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Aviso n.º [XX/2016] 

REGULAÇÃO DOS RISCOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

1. As instituições financeiras sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde devem 

observar regras e requisitos prudenciais que visam o controlo dos riscos inerentes 

às suas atividades. 

2. A Lei de Bases do Sistema Financeiro (Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de abril), bem 

como a Lei das Atividades e das Instituições Financeiras (Lei n.º 62/VIII/2014, de 

23 de abril) assumem um papel central na regulamentação desta matéria. 

3. Em conformidade com o disposto no artigo 11.º da Lei de Bases do Sistema 

Financeiro, constituem objetivos da regulação e supervisão do sistema financeiro, 

designadamente, a preservação da estabilidade do sistema financeiro, bem como a 

prevenção do risco sistémico. 

4. À luz do disposto no artigo 29.º, número 1, alínea c) da citada Lei de Bases do 

Sistema Financeiro, prevê-se que as instituições financeiras devem dispor de 

sistemas de controlo interno, sob responsabilidade do órgão de administração, que 

observem o disposto na Lei e na legislação e regulamentação complementares e 

que sejam, designadamente, adequados e proporcionados à gestão dos riscos a que 

se encontrem expostas ou que aceitem expor-se. 

5. No mesmo sentido dispõe o artigo 4.º, número 1, alínea f) da Lei das Atividades 

e das Instituições Financeiras, o qual estabelece que as instituições financeiras com 

sede em Cabo Verde devem organizar processos eficazes de identificação, gestão, 

controlo e comunicação dos riscos a que estão ou possam vir a estar expostas. 

6. A maioria dos limites estabelecidos no contexto das regras prudenciais assenta 

no conceito de fundos próprios. Uma das principais regras prudenciais consiste na 

imposição de requisitos de fundos próprios em função dos riscos decorrentes da 

atividade desenvolvida, regendo nesta matéria o Aviso n.º […]/2016 e ainda de 
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um rácio de solvabilidade destes fundos adequado à atividade da instituição 

regendo nesta matéria em particular o Aviso n.º […]/2016 . 

7. Contudo, e no seguimento do regime de adequação do capital proposto em 

Basileia II e Basileia III, o regime prudencial incide não só na determinação dos 

requisitos mínimos de fundos próprios – Pilar 1 – como também deverá 

demonstrar preocupações doutra natureza.  

8. O Pilar 2 determina o conceito de “Processo de Supervisão”, o qual agrega um 

conjunto de princípios destinados, essencialmente, a reforçar a ligação entre o 

capital interno detido por uma instituição e os riscos emergentes da sua atividade. 

Estes princípios, por um lado, visam incentivar a adoção pelas instituições de 

sistemas e procedimentos destinados a calcular e manter o capital interno 

adequado à natureza e magnitude dos riscos incorridos e, por outro lado, 

concedem às diferentes autoridades de supervisão a responsabilidade pela 

avaliação da qualidade de tais sistemas e procedimentos e pela imposição de 

medidas corretivas caso o capital interno apurado não seja consistente com o perfil 

de risco. 

9. Ora, no plano das matérias abrangidas pelo Pilar 2 incluem-se, designadamente, 

os riscos considerados no Pilar 1, mas não captados no respetivo processo, como é 

o risco de concentração.  

10. A concentração de riscos constitui um dos principais fatores potenciais de 

perda a que uma instituição financeira está sujeita. Num cenário de concentração 

de riscos, as perdas originadas por um número reduzido de exposições podem ter 

um efeito desproporcionado, confirmando o relevo da gestão deste risco na 

manutenção de níveis adequados de solvabilidade.  

11. Neste contexto, importa assegurar uma gestão adequada do risco de 

concentração pelas instituições financeiras, devendo ser definidos os termos e 

condições em que as mesmas devem proceder. Para tal, optou-se por definir o 
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âmbito das políticas e procedimentos que devem ser aprovados por escrito de 

forma a tratar e controlar este risco de concentração. 

12. O Aviso n.º 2/2013, de 18 de abril estabeleceu aspetos genéricos do risco de 

concentração de crédito, havendo agora necessidade de desenvolver esta temática 

não só relativamente ao risco de concentração de crédito, bem como relativamente 

à concentração de outros riscos: de mercado, operacional e de liquidez. Aliás, a 

necessidade de regulamentação detalhada sobre esta temática implicou que o 

Banco de Cabo Verde optasse pela publicação de um Aviso e não de uma 

instrução, como inicialmente previsto nos termos do artigo 8.º, número 5 do Aviso 

n.º 2/2013, de 18 de abril, ficando o conteúdo dessa instrução e do próprio Aviso 

n.º 2/2013, de 18 de abril, consumido no presente instrumento regulamentar.  

13. Ao longo da sua atividade, uma instituição financeira enfrenta diversos 

tipos de riscos, todos tendo como elemento comum a possibilidade de ocorrência 

de impactos negativos. De forma a evitar a proliferação de um extenso quadro 

normativo disperso entendeu-se que se justificaria igualmente proceder à 

sistematização num único diploma de todas as matérias relativas à temática dos 

riscos relativos às instituições financeiras. Por outro lado, entendeu-se que seria 

oportuno regularem-se outro tipo de riscos a que uma instituição financeira se 

encontra sujeita. Assim, pelo presente Aviso são objeto de tratamento os seguintes 

riscos: (i) risco de crédito; (ii) risco de liquidez (iii) risco de mercado; (iv) risco 

operacional e (v) risco de alavancagem excessiva. Através desta arrumação 

sistemática, atinge-se uma maior acessibilidade aos dados normativos, o que por si 

favorece um ambiente de integral cumprimento no sistema financeiro. 

14. Aliás, a Lei das Atividades e das Instituições Financeiras trata já 

unitariamente esta matéria ao prever no seu artigo 71.º que as instituições 

financeiras devem aprovar políticas e procedimentos para identificar e gerir os 

riscos relacionados com as suas atividades, procedimentos e sistemas, 

considerando o nível de risco tolerado.  
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15. Assim, quanto à matéria do risco de crédito o presente aviso regula 

especificamente as seguintes temáticas: (i) sistema de gestão de risco de crédito (até 

agora regulado através do Aviso n.º 2/2013, de 18 de abril); (ii) instituições 

abrangidas pelo controlo de grandes riscos (até agora regulado através do Aviso 

n.º 6/2002, de 26 de agosto); (iii) limites à concentração de riscos de crédito e afins 

(até agora regulado através do Aviso n.º 7/2007, de 25 de fevereiro de 2008); (iv) 

classificação de operações de crédito e provisões (até agora regulado através do 

Aviso n.º 4/2006, de 2 de janeiro, alterado pelo Aviso n.º 6/2007, de 25 de fevereiro 

de 2008).  

16. Relativamente à matéria do risco de liquidez o presente aviso trata da 

matéria da liquidez e cobertura de responsabilidades (até agora regulado através 

do Aviso n.º 8/2007, de 19 de novembro).   

17. Em relação à matéria do risco de mercado o presente aviso regula as 

temáticas do risco de taxa de juro na carteira bancária (até agora regulado através 

do Aviso n.º 4/2011, de 26 de outubro) e o risco cambial (até agora regulado 

através do Aviso n.º 5/2011, de 26 de outubro).  

18. Por outro lado, o artigo 28.º, número 1 da Lei das Atividades e das 

Instituições Financeiras estabelece que os membros dos órgãos de administração e 

fiscalização de uma instituição financeira, incluindo os administradores não 

executivos devem ser pessoas idóneas cuja reputação e disponibilidade dêem 

garantias de gestão sã e prudente, designadamente com vista à segurança dos 

fundos confiados à instituição em causa.  

19. Em atenção ao exposto, torna-se necessário igualmente a implementação, ao 

nível das instituições financeiras, de políticas de provisionamento dos seus ativos, 

as quais dever-se-ão regular pelos referidos critérios de rigor e prudência 

anteriormente referidos. Neste sentido, cumpre atualizar o já disposto nos termos 

do Aviso n.º 4/2005, de 12 de setembro e Aviso n.º 4/2006, de 2 de janeiro, 

conforme última redação dada pelo Aviso n.º 6/2007, de 25 de fevereiro de 2008. 
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20. Por último, importa igualmente estabelecer os critérios de constituição e 

aplicação das reservas. 

21. Assim, e tendo em conta o exposto, regulam-se no presente aviso: (a) limites 

à concentração de riscos; (b) provisões para cobertura de riscos; e (c) critérios de 

constituição e aplicação das reservas. 

22. No exercício dos seus poderes de supervisão e de regulamentação, e 

designadamente nos termos dos artigo 39.º, número 1, alíneas d), e) e f) e número 

3, artigo 90.º, número 2, artigo 91.º e artigo 96.º, número 2, todos da Lei n.º 

62/VIII/2014, de 23 de abril, é aprovado o seguinte aviso: 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Artigo 1.º  

(Objeto) 

O presente aviso prevê as regras relativas aos riscos a que as instituições estão 

sujeitas, designadamente no que respeita às seguintes matérias: 

a)   Princípios e disposições fundamentais por que se rege a implementação do 

sistema de gestão do risco de crédito; 

b) Liquidez e cobertura de responsabilidades; 

c)   Regulação do risco cambial; 

d) Regulação do risco de taxa de juro na carteira bancária; 

e)  Limites à concentração de riscos; 

f) Provisões para cobertura de riscos; 

g) Critérios de constituição e aplicação das reservas. 
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Artigo 2.º  

(Âmbito de aplicação) 

O presente Aviso é aplicável a todas as instituições financeiras sujeitas à 

supervisão do Banco de Cabo Verde, a seguir designadas por instituições. 

 

Artigo 3.º  

(Definições) 

Para efeitos da aplicação das normas constantes no presente capítulo, os seguintes 

termos têm o seguinte significado: 

a) Associada – de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 28 – 

Investimentos em Associadas (NIC 28), é uma entidade, incluindo uma não 

constituída tal como uma parceria, sobre a qual a investidora tenha 

influência significativa e que não seja uma sociedade dominada nem um 

interesse num empreendimento conjunto. 

b) Ativos, passivos e extrapatrimoniais, sensíveis à taxa de juro - posições do 

balanço e elementos fora do balanço, cujos fluxos se alteram em função das 

variações nas taxas de juro. 

c) Carteira bancária – conjunto dos elementos do balanço e posições extra 

patrimoniais detidas, até à maturidade, não destinadas a negociação. 

d) Clientes Relacionados - duas ou mais pessoas, singulares ou coletivas, que 

constituam uma única entidade do ponto de vista do risco assumido, por 

estarem de tal forma ligadas que, na eventualidade de uma delas deparar 

com problemas financeiros, a outra, ou todas as outras, terão, 

provavelmente, dificuldades em cumprir as suas obrigações. Considera-se 

que essa relação se verifica, nomeadamente: 
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(i) Quando uma delas detém, direta ou indiretamente, uma relação de 

controlo sobre a outra ou sobre as outras; 

(ii) Quando as pessoas em questão sejam filiais da mesma empresa mãe; 

(iii) Quando existam acionistas ou associados comuns, que exerçam 

influência significativa nas entidades em questão; 

(iv)  Exista uma maioria de administradores comuns; 

(v)  Quando entre elas existam garantias cruzadas; 

(vi) Quando entre essas pessoas exista interdependência comercial direta e 

significativa que não possa ser substituída a curto prazo sem prejuízo 

relevante para a instituição. 

O conceito de grupo de clientes ligados não se aplica, todavia, às ligações 

entre empresas públicas ou empresas de outra natureza sujeitas ao controlo 

comum do Estado. 

e) Controlo – De acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 27 – 

Demonstrações Financeiras Consolidadas e Separadas (NIC 27), é o poder 

de gerir as políticas financeiras e operacionais de uma entidade de forma a 

obter benefícios das suas atividades. Presume-se a existência de controlo 

quando a empresa-mãe for titular, direta ou indiretamente através de 

sociedades dominadas, de mais de metade dos direitos de voto de uma 

entidade a não ser que, em circunstâncias excecionais, possa ficar 

claramente demonstrado que essa titularidade não constitui controlo. 

Também existe controlo quando a empresa-mãe for proprietária de metade 

ou menos dos direitos de voto de uma entidade, quando houver: 

(i) Possibilidade de exercício de mais de metade dos direitos de voto em 

virtude de um acordo com outros investidores; 
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(ii) Poder para gerir as políticas financeiras e operacionais da entidade de 

acordo com uma cláusula estatutária ou um acordo; 

(iii) Poder para designar ou destituir a maioria dos membros do conselho 

de administração ou órgão de administração equivalente e que o 

controlo da entidade seja feito por esse conselho ou órgão; e 

(iv)  Poder para representar a maioria dos votos em reuniões do conselho 

de direção ou um órgão de gestão equivalente e o controlo da entidade 

for feito por esse conselho ou órgão. 

f) Controlo Conjunto – de acordo com a Norma de Contabilidade 

Internacional 31 – Interesses em Empreendimentos Conjuntos (NIC  31), é  a  

partilha de controlo  acordada numa  atividade  económica, e existe apenas 

quando as decisões estratégicas financeiras e operacionais relacionadas  com 

a atividade  exigirem a unanimidade das partes empreendedoras que 

partilham o controlo. 

g) Empresa-Mãe – de acordo com a NIC 27 é uma entidade que detém uma 

ou mais filiais. 

h) Empreendedor – de acordo com a NIC 31, é um parceiro de um 

empreendimento conjunto que tem controlo conjunto sobre esse 

empreendimento. 

i) Empreendimento Conjunto – de acordo com a NIC 31, é um contrato 

segundo o qual dois ou mais parceiros empreendem uma atividade 

económica que esteja sujeita a controlo conjunto. 

j) Grupo – de acordo com a NIC 27, é constituído por uma empresa-mãe e 

todas as suas filiais. 

k) Influência Significativa – de acordo com a NIC 28, é o poder de participar 

nas decisões das políticas financeira e operacional da empresa investida 

ainda que não se encontre em situação de controlo nem controlo conjunto. 
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l) Risco – é o risco resultante da eventualidade de depreciação ou perda de 

valor de qualquer dos elementos do ativo e extrapatrimoniais enumerados 

no Anexo do Aviso n.º […]/2016, sobre rácio de solvabilidade, 

designadamente, qualquer facilidade, utilizada ou não, concedida por uma 

instituição de crédito e traduzida, em: 

(i)  Atribuição de crédito; 

(ii) Prestação de garantias sob a forma de aval, fiança, ou qualquer outra; 

(iii) Aquisição ou detenção de participações financeiras ou de valores 

mobiliários de qualquer natureza emitidos pelo mesmo cliente. 

m) Risco de alavancagem excessiva – é o risco que traduz a vulnerabilidade 

da instituição resultante do recurso excessivo ao uso de dívida para obter 

mais capital e expandir as operações de negócio. 

n) Risco de concentração de crédito – é o risco resultante da exposição ou 

grupo de exposições em risco com potencial para produzir perdas de tal 

modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição ou a 

capacidade para manter as suas principais operações.  

Identificam-se quatro tipos fundamentais de risco de concentração de 

crédito: 

(i) Exposições a uma contraparte individual ou a um grupo de clientes 

relacionados de valor superior a 10% dos fundos próprios totais da 

instituição (“single name concentration risk” ou “grandes riscos”); 

(ii) Exposições significativas a uma contraparte individual ou a grupos 

de contrapartes cuja probabilidade de entrarem em incumprimento 

resulta da sua localização geográfica; 
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(iii) Exposições significativas a uma contraparte individual ou a grupos 

de contrapartes cuja probabilidade de entrarem em incumprimento 

resulta de entraves na conversão cambial dos valores recebidos; 

(iv) Exposições de crédito indiretas resultantes da aplicação das técnicas 

de redução de risco (nomeadamente por exposição a um tipo de 

garantia ou proteção de crédito fornecida por uma contraparte). 

o) Risco de concentração de mercado – é o risco resultante de exposições a 

um único factor de risco, bem como de exposições a múltiplos fatores de 

risco que sejam correlacionados.  

p) Risco de concentração operacional – é o risco resultante da exposição ou 

grupo de exposições ao risco operacional com potencial para produzir 

perdas de tal modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da 

instituição ou a capacidade para manter as suas principais operações. 

q) Risco de concentração de liquidez – é o risco resultante de uma 

concentração verificada quer nos ativos quer nos passivos que origine ou 

possa originar risco de liquidez. 

r) Risco de crédito – é o risco resultante da possibilidade de ocorrência de 

perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de 

suas respetivas obrigações financeiras nos termos contratados, à 

desvalorização de contrato de crédito decorrentes da deterioração na 

classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às 

vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. 

Incluem-se aqui nomeadamente  

(i) O risco de crédito da contraparte, entendido como a possibilidade de 

não cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações 

relativas à liquidação de operações que envolvam a negociação de 

ativos financeiros; 
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(ii) O risco-país, entendido com a possibilidade de perdas associadas ao 

não cumprimento das obrigações financeiras nos termos contratados 

por tomador ou contraparte localizado fora do País, em decorrência 

de ações realizadas pelo governo do país onde está localizado o 

tomador ou contraparte; 

(iii) O risco de transferência, entendido como a possibilidade de 

ocorrência de entraves na conversão cambial dos valores recebidos; 

(iv) A possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avales, 

fianças, co-obrigações, compromissos de crédito ou outras operações 

de natureza semelhante.  

s) Risco de liquidez – é o risco inerente à atividade bancária que consiste na 

possibilidade de ocorrência de incapacidade por parte de uma instituição 

em cumprir com as obrigações e os compromissos financeiros que assumiu, 

por falta de fundos disponíveis. 

t) Risco de mercado – é o risco resultante da probabilidade de ocorrência de 

impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos 

desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de 

negociação, nomeadamente provocados por flutuações em cotações de 

ações, preços de mercadorias, taxas de juro, taxas de câmbio. 

u) Risco operacional – é o risco resultante da possibilidade de ocorrência de 

perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos 

internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, incluindo riscos 

jurídicos. 

v) Risco de taxa de juro – é o risco resultante da exposição da situação 

financeira de um banco aos movimentos adversos nas taxas de juro. 
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w) Risco sistémico – é o risco de perturbação de instituições suscetível de, 

através de efeito de contágio, ter consequências negativas graves para o 

sistema financeiro e a economia real de Cabo Verde. 

Artigo 4.º  

(Tratamento dos riscos) 

1. Sem prejuízo do disposto especificamente em relação a cada risco nos 

termos do presente Aviso, o órgão de administração da instituição é 

globalmente competente pela matéria do risco competindo-lhe 

genericamente: 

a) Aprovar e rever periodicamente as estratégias e políticas relativas à 

assunção, gestão, controlo e redução dos riscos a que a instituição está 

ou possa vir a estar sujeita, incluindo os resultantes da conjuntura 

macroeconómica em que atua, atendendo à fase do ciclo económico; 

b) Alocar recursos adequados à gestão dos riscos regulados nos termos 

do presente Aviso; 

c) Afetar tempo suficiente à análise das questões de risco; 

d) Participar ativamente na avaliação de ativos e na utilização de 

notações de risco externas e de modelos internos relacionados com 

esses riscos. 

2. Para efeitos do exercício adequado das funções referidas no número 

anterior, as instituições implementam procedimentos internos de 

comunicação com o órgão de administração. 
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Artigo 5.º  

(Unidade responsável pela gestão do risco) 
 

1. A atividade de gestão do risco deve ser executada por uma unidade específica 

nas instituições.  

2. A unidade a que se refere o número anterior deve ser segregada das unidades 

de negociação e demais funções operacionais e da unidade executora da 

atividade de auditoria interna. 

3. A unidade deve estar dotada de recursos humanos e financeiros adequados ao 

cabal exercício das suas funções sendo responsável por: 

a. Garantir que todos os riscos materiais da instituição são identificados, 

avaliados e reportados adequadamente; 

b. Participar na definição da estratégia de risco da instituição; e 

c. Participar nas decisões relativas à gestão de riscos materiais. 

4. Os sistemas e modelos utilizados na gestão do risco devem ser adequadamente 

compreendidos pelos integrantes da unidade de que trata o número 1 deste 

artigo, mesmo que desenvolvidos por terceiros. 

5. O exercício das funções referidas no presente artigo compete à Comissão de 

Riscos de cada instituição ou, se inexistente, ao órgão de fiscalização da 

instituição.  

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve ser indicado um 

responsável pela gestão do risco. 

7. O responsável indicado exerce as suas funções de forma independente, 

podendo pertencer à direção de topo e pode desempenhar outras funções na 

instituição, exceto as relativas à administração de recursos de terceiros, a 

realização de operações sujeitas ao risco de crédito ou quaisquer outras funções 
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que possam dar origem a conflito de interesses com as funções descritas no 

presente artigo. 

8. O responsável pela função de gestão de riscos reporta diretamente à Comissão 

de Riscos, caso exista, e ao órgão de fiscalização e não pode ser destituído ou 

despedido sem aprovação prévia deste. 

9. As instituições devem ainda manter quantidade suficiente de profissionais 

tecnicamente qualificados em matéria de deteção e tratamento de riscos 

relevantes nas suas áreas de concessão de crédito e intermediação de títulos, 

valores mobiliários e derivativos. 

 

Artigo 6.º  

(Comissão de Riscos) 

1. As instituições deverão criar uma Comissão de Riscos sempre que a dimensão, 

organização interna e natureza, âmbito e complexidade das suas atividades o 

justifique e o Banco de Cabo Verde o determine.  

2. A Comissão de Riscos deve ser composta por membros do órgão de 

administração que não desempenhem funções executivas e que possuam 

conhecimentos, competências e experiência adequados para poderem 

compreender inteiramente e monitorizar a estratégia de risco e a apetência pelo 

risco da instituição. 

3. Nas instituições em que não seja exigida a constituição de uma Comissão de 

Riscos, o exercício das funções que a este compete pode ser exercido pelo órgão 

de fiscalização da instituição, devendo os respectivos membros possuir os 

conhecimentos, as competências e a experiência necessárias para o exercício 

daquelas funções. 
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Artigo 7.º  

(Funções da Comissão de Riscos) 

1. Compete à Comissão de Riscos, designadamente, o exercício das seguintes 

funções: 

a) Aconselhar o órgão de administração sobre a apetência para o risco e a 

estratégia de risco gerais, atuais e futuros da instituição; 

b) Determinar o nível de risco tolerado de cada instituição; 

c) Auxiliar o órgão de administração na supervisão da execução da 

estratégia de risco da instituição; 

d) Analisar se as condições dos produtos e serviços oferecidos pela 

instituição têm em consideração a estratégia de risco da instituição e, 

quando tal não seja o caso, apresentar um plano de correção dessas 

condições. 

2. De forma a assegurar um correto exercício das suas funções, deve ser 

garantido o acesso às informações sobre a situação de risco da instituição pela 

à Comissão de Riscos ou ao órgão de fiscalização, conforme aplicável. 

 

 

Capítulo II 

Risco de Crédito 

 
Secção I 

Gestão do risco de crédito 
 

Artigo 8.º  

(Sistema de gestão do risco de crédito) 



 

 
 
 

 

 

18 

 

 

 

 

 
 

1. 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 oferecidos e que seja proporcional à dimensão da 

exposição ao risco de crédito. 

2. O sistema de gestão do risco de crédito deve permitir a identificação, a 

medição, o controlo e a mitigação dos riscos associados a cada instituição 

individualmente e em conformidade com as normas internacionais de 

contabilidade (IFRS). 

 

Artigo 9.º  

(Elementos do sistema de gestão de risco de crédito) 
 
 

1. O sistema de gestão de risco de crédito deve prever: 

 
a) Políticas e estratégias para a gestão do risco de crédito claramente 

documentadas, que estabeleçam limites operacionais, mecanismos de 

mitigação de risco e procedimentos destinados a manter a exposição ao risco 

de crédito em níveis considerados aceitáveis pela administração da 

instituição; 

b) Adequada validação dos sistemas, modelos e procedimentos internos 

utilizados para gestão do risco de crédito; 

c) Avaliação, segundo critérios consistentes e prudentes, das perdas associadas 

ao risco de crédito, bem como comparação dos valores estimados com as 

perdas efetivamente observadas; 

d) Procedimento para recuperação de créditos; 
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e) Adequação dos níveis de capital e de provisionamento, de acordo com o 

risco de crédito assumido pela instituição; 

f) Avaliação das operações sujeitas ao risco de crédito que leve em conta as 

condições de mercado, as perspetivas macroeconómicas, as mudanças em 

mercados e produtos e os efeitos de concentração sectorial e geográfica, 

entre outros; 

g) Estabelecimento de limites para a realização de operações sujeitas ao risco 

de crédito, tanto a nível individual quanto a nível agregado de grupo com 

interesse económico comum e de tomadores ou contrapartes com 

características semelhantes; 

h) Estabelecimento de critérios e procedimentos cautelares definidos e 

documentados, acessíveis aos envolvidos no processo de concessão e gestão 

de crédito, para: 

(i) Análise prévia, realização e renegociação de operações sujeitas ao risco 

de crédito; 

(ii) Recolha e documentação das informações necessárias para a completa 

compreensão do risco de crédito envolvido nas operações; 

(iii) Avaliação periódica do grau de suficiência das garantias; 

(iv) Deteção de indícios e prevenção da deterioração da qualidade de 

operações, com base no risco de crédito; 

(v) Tratamento das exceções aos limites estabelecidos para a realização de 

operações sujeitas ao risco de crédito. 

i) Classificação das operações sujeitas ao risco de crédito em categorias, com 

base em critérios consistentes e passíveis de verificação, segundo os 

seguintes aspetos: 
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(i) Situação económico-financeira, bem como outras informações cadastrais 

atualizadas do tomador ou contraparte; 

(ii) Utilização de instrumentos que proporcionem efetiva mitigação do risco 

de crédito associado à operação; 

(iii) Período de atraso no cumprimento das obrigações financeiras nos 

termos contratados. 

j) Avaliação prévia de novas modalidades de operação com respeito ao risco 

de crédito e verificação da adequação dos procedimentos e controlos 

adaptados pela instituição; 

k) Realização de simulação de condições extremas (testes de stress), 

englobando ciclos económicos, alteração das condições de mercado e de 

liquidez, inclusive de quebra de premissas, cujos resultados devem ser 

considerados aquando do estabelecimento ou revisão das políticas e limites; 

l) Emissão de relatórios de gestão periódicos para a administração da 

instituição, acerca do desempenho da gestão do risco, em decorrência das 

políticas e estratégias adotadas; 

m) Práticas para garantir que exceções à política, aos procedimentos e aos 

limites estabelecidos sejam relatadas apropriadamente; 

n) Documentação e armazenamento de informações referentes às perdas 

associadas ao risco de crédito, inclusive aquelas relacionadas com a 

recuperação de crédito.  

2. As políticas e as estratégias referidas nos termos do número 1, alínea a) do 

presente artigo devem ser aprovadas e revistas, no mínimo, anualmente, pelo 

órgão de Administração, com o fim de determinar sua compatibilidade com os 

objetivos da instituição e com as condições de mercado. 
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3. A descrição do sistema de gestão do risco de crédito deve ser evidenciada em 

relatório de acesso público, com periodicidade mínima anual. 

4. O órgão de administração deve fazer constar do relatório mencionado nos 

termos do número anterior do presente artigo a sua responsabilidade pelas 

informações divulgadas. 

5. As instituições devem publicar, em conjunto com as demonstrações 

contabilísticas, o resumo da descrição do seu sistema de gestão do risco de 

crédito.  

 
Artigo 10.º  

(Métodos, rotinas e procedimentos) 
 

1. O sistema de gestão de risco de crédito deve ainda prever métodos, rotinas e 

procedimentos para identificar, medir, controlar e mitigar a exposição ao risco 

de crédito, tanto a nível individual quanto a nível agregado de operações com 

características semelhantes, os quais devem abranger, no mínimo, as fontes 

relevantes de risco de crédito, a identificação do tomador ou contraparte do 

risco e a forma de agregação das operações. 

2. Os métodos, rotinas e procedimentos devem ser reavaliados, no mínimo 

anualmente.  
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Secção II 
Classificação do risco de crédito 

 

Artigo 11.º  

(Regime)  

1. As instituições são obrigadas a implementar um sistema de classificação das 

operações de crédito, em ordem crescente de risco, nas classes, cujas definições 

se encontram no Anexo e que faz parte integrante do presente Aviso: 

I - Classe A; 

II - Classe B; 

III - Classe C; 

IV-Classe D; 

V- Classe E; 

VI – Classe F; 

VII – Classe G. 

2. As instituições podem adotar, para uso interno modelos de classificação com 

denominações diferentes e com número maior de classes, desde que as classes 

utilizadas possam, a qualquer momento, ser convertidas para a estrutura 

prevista no número 1.  

3. As sucursais de entidades sedeadas no estrangeiro e autorizadas a funcionar em 

Cabo Verde podem solicitar, por escrito, ao Banco de Cabo Verde autorização 

para adotar os procedimentos de classificação dos ativos na forma de seu país 

de origem, desde que esses procedimentos satisfaçam as práticas internacionais 

de supervisão e estejam consistentes com as presentes disposições. 
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Artigo 12.º  

(Critérios em que se baseia a classificação) 

1. A classificação das operações nas classes de risco correspondentes é da 

responsabilidade da respetiva instituição e deve ser efetuada com base em 

critérios consistentes e verificáveis, amparada por informações internas e 

externas, contemplando, pelo menos, os seguintes aspetos: 

a) Em relação ao devedor e seus garantes: 

i. Situação económico-financeira; 

ii. Grau de endividamento; 

iii. Capacidade de geração de resultados; 

iv. Fluxo de caixa; 

v. Administração e qualidade de controlos;  

vi. Pontualidade e atrasos nos pagamentos;  

vii. Contingências; 

viii. Sector de atividade económica; e 

ix. Limite de crédito. 

b) Em relação à operação: 

i. Natureza e finalidade da transação; 

ii. Características das garantias, particularmente quanto à suficiência e 

liquidez; 

iii. Valor. 
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2. A classificação das operações de crédito de titularidade de pessoas singulares 

deve levar em conta, também, as situações de renda e de património, bem como 

outras informações adicionais. 

3. A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo 

económico deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco, 

admitindo-se excecionalmente classificação diversa para determinada operação 

com observância do disposto na alínea b) do número 1. 

 

Artigo 13.º  

(Revisão da classificação) 

A classificação da operação nos níveis de risco de que trata o artigo 4.º deve ser 

revista pelo menos trimestralmente, por ocasião dos balancetes e balanços, em 

função de atraso verificado no pagamento de parcela de amortização do capital ou 

de encargos, devendo ser observado transitoriamente o seguinte: 

a) Operações de créditos sem garantias: 

(i) Atraso até 30 dias: Risco Classe A; 

(ii) Atraso entre 30 dias a 3 meses: Risco Classe B, no mínimo; 

(iii) Atraso entre 3 a 6 meses: Risco Classe C, no mínimo; 

(iv) Atraso entre 6 a 9 meses: Risco Classe D; 

(v) Atraso entre 9 a 12 meses: Risco Classe E; 

(vi) Atraso entre 12 a 15 meses: Risco Classe F; 

(vii) Atraso superior a 15 meses: Risco Classe G. 
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b) Operações de crédito com garantias pessoais e reais: 

(i) Atraso até 3 meses: Risco Classe A; 

(ii) Atraso entre 3 a 6 meses: Risco Classe B, no mínimo; 

(iii) Atraso entre 6 a 9 meses: Risco Classe C, no mínimo; 

(iv) Atraso entre 9 a 12 meses: Risco Classe D; 

(v) Atraso entre 12 a 18 meses: Risco Classe E; 

(vi) Atraso entre 18 a 24 meses: Risco Classe F; 

(vii) Atraso superior a 24 meses: Risco Classe G. 

 

c) Operação de crédito com garantias reais hipotecárias, não enquadráveis no 

ponto d) infra, ou para investimento: 

(i) Atraso até 6 meses: Risco Classe A; 

(ii) Atraso entre 6 a 12 meses: Risco Classe B. no mínimo; 

(iii) Atraso entre 12 a 18 meses: Risco Classe C, no mínimo; 

(iv) Atraso entre 18 a 24 meses: Risco Classe D; 

(v) Atraso entre 24 a 30 meses: Risco Classe E; 

(vi) Atraso entre 30 a 60 meses: Risco Classe F; 

(vii) Atraso superior a 60 meses: Risco Classe G. 

d) Operações de crédito garantidas por hipotecas à habitação própria do 

mutuário: 

i) Atraso até 6 meses: Risco Classe A; 
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ii) Atraso entre 6 a 24 meses: Risco Classe B no mínimo; 

iii) Atraso entre 24 a 36 meses: Risco Classe C, no mínimo; 

iv) Atraso entre 36 a 48 meses: Risco Classe D, no mínimo; 

v) Atraso entre 48 a 60 meses: Risco Classe E, no mínimo; 

vi) Atraso entre 60 a 78 meses: Risco Classe F; 

vii)  Atraso superior a 78 meses: Risco Classe G. 

viii) Com base nos critérios estabelecidos no artigo 9.°: 

(a) A cada seis meses para operações de um mesmo cliente ou grupo 

económico cujo montante seja superior a 5% (cinco por cento) dos 

fundos próprios totais da instituição; 

(b) Uma vez a cada doze meses, em todas as situações, exceto na 

hipótese prevista no artigo 3.º. 

 

Artigo 14.º  

(Créditos vencidos com garantia real) 

No caso de créditos vencidos com garantia real, a instituição deve verificar a 

existência de credores privilegiados, a situação patrimonial do garante e qualquer 

outra situação que poderá resultar na insuficiência do valor de garantia e adotar, 

para a parte não garantida, os critérios de crédito sem garantia. 
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Artigo 15.º  

(Avaliação obrigatória das garantias reais) 

As garantias reais devem obrigatoriamente ser avaliadas, por avaliador 

independente, segundo métodos tecnicamente adequados: 

a) Nas hipotecárias: três meses após o primeiro incumprimento, se decorridos 

mais de um ano da avaliação inicial ou da última avaliação; 

b)  Nas não hipotecárias: três meses após o primeiro incumprimento, se 

decorridos seis meses da avaliação inicial ou da última avaliação. 

 

Artigo 16.º  

(Revisão automática) 

As operações de crédito contratadas com cliente cuja responsabilidade total seja de 

valor inferior a 2.000.000$00 (dois milhões de escudos) podem ter sua classificação 

revista de forma automática unicamente em função dos atrasos consignados no n.º 

1 do artigo 10.°, devendo ser mantida a classificação original quando a revisão 

corresponder à classe de menor risco. 

Artigo 17.º  

(Conservação de documentação) 

1. As instituições devem manter adequadamente documentadas as políticas e os 

procedimentos aprovados pela administração para concessão e classificação de 

operações de crédito, os quais devem ficar à disposição do Banco de Cabo 

Verde e do auditor independente. 

2. A documentação a que se refere o número anterior deve evidenciar, pelo 

menos, o tipo e as classes de risco que dispõe a administrar, os requisitos 
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mínimos exigidos para a concessão de empréstimos e o processo de 

autorização. 

 

 

Artigo 18.º  

(Divulgação) 
 

Devem ser divulgadas, em nota explicativa às demonstrações financeiras, 

informações detalhadas sobre a composição da carteira de operações de crédito, 

contendo, no mínimo: 

a) Distribuição das operações, segregadas por tipo de cliente e atividade 

económica; 

b) Distribuição por faixa de vencimento; 

c) Montantes das operações renegociadas, das lançadas contra provisão ou 

prejuízo e de operações recuperadas, no exercício. 

 

 
Artigo 19.º  

(Relatório) 
 

O auditor independente deve elaborar relatório circunstanciado de revisão dos 

critérios adotados pela instituição quanto à classificação nas classes de risco e de 

avaliação do provisionamento registado nas demonstrações financeiras. 

 

 

 

Artigo 20.º  

(Reclassificação e demais alterações) 
 

O Banco de Cabo Verde pode determinar: 
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a) A reclassificação de operações com base nos critérios estabelecidos neste Aviso 

nas classes de risco que trata o artigo 9.º  

b) A alteração dos critérios de classificação de crédito e de cálculos de provisões; 

c) Os procedimentos e controles a serem adotados adicionalmente pelas 

instituições para além dos procedimentos previstos no presente Aviso; 

d) As medidas que se revelem necessárias a uma adequada gestão do risco de 

crédito. 

 

 

 

Artigo 21.º  

(Risco Residual) 
As instituições implementam políticas e procedimentos internos, definidos por 

escrito, que garantam o controlo do risco residual de as técnicas reconhecidas 

adotadas para a redução do risco de crédito serem menos eficazes do que o 

previsto. 

 

 

Capítulo III 

Risco de Liquidez 

Artigo 22.º  

(Liquidez) 
 

As instituições devem manter um adequado equilíbrio entre os fundos aplicados 

(ativos) e os seus recursos financeiros (passivos) assegurando sempre a existência 

dos recursos necessários a todas as suas operações, com condições e custos 

razoáveis. 
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Artigo 23.º  

(Políticas e procedimentos) 
 

1. As instituições devem estabelecer por escrito políticas e procedimentos 

apropriados que permitam identificar, medir, gerir e monitorizar o risco de 

liquidez tendo por referência um conjunto de horizontes temporais 

apropriados, pelo que devem: 

a) Avaliar e acompanhar as suas necessidades líquidas de fundos; 

b) Proceder a um processo contínuo de avaliação, analisando a liquidez sob 

diferentes cenários e reavaliando periodicamente as hipóteses utilizadas na 

construção dessas análises; 

c) Rever periodicamente os mecanismos de acesso ao mercado; 

d) Estabelecer e manter boas relações com os credores; 

e) Manter uma adequada diversificação das responsabilidades; 

f) Realizar os ativos em caso de necessidade. 

2. Compete ao órgão de administração da instituição aprovar as referidas políticas 

e planos bem como assegurar o seu cumprimento e divulgação no seio da 

instituição. 

3. As políticas e procedimentos aprovados devem ter em conta as áreas de 

negócio da instituição, moedas, sucursais e entidades e incluir mecanismos 

adequados de repartição dos custos, benefícios e riscos relativos à liquidez, bem 

como serem proporcionais à complexidade, ao perfil de risco, ao tipo de 

operação e à tolerância ao risco definida pelo órgão de administração da 

instituição. 

4. Deve ser feito um acompanhamento regular do risco de liquidez pela Comissão 

de Riscos ou, se inexistente, pelo órgão de fiscalização da instituição. 
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5. O Banco de Cabo Verde pode a todo o tempo solicitar à instituição cópia dos 

documentos previstos nos termos do número 1 e 2 do presente artigo e, caso 

entenda que os mesmos não cumprem com o previsto neste artigo, determinar 

a sua revisão e modificação. 

 

Artigo 24.º  

(Planos de contingência) 

1. As instituições devem ainda definir por escrito planos de contingências de 

liquidez que permitam superar a falta de fundos em situações de emergência. 

2. Os planos de contingência de liquidez devem definir as estratégias adequadas e 

medidas de execução apropriadas para lidar com possíveis défices de liquidez e 

ser objeto de testes relativamente à sua eficácia e robustez. 

 

Artigo 25.º  

(Estruturas internas) 

1. As instituições devem contar com estruturas internas adequadas para uma 

correta e efetiva administração da liquidez que, pelo menos: 

a) Inclua a participação da direção executiva e a direção da instituição; 

b) Defina os procedimentos para controlar e limitar o risco de liquidez; 

c) Avalie a posição de liquidez da instituição para cada dia, para os próximos 

setes dias, para o mês seguinte, para noventa dias e para um ano; e 

d) Conte com um adequado sistema de informação de gestão que permita 

acompanhar e controlar o risco de liquidez, apresentando relatórios 
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tempestivos à direção e ao Conselho de Administração, bem como ao 

Banco de Cabo Verde; 

e) Assegure um adequado sistema de informação ao público sobre o seu 

estado de liquidez e sobre a sua saúde financeira para garantir uma boa 

reputação; 

f) Proceda à administração da liquidez em moeda estrangeira devendo para o 

efeito:  

(ii) Contar com um sistema para medir, monitorizar e controlar a sua 

posição de liquidez nas principais moedas estrangeiras com que 

transaciona; e  

(iii) Estabelecer, e rever com frequência, os limites das suas posições em 

moeda estrangeira, para períodos regulares de tempo, em termos 

agregados, e para cada uma das moedas com que transaciona, 

individualmente. 

2. O sistema de controlo interno da instituição deve abranger o processo de 

administração do seu risco de liquidez e incluir uma revisão periódica 

independente do sistema e a avaliação da sua eficácia. 

 
Artigo 26.º  

(Rácio de liquidez) 

 
1. As instituições devem manter um Rácio de Liquidez de pelo menos 20%, 

calculado da seguinte forma: 

Ativos de grande liquidez / Passivo total, não incluindo fundos próprios x 100 
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2. Os ativos de grande liquidez elegíveis para inclusão no numerador do rácio 

incluem os seguintes valores: 

a) Disponibilidade de caixa; 

b) Ouro em barras; 

c) Reservas mínimas compulsórias e livres mantidas no Banco de Cabo Verde; 

d) Depósitos em outras instituições financeiras; 

e) Títulos do Tesouro de Cabo Verde e outros títulos de rendimento fixo de 

imediata negociação no mercado; 

f) Operações interbancárias; e  

g) Outras disponibilidades no Banco de Cabo Verde. 

3. Compete ao órgão de administração de cada instituição fixar o rácio de 

cobertura para as responsabilidades exigíveis no prazo de 7 (sete) dias, 30 

(trinta) dias, 90 (noventa) dias e em um ano, por valores ativos realizáveis nos 

mesmos prazos, determinando que esses rácios sejam cumpridos pela 

instituição. 

4. As instituições que pretendem dispor de valores do rácio de liquidez inferiores 

aos previstos nos termos do número 1 do presente artigo devem submeter 

pedido fundamentado por escrito ao Banco de Cabo Verde indicando as razões 

pelas quais a natureza da sua atividade não justifica a existência de tais valores.  

5. O pedido apresentado nos termos do número anterior deve igualmente incluir 

o valor do rácio que a instituição se propõe cumprir.  
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Artigo 27.º  

(Envio ao Banco de Cabo Verde) 

1. Até ao dia 10 de cada mês as instituições devem submeter ao Banco de Cabo 

Verde, em formato por este prescrito pelo Banco, o cálculo do rácio de liquidez 

e o mapa de cobertura de responsabilidades exigíveis em 7 (sete) dias, 30 

(trinta) dias, 90 (noventa) dias e em 1 (um) ano. 

2. Em caso de incumprimento por parte das instituições das normas relativas à 

liquidez e cobertura de responsabilidades, o valor das insuficiências de 

cobertura de responsabilidades é deduzido aos fundos próprios de acordo com 

o previsto na alínea e) do número 1 do artigo 16.º do Aviso n.º […]/2016. 

 
 

Capítulo IV 

Risco de mercado 

 
Secção I 

 
Disposições Gerais 

 
Artigo 28.º  

(Risco de mercado) 
 

1. As instituições estabelecem e implementam políticas e processos de 

identificação, avaliação e gestão de todas as fontes e efeitos significativos dos 

riscos de mercado. 

2. As instituições adotam medidas que acautelam o risco de falta de liquidez dos 

instrumentos quando o prazo de vencimento de uma posição curta anteceder o 

da posição longa. 
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3. As instituições devem dispor de capital interno adequado aos riscos 

significativos de mercado que não estejam sujeitos a um requisito de fundos 

próprios. 

4. Deve ser feito um acompanhamento regular dos riscos de mercado pela 

Comissão de Riscos ou, se inexistente, pelo órgão de fiscalização da instituição. 

 

 

 
Secção II 

 
Risco de taxa de juro na carteira bancária 

 
 

Artigo 29.º  

(Gestão do risco da taxa de juro) 

1. A responsabilidade direta pela definição de um sistema compreensivo de 

gestão do risco da taxa de juro do banco é do órgão de administração da 

instituição que, no mínimo, deve estabelecer, por escrito, as estratégias e 

políticas para a efetiva gestão do risco da instituição, garantir a sua divulgação 

por toda a instituição e exigir o cumprimento do disposto nesta norma. 

2. As instituições devem contar com estruturas internas adequadas para uma 

correta e efetiva administração do risco da taxa de juro que, pelo menos: 

a) Inclua a participação do órgão de administração da instituição; 

b) Defina os procedimentos para controlar e limitar o risco; 

c) Conte com um adequado sistema de informação de gestão que permita 

acompanhar e controlar o risco da taxa de juro, apresentando relatórios 

tempestivos ao órgão de administração, bem como ao Banco de Cabo Verde. 
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Artigo 30.º  

(Pressupostos de cálculo) 

1. O sistema de cálculo tem por base uma tabela de maturidade/ repricing, que 

distribui as posições de balanço sensíveis à taxa de juro num número definido 

de bandas temporais, de acordo com a maturidade residual ou prazo de 

redefinição de taxa. 

2. As técnicas de maturidade/repricing assentam sobre o modelo de gaps e de 

duração. 

3. Para efeitos de atualização dos fluxos financeiros, as instituições devem 

considerar nos seus cálculos a curva de rendimentos e uma volatilidade 

padronizada da taxa de juro. 

4. Os pressupostos de cálculo estabelecidos nos números 1 a 3 deste artigo são 

regulamentados por Instrução Técnica do Banco de Cabo Verde. 

 

 

Artigo 31.º   

(Modelos internos de avaliação de risco da taxa de juro) 
 
As instituições podem implementar seus sistemas internos de avaliação de risco, 

mediante aprovação do Banco de Cabo Verde. 

 

Artigo 32.º  

(Relatório) 
 

Deve ser encaminhado ao Departamento de Supervisão das Instituições 

Financeiras do Banco de Cabo Verde, na forma e na periodicidade a serem por ele 

estabelecidas, o relatório detalhando os resultados da mensuração do risco de taxa 

de juro na carteira bancária. 
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Secção III 

Risco cambial 

Artigo 33.º  

(Operações cambiais à vista e a prazo) 

1. As instituições de crédito e as restantes instituições legalmente autorizadas a 

exercer o comércio de câmbios no país, adiante designadas apenas por 

instituições, podem efetuar, de forma plena, operações cambiais à vista e a 

prazo entre si, com os seus clientes, com o Banco de Cabo Verde e com outros 

bancos domiciliados no estrangeiro. 

2. Na realização das operações a que se refere o número anterior, as instituições 

devem certificar-se da licitude e regularidade das operações subjacentes. 

3. Do disposto no número 1, pode o Banco de Cabo Verde excluir, total ou 

parcialmente, determinados tipos ou montantes de operações cambiais, 

conforme instruções a serem emitidas. 

 

Artigo 34.º  

(Posição cambial) 
 

 

1. A posição aberta líquida por divisa resulta da adição dos seguintes elementos 

(positivos ou negativos): 

 

a) Posição líquida à vista, que resulta da subtração a todos os elementos do 

ativo de todos os elementos do passivo, incluindo os juros corridos; 

b)  Posição líquida a prazo, que resulta da subtração a todos os montantes a 

receber de todos os montantes a pagar, a prazo; 
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c) Garantias irrevogáveis e outros instrumentos semelhantes para os quais 

exista certeza de virem a ser acionados, mas que, provavelmente, não são 

recuperados. 

 

2. A posição global em divisas é determinada do seguinte modo: 

 

a) As posições abertas líquidas longas e as posições abertas líquidas curtas em 

cada moeda são convertidas em escudos, à taxa de câmbio à vista fixada 

pelo Banco de Cabo Verde; 

b) Em seguida, essas posições são adicionadas, separadamente, de modo a 

formar, respetivamente, o total das posições abertas líquidas longas e o total 

das posições abertas líquidas curtas; 

c)  O mais elevado, em valor absoluto, dos dois totais referidos na alínea 

anterior, constitui a posição líquida global em divisas da instituição. 

 

3.  O cálculo da posição aberta líquida em cada moeda estrangeira, contra 

escudos, deve ser cumprido em termos de média semanal e determinado 

através da soma das posições abertas líquidas de fecho, tomadas em valor 

absoluto, dividida pelo número de dias da semana. 

 

Artigo 35.º  

(Requisito de capitais para cobertura do risco cambial) 

 

1. Os requisitos de fundos próprios mínimos para cobertura do risco cambial 

devem ser calculados em função de aplicação de um coeficiente a ser 

estabelecido por meio de Instrução do Banco de Cabo Verde. 

2. As instituições devem possuir, em permanência, fundos próprios pelo menos 

iguais à soma dos requisitos de fundos próprios para cobertura dos riscos 

cambiais. 
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Secção IV 

Risco Operacional 

Artigo 36.º  

(Risco Operacional) 

1. As instituições estabelecem e implementam políticas e procedimentos para 

avaliar e gerir o risco operacional a que se encontram sujeitas, cabendo-lhes 

concretizar a respetiva noção de risco operacional, incluindo eventos de 

reduzida frequência mas de grande impacto. 

2. As instituições implementam planos de contingência e de continuidade de 

negócio que assegurem a sua capacidade de operar numa base contínua e de 

conter perdas caso se verifique uma perturbação grave da respetiva atividade. 

3. Deve ser feito um acompanhamento regular do risco de operacional pela 

Comissão de Riscos ou, se inexistente, pelo órgão de fiscalização da instituição. 

 

Capítulo V  

(Risco de alavancagem excessiva) 

 

Artigo 37.º  

(Risco de alavancagem excessiva) 

1. As instituições devem dispor de políticas e procedimentos para identificar, 

gerir, controlar o risco de alavancagem excessiva. 

2. As instituições devem tratar de forma prudente o risco de alavancagem 

excessiva, considerando os seus potenciais aumentos resultantes de reduções 
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dos fundos próprios da instituição e a capacidade de responderem a situações 

adversas. 

3. Deve ser feito um acompanhamento regular do risco de alavancagem excessiva 

pela Comissão de Riscos ou, se inexistente, pelo órgão de fiscalização da 

instituição. 

 

Capítulo VI 

Concentração de riscos 

Artigo 38.º  

(Políticas e Procedimentos) 

1. As instituições devem estabelecer por escrito políticas e procedimentos 

apropriados que permitam: 

a) Definir e identificar riscos de concentração; 

b) Avaliar e medir os diferentes riscos de concentração; 

c) Gerir, controlar, mitigar e reportar os riscos de concentração; 

d) Estabelecer limites de exposição apropriados aos riscos de concentração; 

e) Avaliar as necessidades de capital interno tendo em conta os resultados das 

técnicas de mitigação de risco aplicadas na gestão do nível de risco de 

concentração das suas carteiras. 

2. Os limites de exposição referidos nos termos da alínea d) do número 1 do 

presente artigo devem ser adequados à estratégia e perfil de risco globais da 

instituição. 

3. Sem prejuízo do disposto nos termos do número anterior do presente artigo, as 

políticas e procedimentos devem igualmente incluir medidas a adotar quando 
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a instituição for confrontada com um risco de concentração que seja 

desajustado do seu perfil de risco, as quais devem incluir as seguintes 

medidas: 

a) Uma análise mais detalhada da exposição a um determinado factor de risco; 

b) A aplicação de métodos e técnicas de avaliação de risco mais sofisticadas, 

como testes de resistência; 

c) A revisão mais frequente do desempenho e capacidade económico-

financeira de determinados mutuários; 

d) A revisão das políticas de aprovação de novos créditos; 

e) A revisão dos métodos e das técnicas adotadas para a redução dos riscos de 

concentração, com destaque para os aspetos ligados à valorização e ao vínculo 

jurídico; 

f) A redução dos limites relativos ao risco de concentração de liquidez 

previstos nos termos do artigo 47.º do presente Aviso; 

g) A afetação de capital interno adicional; 

h) A revisão da estratégia de negócio; 

i) A revisão da estratégia de financiamento, assegurando a diversidade das 

fontes de financiamento; 

j) O recurso a instrumentos de proteção; 

k) A venda de determinados ativos; 

l) A revisão das atividades em subcontratação e dos contratos com terceiros. 

4. As políticas e procedimentos devem ser aprovados pelo órgão de 

administração da instituição, estando sujeitas a revisão sempre que ocorra uma 
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alteração na estratégia da instituição em termos de risco e na envolvente no 

negócio, e pelo menos uma vez ao ano. 

 

Artigo 39.º  

(Gestão do risco) 

1. As instituições, no âmbito da gestão do risco de concentração, devem observar 

o disposto no Aviso n.º 2/2014, de 17 de outubro, relativamente aos testes de 

resistência. 

2. Deve ser feito um acompanhamento regular do risco de concentração pela 

Comissão de Riscos ou, se inexistente, pelo órgão de fiscalização da instituição. 

 

Artigo 40.º  

(Risco de concentração) 

1. As instituições devem determinar por escrito os indicadores e as métricas que 

considerem mais indicados para a mensuração do risco de concentração, sem 

deixar de atender às eventuais limitações dos mesmos, nomeadamente aos 

pesos relativos em termos das maiores exposições relacionadas, das principais 

concentrações sectoriais/geográficas, de um instrumento financeiro específico, 

além de índices de concentração/diversificação e outros indicadores 

relacionados.  

2. As instituições asseguram que os riscos identificados e mensurados nos termos 

referidos no número anterior são adequadamente tratados. 
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Artigo 41.º  

(Requisitos de reporte) 

Cada instituição deve reportar ao Banco de Cabo Verde as seguintes 

informações relativamente a todos os grandes riscos: 

a) A identificação do cliente ou do grupo de clientes ligados entre si sobre os 

quais a instituição tem um grande risco; 

b) O valor do risco antes e depois de qualquer efeito de redução de risco; 

c) Se for caso disso, o tipo de garantia de crédito (real ou pessoal). 

Artigo 42.º  

(Limites aos grandes riscos) 

1. O valor dos riscos sobre um cliente ou grupo de clientes ligados entre si não 

pode exceder [25%] dos fundos próprios totais da instituição que os assume, 

sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2. Os limites previstos no número anterior do presente artigo podem ser 

excedidos, no que se refere a posições em risco na carteira de negociação da 

instituição, se estiverem reunidas cumulativamente as seguintes condições: 

a) Os riscos extra carteira de negociação sobre o cliente ou grupo de clientes 

ligados em questão não excedem o limite estabelecido no número 1, sendo 

este limite calculado por referência aos fundos próprios elegíveis, de forma 

a que o excedente tenha origem unicamente na carteira de negociação; 

b) A instituição satisfaz um requisito adicional de fundos próprios para o 

excesso relativamente ao limite estabelecido no número 1; 

c) Se tiver decorrido um período igual ou inferior a 10 dias desde a ocorrência 

do excesso, o risco da carteira de negociação sobre o cliente ou grupo de 
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clientes em questão ligados entre si não pode exceder [250%] dos fundos 

próprios totais da instituição; 

d) Qualquer excesso que se tenha mantido por mais de 10 dias não pode ser, 

em termos agregados, superior a [300%] dos fundos próprios totais da 

instituição. 

3. Sempre que o limite seja excedido, a instituição comunica, sem demora, o 

montante do excedente e o nome do cliente em questão e, se aplicável, o nome 

do grupo de clientes ligados em causa, às autoridades competentes.  

4. Em casos excepcionais, pode o Banco de Cabo Verde, após ter sido notificado 

da ultrapassagem do limite, caso as circunstâncias o justifiquem, conceder um 

prazo limitado para que a instituição passe a cumprir o limite previsto. 

Artigo 43.º  

(Isenções aos limites dos grandes riscos) 

1. Ficam isentos dos limites referidos no artigo anterior os seguintes elementos: 

a) Ativos representativos de créditos sobre as instituições da administração 

central do Estado ou bancos centrais; 

b) Ativos representativos de créditos sobre organizações internacionais ou 

bancos multilaterais de desenvolvimento; 

c) Ativos representativos de créditos que beneficiem de garantia expressa de 

administrações centrais, bancos centrais, organizações internacionais, 

bancos multilaterais de desenvolvimento ou entidades do sector público, 

sempre que lhes tenha sido aplicada uma ponderação de 0%; 

d) Outros riscos sobre administrações centrais, bancos centrais, organizações 

internacionais, bancos multilaterais de desenvolvimento ou entidades do 
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sector público, ou por estes garantidos, sempre que lhes tenha sido aplicada 

uma ponderação de 0%; 

e) Ativos e outros riscos caucionados por certificados de depósito emitidos 

pela instituição mutuante ou por uma instituição que seja a empresa-mãe ou 

uma filial da instituição mutuante e depositados numa delas; 

f) Posições em risco decorrentes de linhas de crédito em que tenha havido 

celebração de um acordo com o cliente nos termos do qual a linha de crédito 

só pode ser utilizada sob a condição de se obter confirmação de que não há 

inobservância dos limites previstos para os grandes riscos.  

2. O Banco de Cabo Verde pode ainda isentar, total ou parcialmente, em 

situações excepcionais, outros elementos desde que estejam verificadas as 

seguintes condições: 

a) A natureza específica da posição em risco, da contraparte ou da relação 

entre a instituição e a contraparte eliminam ou reduzem o risco de 

exposição; e  

b) O eventual risco de concentração remanescente poder ser tratado por outros 

meios igualmente eficazes, os quais devem ser indicados expressamente 

pela instituição e cuja operacionalidade está sujeita à prévia autorização 

pelo Banco de Cabo Verde. 

Artigo 44.º  

(Empréstimos hipotecários) 

Para o cálculo do valor dos riscos previsto no artigo 11.º do presente Aviso, em 

relação a posições em risco resultantes de empréstimos hipotecários, a instituição 

pode deduzir ao valor da posição em risco ou a qualquer parte da mesma 

plenamente garantida por bens imóveis destinados à habitação o montante dado 

em garantia do valor de mercado ou do valor do bem hipotecado em questão, mas 

não mais de 50% do valor de mercado do imóvel, desde que: 
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a) A posição em risco ou em parte desta última esteja plenamente garantida 

por:  

(i) Hipotecas sobre imóveis destinados a habitação; ou   

(ii) Um imóvel destinado a habitação numa operação de locação nos 

termos da qual o locador mantém a propriedade plena desse imóvel e 

o locatário ainda não exerceu a sua opção de compra. 

b) Estejam cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: 

(i) No momento da celebração do acordo de crédito as hipotecas ou ónus 

tenham força executiva em Cabo Verde e tenham sido devidamente 

registadas  

(ii) Sejam cumpridos todos os requisitos legais para o estabelecimento da 

garantia; 

(iii) O contrato de hipoteca, bem como o processo judicial que lhe esteja 

subjacente, permitam que a instituição realize o valor da protecção não 

superior a 1 (um) ano. 

(iv) O valor dos imóveis seja verificado frequentemente, pelo menos uma 

vez ao ano no caso de imóveis comerciais, pelo menos um vez de três em 

três anos no caso de imóveis destinados à habitação, e sempre que 

ocorram alterações significativas no mercado; 

(v) A avaliação dos imóveis deve ser revista sempre que as instituições 

disponham de informação que indique a diminuição substancial do valor 

do imóvel em relação aos preços gerais do mercado, sendo essa revisão 

conduzida por um avaliador com as qualificações, capacidades e 

experiência necessária e que seja independente do processo de decisão de 

crédito; 
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(vi) As instituições disponham de procedimentos para verificar se os 

imóveis dados em hipoteca do crédito se encontram adequadamente 

segurados contra danos; 

(vii) As avaliações tenham sido realizadas por avaliador independente. 

 

Artigo 45.º  

(Risco de concentração de mercado) 

Relativamente ao risco de concentração de mercado, as políticas e procedimentos 

aprovados nos termos do artigo 5.º do presente Aviso devem especificamente 

identificar todos os factores de risco relevantes e, designadamente, avaliar as 

concentrações de risco de mercado que surjam em situações de tensão dos 

mercados. 

Artigo 46.º  

(Risco de concentração operacional) 

1. Relativamente ao risco de concentração operacional, as políticas e 

procedimentos aprovados nos termos do artigo 5.º do presente Aviso devem 

especificamente identificar as fontes de concentração no risco operacional e 

analisar os efeitos realizados e potenciais. 

2. As instituições devem aprovar planos de contingência e de continuidade de 

negócio, os quais podem ser aprovados em documento autónomo ou ser parte 

integrante das políticas e procedimentos aprovados nos termos do artigo 5.º do 

presente Aviso. 
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Artigo 47.º  

(Risco de concentração de liquidez) 

1. Relativamente ao risco de concentração de liquidez, as políticas e procedimentos 

aprovados nos termos do artigo 5.º do presente Aviso devem: 

a) Identificar todos os tipos de concentração no risco de liquidez, distinguindo 

risco de liquidez de mercado e risco de liquidez de financiamento, bem 

como possíveis interacções entre os referidos riscos; 

b) Prever a monitorização das suas fontes de financiamento, estabelecendo 

quando apropriado limites à concentração do financiamento; 

c) Prever indicadores quantitativos para determinar o nível de concentração no 

risco de liquidez. 

2. Os planos de contingência previstos nos termos do artigo 24.º do presente 

Aviso, destinados a resolver situações de crise de liquidez e procedimentos para 

superar a falta de fundos em situações de emergência, devem ser parte 

integrante das políticas e procedimentos aprovados nos termos do artigo 5.º do 

presente Aviso. 

 

Capítulo VI 

Provisões para cobertura de riscos 

Artigo 48.º  

(Provisão para riscos de crédito) 

1. A provisão para fazer face aos créditos classificados de acordo com o artigo 11.º 

do presente Aviso deve ser constituída, no mínimo, trimestralmente, não 

podendo ser inferior ao somatório decorrente da aplicação dos percentuais a 
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seguir mencionados, sem prejuízo da responsabilidade dos administradores 

das instituições pela constituição em montantes suficientes para fazer face a 

perdas prováveis na realização dos créditos: 
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Atraso até 30 dias A I 1

de 30 dias até 3 meses B II 5

3 a 6 meses C III 25

6 a 9 meses D IV 35

9 a 12 meses E V 50

de 12 a 15 meses F VI 75

mais de 15 meses G VII 100

Atraso até 3 meses A I 1

de 3 a 6 meses B II 5

6 a 9 meses C III 25

9 a 12 meses D IV 35

12 a 18 meses E V 50

de 18 a 24 meses F VI 75

mais de 24 meses G VII 100

Atraso até 6 meses A I 1

de 6 a 12 meses B II 5

12 a 18 meses C III 25

18 a 24 meses D IV 35

24 a 30 meses E V 50

de 30 a 60 meses F VI 75

mais de 60 meses G VII 100

Atraso até 6 meses A I 1

de 6 a 24 meses B II 5

24 a 36 meses C III 25

36 a 48 meses D IV 35

48 a 60 meses E V 50

de 60 a 78 meses F VI 75

mais de 78 meses G VII 100

CLASSIFICAÇÃO REQUERIDA PERANTE ATRASOS CLASSE SEM GARANTIA

CLASSIFICAÇÃO REQUERIDA PERANTE ATRASOS CLASSE COM GARANTIA (real/pessoal)

CLASSIFICAÇÃO REQUERIDA PERANTE ATRASOS CLASSE
GARANTIA REAL (Hipotecária / Não a 

investimento)

CLASSIFICAÇÃO REQUERIDA PERANTE ATRASOS CLASSE
GARANTIA HIPOTECARIA (Habitação 

própria)
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2. As classes de risco e os percentuais de provisão estabelecidos no número 

anterior são revistos sempre que necessário de forma a manterem-se 

actualizados com os padrões internacionais. 

 

Artigo 49.º  

(Risco Classe G)  

1. Para efeitos de relato prudencial, a operação classificada como de Risco Classe 

G deve ser considerada abatida do ativo, com o correspondente débito em 

provisão, e reportada em conta extrapatrimonial, depois de decorridos seis 

meses da sua classificação na referida classe, não sendo admitido o registo em 

período inferior. 

2. A operação classificada nos termos do número anterior deve permanecer 

reportada em conta extrapatrimonial, pelo prazo mínimo de cinco anos e 

enquanto não estiverem esgotados todos os procedimentos para cobrança. 

 

Artigo 50.º  

(Renegociação) 

1. Para efeitos de relato prudencial, a operação objecto de renegociação deve ser 

mantida, pelo menos, na mesma classe de risco em que estiver classificada, 

observando-se que aquela que for reportada como prejuízo (conta 

extrapatrimonial) deve ser classificada como de Risco Classe G. 

2. Admite-se a reclassificação para categoria de menor risco quando houver 

amortização significativa da operação ou quando factos novos relevantes 

justificarem a mudança da classe de risco, como o reforço das garantias que 

apresentem boa liquidez ou o reembolso da operação por mais de seis meses, 
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desde que o pagamento das obrigações de acordo com o novo contrato seja 

considerado altamente provável. 

3. Para as instituições que de acordo com os números 5.º e 7.º do Aviso n.º 2/2007, 

de 25 de fevereiro, não apresentaram as suas demonstrações financeiras de 

acordo com NIRF, os ganhos ou proveitos eventualmente auferidos por ocasião 

da renegociação somente devem ser apropriados ao resultado quando do seu 

efectivo recebimento em caixa. 

4. Não é permitida a renegociação, em qualquer das suas modalidades como 

forma de evitar uma classificação de um crédito nas classes C, D, E, F e G. 

 

Artigo 51.º  

(Proibição)  

Para as instituições que de acordo com os números 5.º e 7.º do Aviso n.º 2/2007, 

não apresentaram as suas demonstrações financeiras de acordo com as NIRF, fica 

vedado o reconhecimento no resultado do período de proveitos de juros e encargos 

de qualquer natureza relativos a operações de crédito que apresentem atraso igual 

ou superior a noventa dias, no pagamento de parcela de amortização ou encargos; 

cabendo a reversão dos proveitos reconhecidos e ainda não recebidos. 

 

Artigo 52.º  

(Obrigação das instituições) 

1. As instituições devem: 

a) Constituir ou ajustar provisões para outros ativos que estejam sujeitos a 

risco de crédito e não sejam reconhecidos nos livros; 
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b) As instituições que de acordo com os números 5.º e 7.º do Aviso n.º 2/2007 

não apresentem as suas demonstrações financeiras de acordo com as NIRF, 

devem reconhecer em termos tecnicamente adequados, segundo cálculos 

actuariais pertinentes, as suas responsabilidades relativas a pensões de reforma 

e de sobrevivência, na parte não coberta por fundo de pensões ou por contrato 

de seguro de efeito equivalente; e 

c) Calcular provisões para cobertura dos riscos de país na forma das instruções 

emitidas pelo Banco de Cabo Verde nas operações activas com o estrangeiro. 

2. O Banco de Cabo Verde pode ainda determinar:  

a) O cálculo de provisões regulamentares adicionais, em função da 

responsabilidade do devedor junto das demais instituições; 

b) Providências saneadoras a serem adoptadas pelas instituições, com vista a 

assegurar a sua liquidez e adequada estrutura patrimonial, inclusive na 

forma de alocação de capital para operações de classificação considerada 

inadequada; 

c) A modificação do teor das informações e notas explicativas constantes das 

demonstrações financeiras e sua republicação, se for o caso, desde que não 

conflituem com as NIRF; 

 

Artigo 53.º  

(Provisões para requisitos consolidados) 

 

1. Para efeitos do cálculo das posições líquidas e dos requisitos de fundos 

próprios para risco de mercado em base consolidada, as instituições podem 
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utilizar posições numa instituição ou empresa para compensar posições noutra 

instituição ou empresa. 

2. As instituições apenas podem aplicar o disposto no número anterior desde que, 

cumulativamente, se preencham as seguintes condições: 

a) Exista uma repartição de fundos próprios satisfatória no seio do grupo; 

b) O quadro regulamentar, jurídico ou contratual no qual as instituições 

operam, assegure a solidariedade financeira no interior do grupo. 

 

Artigo 54.º  

(Capital interno) 

1. De acordo com o regime sobre fundos próprios, as instituições devem dispor de 

estratégias e processos sólidos, efectivos e exaustivos para avaliar e manter 

numa base permanente os montantes, tipos e distribuição de capital interno que 

considerem adequados para cobrir a natureza e o nível dos riscos a que estão 

ou possam vir a estar expostas. 

2. Essas estratégias e processos devem ser objecto de análise interna regular, a fim 

de garantir a manutenção do seu carácter exaustivo e proporcionado à 

natureza, escala e complexidade das actividades da instituição em causa. 
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Capítulo VII 

Reservas 

Artigo 55.º  

(Reserva prudencial) 

As instituições devem dispor de uma reserva prudencial diversificada de ativos 

líquidos que possam utilizar para cobrir as necessidades de liquidez num período 

de dificuldades de liquidez de curto prazo. 

 

Artigo 56.º  

(Reserva para risco sistémico) 

O Banco de Cabo Verde pode estabelecer uma reserva para risco sistémico, 

devendo, aquando da sua fixação, indicar as razões pelas quais considera que a 

reserva para risco sistémico pode ser eficaz e proporcionada para atenuar o risco. 

 

Capítulo VIII 

Disposições Finais 

Artigo 57.º  

(Políticas e procedimentos sobre os diferentes riscos) 

1. As instituições devem compilar num só documento as políticas e 

procedimentos para gestão e prevenção dos riscos nomeadamente previstas nos 

termos dos artigos 5.º, 18.º alínea a), 22.º, n.º 1 e 26.º do presente Aviso.  

2. Na compilação, as instituições devem expressamente identificar cada área de 

risco tratada.   
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Artigo 58.º  

(Regulamentação) 

O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções técnicas que venham a ser 

consideradas necessárias ao cumprimento das normas deste Aviso. 

 

Artigo 59.º  

(Norma revogatória) 

São revogados os seguintes Avisos: 

a)  Aviso n.º 2/2013, de 18 de abril de 2013; 

b) Aviso n.º 9/99, de 31 de Maio, com alterações introduzidas pelo Aviso n.º 

7/2007, de 25 de fevereiro de 2008; 

c) Aviso n.º 8/2007, de 19 de novembro de 2007; 

d) Aviso n.º 4/2011, de 26 de outubro de 2011; 

e) Aviso n.º 5/2011, de 26 de outubro de 2011; 

f) Aviso n.º 4/2006, de 2 de janeiro de 2007, conforme alterado pelo Aviso n.º 

6/2007, de 25 de fevereiro de 2008. 

 

Artigo 60.º  

(Anexo) 

Faz parte integrante deste Aviso o Anexo I. 
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Artigo 61.º  

(Entrada em vigor) 

1. O presente Aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no 

Boletim Oficial. 

2. As instituições preparam e submetem ao Banco de Cabo Verde as políticas e os 

procedimentos escritos de deteção, análise e gestão de riscos nos termos do 

presente Aviso no prazo máximo de 6 meses após entrada em vigor do presente 

Aviso. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os artigos constantes do 

Capítulo VII – Reservas entram em vigor 180 dias após a sua publicação no 

Boletim Oficial. 

 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, […] de […] de 2016.  

O Governador,  
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ANEXO I 

DEFINIÇÃO DAS CLASSES DE RISCO 

CLASSE A: Trata-se da classe de riscos em situação confortável. Um ativo deve ser 

classificado na classe A se: a) encontra-se em situação normal com atraso não 

superior a 30 dias; b) o devedor está cumprindo, e é esperado continuar a cumprir, 

com todos os termos contratuais; ou c) não há razão para crer que a instituição está 

ou estará, sujeita ao risco de perda. Os parâmetros conceituais do cliente nessa 

categoria seriam: empresas multinacionais e nacionais de qualquer porte; sector 

económico sólido e com tendência favorável; situação económico-financeira 

estável; se aplicável, rating superior atribuído por empresa conceituada; 

administração profissional e/ou com experiência e competência comprovadas; 

nível de informações adequado, com demonstrações financeiras actualizadas, 

consistentes e validadas pela instituição, através de análise e parecer de crédito 

actualizados e fundamentados; estrutura de capital e capacidade de pagamento 

confortáveis;  

Política de Crédito: Cliente preferencial; volume de crédito compatível com o 

porte da empresa, com margem para ampliar limites e modalidades de crédito. 

 

CLASSE B: Um ativo será classificado na classe B se for um risco baixo, ou seja a) 

encontra-se com atraso superior a 30 dias; b) a probabilidade da instituição ocorrer 

em risco de perda é baixo. Ativos nessa categoria exigem contudo alguma atenção 

da administração da instituição para evitar a sua deterioração. O nível de 

informação financeira e das demonstrações financeiras apresenta poucas 

deficiências, as atualizações são frequentes, a estrutura de capital, a situação 

económico-financeira e a capacidade de pagamento são bastante favoráveis. Os 

atrasos no sistema bancário (circunstanciais) e histórico de atrasos são pouco 

relevantes na instituição. Sem histórico de renegociações.  
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Política de Crédito: Cliente aceitável; acompanhamento permanente dos limites de 

crédito. 

CLASSE C: Um ativo será classificado na classe C se for um risco médio, ou seja, 

pode haver uma potencial fraqueza na posição financeira do devedor e/ou na 

garantia da operação. As condições financeiras do devedor são desfavoráveis. O 

nível de informação financeira e das demonstrações financeiras apresenta algumas 

deficiências, as atualizações são pouco frequentes, a estrutura de capital, a situação 

económico-financeira e a capacidade de pagamento apresenta-se desfavorável. Há 

registo de atrasos frequentes no sistema bancário e as renegociações são bastante 

relevantes na instituição.  

Política de Crédito: Cliente que inspira algumas preocupações; acompanhamento 

bastante apertado da situação financeira. 

 

CLASSE D: Os ativos nessa categoria apresentam risco de crédito médio alto, ou 

seja a) apresentam muitas fraquezas que põe em risco a probabilidade de perda 

significativa do capital e dos juros em dívida; as condições financeiras do devedor 

são muito desfavoráveis e com tendência de deterioração. O nível de informação 

existente apresenta muitas deficiências; as demonstrações financeiras bastante 

desactualizadas, a estrutura de capital, a situação económico-financeira e a 

capacidade de pagamento são bastante insuficientes. Os atrasos de pagamento e as 

renegociações são bastante frequentes.  

Política de Crédito: Acompanhamento muito apertado do cliente e das 

renegociações e esforços de recuperação.  

CLASSE E: Um ativo classificado nesta classe apresenta risco alto, isto é, apresenta 

fraquezas tais como condições financeiras do devedor muito desfavoráveis e 

tendentes a piorar. Os atrasos de pagamento e as renegociações são muito 

frequentes. As condições financeiras do devedor são extremamente desfavoráveis e 

em franca deterioração. O nível de informação existente apresenta sérias 
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deficiências; as demonstrações financeiras muito desactualizadas, a estrutura de 

capital, a situação económico-financeira e a capacidade de pagamento são 

extremamente insuficientes. Os atrasos de pagamento e as renegociações são muito 

frequentes.  

Política de Crédito: Redobrados esforços de recuperação. 

CLASSE F: Um ativo de risco F apresenta risco muito elevado, isto é, 

características que tornam a cobrança ou o reembolso total do ativo altamente 

improvável. O nível de informação existente é muito insuficiente; as 

demonstrações financeiras são extremamente desactualizadas e pouco confiáveis, 

ou inexistentes, ou evidenciando estrutura de capital, situação económico-

financeira e capacidade de pagamento muito deterioradas. Verifica-se atrasos 

frequentes no sistema bancário e renegociações sistemáticas na instituição. 

Política de Crédito: Recuperar o possível; atendendo a possíveis processos de 

recuperação litigiosa do crédito. 

CLASSE G: Essa classe é composta pelos ativos cujo nível de risco encontra-se 

totalmente deteriorado e a cobrança ou o reembolso improvável. O nível de 

informação é totalmente insuficiente; as demonstrações financeiras são muito 

desactualizadas e não confiáveis, ou inexistentes, ou evidenciando estrutura de 

capital, situação económicofinanceira e capacidade de pagamento totalmente 

deterioradas; prejuízos sucessivos e elevados, consumindo parte relevante ou total 

dos recursos próprios (podem ser negativos); classificação focada exclusivamente 

no atraso do crédito; quadro de total insolvência; empresas falidas ou pré-

falimentares, sem nenhuma capacidade de pagamento. 

Política de Crédito: Recurso a ações judiciais e de execução da dívida. 


