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APRESENTAÇÃO

Nesta edição de março de 2018 da Newsletters, o tema escolhido para os nossos leitores é  o “Risco de crédito”.  Destacam-se também 
sinopses de obras alusivas ao tema, publicações do BCV, e legislações sobre o tema. Todas as publicações constantes desta edição estão 
disponíveis para consulta e empréstimo na Biblioteca. Desejamos-lhe boa leitura!

A GESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO

E O VALOR DAS ORGANIZAÇÕES
By Paulo Viegas de Carvalho

As organizações, pertençam elas ao 
sector financeiro ou não, deparam-se 
actualmente com uma ampla diversidade 
de riscos na condução dos seus negócios. As 
transformações registadas na elevada panóplia 
de factores sociais, económicos, legais e 
regulamentares, originam os riscos decorrentes 
de alterações adversas no contexto em que se 
enquadra presentemente a generalidade das 
organizações.

Desde a segunda metade do século XX, fruto 
do florescimento de fenómenos como o da 
globalização dos mercados, as organizações 
dos mais variados sectores têm vindo a ser 

pressionadas para assumirem cada vez mais riscos, não só em número mas também 
em intensidade. Explícita ou implicitamente, muitos dos investimentos efectuados, 
decisões tomadas e estratégias seguidas pela grande maioria das instituições 
financeiras e sociedades não financeiras, são hoje inelutavelmente materializados 
num contexto caracterizado por um elevado nível de incerteza, quer ao nível 
político, social, económico, entre outros.

 Continue a ler o artigo A Gestão do Risco de Crédito e o Valor das Orgasnizações.  
By Paulo Viegas de Carvalho, p. 35-58

 In Fundamentos da Gestão de Crédito
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CREDIT RISK MANAGEMENT 2007

RANSON, Brian J
Austin: Sheshunoff Thomson, 2006, Pag.Var.
MON 04753 C

There is a growing number of books on the subject of credit risk management, a field that has attracted 
some extremely distinguished academics in recent years. My goal in taking on this project was to create 
a book that could be used not only by practitioners in North America (where my experience lies) but by 
banks throughout the world, for the topic is of global relevance. For that reason I have tried to deal with the 
subject using minimal mathematics and formulae, and even fewer Greek symbols. The intent is to provide 
information and views that can be used in practice by those who are charged with the management of credit risk assets on a daily basis.
For this third edition there are two major arcas of change:
• First, the continued arrival of important products and innovations has been reflected in particular in discussions of new models and 
databases for credit risk evaluation, as well as in some material changes to existing models.
• Second, I have continued to add the experiences and opinions of many other commentators and authors in this field.

DESTAQUES DE OBRAS

GESTÃO E ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO

SILVA, José Pereira
São Paulo: Editora Atlas, 2014, 457 p.
MON 06981

A gestão e a análise de risco de crédito abrangem conhecimentos relacionados à intermediação financeira, 
ao papel do banco múltiplo e ao crédito em termos de conceito, risco e política. Adicionalmente, visando à 
maior competitividade, as estratégias de cada banco determinam, entre outros fatores, as formas de decisão e 
de delegação de poderes, e seus recursos humanos e materiais possibilitam adequado nível de agressividade 
mercadológica no atendimento das necessidades de recursos financeiros de seus clientes, mantendo a 
qualidade da carteira de crédito do banco. Para o autor, a matéria-prima da análise de crédito compreende as demonstrações financeiras 
e suas análises, as particularidades das empresas e de seus mercados, produtos e clientes, e demonstra em seu texto que a compreensão 
das necessidades do cliente e de sua capacidade de pagamento deve ser complementada pela análise das garantias na estruturação das 
operações bancárias e que os fatores risco e retorno orientam as decisões de crédito. Enfim, o livro indica procedimentos adequados 
para a gestão e análise de créditos e assegura, diante das transformações tecnológicas pelas quais passa o mundo do trabalho, que 
pessoas qualificadas serão cada vez mais necessárias aos bancos, em todos os níveis, especialmente nos de direção, e que o adequado 
gerenciamento do crédito é parte de uma postura necessária à manutenção da solidez, lucratividade e reputação das instituições.

RISK MANAGEMENT IN BANKING

BESSIS, Joël
Chichester: John Wiley & Sons, 2015, 364 p.
MON 06915

The seminal guide to risk management, streamlined and updated

Risk Management in Banking is a comprehensive reference for the risk management industry, 
covering all aspects of the field. Now in its fourth edition, this useful guide has been updated with the 
latest information on ALM, Basel 3, derivatives, liquidity analysis, market risk, structured products, 
credit risk, securitizations, and more. The new companion website features slides, worked examples, 
a solutions manual, and the new streamlined, modular approach allows readers to easily find the information they need. 
Coverage includes asset liability management, risk-based capital, value at risk, loan portfolio management, capital allocation, 
and other vital topics, concluding with an examination of the financial crisis through the utilisation of new views such as 
behavioural finance and nonlinearity of risk.
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS

–AUBERT, Adrien - AnaCredit, une lueur d'espoir pour 
les banques?. In Revue Banque nº 806, mar 2017, p. 56-57 
* PP 4/2017/806

–ABREU, Miguel Teixeira de - Diversidade da pratica nos 
sistemas de notação interna de risco dos bancos. In Re-
vista da Banca nº 51, 2001, p. 47-99 * PP 94/2001/51

–BRANCO, Carlos; NEVES, João Carvalho - Risco de 
crédito em carteiras de baixa sinistralidade: uma aplica-
ção no sistema bancário português. In Revista da Banca 
nº 68,  2009, p. 5-58 * PP 94/2009/68

–BOUHOURS, Jean-Michel; BOURDIN, Michael - Balle II: vers 
une "ALM credit". In La Revue Banque nº , 2003 * PP 4/2003

–DELAURUE, Marie - Laure; DALMON, Nicolas; BUGIE, 
SCott ....[et. al] - Le nouveau ratio de solvabilite. In La 
Revue Banque nº 632, jan 2002, p. 19-35 * PP 4/2002/632

–GASPAR, António - Riscos de crédito: a complexa rela-
ção banca/clientes. In Economia Pura nº 61, 2003, p. 82-89 
* PP 105/2003/61

–GOURIO, François - Credit risk and disaster risk. Nash-
ville: American Economic Journal: Macroeconomics nº 3, 
Jul 2013, p. 1-34 * PP 267/2013/3

–LEVRATTO, Nadinne - Risque sur les petites entreprises: 

quel signalement envisager?. Paris : In La Revue Banque 
nº 633, Fev 2002, p. 62-64 * PP 4/2002/633

–LEBOUCHER, Séverine - Vers Bâle IV? Les banques dans 
l'incertitude. In Revue Banque nº 795, Abr 2016, p. 22-41* 
PP 4/2016/795

–LONGSTAFF, Francis A.; JUN, Pan; PEDERSEN, Lasse 
H.; [et. al] - How sovereign is sovereign credit risk?. In 
American Economic Journal: Macroeconomics nº 2, Abr 
2011, p. 75-103 * PP 267/2011/2

–MATEUS, Cesário - Risco de crédito: como se financiam 
as empresas portuguesa?. In Economia Pura nº 66, Out 
2004, p. 104-108 * PP 105/2004/66

–MACHADO, A. Palhinha - Dossier Banca 2002 : um sec-
tor em ano de crise. In Economia Pura nº 61, 2003, p. 18-
46 * PP 105/2003/61

–MASOUNAVE, Annick; NOUY, Danièle; GIZARD, Bruno 
- Contrôle interne: vers une éthique de la responsabilité. 
In La Revue Banque nº 671,  2005, p. 24-48  * PP 4/2005/671

–THROAVAL, Pierre-Yves; DUCHJATEAU, Alain - Bale 
II et la stabilite financiere. In La Revue Banque nº 651,  
2003, p. 54-60  * PP 4/2003/651

LIVROS

– CABIDO, Jacinto - Gestão do crédito bancário . Lisboa  : 
Ulmeiro, 1999 * MON 03335

– CAOUETTE, John B; ALTMAN, Edward I; NARAYAN-
AN, Paul - Managing credit risk: the next great finan-
cial challenge. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998 * 
MON 03741

– DUARTE JÚNIOR, António Marcos-Gestão de riscos 
para fundos de investimentos. S.Paulo: Pretince Hall, 
2005 * MON 05149

– HULL, John C. - Risk mangement and financial institu-
tions. New Jersey: Wiley, 2015 * MON 06917

– INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCARIA - 
Financiamento e crédito bancário. Lisboa: IFB, 2000 * 
MON 02545/1

– JORION, Philippe-Value at risk : the new benchmark for 
managing financial risk. New York: McGraw-Hill, 2000 * 
MON 04900

– MANNING, Mark,  Ed. Lit.; NIER, Erlend,  Ed. Lit.; SCHANZ, 
Jochen, Ed. Lit. - The economics of large-value payments 
and  settlement : theory and policy issues for central banks. 

Oxford: Oxford University Press, 2009 * MON 06691
– MINGUET, Albert - Técnicas de gestão do risco nas tax-

as de juro. Porto: Rés ed., s.d * MON 05162
– MOULARD, Henri; DELZANNO, Pierre; LAI, Charles...

[et. al] - Gestion globale des risques : etats de lieux, nou-
velles techniques : compte rendu de la conference du 25 
mars 1997. França : Banque Editeur, 1997 * MON 00322

– SANTOS, José Ordálio dos - Análise de crédito: empresas e 
pessoas físicas. São Paulo : Editora Atlas, 2000 * MON 03262

– SAUNDERS, Antony; CORNETT, Marcia Millon - 
Financial Institutions Management : a risk mangement 
approach. Boston: McGraw-Hill, 2008 * MON 02568

– SEBASTIÃO, Manuel - Gestão de banca comercial : curso 
de gestão. Lisboa: UCP - FCEE, 1997/98 * MON 00219/1

– SILVA, José Pereira da - Análise e decisão de crédito. São 
Paulo: Editora Atlas, 1988 *  MON 03269

– TAVARES, Ricardo Ferro - Crédito e cobrança. São Pau-
lo: Atlas,1988 * MON 02090

– PINTO, Carlos; VALENTE, Ricardo; MADALENO, Mara; 
…[et al.]- Risco financeiro: medida e gestão. Lisboa: 
Edições Silabo, 2011 * MON 06509
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NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

ADOLPHO, Conrado
Os 8 Ps do marketing digital : o guia estratégico do marketing digital
Alfragide: Texto Editores, 2016
ISBN: 978-972-47-4495-7  * MON 07240

ALEXANDRE, Fernando; AGUIAR-CONRARIA, Luís; BAÇÃO, Pedro
Crise e castigo : os desequilíbrios e o resgate da economia portuguesa
Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2016
ISBN: 978-989-8838-42-1 * MON 07246

CAIADO, Aníbal Campos Pires
Contabilidade analitica e de gestão
Lisboa: Áreas Editora, 2015
ISBN: 978-989-8058-89-8 * MON 07241

COSTA, Olímpia
Dever de apresentação à Insolvência
Coimbra: Edições Almedina, 2016
ISBN: 978-972-40-6686-9 * MON 07247

LIMA, Luís Horta
Estratégias de classificação dos arquivos familiares e pessoais contemporâneos: o exemplo do 
arquivo da família Benito Maçãs
s.l.: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2016
ISBN: 978-989-8712-59-2 * MON 07244

MAIA, Jayme de Mariz
Economia internacional e comércio exterior
São Paulo: Editora Atlas, 2014
ISBN: 978-85-224-8963-3 * MON 07243

RODRIGUES, Jorge; DUARTE, Manuela
Responsabilidade social e ambiental das empresas
Lisboa: Escolar Editora, 2012
ISBN: 978-972-592-336-8 * MON 07245

RODRIGUES, Jorge Nascimento (Coord.); CARDOSO, Jaime 
Fidalgo; NUNES, Catarina; …[et. al]
50 gurus da gestão para o século XXI
Famalicão: Centro Atlântico, 2005
ISBN: 989-615-016-8 * MON 07242
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NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.

Sistema de gestão do risco de crédito

A implementação da nova abordagem “supervisão baseada no 
risco” no sistema bancário cabo-verdiano implica a adopção 
dos melhores padrões internacionais no que concerne à regula-
ção da gestão do risco de crédito, com vista ao fortalecimento e 
estabilidade do sistema financeiro.
Neste quadro, e em consonância com as recomendações do Co-
mité de Supervisão de Basileia, constantes do Pilar 2 do Acordo 
de Capital de Basileia, o Banco de Cabo Verde, no uso das compe-
tências conferidas pelo artigo 23º da sua Lei Orgânica, determina 
o seguinte:

Artigo 1º Objecto
O presente Aviso tem por objecto estabelecer os princípios e as 
disposições fundamentais por que se rege a implementação do 
sistema de gestão do risco de crédito.

Artigo 2º Âmbito de aplicação
O Aviso é aplicável a todas as instituições de crédito sujeitas à
supervisão do Banco de Cabo Verde, adiante designadas apenas 
por instituições.

Artigo 3º Implementação do sistema de gestão do risco de 
crédito

As instituições devem implementar um sistema de gestão do 
risco de crédito que seja compatível com a natureza das suas 
operações, com a complexidade dos produtos e serviços ofere-
cidos e que seja proporcional à dimensão da exposição ao risco 
de crédito.

Artigo 4º Definição de risco de crédito
1. É defi nido como risco de crédito, para os efeitos do presen-

te Aviso, a possibilidade de ocorrência de perdas associadas 
ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas 
respectivas obrigações financeiras nos termos contratados, 
à desvalorização de contrato de crédito decorrente da dete-
rioração na classifi cação de risco do tomador, à redução de 
ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na rene-
gociação e aos custos de recuperação.

2. A definição de risco de crédito compreende, entre outros:
a) O risco de crédito da contraparte, entendido como a possibi-

lidade de não cumprimento, por determinada contraparte, de 
obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam 
a negociação de activos financeiros;

b) O risco-país, entendido como a possibilidade de perdas as-
sociadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos 
termos contratados por tomador ou contraparte localizado 
fora do País, em decorrência de acções realizadas pelo gover-
no do país onde está localizado o tomador ou contraparte;

c) O risco de transferência, entendido como a possibilidade de 
ocorrência de entraves na conversão cambial dos valores re-
cebidos;

d) A possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar 
avales, fianças, co-obrigações, compromissos de crédito ou 
outras operações de natureza semelhante. (...)

Extrato do Aviso nº 2/2013,
 18 de abril de 2013. BO 22 - II  Série

ALVES, Joaquim José dos Santos
Princípios e prática de auditoria e revisão de contas
Lisboa: Edições Silabo, 2015
ISBN: 978-972-618-821-6 * MON 06953

BRUMENTHAL, Brett
52 Small changes for the mind
San Francisco: Chronicle Books, 2015
ISBN: 978-1-4521-3167-2 * MON 06967  

SANTOS, J. Albano
Teoria fiscal
Lisboa: Instituto Superior de Ciências e Políticas, 2013
ISBN: 978-989-646-083-9 * MON 06955

\\clustershare\bo_electronico
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CENTER FOR RISK MANAGEMENT RESEARCH The UC 
Berkeley Center for Risk Management Research was established on 
July 1, 2013 as the successor to the Coleman Fung Risk Management 
Research Center.

The Center performs and disseminates research on the most important 
and pressing issues in risk and portfolio management in financial markets.
The Center focuses on the management of risk within the context of financial markets, including equity, commodity 
and fixed income markets, and derivatives on those markets. The Center’s goal is to address the most important 
and pressing issues in risk management and portfolio management.  This means fostering outstanding research, 
drawing on the best ideas and practices from the academic and practitioner communities, and collaborating with 
top individuals from both backgrounds. 
Publications, with possible download, by the Center for Risk Management Research may be found at "Working 
Papers" on the top of its menu page.

http://riskcenter.berkeley.edu/

RISK.NET is the world’s leading source of in-depth news 
and analysis on risk management, derivatives and regulation.
Risk.net delivers unmatched coverage of complex issues that 
are ignored or under- reported elsewhere. We regularly break 
stories, but are not trying to compete in the provision of real-
time news. Instead, we looks at topics in detail, assess the 
implications, speak with practitioners, regulators and other 
stakeholders, and write more detailed, analytical pieces.
Resources offered by this site include articles relating to the measurement, modelling and management of financial 
risks. Coverage encompasses banks, as well as other types of financial services firms, such as asset managers and 
insurers.
It still covers issues such as operational risk, legal risk, risk culture and governance, market risk, credit risk, liquidity 
risk, counterparty risk, risk transfer, risk modelling, valuation and prudential regulation.
The Risk.net publishes various journals of its own and keeps an updated list of  new books on risk, which can be 
found on the top of the menu page. 

https://www.risk.net/

UNDERSTANDING UNCERTAINTY This site is produced by the Winton 
programme for the public understanding of risk based in the Statistical Laboratory in 
the University of Cambridge. The aim is to help improve the way that uncertainty and 
risk are discussed in society, and show how probability and statistics can be both useful 
and entertaining! However we also acknowledge that uncertainty is not just a matter of 
working out numerical chances, and aim for an appropriate balance between qualitative 
and quantitative insights.
The site tries to make sense of chance, risk, luck, uncertainty and probability. Mathematics 

won't tell us what to do, but we think that understanding the numbers can help us deal with our own uncertainty 
and allow us to look critically at stories in the media.
The menu page contains, at the top, options as videos, animations, and articles that can be visualised.

https://understandinguncertainty.org/

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
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DESTAQUE

CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO, Banco de 
Cabo Verde 
A Central de Risco de Crédito (CRC) é uma base de dados, gerida pelo 
Banco de Cabo Verde, com informação prestada pelas entidades par-
ticipantes (instituições que concedem crédito) sobre os créditos con-
cedidos, a que está associado um conjunto de serviços relativos ao seu 
processamento e difusão. A CRC obedece a todos os requisitos de pro-
tecção de dados individuais, de acordo com a Lei nº 133/V/2001 de 22 
de Janeiro.
A CRC tem como principal objectivo apoiar as entidades participantes 
na avaliação
do risco da concessão de crédito. Para o efeito, estas entidades podem 
aceder à informação agregada das responsabilidades de crédito de cada 
cliente no conjunto do sistema financeiro.
A CRC contém informação sobre responsabilidades de crédito contraídas no sistema
financeiro, independentemente de se encontrarem em situação regular (informação positiva) ou em incumpri-
mento (informação negativa). Na grande maioria dos casos, a informação contida na CRC corresponde a infor-
mação positiva, comprovando a capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente até à última data de reporte 
dessa mesma informação.
Com a publicação deste caderno, o Banco de Cabo Verde aborda as questões relacionadas com os objectivos, as 
regras de funcionamento e o conteúdo da Central de Risco de Crédito.

In Cadernos de Educação Financeira

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

OUTRAS EDIÇÕES DO BCV

RELATÓRIO

DE ESTABILIDADE FINANCEIRA 2013

Banco de Cabo Verde

Cidade da Praia
2014

  
 

 
 
 
 
 

  

 

 

Relatório de Estabilidade Financeira 
2015 

  
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Relatório de Estabilidade Financeira 
2016 

http://mossbcv1:8010/vPT/Publicacoes%20e%20Intervencoes/Cadernos%20de%20Educacao%20Financeira/Paginas/CadernosdeEducacaoFinanceira.aspx
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Ficha Técnica

Edição:  Centro Documentação e Informação
Paginação: Área de Documentação e Arquivo (ADA)
Distribuição: Online e Impressão para Biblioteca

DOSTOIEVSKI, Fiódor
O jogador
Matosinho: Cardume Editores, 1999, 
215 p.
MON 07237

STEVENSON, Robert Louis
O estranho caso do Dr. Jekyll e 
do Sr. Hyde
Matosinho: Cardume Editores, 
2017, 208 p.

MON 07239

TEMPO DE LAZER

CONHEÇA A BIBLIOTECA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca 
especializada, tendo como objetivo principal dar apoio 
bibliográfico aos trabalhos do banco, através da aquisi-
ção, gestão e difusão de informação científica e técnica 
nacional, estrangeira, de organismos internacionais e 
de informação produzida pelos serviços de publicação 
do BCV. Ela oferece os seus serviços a investigadores, 
universitários, entidades e funcionários.
É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos que 
necessitem de consultar informação que não se en-
contre disponível noutras bibliotecas e serviços de 
documentação, designadamente informação econó-
mico-financeira.

S A L A
d e  L E I T U R A
A Sala de Leitura está acessível ao público, mediante autorização 
do responsável, que permite consulta local das publicações 
existentes na colecção do Banco e o acesso à base de dados, bem 
como solicitar a realização de pesquisas, tendo os colaboradores 
no activo, prioridade no atendimento.

Horário
De 2ª a 6ª Feira das 8h30 às 12h00 e das14h00 às 16h00. Última 
entrada até às 11h00 no período da manhã e as 15h00 no período 
da tarde.

Contactos
Tel.: +238 2607072; 2607148
E-mail: cdi@bcv.cv

Sabia que pode consultar ...
* Boletim informativo A Folha@;
* E- Newsletters da Biblioteca;
* Folhetos Informativos da Biblioteca;
* Regulamento da Biblioteca, em

http://intranet/DocumentCDI.aspx

Visite a Biblioteca do BCV… 

E leve um amigo.


