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DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

  

O nosso compromisso para garantir uma posição de relevo como instituição histórica do 

sector financeiro Angolano leva-nos a defender uma estratégia de longo prazo para a 

instituição que se foque na preservação de valor para todas as partes interessadas, dos 

colaboradores aos clientes do BCI. É nesse contexto que a gestão do risco se assume 

crescentemente como pilar fundamental para garantir a sustentabilidade da nossa 

posição e a implementação efectiva da nossa missão e dos nossos objectivos 

estratégicos.  

Nesse sentido, cientes de que as iniciativas de gestão do risco e controlo interno 

garantem a protecção dos activos organizacionais e recursos essenciais à condução 

das operações e negócio, além de minimizar as perdas financeiras e fortalecer a 

confiança dos nossos accionistas e stakeholders, acreditamos que o compromisso com 

a realização dessas práticas é uma responsabilidade básica de todos os nossos 

colaboradores, na sua relação com os colegas e outras partes interessadas internas ou 

externas.  

É neste âmbito que se insere a presente Política de Gestão do Risco, como documento 

orientador das práticas desta natureza no BCI, que providencia objectivos e princípios 

orientadores transversais e de respeito obrigatório por todos os colaboradores da nossa 

instituição e que estabelece as principais responsabilidades das funções mais 

directamente envolvidas nas actividades centrais de gestão do risco e controlo interno.  

O detalhe das premissas, regras e deveres relativos à gestão do risco está 

pormenorizado no corpo deste documento que deverá ser disponibilizado a qualquer 

colaborador, a todo o momento, nos veículos de comunicação interna adoptados pelo 

BCI.  

Pelos motivos acima dispostos, comprometemo-nos com o desenvolvimento, 

implementação e melhoria contínua dos sistemas de gestão do risco e controlo interno, 

garantindo a disponibilização dos recursos necessários para a sua gestão operacional 

e dinamização bem como respectivas acções de melhoria e controlo, a todos os níveis, 

do cumprimento das determinações constantes deste documento e nos referenciais 

normativos aplicáveis.  

Com o propósito de garantir a eficaz e eficiente gestão destes sistemas, delegamos no 

Administrador executivo com o pelouro de gestão do risco, coadjuvado pelo 

Administrador executivo com o pelouro da auditoria interna, a responsabilidade pela 

implementação e operacionalização destes sistemas, e nos Administradores não 

executivos a responsabilidade pela sua supervisão e acompanhamento.  
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Através do cumprimento das disposições presentes neste documento, evidencia-se a 

existência de uma organização com meios humanos e materiais que satisfazem os 

requisitos legalmente exigidos, assim como as necessidades expressas pelos 

accionistas e stakeholders no âmbito da gestão do risco.  

Com os melhores cumprimentos,  

O Conselho de Administração 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente Política de Gestão do Risco (doravante denominada “Política”) tem como 

propósito formalizar os moldes em que os riscos decorrentes do negócio do BCI serão 

geridos na instituição, garantindo a definição de objectivos, princípios e 

responsabilidades transparentes e claros, que se assumam como linhas orientadoras 

das práticas de gestão do risco no Banco.  

O documento começa por apresentar, no seu primeiro capítulo, os objectivos de uma 

gestão do risco eficaz, prosseguindo depois para a apresentação das definições e 

conceitos relativos à temática do risco e das suas várias categorias, assim como para a 

definição de um âmbito, dono e sistema de actualização da presente Política. No 

segundo capítulo são redigidos os princípios fundamentais da gestão do risco no BCI, 

que deverão ser integralmente cumpridos e respeitados por todos os colaboradores. No 

terceiro capítulo apresentam-se os Órgãos de Estrutura e entidades com funções e 

responsabilidades específicas na gestão do risco, assim como as linhas de reporte a 

considerar. Por último, no quarto capítulo, expõem-se as diversas etapas do sistema de 

gestão do risco, incluindo ainda uma breve descrição da forma como será executada 

cada uma delas.  

Para concretização dos objectivos de gestão do risco, a instituição deve dispor de um 

Manual de Gestão do Risco e Controlo Interno (doravante denominado “Manual”) que 

detalhe o Modelo de Funcionamento estabelecido na Política e defina metodologias em 

linha com as melhores práticas e requisitos regulamentares do sector bancário 

Angolano. Nesse sentido, sublinha-se que o presente documento pretende definir as 

linhas centrais para a gestão do risco no BCI e não detalhar metodologias, processos 

ou procedimentos de actuação detalhados.  

É fundamental referir ainda que o Banco não terá qualquer apetite pelo não cumprimento 

desta Política, sendo este obrigatório e transversal a todos os colaboradores. Qualquer 

violação à Política resultará em consequências proporcionais a essa mesma 

transgressão.  
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OBJECTIVOS DA GESTÃO DO RISCO  

 

Como prática indispensável para a rentabilidade e sustentabilidade do BCI, a gestão do 

risco tem como 6 (seis) principais objectivos os seguintes:  

✓ Garantir o conhecimento geral da significância e funcionamento da gestão do 

risco, permitindo identificar tempestivamente os riscos, nomeadamente no que 

respeita à sua exposição e aos factores e impactos que lhes estão associados;  

✓ Indicar e estruturar a forma como é efectuada a avaliação dos riscos, 

designadamente através de análises quantitativas e qualitativas ajustadas à 

respectiva categoria, utilizando parâmetros e fontes de informação fidedignas e 

métodos de cálculo consistentes;  

✓ Assegurar o estabelecimento de uma resposta adequada para cada risco, de 

forma a potenciar a resiliência da organização através do tratamento do risco 

que se considere mais eficiente, por exemplo através da caracterização, 

implementação, monitorização e avaliação de controlos;  

✓ Identificar as deficiências de controlo associadas à operação da instituição, 

implementando medidas correctivas ou de melhoria nos diferentes processos 

com o intuito de evitar perdas financeiras, operacionais ou reputacionais 

significativas;  

✓ Acompanhar os riscos, através de actividades de monitorização, de forma a 

garantir continuamente que a instituição não se encontra exposta a eventos de 

risco que coloquem em causa a concretização dos seus objectivos estratégicos;  

✓ Informar a gestão de topo acerca do perfil e da eficácia da gestão do risco da 

organização, com o intuito de suportar o desenvolvimento de objectivos 

estratégicos e de negócio sustentáveis e de objectivos relacionados que 

garantam a devida eficácia e controlo das práticas do Banco.  

 

DEFINIÇÕES  

 

Segundo o Aviso n.º02/2013 do BNA (Controlo Interno), “risco” consiste na possibilidade 

de ocorrer um acontecimento futuro com impacto negativo na situação líquida das 

instituições. Sem prejuízo, importa salientar a existência de dois tipos de risco distintos: 
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✓ O “risco inerente” será o nível de risco intrínseco associado a um determinado 

evento, antes de ser definido e implementado qualquer tratamento/plano de 

resposta;  

✓ O “controlo” consiste na mitigação do risco inerente de um determinado evento 

através da instauração de processos, políticas, práticas, ferramentas ou 

qualquer outra acção que diminua a probabilidade e/ou impacto desse risco para 

a organização;  

✓ O “risco inerente” refere-se ao nível de risco remanescente após a aplicação de 

um controlo.  

No Anexo I apresenta-se o glossário de termos técnicos em utilização no BCI no âmbito 

da gestão do risco e do controlo interno.  

 

 ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA POLÍTICA 

  

A presente Política compreende todas as categorias de riscos a que a organização está 

exposta (vide 2.1. Princípios Orientadores), aplicáveis a toda e qualquer área, processo 

ou procedimento do Banco. Nesse sentido, todo e qualquer órgão corporativo ou 

colaborador está sujeito e vinculado ao cumprimento das disposições do presente 

documento.  

 

 RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA 

  

O dono e primeiro responsável pela presente Política é o Conselho de Administração, 

compreendendo no seu papel as seguintes funções fundamentais:  

✓ Garantir o alinhamento da Política com a missão, visão e objectivos estratégicos 

da instituição;  

✓ Assegurar a definição e manutenção da Política, assim como a respectiva 

conformidade do Modelo de Funcionamento em vigor;  

✓ Acervar a continuidade da adequação e relevância da Política no que respeita 

ao negócio do Banco e à evolução da sua exposição e apetite face às várias 

categorias de risco;  

✓ Certificar que todos os assuntos relacionados com o risco são identificados, 

atribuídos e escalonados de forma apropriada e de acordo com o modelo 

governativo estabelecido na Política.  
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O supervisor e segundo responsável pela presente Política é o Comité de Gestão do 

Risco, que terá como principais responsabilidades:  

✓ Confirmar que a Política se encontra alinhada com o real apetite ao risco do BCI, 

o seu universo de riscos, o modelo de governação em vigor e a estratégia de 

negócio;  

✓ Validar a apropriação da Política no que respeita ao contexto e requisitos legais, 

internos e externos, a que o Banco se encontra sujeito;  

✓ Atestar que existem metodologias, processos e procedimentos detalhados no 

Banco que permitem concretizar os objectivos da gestão do risco estabelecidos 

na Política;  

✓ Apoiar a comunicação e divulgação da Política pelas áreas de negócio e de 

suporte, assegurando que a mesma é inteiramente compreendida.  

 

REVISÃO E ACTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA  

 

A presente Política deverá ser revista numa base anual, por forma a garantir que se 

mantém actual e apropriada para o cumprimento seu propósito e que se encontra 

adequada à envolvente interna e externa do Banco. Sempre que se afigure como 

necessário, a actualização do documento poderá ocorrer de forma intercalar. Qualquer 

alteração à Política deverá que ser realizada pela Direcção de Gestão do Risco, com a 

devida supervisão do Comité de Gestão do Risco e aprovação do Conselho de 

Administração. 

PRINCÍPIOS DA GESTÃO DO RISCO 

  

De forma a garantir a correcta aplicação da presente Política, existem determinados 

princípios e tipos de riscos que deverão ser seguidos constantemente pelo BCI, quer no 

âmbito dos processos de gestão do risco como no desempenho corrente das actividades 

de qualquer área. São de seguida identificados e descritos os princípios orientadores 

fundamentais e as principais categorias de risco a que a instituição está exposta, em 

conformidade com o disposto no Aviso n.º 02/2013 do Banco Nacional de Angola.  
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES  

 

✓ Globalidade: Deve ser desenvolvida uma cultura de gestão do risco e de controlo 

interno, disseminada por todo o Banco, que garanta que todas as actividades 

são desenvolvidas de forma prudente pelos colaboradores, através do 

conhecimento do funcionamento dos sistemas de gestão do risco e de controlo 

interno.  

✓ Adequabilidade: O modelo de gestão de risco deve ser adaptado à dimensão, 

natureza e complexidade das actividades do Banco, ao seu perfil de risco, ao 

grau de centralização e ao nível de delegação de competências e 

responsabilidades.  

✓ Totalidade: Deverão ser identificados, avaliados, mitigados, monitorizados e 

reportados todos os riscos a que a instituição está exposta, caracterizando, 

executando, monitorizando e avaliando os controlos internos implementados.  

✓ Consistência e objectividade: Os processos de gestão do risco e controlo interno 

terão que ser realizado de forma consistente e objectiva, garantindo a 

homogeneidade e aplicação uniforme em todo o Banco e permitindo a sua 

execução pela generalidade dos colaboradores.  

✓ Transparência e integridade: Os procedimentos detalhados de gestão de riscos 

e de controlo interno devem estar formalizados em documentação autónoma, 

sendo redigidos de forma clara, de modo a que a informação não seja deturpada 

ao longo do processo e que seja explícito para todos o seu significado.  

✓ Tempestividade: Todas as actividades no âmbito da gestão do risco e do controlo 

interno devem respeitar as regras e prazos definidos, devendo ser todo e 

qualquer atraso ou deficiência imediatamente reportado e gerido com o intuito 

de evitar uma exposição indevida ao risco.  

 

CATEGORIAS DE RISCO 

  

✓ Risco de crédito: O proveniente do incumprimento dos compromissos financeiros 

contratualmente estabelecidos, por parte de um mutuário ou de uma contraparte 

nas operações.  
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✓ Risco de estratégia: O proveniente de alterações adversas no ambiente de 

negócios, da incapacidade de resposta a estas alterações e de decisões de 

gestão estratégica inadequadas.  

✓ Risco de liquidez: O proveniente da incapacidade da instituição cumprir as suas 

responsabilidades quando estas se tornarem exigíveis.  

✓ Risco de mercado: O proveniente de movimentos nos preços de obrigações, 

acções ou mercadorias (commodities), incluindo:  

✓ O Risco de taxa de câmbio: o proveniente de movimentos nas taxas de câmbio 

resultando das posições cambiais originadas pela existência de instrumentos 

financeiros denominados em diferentes moedas;  

✓ O Risco de taxa de juro: o proveniente de movimentos nas taxas de juro 

resultando de desfasamentos no montante, nas maturidades ou nos prazos de 

refixação das taxas de juro observados nos instrumentos financeiros com juros 

a receber e a pagar.  

✓ Risco operacional: O proveniente da inadequação dos processos internos, 

pessoas ou sistemas, possibilidade de ocorrência de fraudes, internas e 

externas, bem como dos eventos externos, incluindo:  

 

✓ Risco de sistemas de informação: o proveniente da inadequação das tecnologias 

de informação em termos de processamento, integridade, controlo, 

disponibilidade e continuidade, proveniente de estratégias ou utilizações 

inadequadas;  

✓ O Risco de compliance: o proveniente de violações ou incumprimento de leis, 

regras, regulações, contratos, práticas prescritas ou standards (padrões) éticos.  

✓ Risco de reputação: O proveniente da percepção adversa da imagem das 

instituições financeiras por parte de clientes, contrapartes, accionistas, 

investidores, supervisores e opinião pública em geral.  

 

APETITE AO RISCO  

 

No desempenho de todas as suas funções profissionais, bem como no decorrer da sua 

vida pessoal, todos os colaboradores do BCI deverão ter em mente que as suas acções 

poderão expor o Banco a impactos financeiros, operacionais e reputacionais nefastos. 
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Nesse sentido, sublinha-se que é responsabilidade de todos a minimização do risco a 

que é exposto o Banco, para benefício do bem comum proveniente do seu bom 

desempenho e sustentabilidade. O Conselho de Administração destaca assim que o 

BCI:  

✓ Possui um apetite ao risco moderado para o risco de crédito, 

compreendendo a sua existência como resultado dos objectivos de negócio 

estipulados mas sublinhando que todas as actividades de concessão, 

acompanhamento e recuperação de crédito devem ser executadas com a maior 

prudência possível e em integral cumprimento do normativo interno e externo 

delimitador desta temática.  

✓ Possui um apetite ao risco reduzido para o risco de liquidez, considerando 

que todos os colaboradores deverão contribuir para uma saudável e segura 

gestão da tesouraria para que a instituição se mantenha em contínuo 

cumprimento das suas obrigações perante terceiros.  

✓ Possui um apetite ao risco reduzido para o risco de mercado, estimulando a 

moderação na tomada e disponibilização de instrumentos financeiros, uma vez 

que a exposição perante esta categoria de risco não se assume por ora como 

fundamental para a concretização dos objectivos estratégicos definidos.  

✓ Possui um apetite ao risco reduzido para o risco operacional, advogando 

que os erros humanos ou tecnológicos deverão ocorrer apenas de forma 

excepcional e que falhas recorrentes deverão ser alvo de detecção e correcção 

tempestiva.  

✓ Possui um apetite ao risco muito reduzido para o risco de reputação, 

sublinhando que a imagem e a marca do BCI são um activo valioso e que todos 

os colaboradores do Banco, na sua vida profissional e pessoal, deverão cumprir 

os princípios de ética, conduta e deontologia que permitam garantir a sua 

salvaguarda.  
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Particularmente, destaca-se que o BCI não tem qualquer apetite para situações de 

violação do normativo orientador da sua actividade ou para práticas mal-intencionadas 

e fraudulentas por parte dos seus colaboradores pelo que qualquer ocorrência 

identificada neste âmbito será alvo de punição disciplinar e/ou legal na proporção do 

dano causado ao Banco. 

COMPONENTES DO MODELO DE FUNCIONAMENTO  

 

O Modelo de Funcionamento da gestão do risco no BCI é constituído por três 

componentes interligadas:  

 

1. A primeira componente do Modelo de Funcionamento é a 

Estratégia e Política de Gestão do Risco, que coincide com 

o ciclo anual de gestão do risco. O seu propósito é garantir 

que existe um conhecimento do Conselho de Administração 

sobre o perfil de risco do BCI, que os objectivos estratégicos 

a definir tomam em consideração a exposição vigente e que, 

por eles, poderá ser originada e que a Política se encontra 

continuamente adequada a estes objectivos e divulgada.  

2. A segunda componente do Modelo de Funcionamento é o Sistema de Gestão do 

Risco (SGR) que terá macroprocessos a ocorrer tanto no ciclo intercalar, como no ciclo 

contínuo de gestão do risco. Este conjunto de métodos permitirá operacionalizar um 

modelo homogéneo e eficiente de gestão do risco, definindo a forma como é realizada 

a sua identificação, avaliação, resposta, monitorização e reporte, possibilitando uma 

análise periódica à consecução dos objectivos propostos para a gestão do risco no BCI.  

3. A terceira componente do Modelo de Funcionamento é o Sistema de Controlo Interno 

(SCI) que terá actividades a ocorrer tanto no ciclo intercalar de gestão do risco, como no 
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contínuo. Este conjunto de macroprocessos permitirá operacionalizar um modelo 

homogéneo e eficiente de controlo interno, definindo a forma como é realizada a 

caracterização, implementação, monitorização e avaliação de eventuais controlos, cuja 

finalidade passa pela mitigação do risco inerentes associado a eventos de risco 

impactantes, nomeadamente aqueles que se encontrem acima do apetite ao risco da 

organização.  

As etapas de cada uma das três componentes são executadas em um de três ciclos de 

gestão fundamentais:  

✓ Ciclo Anual, onde se definem os objectivos estratégicos, de negócio e relacionados 

do Banco, considerando o seu perfil de risco, e sob o qual é revista a presente 

Política e as metodologias fundamentais de gestão do risco.  

✓ Ciclo Intercalar, onde é analisada a eficácia e eficiência da gestão do risco do BCI 

e são definidas e endereçadas as necessidades emergentes de identificação, 

avaliação, resposta e desenho e implementação/adaptação de controlo.  

✓ Ciclo Contínuo, com base em actividades de periodicidade diária, onde são 

monitorizados e avaliados os controlos, bem como monitorizados e reportados 

hierarquicamente e funcionalmente os riscos a eles subjacentes.  

 

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES  

 

Com o intuito de garantir que o risco a que o BCI está exposto é gerido e controlado de 

forma adequada, é necessária uma estrutura de governação que assegure as diferentes 

necessidades de acção, do nível estratégico ao nível operacional. 

 

 

RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

  

O Conselho de Administração, como órgão de gestão máxima da instituição, será 

responsável por:  
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✓ Definir, implementar e rever periodicamente o modelo de gestão do risco, 

garantindo que, com carácter de permanência, seja assegurada:  

✓ A continuidade do negócio e a sobrevivência da instituição através da eficiente 

afectação dos recursos e execução das operações, do controlo dos riscos, da 

prudente avaliação de activos e responsabilidades, e da segurança e controlo 

de acessos nos sistemas de informação e comunicação;  

✓ A existência de informação, contabilística e de gestão, de natureza financeira e 

não financeira, completa, fiável e tempestiva, que suporte a tomada de decisão 

e os processos de controlo;  

✓ O cumprimento das disposições legais, das directrizes internas e das regras 

deontológicas e de conduta no relacionamento com os clientes, as contrapartes 

das operações, os accionistas e os supervisores.  

✓ Delegar na Comissão Executiva a responsabilidade de gestão corrente das 

funções de controlo, designadamente auditoria interna, compliance e gestão do 

risco;  

✓ Delegar nos comités de controlo - Comité de Auditoria e Comité de Gestão do 

Risco - a responsabilidade de acompanhamento e supervisão dos sistemas de 

gestão do risco e de controlo interno;  

✓ Analisar atempadamente as actas e relatórios emitidos pelos comités de controlo 

no âmbito da monitorização dos sistemas de gestão do risco e de controlo 

interno, definindo eventuais acções necessárias para a salvaguarda da 

estratégia e sustentabilidade do Banco;  

✓ Elaborar e acompanhar a estratégia do Banco, tomando em consideração os 

riscos identificados e avaliados pelo sistema de gestão do risco da instituição.  

 

RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO EXECUTIVA  

 

A Comissão Executiva, com o devido conhecimento dos comités de controlo, será 

responsável por:  

✓ Delegar a responsabilidade de gestão corrente das funções de controlo num ou 

vários dos seus membros, analisando posteriormente os temas por ele (s) 

incluídos em agenda neste âmbito;  



 

15 
 

✓ Analisar e aprovar as actividades das funções de controlo, nomeadamente no 

que respeita ao plano estratégico, plano anual de actividades, orçamentos e 

planeamento de recursos das funções;  

✓ Supervisionar as actividades correntes de gestão do risco e a operacionalização 

dos controlos implementados, garantindo o seu funcionamento eficaz e eficiente;  

✓ Receber e analisar relatórios e comunicações periódicas e extraordinárias dos 

responsáveis pelas funções ou dos comités de controlo acerca do desempenho 

das actividades, assim como outros assuntos que se demonstrem pertinentes;  

✓ Inquirir, quando apropriado, os responsáveis pelas funções de controlo em 

relação à gestão das suas áreas, designadamente no que respeita à adequação 

do âmbito e limitações de recursos.  

 

RESPONSABILIDADES DO COMITÉ DE GESTÃO DO RISCO  

 

O Comité de Gestão do Risco, sendo parte dos comités de controlo do BCI, será 

responsável por:  

✓ Aconselhar o Conselho de Administração no que respeita à estratégia do risco, 

supervisionando a sua implementação no Banco;  

✓ Definir, formalizar, implementar e periodicamente rever:  

✓ Os critérios e limites para classificação de operações relevantes, tendo em 

consideração o montante, risco associado ou características especiais (por 

exemplo, aprovação de operações de crédito);  

✓ As políticas e processos relacionados com gestão do risco e de compliance, 

nomeadamente prevenção e detecção de operações suspeitas, de actividades 

criminosas ou situações de fraude.  

✓ Supervisionar a actuação das funções de gestão do risco e de compliance;  

✓ Solicitar, analisar e debater os relatórios, periódicos ou pontuais, produzidos 

pelas funções de gestão do risco e de compliance;  

✓ Garantir a efectividade e eficácia das actividades de gestão do risco e de 

compliance, nomeadamente através da detecção tempestiva das deficiências 

provenientes da sua concepção ou utilização, assegurando a sua imediata 

comunicação ao Conselho de Administração;  
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✓ Assegurar a definição, adequabilidade e comunicação de planos de 

contingência, garantindo que estes se encontram devidamente implementados 

e testados.  

 

RESPONSABILIDADES DO COMITÉ DE AUDITORIA  

 

No que respeita às responsabilidades do Comité de Auditoria, este terá que:  

✓ Solicitar, analisar e debater os relatórios, periódicos ou pontuais, produzidos pela 

função de auditoria interna e pelos Auditores Externos no âmbito da avaliação 

do sistema de gestão do risco e de controlo interno;  

✓ Supervisionar a actividade e a independência dos Auditores Externos, 

estabelecendo um canal de comunicação com o objectivo de conhecer as 

conclusões dos exames efectuados e os relatórios emitidos;  

✓ Avaliar a qualidade do desempenho dos Auditores Externos, assim como o seu 

grau de coordenação com a auditoria interna;  

✓ Fiscalizar a independência e a eficácia da função de auditoria interna, aprovar e 

rever o âmbito e a frequência do seu plano e supervisionar a implementação das 

medidas correctivas propostas;  

 

✓ Garantir a efectividade das actividades de auditoria, nomeadamente através da 

detecção tempestiva das deficiências provenientes da sua concepção ou 

utilização, assegurando a sua imediata comunicação ao Conselho de 

Administração;  

✓ Verificar a exatidão e fiabilidade dos documentos de prestação de contas 

emitidos por órgãos internos ou relatórios produzidos por agentes externos;  

✓ Reportar periodicamente, e sempre que necessário, ao Conselho de 

Administração sobre a avaliação às actividades de auditoria no Banco, com 

destaque para as lacunas detectadas;  

✓ Propor à Assembleia Geral, por via do seu Presidente com assento no Conselho 

de Administração, a nomeação do Auditor Externo.  
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RESPONSABILIDADES DA FUNÇÃO DE GESTÃO DO RISCO (DGR)  

 

A função de gestão do risco deverá identificar, avaliar, monitorizar, controlar e prestar 

informações sobre todos os riscos relevantes da actividade desenvolvida no BCI, 

devendo nomeadamente:  

✓ Identificar, avaliar, definir respostas e monitorizar todos os riscos relevantes e 

controlar o seu enquadramento dentro dos limites definidos;  

✓ Validar periodicamente os modelos e as metodologias de avaliação do risco 

utilizados na instituição, bem como os dados e a informação externa de base 

considerados nestes modelos;  

✓ Documentar adequadamente os processos associados aos sistemas de gestão 

do risco e de controlo interno;  

✓ Acompanhar a adequação e eficácia do sistema de gestão do risco face à 

actividade desenvolvida pelo Banco e promover as medidas necessárias à 

correcção das deficiências detectadas;  

✓ Elaborar relatórios periódicos, quer para o Administrador do pelouro como para 

o Comité de Gestão do Risco, com informação de gestão, e aconselhar sobre as 

políticas e as práticas a adoptar na gestão do risco;  

✓ Colaborar com o Comité de Gestão do Risco e fornecer-lhe informação fiável, 

completa e tempestiva para o exercício das suas competências;  

✓ Elaborar um relatório global sobre o sistema de gestão do risco e de controlo 

interno, com periodicidade mínima anual, destinado ao Conselho de 

Administração e com conhecimento do Comité de Gestão do Risco e do 

Conselho Fiscal, contendo, designadamente:  

✓ A identificação e avaliação das categorias de risco mais relevantes;  

✓ Os resultados da sua análise sobre a adequação e eficácia do sistema de gestão 

do risco e de controlo interno ao nível dos processos em vigor;  

✓ As recomendações para melhoria do sistema de gestão do risco e de controlo 

interno.  
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RESPONSABILIDADES DA FUNÇÃO DE COMPLIANCE (DCO) 

  

De forma a controlar o cumprimento das obrigações legais e das políticas e directrizes 

internas a que o Banco está sujeito, bem como garantir a prevenção e detecção de 

actividades criminosas, a função de compliance deve:  

✓ Estabelecer um programa de trabalho que delimite as actividades a efectuar e 

preconize diferentes tipos de abordagem de acordo com o risco envolvido;  

✓ Estabelecer processos para detectar e avaliar os riscos decorrentes do 

incumprimento das obrigações legais e deveres da instituição e para prevenção 

e detecção de actividades criminosas, bem como para correcção das 

deficiências detectadas;  

✓ Estabelecer e manter um registo permanente e actualizado dos normativos 

internos e externos a que a instituição está sujeita, com identificação dos 

responsáveis pelo seu cumprimento e pelos incumprimentos detectados;  

✓ Documentar adequadamente os processos associados ao controlo do grau de 

conformidade com os requisitos legais externos e normativos internos;  

 

✓ Participar em grupos de trabalho com outras funções da instituição para 

desenvolver abordagens com vista a obter conformidade com os normativos 

interno e externo;  

✓ Avaliar os processos de prevenção e detecção de actividades criminosas, 

incluindo a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento de 

terrorismo, assim como assegurar as comunicações legalmente devidas neste 

âmbito com as autoridades competentes, designadamente a Unidade de 

Informação Financeira;  

✓ Elaborar relatórios periódicos para o órgão de administração sobre matérias de 

compliance designadamente, indícios ou situações concretas de incumprimento 

das regras de conduta no relacionamento com os clientes e sobre as situações 

em que a instituição ou os seus colaboradores possam ficar sujeitos a processos 

transgressionais;  

✓ Elaborar um relatório global sobre a sua função, com periodicidade mínima 

anual, destinado ao Conselho de Administração e com conhecimento do Comité 

de Gestão do Risco e do Conselho Fiscal, contendo, designadamente:  
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✓ A descrição sumária das actividades da função;  

✓ As conclusões das análises efectuadas, identificando os incumprimentos 

observados e as acções adoptadas para a sua correcção;  

✓ As recomendações para melhoria do exercício da função.  

 

RESPONSABILIDADES DA FUNÇÃO DE AUDITORIA INTERNA (DAI)  

 

O âmbito da função de auditoria interna inclui, não sendo limitado a examinação e 

avaliação da adequabilidade e eficácia das políticas, processos, procedimentos e 

funções do Banco, assim como da qualidade do seu desempenho para a concretização 

das metas e objectivos estabelecidos, nomeadamente:  

✓ Avaliar o cumprimento dos objectivos estratégicos do Banco, bem como a 

exposição ao risco associada à sua concretização;  

✓ Avaliar a fiabilidade e integridade da informação e os meios utilizados para 

identificar, medir, classificar e reportar a mesma;  

✓ Avaliar os sistemas estabelecidos, garantindo a conformidade com políticas, 

planos, procedimentos, leis e regulamentos que poderão ter um impacto 

significativo no Banco;  

✓ Avaliar os meios de salvaguarda do património do BCI e, sempre que apropriado, 

verificar a existência desse mesmo património;  

✓ Avaliar operações/programas, determinando se os resultados são consistentes 

com as metas e os objectivos do Banco, e se essas operações/programas estão 

a ser executados de acordo com o planeado;  

✓ Monitorizar, avaliar e propor melhorias aos processos e operações da instituição, 

de acordo com o plano ou a pedido da Comissão Executiva, bem como avaliar 

a eficácia e eficiência com que os recursos são por eles utilizados;  

✓ Monitorizar, avaliar e propor melhorias para a eficácia dos processos de gestão 

do risco do Banco, bem como para maior robustez dos controlos internos 

estabelecidos;  

✓ Reportar periodicamente, e sempre que necessário, ao Comité de Auditoria o 

propósito, autoridade, responsabilidade e desempenho em relação ao plano das 

actividades de auditoria interna;  
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✓ Reportar exposições significativas ao risco e questões relacionadas com o 

controlo e outros tópicos que sejam pertinentes, ou solicitados pela Comissão 

Executiva ou Comité de Auditoria.  

 

RESPONSABILIDADES DOS ÓRGÃOS DE ESTRUTURA  

 

Todo e qualquer Órgão de Estrutura tem a obrigação de:  

✓ Identificar os principais eventos de risco a que os seus processos e actividades 

estão expostos, avaliando-os atempadamente e estabelecendo, em conjunto 

com as funções de gestão do risco de compliance, a resposta mais adequada;  

✓ Contribuir para a selecção, caracterização e avaliação de controlos, 

implementando-os e executando-os dentro das periodicidades acordadas, 

fornecendo evidências sempre que necessário;  

✓ Reportar tempestivamente e propor soluções para qualquer desadequação 

sobre os riscos identificados e avaliados ou qualquer deficiência dos controlos, 

ou outros tratamentos, implementados para os mitigar;  

✓ Responder com máxima prioridade a qualquer solicitação das áreas de controlo, 

fornecendo de forma adequada toda a informação necessária para a adequada 

gestão do risco por parte do BCI;  

✓ Definir processos e procedimentos internos e alocar responsabilidades que 

garantam a devida gestão corrente das fontes de risco principais que afectam a 

sua actividade;  

✓ Sensibilizar a organização e todos os stakeholders internos e externos para a 

importância da gestão do risco e controlo interno para a rentabilidade e 

sustentabilidade do BCI.  
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ANEXO I: GLOSSÁRIO  

 

1. Contexto Externo – Ambiente externo sobre o qual o Banco pretende atingir os seus 

objectivos. Este contexto pode incluir a envolvente: cultural, social, política, legal, 

regulamentar, financeira, tecnológica, económica, natural e competitiva, ao nível 

internacional, nacional, regional ou local.  

2. Contexto Interno – Ambiente interno sobre o qual o Banco pretende atingir os seus 

objectivos. Este contexto pode incluir: governação, estrutura organizacional, funções e 

responsabilidades, políticas, objectivos estratégicos, recursos (Pe. capital, tempo, 

pessoas, processos, sistemas e tecnologias), entre outros.  

3. Função – Conjunto integrado de processos realizados de forma recorrente para se 

alcançar determinados objectivos da instituição e que, caso autónoma, corresponde a 

uma unidade de estrutura.  

4. Apetite ao Risco – Descrição ampla do nível desejado de risco que o Banco 

considera com sendo aceitável para a pressecução da sua missão.  

5. Perfil de Risco – Situação actual do conjunto de riscos a que o Banco está exposto, 

designadamente no que respeita à sua probabilidade e impacto.  

6. Fonte do Risco – Elemento que, individualmente ou em combinação, tem o potencial 

intrínseco para dar origem a um evento de risco, podendo esta ser tangível ou intangível.  

7. Evento de Risco – Incidente ou acontecimento que ocorre em determinado lugar 

dentro de um determinado intervalo de tempo e que se pode reflectir negativamente na 

consecução dos objectivos do Banco. Um evento pode ser constituído por uma ou mais 

ocorrências, as quais terão diversas causas. A não ocorrência de um determinado 

acontecimento poderá também ser um evento.  

8. Risco – Possibilidade de ocorrer um evento futuro com impacto negativo na situação 

líquida da instituição, considerando-se, designadamente, as categorias de risco de 

crédito, risco de estratégia, risco de liquidez, risco de mercado, risco operacional e risco 

de reputação.  

9. Risco Inerente – Risco associado a um determinado evento antes de ser mitigado. 

Este tratamento poderá ocorrer de diversas formas, nomeadamente através da 

eliminação do risco (decidindo não iniciar ou não prosseguir com as actividades que o 

proporcionam), manutenção do risco (reconhecendo que a oportunidade existente o 
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compensará), remoção da fonte que potencia o risco, alteração da probabilidade de 

ocorrência, alteração do impacto esperado ou a partilha do risco com outras entidades.  

10. Risco Residual – Risco associado a um determinado evento depois de ser mitigado. 

Este tratamento poderá incluir qualquer das acções apresentadas para tratamento do 

risco inerente, ou uma combinação das mesmas.  

11. Probabilidade – A possibilidade ou frequência de ocorrência de um dado evento, 

quer seja definida, medida ou determinada de forma objectiva ou subjectiva, qualitativa 

ou quantitativamente.  

12. Impacto – O resultado da ocorrência de um evento que afecte de forma directa ou 

indirecta os objectivos da instituição. Um evento poderá ter vários tipos de impacto, 

nomeadamente o financeiro, operacional e/ou reputacional. O impacto poderá ser certo 

ou incerto, sendo o mesmo expresso de forma quantitativa, qualitativa, ou uma 

combinação das duas.  

13. Controlo – Medida que visa mitigar o risco inerente associado a um determinado 

evento, designadamente através da instauração de processos, políticas, práticas, 

ferramentas ou qualquer outra acção que diminua a probabilidade e/ou impacto desse 

risco para a organização.  

14. Deficiência no Controlo – Erro na concepção ou utilização das políticas ou dos 

processos do sistema de controlo interno com impacto negativo nos seus objectivos e 

princípios.  

15. Estratégia de Gestão do Risco – Conjunto de componentes que fornecem as 

bases e suporteorganizacionais necessários para a concepção, implementação, 

monitorização, revisão e para a melhoria contínua da gestão do risco no Banco.  

16. Política de Gestão do Risco – Declaração das intenções e directrizes globais do 

Banco no que respeita à gestão do risco, transversais a todos os Órgãos de Estrutura e 

colaboradores.  

16. Sistema de Gestão do Risco – Conjunto integrado de políticas e processos, com 

carácter permanente e transversal a toda a instituição, realizados pelo órgão de 

administração e demais colaboradores no sentido de dirigir e controlar o Banco no que 

ao risco diz respeito. Estas incluem as etapas de identificação, avaliação, resposta, 

monitorização e reporte dos riscos, assim como uma análise à gestão de todo este 

sistema.  



 

23 
 

17. Sistema de Controlo Interno – Conjunto integrado de políticas e processos, com 

carácter permanente e transversal a toda a instituição, realizados pelo órgão de 

administração e demais colaboradores no sentido de se alcançarem os objectivos de 

eficiência na execução das operações, controlo dos riscos, fiabilidade de informação 

contabilística e de suporte à gestão, e cumprimento dos normativos legais e das 

directrizes internas.  

18. Identificação de Riscos – Processo de reconhecimento, listagem e descrição dos 

diferentes eventos de risco, definindo-os e caracterizando-os nas diferentes categorias.  

19. Avaliação de Riscos – Processo de compreensão da natureza do risco e 

determinação da sua magnitude, expressa ao nível da combinação entre a probabilidade 

e impacto, assim como a sua comparação com o apetite ao risco de forma a determinar 

se o risco e/ou a sua magnitude são aceitáveis.  

20. Resposta aos Riscos – Processo de definição da necessidade e tratamento para 

a modificação do nível de risco, podendo passar pela sua eliminação, redução, 

transferência ou aceitação.  

21. Monitorização de Riscos – Processo de verificação, supervisão, observação crítica 

e avaliação do estado de um risco, de modo a identificar continuadamente alterações 

relevantes ao nível da exposição ao risco.  

22. Reporte de Riscos – Processo de reporte corrente e cíclico que visa comunicar o 

perfil de risco e alertar para quaisquer alterações potencialmente impactantes no 

sistema de gestão do risco.  

23. Análise à Gestão do Risco – Processo de avaliação da pertinência, adequação e 

eficácia das actividades de gestão de risco e controlo interno, bem como de 

determinação de acções correctivas ou de melhoria necessárias.  

24. Caracterização de Controlos – Processo de descrição e definição dos controlos 

mais adequados e eficientes para os riscos perante os quais o Banco se encontra 

exposto e pretende que sejam mitigados.  

26. Implementação de Controlos – Processo de definição de requisitos e 

procedimentos que garantam a operacionalização e execução dos controlos.  

27. Monitorização de Controlos – Processo de acompanhamento, verificação de 

execução e identificação de deficiências nos controlos previamente implementados.  
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28. Avaliação de Controlos – Processo de apreciação da eficácia e eficiência dos 

controlos implementados, através da medição de desvios face a outros 

controlos/resultados anteriores.  

 

 

 

 


