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Estrutura de Funding do Sistema Financeiro Bancário

4

Avaliação da Qualidade dos Activos

Estrutura de funding com concentração 

significativa nos depósitos de clientes.

Funding por capitais próprios acima

de países desenvolvidos mas abaixo

de alguns países Africanos.

Mercado monetário com pouca expressão

– poucas IFB têm captações de outras IFB.

Aumento do volume de capitais

e depósitos em AOA mas diminuição 

significativa em USD ou EUR.

Outros passivos

Passivos subordinados

Capitais próprios

Recursos de OICs

Recursos de clientes 73%

7%

13%

3%

5%

71%

8%

14%

0%

7%

Nota: os valores apresentados (2018 e 2019) são referentes às IFB cujos R&C de 2019 estavam disponíveis nos sites das Instituições (20 IFB)

2019 2018



PwC

Estrutura de Activos do Sistema Financeiro Bancário

5

Avaliação da Qualidade dos Activos

Títulos de dívida pública do Estado 

Angolano são o instrumento que têm 

mais materialidade no Activo das IFB.

As exigências ao nível das reservas 

obrigatórias têm um impacto significativo

na estrutura de activos.

Crédito a clientes com pouca expressão

comparado com outras geografias.

Aumento da materialidade de Outros 

Activos.

Aumento do volume de activos

em Kwanzas mas diminuição significativa

em USD ou EUR.

Outros activos

Crédito a clientes

Aplicações em OICs

Caixa e disponibilidades

em OICs e Bancos Centrais

Títulos de dívida

e instrumentos de capital
35%

17%

15%

18%

15%

39%

17%

11%

25%

9%

Nota: os valores apresentados (2018 e 2019) são referentes às IFB cujos R&C de 2019 estavam disponíveis nos sites das Instituições (20 IFB)

2019 2018
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Estrutura de Activos do Sistema Financeiro Bancário
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Nota: os valores apresentados (2018 e 2019) são referentes às IFB cujos 

R&C de 2019 estavam disponíveis nos sites das Instituições (20 IFB)

Títulos do EstadoAplicações e disponibilidades

Títulos de dívida e instrumentos de capitais

Caixa, disponibilidades e aplicações

Crédito a clientes

Outros activos

Outlier

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Outros
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Estrutura de Activos do Sistema Financeiro Bancário
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Nota: os valores apresentados (2018 e 2019) são referentes às IFB

cujos R&C de 2019 estavam disponíveis nos sites das Instituições (20 IFB)

Tier 3Tier 2Tier 1

Títulos de dívida e instrumentos de capitais

Caixa, disponibilidades e aplicações

Crédito a clientes

Outros activos

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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Estrutura de activos
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Exemplos de aspectos positivos para a solidez do Balanço

Avaliação da Qualidade dos Activos

1 Elevada % de activos de baixo risco no total de balanço

2 Rácio de transformação baixo

3 Cobertura dos capitais próprios aos activos de maior risco potencial

~ 60%

~ 25%

~ 41%

Solidez do Sistema Financeiro Bancário Angolano
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Estrutura de activos
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Potenciais riscos

Avaliação da Qualidade dos Activos

1 IFB com expressão que são outliers nos aspectos positivos mencionados

2 Elevada dependência do Estado e da moeda no Negócio

3 Incumprimento nas carteiras de crédito

4 Funding concentrado em depósitos de clientes

5 Fundos Próprios Regulamentares com valor absoluto reduzido
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Indicadores da Demonstração de Resultados
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Avaliação da Qualidade dos Activos

2019 2019 s/ BPC 2018 2018 s BPC

Cost to income
(custos operacionais / margem complementar, excepto resultados cambiais)

62% 51% 56% 51%

Total de custos / Total de proveitos 83% 50% 61% 56%

ROE (return on equity) 7.3% 29% 30% 34%

Total de custos / Total de proveitos
(sem resultados cambiais)

145% 86% 115% 106%

ROE
(sem resultados cambiais)

-22% 1% -11% -7%
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Exemplos de testes para avaliação da qualidade dos activos
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Disponibilidades e aplicações
A principal preocupação é garantir a confirmação dos saldos com as contrapartes através de 

processos de confirmações externas e reconciliações bancárias

- Confirmaçoes externas

- Validação de extractos / SWIFTs

- Análise das reconciliações bancárias

- Análise de items em aberto

- Revisão do cálculo das reservas 

obrigatórias

Títulos e Instrumentos de capital
Pela sua materialidade os títulos são uma rubrica que deve ser cuidadosamente analisada, 

nomeadamente na avaliação de imparidade e cálculo de justo valor.

- Confirmações externas

- Reconciliação com os custodiantes

- Recalculo dos juros

- Análise do justo valor (se aplicável)

Crédito
O crédito é tipicamente uma rubrica de risco no balanço dos bancos pela complexidade e 

elevado julgamento profissional na avaliação de imparidade. 

- Confirmações externas

- Recálculo dos juros

- Análise individual de imparidade

- Análise dos modelos colectivos de 

imparidade

Activos não correntes detidos para venda
Os activos não correntes detidos para venda têm vindo a aumentar a sua relevância no 

balanço das IFB. Deve ser avaliada a classificação e imparidade dos saldo, suportada por 

avaliações de peritos independentes.

- Análise da classificação

- Validação do registo inicial

- Análise das avaliações de peritos 

independentes

- Análise da imparidade

Outros activos
A rubrica de outros activos é uma rubrica que quando apresentados saldos com materialidade 

elevada deve ser analisada de forma cuidada, nomeadamente na avaliação de imparidade

- Entendimento da natureza dos saldos

- Análise da antiguidade 

- Avaliação de imparidade

- Avaliação da classificação

Exemplos de testes

1

2

3

4

5
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Principais preocupações para o exercício de 2020
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Evolução do risco 

Estado Angola

Exemplos de medidas mitigadoras do risco

As IFB devem estar preparadas para eventuais diminuições de rating externo do risco Estado Angolano. 

Nomeadamente:

• Devem ser realizados testes de esforço para avaliar impactos na solvabilidade decorrentes

de aumento de imparidade e diminuição de justo valor de instrumentos financeiros.

• Devem ser antecipadas discussões sobre os potenciais impactos com o regulador,

órgãos de fiscalização e Auditores Externos.

✔ Diminuição da actividade económica e do preço de petróleo podem impactar o rating externo de Angola

✔ A redução do rating externo de Angola pode ter como consequência um aumento da imparidade (de acordo com

a metodologia de cálculo recomendada pelo BNA) e redução do justo valor dos instrumentos financeiros que incorporem

este risco

✔ Elevada exposição directa (carteiras de títulos e financiamentos directos) e indirecta (colaterais de operações de créditos

a clientes) das IFB ao risco Estado Angola
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Principais preocupações para o exercício de 2020
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Exemplos de medidas mitigadoras do risco

• Avaliação mais precisa da imparidade para perdas de crédito

• Monitorização da carteira de crédito com a distinção entre clientes com dificuldades temporárias

de liquidez e aqueles com uma deterioração efetiva do risco de crédito

• Modelos mais adaptados à “nova” realidade” com potenciais impactos nos parâmetros dos modelos

de crédito

• Visão estratégica do impacto do aumento do risco de crédito nos resultados das instituições

✔ Muitos negócios estão a experienciar um corte temporário mas significativo nas receitas devido ao isolamento social 

decorrente da COVID-19

✔ Este impacto de liquidez gera um montante considerável de restruturações de dívida para os bancos

✔ Num cenário “normal”, o banco iria interpretar essas renegociações como uma evidência da deterioração do risco de crédito 

do cliente que, consequentemente, aumentaria as imparidades requeridas pelas normas contabilísticas (e pelos reguladores)

✔ Potencial aumento de incumprimentos

✔ Potencial diminuição do valor dos colaterais

Potencial 

deterioração

do risco 

de crédito

dos clientes
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Choque

de liquidez 

Principais preocupações para o exercício de 2020
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Exemplos de medidas mitigadoras do risco

• Reforço das acções de reestruturação de financiamentos e recuperação de créditos em incumprimento

• Alienação de exposições não produtivas

• Melhoria dos controlos de liquidez

• Aumento dos testes de esforço ao risco de liquidez

✔ Aumento dos incumprimentos e consequente diminuição dos cash flows de entrada estimados

✔ Aumento da utilização de linhas de crédito já concedidas

✔ Redução do poder de poupança das famílias e empresas e consequente diminuição dos depósitos – risco potenciado

pela elevada dependência de funding nos depósitos de clientes

✔ Expectativas crescentes da sociedade e dos reguladores para que os bancos continuem a suportar a economia e a agir

com responsabilidade
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Diminuição

do negócio

no modelo actual

Principais preocupações para o exercício de 2020
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Inovar

• Produtos

• Canais de comunicação

• Soluções disruptivas

✔ Redução da actividade económica decorrente dos impactos da COVID-19 e diminuição da actividade económica

✔ Potencial diminuição do número de operações de crédito com baixo risco e/ou colateralizadas

✔ Potencial de redução da rentabilidade dos títulos do Tesouro Angolano

✔ Provável redução do número de divisas disponíveis

✔ Diminuição do contacto pessoal com os clientes
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Conclusão
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Avaliação da Qualidade dos Activos

• A estrutura de activos das IFB é composta

maioritariamente por activos de risco reduzido 

• As IFB apresentam em média níveis de solvabilidade 

adequados

• As carteiras de crédito apresentam níveis

de incumprimento não displicentes

• Potencial aumento dos incumprimentos e redução

de liquidez

• Potenciais impactos no negócio decorrentes

da COVID 19 e redução do preço de petróleo

Estrutura

de activos

e de capital

Desafios

para 2020

A antecipação
de impactos e inovação 
podem ser a solução
para ultrapassar
os desafios do exercício
de 2020.

PwC
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Avaliação da Qualidade dos Activos
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Fundos imobiliários
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Avaliações elaboradas por peritos independentes, preferencialmente registados na CMC,

e cujos pressupostos económicos sejam realistas e consistentes, nomeadamente:

• Custo de construção (método do custo)

• Preço por metro quadrado (métodos do rendimento e comparativo)

• Valores das rendas (método do rendimento)

• Taxa de ocupação (método do rendimento)

• Tempo de venda (método do rendimento)

• Taxas de desconto (métodos do rendimento e custo)

Factores a considerar

Verificar quem é o legal proprietário do imóvel

Garantir que o imóvel se encontra livre de ónus e encargos, e que o legal proprietário detém

o seu controlo.
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Fundos mobiliários

19

Avaliação da Qualidade dos Activos

Nível 1 Nível 2 Nível 3

Inputs / Características:

• Preços cotados

• Mercados activos

• Elevada liquidez

• Activos homogéneos

Inputs / Características:

• Preços não cotados observáveis

no mercado

• Elementos observáveis que permitam 

derivar o preço do activo (e.g. taxas

de inflação, taxas de desconto, etc.)

• Moderada liquidez

• Activos relativamente homogéneos

Inputs / Características:

• Preços não observáveis no mercado

• Elementos não observáveis a partir 

dos quais derivam o preço do activo

(e.g. modelos de pricing proprietários)

• Reduzida liquidez

• Activos heterogéneos / singulares

Usualmente utilizado na avaliação

de justo valor da dívida “Estado Angola”
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Sector segurador

20

Avaliação da Qualidade dos Activos

PwC
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Metade das Garantias financeiras são de natureza de curto prazo, por via de “Outros credores” e pelo facto de aproximadamente

50% das provisões técnicas de seguro directo serem “Provisões para Sinistros Pendentes” e “Provisões para incapacidades 

temporárias de acidentes de trabalho”

Nota: os valores apresentados (2018 e 2017) são referentes a todas as seguradoras com licença de actividade válida junto da ARSEG

Estrutura de Funding do Sector Segurador

21

Avaliação da Qualidade dos Activos

Provisões técnica

de seguro directo

Outros passivos

Provisões não técnicas

34%

11%

32%

2018 2017

32%

8%

32%

Essencialmente composto por:

● Credores por operações de seguro directo;

● Credores por operações de resseguro; e

● Outros credores.

Capitais próprios 23% 28%

Apesar da diminuição anual, os capitais próprios são robustos, significativamente acima do sector bancário.

Sector bastante independente de funding institucional.
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Estrutura de Activos do Sector Segurador
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Nota: os valores apresentados (2018 e 2017) são referentes a todas as seguradoras com licença de actividade válida junto da ARSEG

Investimentos,

depósitos bancários e caixa

Prémios em cobrança 14%

Provisões técnicas de 

resseguro cedido
7%

60%

2018 2017

15%

55%

19%Outros activos 21%

Estrutura patrimonial de activos coerente com a especificidade do modelo de negócio segurador - “Inversão do ciclo de produção”

Todas as rubricas do Activo à excepção de “investimentos, dep. bancários e caixa” (i.e. cerca de 40%), apresentam uma natureza de curto 

prazo, verificando-se assim o matching com a estrutura de funding

Essencialmente composto por:

● Devedores por operações de seguro directo;

● Devedores por operações de resseguro; e

● Outros devedores.

10%
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Composição dos investimentos
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Investimentos,

depósitos bancários e caixa

2018 2017

Nota: os valores apresentados (2018 e 2017) são referentes a todas as seguradoras com licença de actividade válida junto da ARSEG

Depósitos em ICs

Imóveis

15%

Títulos de rendimento fixo 16%

63%

41%

9%

38%

4%Títulos de rendimento variável 10%

Outros investimentos 2% 2%

Exposição significativa e com tendência 

crescente a investimentos imobiliários

Potencial sobrevalorização destes activos

O crescimento verificado entre 2017 e 2018 

não representa necessariamente uma 

mudança na estratégia de investimento, 

podendo a explicação ser macroeconómica

Diversificação bastante reduzida de 

investimentos, com apenas 3 tipos de 

activos a representar 94% da carteira

Composição de investimentos explicada 

pela pouca maturidade do mercado de 

capitais

Apenas 30% dos investimentos da carteira 

são Activos de liquidez moderada/elevada
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~ 185%

Estrutura de activos
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Exemplos de aspectos positivos para a solidez do Balanço

Avaliação da Qualidade dos Activos

1 Margem de solvência sólida bastante acima do mínimo regulamentar

2 Elevada taxa de cobertura das provisões técnicas

3 Rácio de diferimento estável e reduzido

~ 188%

~ 25%
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Estrutura de activos
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Potenciais riscos / fragilidades

Avaliação da Qualidade dos Activos

1 Concentração demasiado elevada da carteira de investimentos

2 Funding de curto prazo excessivo, aliado a um current ratio reduzido

3 Regulamentação pouco desenvolvida, vulnerabilizando os capitais próprios

4 Reporte contabilístico sui generis, limitando a qualidade dos modelos de avaliação e a comparabilidade

5 Ramos Vida sem potencial de exploração no curto/médio prazo
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Indicadores da conta de Ganhos e Perdas
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Avaliação da Qualidade dos Activos

2018 2017

Rácio combinado (a)+(b)+(c) 85% 87%

Rácio de sinistralidade (a) 47% 55%

Rácio de comissionamento (b) 4% 3%

Rácio de despesas (c) 34% 29%

Resultado técnico / PBE 8% 14%
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Avaliação da qualidade dos activos
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Depósitos bancários e Caixa
A principal preocupação é garantir a confirmação dos saldos com as contrapartes através

de processos de confirmações externas e reconciliações bancárias

- Confirmações externas

- Validação de extractos / SWIFTs

- Análise das reconciliações bancárias

- Análise de itens em aberto

Investimentos
Pela sua materialidade, os investimentos são uma rubrica que deve ser cuidadosamente 

analisada, com diferentes cuidados mediante o tipo de investimentos que estejamos

a analisar. Este tópico será abordado em maior detalhe no slide seguinte.

- Confirmações externas

- Reconciliação com os custodiantes

- Recálculo dos juros

- Análise do justo valor (se aplicável)

Provisões técnicas de resseguro cedido
Esta rubrica corresponde a saldos devedores por parte das resseguradoras por via

de prémios de seguro cedidos que tenham dado origem a sinistros, validando-se através

da análise dos tratados de resseguro e subsequente recálculo das respectivas provisões 

técnicas.

- Confirmações externas

- Análise dos tratados de resseguro

- Recálculo das provisões técnicas

Prémios em cobrança
Os prémios em cobrança apresentam características idênticas a um saldo devedor de 

clientes. A análise da apólice que deu origem ao prémio permite validar a sua veracidade e 

antiguidade. A avaliação de recuperabilidade é importante para aferir a necessidade de 

registar provisões de cobranças duvidosas.

- Análise da apólice

- Análise da antiguidade

- Avaliação de recuperabilidade

Outros activos
A rubrica de outros activos é uma rubrica que ao apresentar saldos com materialidade 

elevada deve ser analisada de forma cuidada, nomeadamente na avaliação de imparidade.

- Entendimento da natureza dos saldos

- Análise da antiguidade

- Avaliação de imparidade

- Avaliação da classificação

Exemplos de testes

1

2

3

4

5
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Investimentos mobiliários - PCES
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Avaliação da Qualidade dos Activos

O Plano de Contas para as Empresas de Seguros estabelece como critérios valorimétricos:

1 – Valor Actual (se possível) 2 – Valor de realização

Acções / Quotas não podem ser valorizadas acima do valor 

que lhes corresponde nos capitais próprios da respectiva

empresa

Obrigações não podem ser valorizadas acima do valor de 

aquisição, se emitidas durante o exercício, ou valor nominal, 

se emitidas em exercícios anteriores

Valor Actual = Valor de Mercado = Cotação *Apreciação prudente do valor provável de realização, mas...
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Inputs / Características:

• Sem correlação com o valor 

do activo no mercado

• Valor facial, não variável

ao longo do tempo

• Liquidez variável

• Homogeneidade variável

Nominal

Inputs / Características:

• Preços cotados

• Mercados activos

• Elevada liquidez

• Activos homogéneos

Inputs / Características:

• Preços não cotados 

observáveis no mercado

• Elementos observáveis

que permitam derivar

o preço do activo

(e.g. taxas de inflação,

taxas de desconto, etc.)

• Moderada liquidez

• Activos relativamente 

homogéneos

Inputs / Características:

• Preços não observáveis

no mercado

• Elementos não observáveis

a partir dos quais derivam o 

preço do activo (e.g. modelos 

de pricing proprietários)

• Reduzida liquidez

• Activos heterogéneos / 

singulares

Investimentos mobiliários - Justo Valor

29

Avaliação da Qualidade dos Activos

Nível 1 Nível 2 Nível 3
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Investimentos imobiliários - PCES
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Os investimentos são avaliados com base na aplicação do princípio do valor actual,

que se entende como sendo o valor de mercado apurado à data da avaliação.

Factores a considerar:

1

Verificar quem é o legal proprietário do imóvel (CRP, IPU, SISA)

Garantir que o imóvel se encontra livre de ónus e encargos, e que o legal proprietário

detém o seu controlo.

Avaliações elaboradas por peritos independentes, preferencialmente registados na CMC,

e cujos pressupostos económicos sejam realistas e consistentes

Na impossibilidade de determinar o valor de mercado, considera-se como valor actual

o valor determinado com base na aplicação do princípio do valor de aquisição ou do custo 

de produção.
2
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✔ Diminuição da actividade económica terá impacto na actividade seguradora por via dos ramos Acidente Automóvel,

Viagens e Acidentes de Trabalho.

✔ Diminuição do preço de petróleo terá impacto na actividade por via dos ramos de Transportes e Petroquímica

✔ A diminuição que se verificará na produção, aliada aos elevados custos de estrutura suportados actualmente pelas 

seguradoras, pode significar a insolvência de alguns participantes no mercado

Principais preocupações para o exercício de 2020

31

Avaliação da Qualidade dos Activos

Exemplos de medidas mitigadoras do risco

• Ajuste dos custos de estrutura à realidade económica e tecnológica. O mercado de trabalho encontra-

se numa fase de transicção para uma era digital que, apesar de implicar um investimento significativo, 

trará custos de estrutura inferiores aos actuais.

Contracção

económica
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Principais preocupações para o exercício de 2020
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Exemplos de medidas mitigadoras do risco

• Desenvolvimento da regulamentação e do relato financeiro, de forma a garantir aos participantes do 

mercado maior transparência e rigor, atraindo assim investimento estrangeiro

• Criação de novos produtos e medidas que potenciem a entrada/crescimento de novos concorrentes,

✔ Mercado bastante concentrado a nível de participantes, limitando as oportunidades de crescimento

✔ Mercado bastante concentrado quer a nível de ramos (Não Vida)

✔ Regulamentação ainda pouco desenvolvida que condiciona o investimento estrangeiro

Concentração

de mercado
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Principais preocupações para o exercício de 2020
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Avaliação da Qualidade dos Activos

Inovar

• Produtos

• Canais de comunicação

• Soluções disruptivas

✔ Redução da actividade económica decorrente dos impactos da COVID-19 e diminuição da actividade económica

✔ Potencial diminuição do número de apólices, em virtude da redução da actividade económica

✔ Potencial de redução da rentabilidade dos títulos do Tesouro Angolano

✔ Provável redução do número de divisas disponíveis

✔ Diminuição do contacto pessoal com os clientes

Diminuição

do negócio

no modelo actual
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Conclusão

34

Avaliação da Qualidade dos Activos

• A estrutura de activos das seguradoras apresenta uma 

grande exposição ao imobiliário

• Os níveis de solvabilidade das seguradoras são 

adequados, contudo o rigor regulamentar é reduzido

• As taxas de cobertura de provisões técnicas demonstram 

garantias financeiras adequadas

• Necessidade de adaptação ágil e eficaz ao novo modelo 

de negócio “à distância”

• Potenciais impactos no negócio decorrentes

da COVID 19 e redução do preço de petróleo

PwC

O alinhar da legislação
às melhores práticas 
internacionais é fundamental 
para garantir a robustez
do sector segurador
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