparidade por contrapartida de resultados do exercício.
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2.9 Locações
O Banco classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais em função 
da sua substância e não da sua forma legal. São classificadas como locações financeiras as operações em 
que os 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 contractos 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 encargo 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 periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo para cada período.

Na óptica do locador os activos detidos sob locação financeira são registados no balanço como capital em 
locação pelo valor equivalente ao investimento líquido de locação financeira. As rendas são constituídas pelo 
proveito financeiro e pela amortização financeira do capital. O reconhecimento do resultado financeiro reflecte 
uma taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido remanescente do locador.

2.10 Impostos sobre lucros
O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente um 
contribuinte do Grupo A. 

A 1 de Janeiro de 2015 entrou em vigor o novo Código do Imposto Industrial, aprovado pela Lei n.º 19/14, 
de 22 de Outubro, o qual passou a determinar que os proveitos sujeitos a Imposto sobre a Aplicação de 
Capitais (IAC) são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável, não consubstanciando o IAC 
um custo aceite fiscalmente.

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/11, de 30 de Dezembro, veio introduzir diversas alterações legis-
lativas ao Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais, tendo sido, entretanto, alterado pelo Decreto 
Legislativo Presidencial n.º 2/14.

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 exercí-
cio, podendo este ser diferente do resultado contabilístico devido a ajustamentos nos termos do Código do 
Imposto Industrial, bem como o IAC.

Adicionalmente, nos termos do Código do Imposto Industrial, os contribuintes cuja actividade esteja 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 Imposto Industrial referente a esse 
exercício, sendo o imposto a entregar calculado com base em 2% sobre o resultado derivado das opera-
ções de intermediação financeira, apurado nos primeiros seis meses do exercício fiscal anterior, excluídos 
os proveitos sujeitos a IAC.

O Imposto Industrial é objecto de liquidação provisória, através de uma prestação anual a liquidar até 31 de 
Agosto do próprio ano, sendo o imposto a liquidar antecipadamente calculado aplicando uma taxa de 2% ao 
resultado gerado pelas operações de intermediação financeira apurado nos primeiros 6 meses do exercício 
fiscal anterior, excluídos os proveitos sujeitos a imposto sobre aplicação de capitais.

O IAC incide, genericamente, sobre os rendimentos provenientes das aplicações financeiras do Banco, no-
meadamente rendimentos de aplicações, juros de títulos de dívida e, de forma genérica, quaisquer outros 
rendimentos derivados da simples aplicação de capitais. A taxa varia entre 5% (no caso de rendimentos de 
títulos de dívida admitidos à negociação em mercado regulamentado e que apresentem uma maturidade 
igual ou superior a três anos) e 15%.



BANCO CAIXA GERAL ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2016 | 100

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ii. Imposto diferido

O imposto diferido corresponde ao impacto no imposto a recuperar/pagar em períodos futuros resultantes 
de diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor de balanço dos activos e passivos e a sua 
base tributável, utilizados na determinação do lucro tributável.

As situações que originam diferenças temporárias ao nível do Banco correspondem a custos com provisões 
temporariamente não aceites para efeitos fiscais e prejuízo fiscal apurado no exercício de 2015.

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 – Imposto sobre o Ren-
dimento, 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 cor-
rentes; e (ii) os activos e passivos por impostos diferidos se relacionarem com impostos sobre o rendimento 
lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis 
que pretendam liquidar passivos e activos por impostos correntes numa base líquida, ou realizar os activos e 
liquidar os passivos simultaneamente, em cada período futuro em que os passivos ou activos por impostos 
diferidos se esperem que sejam liquidados ou recuperados. 

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

2.12 Provisões
São reconhecidas provisões quando (i) o Banco tem uma obrigação presente (legal ou decorrente de prá-
ticas passadas ou políticas publicadas que impliquem o reconhecimento de certas responsabilidades), (ii) 
seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável 
do valor dessa obrigação.

A mensuração das provisões tem em conta os princípios definidos na IAS 37 no que respeita à melhor esti-
mativa do custo expectável, ao resultado mais provável das acções em curso e tendo em conta os riscos e 
incertezas inerentes ao processo.

Nos casos em que o efeito do desconto é material, as provisões correspondem ao valor actual dos paga-
mentos futuros esperados, descontados a uma taxa que considera o risco associado à obrigação.

As provisões são revistas no final de cada data de reporte e ajustadas para reflectir a melhor estimativa, 
sendo revertidas por contrapartida de resultados na proporção dos pagamentos que não sejam prováveis.

As provisões são desreconhecidas através da sua utilização para as obrigações para as quais foram inicial-
mente constituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar.

2.13 Reconhecimento de Juros
Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros activos e passivos mensurados ao custo amorti-
zado são reconhecidos nas rubricas de juros e rendimentos similares ou juros e encargos similares (margem 
financeira), pelo método da taxa de juro efectiva. Os juros à taxa efectiva de activos financeiros disponíveis 
para venda também são reconhecidos em margem financeira assim como dos activos e passivos financeiros 
ao justo valor através de resultados.
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A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros estimados 
durante a vida esperada do instrumento financeiro (ou, quando apropriado, por um período mais curto) para 
o valor líquido actual de balanço do activo ou passivo financeiro.

Para a determinação da taxa de juro efectiva, o Banco procede à estimativa dos fluxos de caixa futuros 
considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo opções de pagamento 
antecipado), não considerando eventuais perdas por imparidade. O cálculo inclui as comissões pagas ou 
recebidas consideradas como parte integrante da taxa de juro efectiva, custos de transacção e todos os 
prémios ou descontos directamente relacionados com a transacção, excepto para activos e passivos finan-
ceiros ao justo valor através de resultados.

No caso de activos financeiros ou grupos de activos financeiros semelhantes para os quais foram reconhe-
cidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base na taxa de juro 
utilizada para desconto de fluxos de caixa futuros na mensuração da perda por imparidade.

Especificamente no que diz respeito à política de registo dos juros de crédito vencido são considerados os 
seguintes aspectos:
 •  Os juros de créditos vencidos com garantias reais até que seja atingido o limite de cobertura pruden-

temente avaliado são registados por contrapartida de resultados de acordo com a IAS 18 – Rédito no 
pressuposto de que existe uma razoável probabilidade da sua recuperação; e

 •  Os juros já reconhecidos e não pagos relativos a crédito vencido há mais de 90 dias que não estejam 
cobertos por garantia real são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando recebidos por 
se considerar, no âmbito da IAS 18 – Rédito, que a sua recuperação é remota. 

2.14 Reconhecimento de rendimentos de serviços e comissões
Os rendimentos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos de acordo com os seguintes critérios:
 •  quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o seu reconhecimento em resultados é 

efectuado no período a que respeitam;
 •  quando resultam de uma prestação de serviços, o seu reconhecimento é efectuado quando o referido 

serviço está concluído.

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

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

2.16 Caixa e seus equivalentes
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes englobam os valores regista-
dos no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa 
e as disponibilidades em outras instituições de crédito.

A Caixa e equivalentes de caixa excluem os depósitos de natureza obrigatória realizados junto dos Bancos 
Centrais.

2.17 Garantias Financeiras e Compromissos
Garantias financeiras são contractos que obrigam o Banco a efectuar pagamentos específicos de forma 
a reembolsar o detentor por uma perda incorrida em virtude de um devedor falhar o cumprimento de um 
pagamento. Compromissos são compromissos firmes com o objectivo de fornecer crédito ao abrigo de 
condições pré-determinadas.
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Passivos que decorrem de garantias financeiras ou compromissos dados para fornecer um empréstimo a 
uma taxa de juro abaixo do valor de mercado são inicialmente reconhecidos ao justo valor, sendo o justo 
valor inicial amortizado durante o período de vida útil da garantia ou compromisso. Subsequentemente o 
passivo é registado ao mais alto entre o valor amortizado e o valor presente de qualquer pagamento expec-
tável 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 circulação, excluindo o número médio de 
acções próprias detidas pelo Banco.

Para o resultado por acção diluído, o número médio de acções ordinárias em circulação é ajustado de forma 
a reflectir o efeito de todas as potenciais acções ordinárias tratadas como diluidoras. Emissões contingentes 
ou potenciais são tratadas como diluidoras quando a sua conversão para acções faz decrescer o resultado 
por acção.

Se o resultado por acção for alterado em resultado de uma emissão a prémio ou desconto ou outro evento 
que altere o número potencial de acções ordinárias ou alterações nas políticas contabilísticas, o cálculo do 
resultado por acção para todos os períodos apresentados é ajustado retrospectivamente.
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Nota 3 – Principais estimativas e julgamentos utilizados na 
elaboração das demonstrações financeiras
Os IFRS estabelecem uma série de tratamentos contabilísticos e requerem que o Conselho de Administração 
efectue julgamentos e faça as estimativas necessárias para decidir qual o tratamento contabilístico mais 
adequado. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios 
contabilísticos pelo Banco são apresentadas nesta Nota, tendo como objectivo melhorar o entendimento 
de como a sua aplicação afecta os resultados reportados do Banco e a sua divulgação. Uma descrição 
alargada das principais políticas contabilísticas utilizadas pelo Banco é apresentada na Nota 2 às demons-
trações financeiras.

Considerando que, em muitas situações, existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado pelo 
Conselho de Administração, os resultados reportados pelo Banco poderiam ser diferentes caso um trata-
mento diferente fosse escolhido. O Conselho de Administração considera que as escolhas efectuadas são 
apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição 
financeira do 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 imparidade, conforme referido na política contabilística descrita na Nota 2.3.

O processo de avaliação da carteira de crédito de forma a determinar se uma perda por imparidade deve ser 
reconhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este processo inclui factores como a probabili-
dade de incumprimento, as notações de risco, o valor dos colaterais associado a cada operação, as taxas 
de recuperação e as estimativas quer dos fluxos de caixa futuros, quer do momento do seu recebimento.

Metodologias alternativas e a utilização de outros pressupostos e estimativas poderiam resultar em níveis 
diferentes das perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos resultados do Banco.

O Banco considera que a imparidade determinada com base na metodologia descrita na Nota 2.3 permite 
reflectir de forma adequada o risco associado à sua carteira de crédito a clientes, tendo em conta as regras 
definidas pela norma IAS 39.

3.2 Investimentos detidos até à maturidade
O Banco classifica os seus activos financeiros não derivados com pagamentos fixados ou determináveis e 
maturidades definidas como investimentos detidos até à maturidade, de acordo com os requisitos do IAS 
39. Esta classificação requer um nível de julgamento significativo.

No julgamento efectuado, o Banco avalia a sua intenção e capacidade de deter estes investimentos até à 
maturidade. Caso o Banco não detenha estes investimentos até à maturidade, excepto em circunstâncias 
específicas – por exemplo, alienar uma parte não significativa perto da maturidade – é requerida a reclassifi-
cação de toda a carteira para activos financeiros disponíveis para venda, com a sua consequente mensuração 
ao justo valor e não ao custo amortizado.

Os activos detidos até à maturidade são objecto de teste sobre a existência de imparidade, o qual segue 
uma análise e decisão do Banco. A utilização de metodologias e pressupostos diferentes dos usados nos 
cálculos efectuados poderia ter impactos diferentes em resultados.
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3.3 Impostos sobre os lucros
Os impostos sobre os lucros são determinados pelo Banco com base nas regras definidas pelo enquadra-
mento fiscal em vigor. No entanto, em algumas situações a legislação fiscal pode não ser suficientemente 
clara e objectiva e originar a existência de diferentes interpretações. Nestes casos, os valores registados 
resultam do melhor entendimento dos órgãos responsáveis pelo 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 cálculo da matéria colectável efectuado pelo Banco du-
rante um período de cinco anos. Desta forma, é possível que haja correcções à matéria colectável, resultantes 
principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal, que pela sua probabilidade, o Conselho de 
Administração considera que não terão efeito materialmente relevante ao nível das demonstrações financeiras.

Nota 5 – Resultados de serviços e comissões
O valor desta rubrica é composto por:

Nota 4 – Margem Financeira
O valor desta rubrica é composto por:
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Nota 6 – Resultados Cambiais
O valor desta rubrica é composto por:

Esta rubrica inclui os resultados decorrentes da reavaliação cambial de activos e passivos monetários ex-
pressos em moeda estrangeira de acordo com a política contabilística descrita na Nota 2.2.

O resultado cambial gerado pelos depósitos de clientes indexados ao norte-americano gerou um custo no 
montante de AKZ 5.042.789 milhares (31 de Dezembro de 2015: AKZ 2.145.957 milhares). 

O resultado cambial gerado pelas obrigações em dólares norte-americanos e obrigações indexadas ao dólar 
norte-americano gerou um proveito de AKZ 7.960.425 milhares (31 de Dezembro de 2015: AKZ 7.594.670 
milhares).

Nota 7 – Resultados de alienação de outros activos
Esta rubrica, no valor de 25 582 milhares de Kwanzas (custo) (31 de Dezembro de 2015: 13 659 milhares 
de Kwanzas (proveito)) 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 rubrica Outros proveitos operacionais inclui o valor de AKZ 486.091 milhares relativo à anulação de acrés-
cimos de custos.
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Nota 9 – Custos com pessoal 
O valor desta rubrica é composto por:

Em 31 de Dezembro de 2016 a rubrica Encargos sociais facultativos inclui AKZ 278.900 milhares (31 de De-
zembro de 2015: AKZ 103.372 milhares) referente ao seguro de saúde e inclui ainda AKZ 224.622 milhares 
(31 de Dezembro de 2015: AKZ 48.960 milhares) referente ao Fundo de Apoio Social.

A rubrica Outros custos inclui o montante de AKZ 55.988 milhares (31 de Dezembro de 2015: AKZ 136.620) 
referente ao efeito da concessão de crédito a colaboradores a taxas de juro inferiores às aplicadas no mer-
cado, de acordo com a IAS 19.

O número de colaboradores do Banco, considerando os efectivos e os contratados a termo, apresenta a 
seguinte desagregação por categoria profissional:



BANCO CAIXA GERAL ANGOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2016 | 107

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 10 – Fornecimentos e serviços de terceiros
O valor desta rubrica é composto por:

Em 2016 e 2015, o saldo da rubrica “Deslocações, estadas e representação”, respeita essencialmente a 
custos com deslocação em trabalho e despesas incorridas no âmbito de diversos projectos desenvolvidos 
pelo Banco.

Em 2015 a rubrica “Publicidade e edições de publicidade” inclui custos suportados com a alteração da marca 
do Banco para Caixa Angola.

Os vencimentos das rendas vincendas relativas a contratos de locação operacional não canceláveis são 
como segue:
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Nota 11 – Resultados por Acção

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

Resultados por acção diluídos
Os resultados por acção diluídos são calculados ajustando o efeito de todas as potenciais acções ordinárias 
diluidoras ao número médio ponderado de acções ordinárias em circulação e ao resultado líquido.

Os resultados por acção diluídos não diferem dos resultados por acção básicos.
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Nota 12 – Caixa e disponibilidades em bancos centrais
O valor desta rubrica é composto por:

A rubrica Disponibilidades no Banco Nacional de Angola inclui depósitos de carácter obrigatório, no montante 
de AKZ 28 937 132 milhares (31 de Dezembro de 2015: AKZ 66 914 645 milhares), que têm por objectivo 
satisfazer os requisitos legais quanto à constituição de disponibilidades mínimas de caixa. De acordo com o 
Instrutivo nº 2/2016 do Banco Nacional de Angola, de 11 de Abril de 2016, as reservas mínimas obrigatórias 
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 Sectores), é concretizado tendo em consideração o valor médio dos saldos dos depósitos junto do 
Banco durante o referido período. Em 31 de Dezembro de 2016, o montante de exigibilidades totais (Governo 
Central, Governos Locais, Administrações Locais e Outros Sectores) ascende a AKZ 1 926 504 milhares.

No Instrutivo n º4/2016 de 13 de Maio o coeficiente de reservas obrigatórias em Moeda Nacional foi aumen-
tado em 5 p.p., de 25% para 30%, enquanto o coeficiente de reservas obrigatórias em Moeda Estrangeira 
manteve-se nos 15%.
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Nota 13 – Disponibilidades em outras instituições de crédito
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é analisada como segue:

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 2016 e 2015 é analisada como segue:

As aplicações em instituições de crédito têm uma maturidade média inferior a 3 meses (31 de Dezembro de 
2015: inferior a 3 meses).

As aplicações, em 31 de Dezembro de 2016 venciam juro a taxas entre os 0,25% e os 0,75% (31 de Dezem-
bro de 2015: 0,25% - aplicação em USD). 
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Nota 15 – Activos financeiros disponíveis para venda
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015 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 disponíveis para venda seguindo os critérios de julgamento 
descritos na Nota 31.

Em 31 de Dezembro de 2012, o Banco converteu o custo de aquisição das suas participações para moeda 
nacional, tendo as variações cambiais sido registadas na rubrica de Fundos Próprios “Reserva de conversão 
cambial”. 

A EMIS tem como objecto a gestão dos meios electrónicos e de pagamentos, bem como a prestação de 
serviços complementares. Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a participação detida pelo Banco representa 
2,21%, do capital desta empresa. 

No exercício de 2009, o Banco participou com 108.000 USD 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. 

No exercício de 2012, o Banco participou com 67.994 USD no aumento do capital da EMIS, conforme deli-
berado 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.

Nos exercícios de 2003 e 2004 foram prestados suprimentos a esta entidade no montante total de 112.000 
USD, os quais não vencem juros nem têm prazo de reembolso definido. No exercício de 2011 os referidos 
suprimentos foram incorporados nas prestações acessórias de capital.

Em 2007, foram concedidas prestações suplementares à EMIS no montante de 250.500 USD. Adicionalmente, 
em 2013 e 2012 foram concedidas prestações suplementares no montante de 51.870 USD em cada ano.

O reembolso das prestações acessórias não remuneradas concedidas à EMIS em 2011 será efectuado em 
função da finalização do projecto do Subsistema de Compensação de Cheques (STC) e da utilização do 
mesmo por parte do Banco.

No exercício de 2013, foram concedidas prestações acessórias não remuneradas adicionais à EMIS no mon-
tante de 73.684 USD. 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 
anteriormente registadas em USD para AKZ, uma vez que o reembolso irá ocorrer em AKZ.

No exercício de 2007, o Banco adquiriu 1.419 acções da Bolsa de Valores e Derivativos de Angola, S.A. pelo 
montante de 159.212 USD. Este investimento foi alienado durante o exercício de 2016, tendo gerado uma 
mais-valia de AKZ 5.868 milhares, a qual se encontra registada na rubrica Outros resultados de exploração.
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Nota 16 – Investimentos detidos até à maturidade
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015 é analisada como segue:

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o Banco tinha obrigações em moeda estrangeira dadas em garantia ao 
Banco de Fomento de Angola no âmbito das operações de tomada de liquidez no montante de AKZ 3.318.060 
milhares e AKZ 9.899.645 milhares, respectivamente.

O Banco avaliou com referência a 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a existência de evidência objectiva de 
imparidade na sua carteira de investimentos detidos até à maturidade, não tendo verificado eventos com 
impacto no montante recuperável dos fluxos de caixa futuros desses investimentos.

A 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o escalonamento dos instrumentos detidos até à maturidade por prazos 
de vencimento é como segue:
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Nota 17 – Crédito a Clientes
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é analisada como segue:

A rubrica “Crédito e juros vencidos – Capital” inclui a totalidade das prestações (vencidas e vincendas) asso-
ciadas às operações de crédito que apresentam atrasos superiores a 30 dias no cumprimento do respectivo 
plano de reembolso.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o maior cliente do Banco representava 14% e 10% do total da carteira 
de crédito, respectivamente. Adicionalmente, naquelas datas, o conjunto dos dez maiores clientes do Banco 
representavam aproximadamente 51% e 47% do total da carteira de crédito, respectivamente.

Os créditos abatidos ao activo, nos exercícios findos em 31 Dezembro de 2016 e 2015 ascenderam a AKZ 
584.748 milhares e AKZ 66.863 milhares, respectivamente.

O escalonamento do crédito a clientes por prazos de vencimento, a 31 de Dezembro de 2016 e 2015, é 
como segue:
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Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores 
do crédito foram os seguintes:

Durante o exercício findo a 31 de Dezembro de 2016, as recuperações de crédito e juros abatidos ao activo 
ascenderam a AKZ 74.736 milhares (31 de Dezembro de 2015: AKZ 263.754 milhares). Estes valores estão 
incluídos na rubrica de resultados Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações.

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

Em 31 de Dezembro de 2016, o detalhe das exposições e imparidade constituída por segmento e por intervalo 
de dias de atraso é como segue:
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Em 31 de Dezembro de 2016, o detalhe do montante de exposição bruta de crédito e do montante de impa-
ridade constituída para as exposições analisadas individual e colectivamente, por segmento é como segue:

Em 31 de Dezembro de 2016, o detalhe da carteira de crédito por segmento e por ano de concessão das 
operações é como segue:

Em 31 de Dezembro de 2016, o detalhe do montante de exposição bruta de crédito e do montante de im-
paridade constituída para as exposições analisadas individual e colectivamente, por sector de actividade é 
como segue:
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Em 31 de Dezembro de 2016, o detalhe do justo valor das garantias subjacentes à carteira de crédito dos 
segmentos de empresas e habitação é como segue:

As garantias apresentadas no mapa acima incluem, entre outros, cartas - conforto e consignação de recei-
tas, as quais são consideradas no apuramento de imparidade nos termos descritos na política na Nota 2.3

Em 31 de Dezembro de 2016, 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 2016, o detalhe do valor líquido contabilístico dos imóveis recebidos em dação por 
antiguidade, tipo de imóvel é como segue:
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Em 31 de Dezembro de 2016, a distribuição da carteira de crédito medida por graus de risco internos é 
como segue:

Em 31 de Dezembro de 2016, a divulgação dos factores de risco associados ao modelo de imparidade por 
segmento é como segue:

O Banco, de acordo com o previsto no n.º 4 do anexo VII do Instrutivo n.º 5/2016, não apresenta a informação 
comparativa a 31 de Dezembro de 2015.
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Nota 18 – Activos não correntes detidos para venda
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é analisada como segue:

Os valores apresentados referem-se a imóveis e viaturas pesadas recebidos em dação para pagamento de 
crédito a clientes disponíveis para venda imediata.

Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica “Imóveis” corresponde a imóveis originalmente adquiridos pelo Banco 
com a finalidade de construção de agências, para os quais se encontra registada imparidade com base em 
avaliação actualizada. Adicionalmente, encontram-se registados dois imóveis recuperados em processos 
de dação 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 conta-
bilístico, pelo que os mesmos se encontram registados pelo valor contabilístico.  

A rubrica imóveis inclui um terreno cujo prazo máximo para a detenção definido pelo BNA foi ultrapassado 
tendo sido solicitado ao BNA, em Dezembro de 2016, a prorrogação deste prazo por um ano. É entendimen-
to do Conselho de Administração que a referida prorrogação vai ser aprovada pelo que não foi efectuado 
qualquer ajustamento ao valor de balanço do imóvel na sequência desta situação.

Os imóveis recebidos em dação pelo Banco, foram objecto de avaliação por perito independente durante o 
exercício de 2016.

Na rubrica “Viaturas pesadas” encontram-se registados equipamentos (camiões e atrelados) que foram re-
tomados no âmbito de uma rescisão de contratos de Leasing.

O movimento dos activos não correntes detidos para venda durante o exercício de 2016 e 2015 foi como 
segue:
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Nota 19 – Outros activos tangíveis
Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é apresentada como segue:

Nos exercícios de 2016 e 2015, o Banco abateu imobilizado, tendo gerado uma perda de AKZ 36.176 milhares 
e AKZ 3.044 milhares, respectivamente. 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, as imobilizações corpóreas em curso correspondem, essencialmente, 
à aquisição do espaço e a pagamentos a fornecedores pelo equipamento e obras realizadas em novos bal-
cões. Nos exercícios de 2016 e 2015 entraram em funcionamento três e seis novas unidades de negócio, 
respectivamente.
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Os movimentos da rubrica Outros activos tangíveis, durante o ano de 2016, são analisados como segue:
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de “Imobilizado em curso” é composta pela obras em curso 
em balcões.

Nota 20 – Activos intangíveis
Esta rubrica é apresentada como segue:
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O movimento nesta rubrica foi o seguinte:

Nota 21 – Impostos
O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente um 
contribuinte do Grupo A. 

Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são reflectidos nos resultados do exercício, excep-
to nos casos em que as transacções que os originaram tenham sido reflectidas noutras rubricas de capital 
próprio. Nestas situações, o correspondente imposto é igualmente reflectido por contrapartida de capital 
próprio, não afectando o resultado do exercício.

O cálculo do imposto corrente dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 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 5 anos, podendo resultar, devido a diferentes interpretações da legislação fiscal, em eventuais 
correcções ao lucro tributável dos exercícios de 2012 a 2016. No entanto, não é previsível que qualquer cor-
recção 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 2016 e 2015, o imposto diferido foi, em termos 
gerais, apurado com base numa taxa de 30%.
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Os activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos em balanço em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 
podem ser analisados como seguem:

O Banco avaliou a recuperabilidade dos seus impostos diferidos em balanço tendo por base a expectativa 
de lucros futuros tributáveis.

Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos de balanço tiveram as seguintes contrapartidas:

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

Os rendimentos dos títulos da dívida pública resultantes de Obrigações do Tesouro e de Bilhetes do Tesou-
ro 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.

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.
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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 Imposto sobre a Aplicação de Capitais. 

Desta forma, na determinação do lucro tributável para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 
2015, tais rendimentos 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 2013 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 2013, 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.

Nota 22 – Outros activos
A rubrica Outros activos a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é analisada como segue:

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica Ajustamento de justo valor ao crédito a colaboradores refe-
re-se ao ajustamento ao crédito a colaboradores efectuado no âmbito da aplicação da IAS 19: benefícios a 
colaboradores. Com efeito, o BCGA, à semelhança da generalidade das instituições financeiras angolanas, 
concede crédito aos seus colaboradores a taxas de juro abaixo das praticadas para os seus clientes, sendo 
este mais um complemento ao seu salário de base. Este benefício permite ao colaborador ter uma taxa de 
esforço inferior à que teria se o seu crédito tivesse uma taxa de mercado, razão pela qual deverá ser conta-
bilizado o custo de oportunidade para o Banco, em linha com o definido na IAS 19.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Custos diferidos – Rendas e alugueres” respeita ao montante 
liquidado antecipadamente com rendas de agências do Banco e de habitações para os seus colaboradores.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Outras operações a regularizar“ inclui AKZ 118.353 milhares 
e AKZ 90.109 milhares relativos a falhas de caixa que têm associada uma provisão de AKZ 108.465 milhares 
e de AKZ 90.109 milhares respectivamente.
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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:

O escalonamento dos Recursos de outras instituições de crédito por prazos de vencimento, a 31 de Dezem-
bro de 2016 e 2015, é como segue:

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, 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.
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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:
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A rubrica “Outros depósitos” corresponde a valores de clientes cativos associados a transferências para o 
estrangeiro nos termos previstos na Instrução n.º 12/2015 do Banco Nacional de Angola.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a generalidade dos depósitos à ordem de clientes não são remunerados, 
com excepção de situações específicas, definidas de acordo com as orientações da Comissão Executiva 
do Banco.

O escalonamento dos recursos de clientes e outros empréstimos por prazos de vencimento, a 31 de Dezem-
bro de 2016 e 2015, é como segue:

Nota 25 – Provisões
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica Provisões apresenta os seguintes movimentos:

O saldo desta rubrica, visa a cobertura de determinadas contingências devidamente identificadas, decorrente 
da actividade do Banco, sendo revistas em cada data de reporte de forma a reflectir a melhor estimativa do 
montante e respectiva probabilidade de pagamento.

Durante o exercício de 2016, o Banco diminuiu as provisões para contingências fiscais no montante de AKZ 
595.395 milhares. Esta redução corresponde essencialmente à reversão da provisão constituída em 2015 
referente à tributação do rendimento das variações cambiais das Obrigações do Tesouro Indexadas ao USD, 
uma vez que inicialmente se considerou que estes rendimentos estariam sujeitos a tributação em sede de 
Impostos sobre Aplicação de Capitais. 
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Em 31 de Dezembro de 2014, o Banco tinha constituída uma provisão para compensação por reforma no 
montante de AKZ 310.908 milhares. Nesta data, com a entrada em vigor da 

Lei n.º 7/15, de 15 de Junho no dia 15 de Setembro de 2015, o Banco deixou de ter qualquer responsabili-
dade de atribuir um complemento de reforma aos seus colaboradores, quer os contratados após a entrada 
em vigor na Lei, quer para os que já faziam parte do quadro de pessoal do Banco, razão pela qual não está 
constituída qualquer provisão para compensação por reforma. 

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. Este prémio é calculado por aplicação de um coeficiente, 
dependente do número de anos de serviços do colaborador, ao salário base mensal auferido à data de 
pagamento. Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a provisão para prémios de antiguidade ascende a AKZ 
383.044 milhares e AKZ 305.125 milhares, respectivamente.

Nota 26 – Outros passivos
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica Outros passivos é composta da seguinte forma:

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a rubrica “Credores por recursos a liberar” respeita a fundos associados 

a operações de crédito documentário.

Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica “Dividendos a liquidar” respeita aos dividendos a liquidar à Partang 
referente ao exercício de 2015 e parte do valor a pagar relativo ao exercício de 2014. Em 31 de Dezembro 
de 2015, o saldo desta rubrica respeita a parte dos dividendos a distribuir à mesma entidade referentes ao 
exercício de 2014.
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Nota 27 – Capital

Acções ordinárias
Em 31 de Dezembro de 2016, o capital social do Banco, no valor de AKZ 9.376.913 milhares, encontrava-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.

Reservas de justo valor
As reservas de justo valor representam as mais e menos valias potenciais relativas à carteira de activos fi-
nanceiros disponíveis para venda, líquidas de imparidade 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:
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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 estipulado, contra a apresentação de documentos referentes à expedição da mercadoria ou 
prestação do serviço. A condição de irrevogável consiste no facto de não ser viável o seu cancelamento ou 
alteração sem o acordo expresso de todas as partes envolvidas.

Os compromissos revogáveis apresentam acordos contratuais 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 pra-
zos fixos ou com outros requisitos de expiração e, normalmente, requerem o pagamento de uma comissão. 
Substancialmente todos os compromissos de concessão de crédito em vigor requerem que os clientes 
mantenham determinados requisitos verificados aquando da contratualização dos mesmos.

Não obstante as particularidades destes compromissos, a apreciação destas operações obedece aos mes-
mos princípios básicos de uma qualquer outra operação comercial, nomeadamente o da solvabilidade, quer 
do cliente, quer do negócio que lhe está subjacente, sendo que o Banco requer que estas operações sejam 
devidamente colaterizadas quando necessário. Uma vez que é expectável que a maioria dos mesmos expire 
sem ter sido utilizado, os montantes indicados não representam necessariamente necessidades de caixa 
futuras.

Os instrumentos financeiros contabilizados como Garantias e outros compromissos estão sujeitos aos mes-
mos procedimentos de aprovação e controlo aplicados à carteira de crédito nomeadamente quanto à ava-
liação da adequação das provisões constituídas tal como descrito na política contabilística descrita na Nota 
2.17 a exposição máxima de crédito é representada pelo valor nominal que poderia ser perdido relativo aos 
passivos contingentes e outros compromissos assumidos pelo Banco na eventualidade de incumprimento 
pelas respectivas contrapartes, sem ter em consideração potenciais recuperações de crédito ou colaterais.
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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 as-

cendentes 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 Dezembro de 2016 e 2015 são as seguintes:

Os custos e proveitos com entidades relacionadas do Banco com as quais este manteve saldos ou transac-

ções no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 são os seguintes:
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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 existam, o justo valor é estimado através de modelos internos baseados em técnicas de desconto 
de fluxos de caixa. A geração de fluxos de caixa dos diferentes instrumentos é feita com base nas respec-
tivas características financeiras e as taxas de desconto utilizadas incorporam quer a curva de taxas de juro 
de mercado, quer os actuais níveis de risco do respectivo emitente.

Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos parâmetros utilizados no modelo de avaliação, 
que necessariamente incorporam algum grau de subjectividade, e reflecte exclusivamente o valor atribuído 
aos diferentes instrumentos financeiros.

O Banco, quando aplicável, utiliza a seguinte hierarquia de justo valor, com três níveis na valorização de 
instrumentos financeiros (activos ou passivos), a qual reflecte o nível de julgamento, a observabilidade dos 
dados utilizados e a importância dos parâmetros aplicados na determinação da avaliação do justo valor do 
instrumento, de acordo com o disposto na IFRS 13:

Nível 1: O justo valor é determinado com base em preços cotados não ajustados, capturados em transacções 
em mercados activos envolvendo instrumentos financeiros idênticos aos instrumentos a avaliar. Existindo 
mais que um mercado activo para o mesmo instrumento financeiro, o preço relevante é o que prevalece no 
mercado principal do instrumento, ou o mercado mais vantajoso para os quais o acesso existe;

Nível 2: O justo valor é apurado a partir de técnicas de avaliação suportadas em dados observáveis em mer-
cados activos, sejam dados directos (preços, taxas, spreads) ou indirectos (derivados), e pressupostos de 
valorização semelhantes aos que uma parte não relacionada usaria na estimativa do justo valor do mesmo 
instrumento financeiro. Inclui ainda instrumentos cuja valorização é obtida através de cotações divulgadas 
por entidades independentes mas cujos mercados têm liquidez mais reduzida; e,

Nível 3: O justo valor é determinado com base em dados não observáveis em mercados activos, com recurso 
a técnicas e pressupostos que os participantes do mercado utilizariam para avaliar os mesmos instrumentos, 
incluindo hipóteses acerca dos riscos inerentes, à técnica de avaliação utilizada e aos inputs utilizados e 
contemplados processos de revisão da acuidade dos valores assim obtidos.
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A 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a apresentação dos instrumentos financeiros distribuídos de acordo com 
os níveis estabelecidos pela IFRS 13 e apresentados acima não é aplicável uma vez que a totalidade dos 
instrumentos financeiros registados no balanço a estas datas encontram-se registados ao custo amortizado.

De acordo com a avaliação efectuada pelo Conselho de Administração do BCGA, o justo valor dos instru-
mentos financeiros registados no balanço a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 não difere de forma material 
do seu valor contabilístico.

No que respeita às Obrigações do Tesouro (OT) e aos Bilhetes do Tesouro (BT), estes encontram-se regista-
dos no balanço do Banco na rubrica Investimentos detidos até à maturidade e, como tal, mantidos ao custo 
amortizado. O cálculo do justo valor destes títulos não foi efectuado, na medida em que (i) não existe um 
mercado activo onde estes sejam transaccionados, (ii) as transacções efectuadas entre instituições finan-
ceiras são infrequentes e poderão não reflectir o justo valor dos títulos e (iii) não existem inputs de mercado 
que possam ser obtidos de forma recorrente que possibilite efectuar a avaliação das OT e BT em carteira.

O Banco considera um mercado activo para um dado instrumento financeiro, na data de mensuração, de-
pendendo do volume de negócios e da liquidez das operações realizadas, da volatilidade relativa dos pre-
ços 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 excepção da condição de volumes de negociação; e,
 •  O valor do parâmetro pode ser obtido pelo cálculo inverso dos preços dos instrumentos financeiros e ou 

derivados onde os restantes parâmetros necessários à avaliação inicial são observáveis num mercado 
líquido ou num mercado OTC que cumprem com os parágrafos anteriores.

Nota 32 – Gestão de Riscos da Actividade
A existência de risco é intrínseca à actividade bancária, pelo que é essencial assegurar uma apropriada ges-
tão 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 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 procedi-
mentos 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, imobiliário, 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 de-
terminada carteira em resultado de alterações de taxas (de juro e de câmbio) e/ou dos preços dos diferentes 
instrumentos financeiros que a compõem, considerando quer as correlações existentes entre eles, quer as 
respectivas volatilidades. Assim, o Risco de Mercado engloba o risco de taxa de juro, cambial e outros riscos 
de preço.

Liquidez – O risco de liquidez reflecte a incapacidade do Banco cumprir com as suas obrigações associadas 
a passivos financeiros a cada data de vencimento, sem incorrer em perdas significativas decorrentes de uma 
degradação das condições de acesso ao financiamento (risco de financiamento) e/ou de venda dos seus ac-
tivos 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:

 1. O Conselho de Administração, responsável pela definição da estratégia global do risco do BCGA;

 2. A Comissão de Gestão do Risco (CGR), que é presidida por um Administrador Independente, é respon-
sável pelo aconselhamento ao Conselho de Administração, no que respeita à estratégia de gestão do risco, 
pela supervisão da implementação dessa mesma estratégia e pela supervisão da actuação da função de 
gestão do risco conforme definido pelo Conselho de Administração;

 3. 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 Admi-
nistração;

 4. Os Comités delegados especializados da CE são:
 a.  Comité Superior de Crédito (CSC) é responsável pela definição da estratégia e políticas de crédito, 

análise e decisão de operações de crédito de 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, apre-

ciação, 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 financeira e a rendibilidade dos capitais próprios; e

 e.  Comité de Risco Operacional e Controlo Interno (ROCI), responsável pela coordenação, apre-
ciação 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 Re-
gulamento 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 quantitativa e quantitativa (informação actual e histórica do Cliente; sector de ac-
tividade; 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 estipu-
lado por regulamento 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:

No que diz respeito à qualidade do risco de crédito dos activos financeiros, tendo por base os níveis de rating 
internos, o Banco encontra-se a desenvolver as ferramentas necessárias para que seja possível apresentar 
esta informação.

A totalidade do risco de crédito do BCGA encontra-se em Angola.
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A repartição por sectores de actividade da exposição ao risco de crédito, para o Exercício findo em 2016, 
encontra-se apresentada 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, nomeadamente, depósitos, obrigações do estado angolano entre outras similares.

Relativamente às garantias reais hipotecárias, as avaliações dos bens são realizadas por avaliadores indepen-
dentes ou por unidade de estrutura da própria Instituição, independente da área comercial. A reavaliação dos 
bens é efectuada pela realização de avaliações no local, por técnico avaliador, de acordo com as melhores 
práticas adoptadas no mercado.

O Modelo de Cálculo das Perdas por Imparidade da Carteira de Crédito do Banco encontra-se em produção 
desde o segundo semestre de 2016, regendo-se pelos princípios gerais definidos na IAS 39, bem como pelas 
orientações e iterações de implementação das IAS/ IFRS junto do Banco Nacional de Angola, por forma a 
alinhar o processo de cálculo com as melhores práticas internacionais.
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O modelo de imparidade do Banco começa por segmentar os clientes da carteira de crédito em grupos 
distintos, consoante a existência de sinais de imparidade (que contemplam informação interna e externa) e 
a dimensão do conjunto de exposições de cada grupo económico/ cliente:
 •  Individualmente Significativos: são sujeitos a análise individual Clientes ou Grupos Económicos que 

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 preen-

chem 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 preen-
chem os critérios para serem Individualmente Significativos e que não apresentam nenhum sinal de im-
paridade.

Consoante o grupo em que sejam classificados os clientes, as operações são tratadas através de Análise 
em Base Individual, ou de Análise em Base Colectiva.

Para cada um dos clientes/créditos activos são verificados um conjunto de sinais de imparidade, que con-
templam informação interna e externa que, por sua vez, agravam os valores de imparidade na medida em 
que representam um agravamento do risco de incumprimento.

De referir que o crédito reestruturado é um sinal de imparidade pelo que a carteira de créditos marcados 
como reestruturados está incluída nos créditos com sinais de imparidade.

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 exposição EAD (deduzida de colaterais financeiros sem risco) pelos seguintes parâ-
metros de risco:
 •  PD (probabilidade de incumprimento): corresponde a estimativas internas de incumprimento, baseadas 

nas classificações de risco associadas às operações/clientes, segmento e respectivos sinais de imparida-
de/estados do crédito (caso existam). Caso o crédito se encontre em situação de default ou cross-default, 
a PD corresponde a 100%;

 •  LGD (perda em caso de incumprimento): corresponde a estimativas internas de perda, que variam 
consoante o segmento, se tem ou não garantia real, LTV (Loan-to-Value) e antiguidade do default, tendo 
por base a experiência histórica de recuperação de créditos que entraram em incumprimento.

No grupo dos clientes individualmente significativos, as exposições dos clientes estão sujeitas a análise em 
base individual. Esta análise incide sobre a qualidade creditícia do devedor, bem como sobre as expectativas 
de 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 esperados relativos às diversas operações do cliente, actualizados segundo as 
taxas de juro de cada operação.

Risco de Mercado

O risco de mercado na sua componente de preço de 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 carteira 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 Finan-
ceiros (DMF) apura e disponibiliza diariamente a posição em cada uma das moedas. A DMF efectua o cál-
culo da exposição cambial para cumprimento do requisito regulamentar aplicável para um máximo de 20%. 
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O cumprimento da estratégia cambial é assegurado pela DMF, nomeadamente no que respeita ao cumprimen-
to 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 carteira 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 2016 quer a 31 de Dezembro 2015.

No seguimento das recomendações da Instrução n.º 6/2016 de 08 de Agosto, do Banco Nacional de Angola, o 
Banco calcula a sua exposição ao risco de taxa de juro de balanço baseado na metodologia definida no instrutivo.

Os activos e passivos do Banco são decompostos por tipo de taxa à data de 31 de Dezembro de 2016 e 
2015 como segue:

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 2016 e 2015, bem como os 
respectivos saldos médios e os proveitos e custos do exercício:

Em 31 de Dezembro de 2016, a análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros a variações de taxa 
de juro são como segue:

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 2016, o Banco cumpriu 
com este requisito.

A repartição dos activos e passivos, a 31 de Dezembro de 2016 e 2015, por moeda, é analisado como segue:
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A exposição a obrigações do tesouro emitidas em moeda nacional indexadas ao dólar dos estados unidos 
nos montantes de AKZ 71.768.868 milhares e AKZ 33.627.543 milhares em 2016 e 2015, respectivamente 
encontra-se apresentada na coluna da moeda nacional.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 os depósitos a prazo emitidos em moeda nacional cujo rendimento se 
encontra indexado à variação cambial AKZ/USD, no montante de AKZ 19.596.085 milhares e AKZ 19.619.169 

milhares, respectivamente 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 2016 e 2015 é apresentada como segue:
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Risco de Liquidez

A avaliação do risco de liquidez é feita utilizando métricas internas definidas pela gestão do Banco, nomea-
damente, limites de exposição. 

Este controlo é reforçado com a execução mensal de análises de sensibilidade, com o objectivo de carac-
terizar 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 
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liquidez do Banco para identificação tempestiva de desvios e realização de medidas preventivas e correcti-
vas, quando necessário.

Em termos de acompanhamento e controlo do risco de liquidez, é analisada mensalmente em ALCO a se-
guinte informação: 
 •  Concentração do financiamento por contraparte;
 •  Concentração do financiamento por tipo de produto;
 •  Maturidade do financiamento por tipo de produto; e
 •  Custo de financiamento.

Adicionalmente, é também realizado um acompanhamento das posições de liquidez de um ponto de vista 
prudencial, calculadas segundo as regras exigidas pelo Banco Nacional de Angola (Instrução n.º 06/2016 
de 08 de Agosto).

Risco Operacional

Em matéria de gestão do risco operacional, o BCGA tem implementada uma metodologia definida para 
o grupo CGD, cujas principais componentes são a identificação, avaliação/mensuração, monitorização e 
mitigação. Este sistema encontra-se suportado em quatro pilares essenciais, nomeadamente (i) modelo de 
governação, (ii) recursos humanos, (iii) aplicações de suporte e (iv) informação e comunicação.

O Modelo de Governo do Risco Operacional e do Controlo Interno implantado pelo BCGA garante o acom-
panhamento permanente e transversal deste risco, garantindo:
 a) O registo dos eventos pelos vários órgãos de estrutura das áreas de negócio, controlo e suporte do Banco;
 b)  O reporte à Unidade de Risco Operacional e Controlo Interno da DOS que valida os eventos na aplicação 

de suporte (p.e. causas, órgão de estrutura em que ocorreu, tipo de evento de risco, perdas associadas, 
recuperações, entre outros itens); 

 c)  A avaliação e controlo do risco operacional pela área de responsável da DOS, assim como, acompanha-
mento da implementação de planos de acção para a correcção de insuficiências detectadas, contando 
igualmente com o seguimento permanente não só pela área responsável, como também pela Direcção 
de Auditoria Interna.

O Banco tem igualmente vindo a reforçar o modelo de gestão do risco operacional, designadamente nas 
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, nomeada-
mente com o Aviso nº 05/2007 de 12 de Setembro, Instrutivo nº 03/2011 de 08 de Junho, o Aviso nº 2/2015 
de 26 de Janeiro e Aviso nº10/2014 de 05 de Dezembro.

As instituições financeiras angolanas devem manter um nível de fundos próprios compatíveis com a natureza 
e escala das operações devidamente ponderados pelos riscos inerentes às operações, sendo o Rácio de 
Solvabilidade Regulamentar mínimo de 10%.

Os Fundos Próprios regulamentares compreendem:
 1.  Fundos Próprios de Base – compreendem (i) o Capital Social realizado; (ii) Reserva para registo do valor 

da actualização monetária do capital social realizado; (iii) resultados transitados de exercícios anteriores; 
(iv) reservas legais, estatutárias e outras reservas provenientes de resultados não distribuídos, ou consti-
tuídas para o aumento de capital, e (v) resultado líquido do exercício.

 2.  Fundos Próprios Complementares – compreendem (i) acções preferenciais remíveis; (ii) fundos e provisões 
genéricas; (iii) reservas provenientes da realização dos imóveis de uso próprio; (iv) dívidas subordinadas e 
instrumentos híbridos de capital e dívida; e (v) outros valores autorizados pelo Banco Nacional de Angola.
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 3.  Deduções – Compreendem: (i) acções da própria instituição objecto de recompra; (ii) acções preferenciais 
remíveis e com dividendos fixos e cumulativos; (iii) empréstimos concedidos com natureza de capital; 
(iv) empréstimos concedidos com natureza de capital; valor das participações; (v) créditos tributários 
decorrentes de prejuízos fiscais; (vi) goodwill (trespasse); (vii) outros activos incorpóreos líquidos das 
amortizações; (viii) outros valores, por determinação do Banco Nacional de Angola.

O Aviso 08/2007 de 12 de Setembro estabelece que para efeitos de cálculo do Rácio de Solvabilidade 
Regulamentar, o excesso verificado no limite de exposição ao risco por cliente deve ser deduzido dos Fundos 
Próprios Regulamentares (FPR).

Um sumário dos cálculos de requisitos de capital do Banco para 31 de Dezembro de 2016 e 2015 apresen-
ta-se como segue:
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Nota 33 – Impactos da transição para as IFRS
Principais impactos da transição para as IFRS no Capital Próprio e no Resultado Líquido do Exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2015

A entrada em vigor das IFRS, em 1 de Janeiro de 2016, conforme previsto no Aviso n.º 6/16, de 22 de Junho, 
do Banco Nacional de Angola, tornou necessária a introdução de ajustamentos decorrentes da aplicação dos 
novos princípios contabilísticos, que determinam alterações aos valores de Balanço, Capital Próprio e dos 
Resultados Líquidos do exercício de 2015, preparados de acordo com as anteriores normas de contabilidade 
estabelecidas no Plano de Contas das Instituições Financeiras (“CONTIF”).

Estas são as primeiras demonstrações financeiras anuais individuais do BCGA preparadas de acordo com as 
IFRS, tendo sido cumprido o disposto na IFRS 1 para a determinação dos ajustamentos de transição, com 
referência a 1 de Janeiro de 2015. 

Na preparação das demonstrações financeiras individuais na data de transição, o Banco decidiu optar por 
algumas das excepções permitidas na IFRS 1 apresentadas como segue:

(i) Desreconhecimento de activos financeiros

De acordo com a opção da IFRS 1, Banco decidiu aplicar os requisitos de desreconhecimento da IAS 39 
apenas para as operações realizadas a partir de 1 de Janeiro de 2015. Assim, os activos desreconhecidos 
até essa data, de acordo com as normas contabilísticas anteriormente aplicadas, não foram reexpressos no 
balanço.

(ii) Valorização dos activos fixos tangíveis

O Banco decidiu considerar como custo dos activos fixos tangíveis, com referência a 1 de Janeiro de 2015, 
o valor de balanço determinado em conformidade com as políticas contabilísticas anteriormente aplicadas.

Com excepção das situações referidas acima, o Banco adoptou retrospectivamente as restantes IFRS.

Uma explicação de como a transição para os IAS/IFRS afectou a posição financeira do Banco é apresentada 
de seguida.
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As diferenças entre o CONTIF e as IAS/IFRS, com impacto nas demonstrações financeiras em 1 de Janeiro  
e 31 de Dezembro de 2015 e a reconciliação dos capitais próprios e resultados nas referidas datas, são 
apresentadas como segue:

 a)  De acordo com o IAS 39, a carteira de crédito é mensurada ao custo amortizado e sujeita a testes de 
imparidade. As perdas de imparidade resultam da diferença entre o valor de balanço dos créditos e o 
valor dos fluxos de caixa futuros esperados descontados à sua taxa de juro efectiva, apurada no início do 
contracto (taxa efectiva apurada individualmente por contracto). O valor dos fluxos de caixa esperados 
são estimados com base no que será o valor recuperável do crédito, em resultado da análise económica 
do mesmo.

   A política de imparidade do Banco consiste na avaliação regular da existência de evidência objectiva de 
imparidade. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo 
num período posterior revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda 
estimada.

 b)  Foi apurado o ajustamento de 263 561 milhares de AKZ e 519 539 milhares de AKZ, com referência a 1 
de Janeiro de 2015 e 31 de Dezembro de 2015, respectivamente. Estes montantes serão reconhecidos 
em margem financeira, nos próximos exercícios, até à maturidade dos créditos
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 c)  O “Método da taxa de juro efectiva” de um activo ou de um passivo financeiro (ou grupo de activos ou de 
passivos financeiros) tem como objectivo a imputação de rendimentos ou de gastos com juros durante 
o período relevante. O cálculo inclui as comissões e outros custos de transacção elegíveis, pagas ou 
recebidas entre as partes do contrato.

   Considerando que ainda não foi possível implementar, a esta data, sistemas informáticos para o cálculo 
das comissões de crédito de acordo com o método da taxa efectiva, o ajustamento apurado tem por base 
o diferimento linear das comissões, pelo período de vida remanescente dos créditos em carteira, à data 
de reporte.

 d)  Ajustamento resultante dos instrumentos financeiros classificados como detidos até à maturidade, de 
acordo os critérios estabelecidos pela IAS 39, em que é determinada a taxa efectiva de forma individual 
para cada um dos títulos constantes da carteira de investimentos. É através da aplicação desta taxa, 
até à data de desreconhecimento do título, que o desconto ou prémio de aquisição é reconhecido em 
resultados.

 e)  O BCGA tinha no seu balanço produtos de poupança com taxa de remuneração crescente, ou seja, au-
menta a cada período de vigência do produto, sendo que à data de contratação do depósito as taxas de 
remuneração dos diferentes períodos encontravam-se definidas.

   De acordo com a IAS 39 deverá ser determinada a taxa de juro efectiva para cada um dos depósitos em 
carteira, não devendo o custo ser reconhecido no período com base na taxa nominal. Assim sendo o 
custo é reconhecido com base na aplicação de uma única taxa ao longo da vigência do produto.

 f)  De acordo com a IAS 12, os impostos diferidos são calculados de acordo com o método do passivo com 
base no balanço, considerando as diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos activos e pas-
sivos para efeitos contabilísticos e os valores utilizados para efeitos fiscais usando as taxas de imposto 
aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de balanço, e que se esperam que sejam aplicadas 
na data de reversão das diferenças temporárias.

   Os impostos diferidos são reconhecidos quando existe uma expectativa razoável de que sejam obtidos 
lucros tributáveis futuros que permitam absorver as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais 
(incluindo prejuízos fiscais reportáveis).

   Os ajustamentos de transição com referência a 1 de Janeiro de 2015 e a 31 de Dezembro de 2015 resul-
tam, globalmente, em variações patrimoniais negativas. De acordo com o Código do Imposto Industrial 
em vigor, as variações patrimoniais negativas não relevam para o apuramento do imposto a pagar, i.e. 
para efeitos de imposto corrente. A 31 de Dezembro de 2015 foi constituído imposto diferido sobre todos 
os ajustamentos de transição, conforme detalhe apresentado na nota 21.

   À medida que os ajustamentos de conversão se vão revertendo, p.e. à medida que as comissões associa-
das ao crédito vão sendo reconhecidas em resultados, também o valor do imposto diferido activo deverá 
ser revertido por via de resultados do exercício.

Nota 34 – Eventos subsequentes
O Banco não tem conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores a 31 de Dezembro de 
2016 que afectem ou venham a afectar de forma materialmente relevante as demonstrações financeiras 
apresentadas.
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Nota 35 – Normas contabilísticas e interpretações 
recentemente emitidas
O Banco decidiu optar pela não aplicação antecipada das seguintes normas e/ou interpretações.

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (emitida em 2009 e alterada em 2010, 2013 e 2014)

A IFRS 9 foi adoptada pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 2067/2016, de 22 de Novembro de 2016 
(definindo a entrada em vigor o mais tardar a partir da data de início do primeiro exercício financeiro que 
começa em ou após de 1 de Janeiro de 2018)

Os requisitos da IFRS 9 representam uma mudança significativa dos actuais requisitos previstos na IAS 39, 
no que respeita aos activos financeiros. A norma contém três categorias de mensuração de activos finan-
ceiros: custo amortizado, justo valor por contrapartida em outro rendimento integral (OCI) e justo valor por 
contrapartida em resultados. Um activo financeiro será mensurado ao custo amortizado caso seja detido no 
âmbito do modelo de negócio cujo objectivo é deter o activo por forma a receber os fluxos de caixa contra-
tuais e os termos dos seus fluxos de caixa dão lugar a recebimentos, em datas especificadas, relacionadas 
apenas com o montante nominal e juro em vigor. Se o instrumento de dívida for detido no âmbito de um 
modelo de negócio que tanto capte os fluxos de caixa contratuais do instrumento como capte por vendas, 
a mensuração será ao justo valor com a contrapartida em outro rendimento integral (OCI), mantendo-se o 
rendimento de juros a afectar os resultados. 

Para um investimento em instrumentos de capital próprio que não seja detido para negociação, a norma 
permite uma eleição irrevogável, no reconhecimento inicial, numa base individual por cada acção, de apre-
sentação das alterações de justo valor em OCI. Nenhuma desta quantia reconhecida em OCI será reclas-
sificada para resultados em qualquer data futura. No entanto, dividendos gerados, por tais investimentos, 
são reconhecidos em resultados em vez de OCI, a não ser que claramente representem uma recuperação 
parcial do custo do investimento.

Nas restantes situações, quer os casos em que os activos financeiros sejam detidos no âmbito de um mo-
delo de negócio de trading, quer outros instrumentos que não tenham apenas o propósito de receber juro e 
amortização e capital, são mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados.

Nesta situação incluem-se igualmente investimentos em instrumentos de capital próprio, os quais a entidade 
não designe a apresentação das alterações do justo valor em OCI, sendo assim mensurados ao justo valor 
com as alterações reconhecidas em resultados.

A norma exige que derivados embutidos em contratos cujo contrato base seja um activo financeiro, abran-
gido pelo âmbito de aplicação da norma, não sejam separados; ao invés, o instrumento financeiro hibrido é 
aferido na íntegra e, verificando-se os derivados embutidos, terão de ser mensurados ao justo valor através 
de resultados.

A norma elimina as categorias actualmente existentes na IAS 39 de “detido até à maturidade”, “disponível 
para venda” e “contas a receber e pagar”.

A IFRS 9 (2010) introduz um novo requisito aplicável a passivos financeiros designados ao justo valor, por 
opção, passando a impor a separação da componente de alteração de justo valor que seja atribuível ao risco 
de crédito da entidade e a sua apresentação em OCI, ao invés de resultados. Com excepção desta alteração, 
a IFRS 9 na sua generalidade transpõe as orientações de classificação e mensuração, previstas na IAS 39 
para passivos financeiros, sem alterações substanciais.

A IFRS 9 (2013) introduziu novos requisitos para a contabilidade de cobertura que alinha esta de forma mais 
próxima com a gestão de risco. Os requisitos também estabelecem uma maior abordagem de princípios à 
contabilidade de cobertura resolvendo alguns pontos fracos contidos no modelo de cobertura da IAS 39.
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A IFRS 9 (2014) estabelece um novo modelo de imparidade baseado em “perdas esperadas” que substituirá 
o actual modelo baseado em “perdas incorridas” previsto na IAS 39.

Assim, o evento de perda não mais necessita de vir a ser verificado antes de se constituir uma imparidade. Este 
novo modelo pretende acelerar o reconhecimento de perdas por via de imparidade aplicável aos instrumentos 
de dívida detidos, cuja mensuração seja ao custo amortizado ou ao justo valor por contrapartida em OCI.

No caso de o risco de crédito de um activo financeiro não tenha aumentado significativamente desde o seu 
reconhecimento inicial, o activo financeiro gerará uma imparidade acumulada igual à expectativa de perda 
que se estime poder ocorrer nos próximos 12 meses.

No caso de o risco de crédito tiver aumentado significativamente, o activo financeiro gerará uma imparidade 
acumulada igual à expectativa de perda que se estime poder ocorrer até à respectiva maturidade, aumen-
tando assim a quantia de imparidade reconhecida.

Uma vez verificando-se o evento de perda (o que actualmente se designa por “prova objectiva de impari-
dade”), a imparidade acumulada é afecta directamente ao instrumento em causa, ficando o seu tratamento 
contabilístico similar ao previsto na IAS 39, incluindo o tratamento do respectivo juro.

A IFRS 9 será aplicável em ou após 1 de Janeiro de 2018. 

O Banco ainda não iniciou um processo de avaliação dos efeitos potenciais desta norma mas dada a natu-
reza das suas actividades, é expectável que esta norma venha a ter impactos relevantes nas demonstrações 
financeiras do Banco.

IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes

O IASB, emitiu, em 28 de Maio de 2014, a norma IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes. Com aplicação 
obrigatória em períodos que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2018.

A sua adopção antecipada é permitida. Esta norma revoga as normas IAS 11 - Contratos de construção, 
IAS 18 - Rédito, IFRIC 13 - Programas de Fidelidade do Cliente, IFRIC 15 - Acordos para a Construção de 
Imóveis, IFRIC 18 - Transferências de Activos Provenientes de Clientes e SIC 31 Rédito - Transacções de 
Troca Directa Envolvendo Serviços de Publicidade.

A IFRS 15 determina um modelo baseado em 5 passos de análise por forma a determinar quando o rédito 
deve ser reconhecido e qual o montante. O modelo especifica que o rédito deve ser reconhecido quando uma 
entidade transfere bens ou serviços ao cliente, mensurado pelo montante que a entidade espera ter direito 
a receber. Dependendo do cumprimento de alguns critérios, o rédito é reconhecido:
 •  No momento preciso, quando o controlo dos bens ou serviços é transferido para o cliente; ou
 •  Ao longo do período, na medida em que retracta a performance da entidade.

O Banco encontra-se ainda a avaliar os impactos decorrentes da adopção desta norma.

Normas, alterações e interpretações emitidas mas ainda não efectivas para o Banco

IFRIC 22 – Transacções em moeda estrangeira e contraprestação de adiantamentos

Foi emitida em 8 de Dezembro de 2016 a interpretação IFRIC 22, com data de aplicação obrigatória para 
períodos que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2018.

A nova IFRIC 22 vem definir que, tendo existido adiantamentos em moeda estrangeira para efeitos de aquisi-
ção de activos, suporte de gastos ou geração de rendimentos, ao aplicar os parágrafos 21 a 22 da IAS 21, a 
data considerada de transacção para efeitos da determinação da taxa de câmbio a utilizar no reconhecimento 
do activo, gasto ou rendimento (ou parte dele) inerente é a data em que a entidade reconhece inicialmente 
o activo ou passivo não monetário resultante do pagamento ou recebimento do adiantamento na moeda 
estrangeiram (ou havendo múltiplos adiantamentos, as taxas que vigorarem em cada adiantamento). 
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O Banco não espera que ocorra alterações significativas na adopção da presente interpretação.

IFRS 16 - Locações

O IASB, emitiu, em 13 de Janeiro de 2016, a norma IFRS 16 - Locações, de aplicação obrigatória em perío-
dos que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2019. A sua adopção antecipada é permitida desde que 
adoptada igualmente a IFRS 15. Esta norma revoga a norma IAS 17 – Locações.

A IFRS 16 retira a classificação das locações como operacionais ou financeiras (para o locador – o cliente 
do leasing), tratando todas as locações como financeiras.

Locações de curto-prazo (menos de 12 meses) e locações de activos de baixo valor (como computadores 
pessoais) são isentos de aplicação dos requisitos da norma.

O Banco ainda não procedeu a uma análise completa sobre os impactos da aplicação desta norma.

Outras alterações

Foram ainda emitidas pelo IASB:

 •  Em 19 de Janeiro de 2016 e aplicável aos períodos que se iniciam em, ou após, 1 de Janeiro de 2017, 
alterações à IAS 12 que visaram clarificar os requisitos de reconhecimento de activos por impostos dife-
ridos para perdas não realizadas para resolver divergências praticadas.

 •  Em 29 de Janeiro de 2016 e aplicável aos períodos que se iniciam em, ou após 1 de Janeiro de 2017, alte-
rações à IAS 7, iniciativa de divulgações, exigindo às empresas prestação de informação sobre alterações 
nos seus passivos financeiros proporcionando informação que auxilie os investidores na compreensão 
do endividamento das empresas.

 •  Em 20 de Junho de 2016 e aplicável aos períodos que se iniciam em, ou após, 1 de Janeiro de 2018, al-
terações à IFRS 2 – Classificação e Mensuração de Transacções com pagamentos baseados em acções. 

 •  Em 8 de Dezembro de 2016 e aplicável aos períodos que se iniciam em, ou após 1 de Janeiro de 2018, 
alterações à IAS 40 – Transferência de propriedades de investimento clarificando o momento em que a 
entidade deve transferir propriedades em construção ou desenvolvimento de, ou para, propriedades de 
investimento quando ocorra alteração no uso de tais propriedades que seja suportado por evidência (além 
do listado no parágrafo 57 da IAS 40)

 •  Os melhoramentos anuais do ciclo 2014-2016, emitidos pelo IASB em 8 de Dezembro de 2016 introduzem 
alterações, com data efectiva de aplicação para períodos que se iniciem em, ou após, 1 de Julho de 2018 
às normas IFRS 1 (eliminação da excepção de curto prazo para aplicantes das IFRS pela primeira vez) e 
IAS 28 (mensuração de uma associada ou joint venture ao justo valor) e com data efectiva em, ou após, 
1 de Janeiro de 2017 à norma IFRS 12 (clarificação do âmbito de aplicação da norma).

O Banco não antecipa impactos relevantes na aplicação destas alterações nas suas demonstrações financeiras.






