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Resumo 

O crescimento do setor bancário, aumenta o papel que os bancos desempenham 

na evolução da economia. A Solvabilidade do setor bancário afeta a economia do País e 

ocupa um lugar de destaque na preocupação dos depositantes, dos investidores, 

analistas, gestores, reguladores e instituições governamentais. No entanto uma 

diminuição do nível de confiança nestas entidades pode resultar numa corrida 

inesperada aos depósitos, causando uma crise bancaria com um efeito cada vez mais 

generalizado. Daí a necessidade de uma almofada de capital adequada a cada instituição 

e/ou realidade económica. 

O controlo eficaz, por parte da autoridade de supervisão, das metodologias utilizadas 

pelas instituições bancárias, para ponderarem o risco em que incorrem na avaliação dos 

seus ativos, constitui um fator chave para a solvabilidade das mesmas (almofadas de 

capital). 

O presente estudo, tem como objetivo analisar os fatores determinantes das almofadas 

de capital dos bancos com atividade em angola. Para o efeito utilizou-se uma amostra de 

16 bancos, no período compreendido entre 2015 e 2018. As variáveis foram recolhidas 

dos relatórios e contas dos bancos em estudo. 

Numa primeira fase determinaram-se as almofadas de capital - BUFF, que consiste no 

rácio entre o excesso de capital e o mínimo regulamentar em Angola. Seguidamente, 

com o objetivo de se obter um modelo explicativo das referidas almofadas de capital, 

recorreu-se ao modelo linear geral que revelou que as variáveis independentes IPCV 

(relação entre a imparidade e o crédito vencido) e CTIN (relação entre as despesas de 

funcionamento do banco e o seu produto bancário) apresentam contributos 

estatisticamente significativos nas almofadas de capital dos bancos angolanos. 

 

 

Palavras-chave: Análise de Risco, supervisão bancária, almofada de capital, acordo de 

Basileia. 
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Abstract 

The growth of the banking sector increases the role that banks play in the 

evolution of the economy. The banking solvability sector affects the country's economy 

and dominates a prominent place in the concern of depositors, investors, analysts, 

managers, regulators, and government institutions. However, a decrease in the level of 

confidence in these entities could result in an unexpected run-on deposit, causing a 

banking crisis with an increasingly extensive effect. Hence the need for an adequate 

capital Buffer for each institution and/or economic reality. 

The effective control, by the supervisory authority, of the methodologies used by 

banking institutions, to consider the risk they incur in the valuation of their assets, is a 

key factor for their solvability (capital Buffer). 

This study aims to analyse the determining factors of capital Buffer of banks operating 

in Angola. For this purpose, a sample of 16 banks was used, in the period between 2015 

and 2018. The variables were collected from the reports and accounts of the banks 

under study. 

In a first place, the capital Buffer - BUFF, which consists of the ratio between excess 

capital and the regulatory minimum in Angola, were determined. Next, to obtain an 

explanatory model for the capital Buffer the general linear model was used, which 

revealed that the independent variables IPCV (relationship between impairment and 

overdue credit) and CTIN (relationship between the bank's operating expenses and its 

banking product) present statistically significant contributions in the Angolan bank’s 

capital Buffer. 

 

 

 

 

Keywords: Risk analysis, banking supervision, capital buffer, Basel Accord. 
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1- Introdução 

1.1 Enquadramento do tema e objetivos 
Os bancos desempenham um papel muito importante no progresso de qualquer 

economia, em particular na economia angolana. A solvabilidade bancária- almofada de 

capital, ocupa um lugar de destaque nas preocupações dos depositantes, investidores, 

gestores, reguladores e instituições regulamentares.  

De facto, uma diminuição do nível de confiança nestas entidades pode resultar 

numa corrida aos depósitos, causando uma crise bancária, a qual poderá instigar o 

designado risco sistémico. 

Face ao exposto, decidiu-se no presente trabalho determinar e analisar os 

fatores que podem influenciar as almofadas de capital dos bancos com atividade em 

Angola. Para o efeito, com base na revisão da literatura, recorreu-se aos relatórios e 

contas de 16 bancos a operar em Angola, onde se retiraram variáveis que representam a 

qualidade de gestão, qualidade do crédito, rentabilidade e dimensão dos bancos em 

estudo. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é analisar os fatores 

determinantes das almofadas de capital dos 16 bancos no período compreendido entre 

os anos 2015 e 2018. 

Numa primeira fase determinaram-se as almofadas de capital-BUFF, que 

consiste no rácio entre o excesso de capital e o mínimo regulamentar em Angola. 

Seguidamente, recorreu-se ao modelo linear geral com o objetivo de se obter um 

modelo explicativo das referidas almofadas de capital. 

 

1.2 Motivações para a realização do presente estudo 
Este trabalho visa contribuir para o conhecimento da realidade bancária 

angolana, a investigação aplicada pode desempenhar um papel importante no progresso 

deste país, que enfrenta uma grande crise que começou em 2014 e ainda permanece na  
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atualidade. Angola é um país em desenvolvimento com necessidades de investigação 

em diferentes áreas do conhecimento. Após a guerra civil em Angola o setor bancário 

tornou-se, em menos de uma década, num dos maiores de África. No entanto, são 

poucos os estudos relativos aos bancos angolanos e nenhum deles aborda a questão das 

almofadas de capital. 

 

1.3 Organização e Estrutura 
Com o objetivo de responder ao objetivo central deste estudo, o trabalho de 

pesquisa foi organizado em seis pontos.  

O presente ponto introdutório apresenta a temática em estudo, justifica o seu 

interesse e refere de forma resumida os principais aspetos metodológicos. 

No segundo ponto faz-se um enquadramento geral da supervisão bancária. 

No terceiro ponto apresentam-se os principais riscos que o setor bancário 

enfrenta diariamente. Seguidamente, faz-se uma breve revisão da literatura sobre o tema 

em apreço no quarto ponto. 

A análise empírica é desenvolvida no ponto cinco, onde se apresenta 

detalhadamente a amostra em estudo; variáveis em estudo e resultados obtidos. 

O resumo do estudo desenvolvido e respetivos resultados, bem como as 

implicações de natureza prática e académica, e as hipóteses de investigação futuras que 

a presente análise sugere são o objeto do sexto e último ponto. 
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2- Supervisão bancária 

2.1 Breve enquadramento 

Os bancos constituem o maior organismo responsável pelo desenvolvimento 

económico, em relação aos demais organismos e atividades. O sector bancário é 

especializado na tomada de riscos e só pode sobreviver se fizer uma gestão adequada 

dos mesmos. Uma avaliação de risco adequada é um aspeto chave da solvabilidade dos 

bancos. 

Segundo Violeta & Martelo (2016), a supervisão prudencial traduz-se na 

criação e utilização de normas que visam a gestão sã, cautelosa e judiciosa das 

instituições de crédito. Por supervisão comportamental tem a ver com a observância de 

normas ou padrões de conduta. A crescente liberalização do sistema financeiro interno e 

o começo do mercado mundial de capitais precisam de ser acompanhadas de medidas 

que reforcem a regulação e a supervisão, e um dos meios reconhecidos para acalmar 

algumas deficiências no sistema bancário e o progresso da supervisão prudencial e da 

qualidade das bases da atividade bancária e financeira. A progressiva comunicação 

inesperada e a informação dos serviços bancários e financeiros, deverá envolver uma 

mudança de estratégia sustentada nas forças do mercado, como meio de regular os 

bancos e as sociedades financeiras. 

Na perspetiva de Rosa & Mangovo (2012), a supervisão prudencial executa-se 

por normas de essência não precisamente jurídicas, orientadas para conservar a liquidez, 

ou a solvabilidade das instituições bancarias, com vista a conceber uma situação de 

estabilidade individual e sistémica. Por motivos de política (tática) monetária, financeira 

e cambial, ordena-se que a atividade bancária cumpra regulamentos claros de atuação, 

tendo, no entanto, como objetivo principal proteger os interesses do país, a sua evolução 

e relacionamento externo. A solvabilidade é explicada como a suscetibilidade 

(capacidade) de certa instituição de crédito (IC) fazer face aos compromissos assumidos 

com inteira segurança dos seus credores, clientes e depositantes. Por liquidez deve 

compreender-se como a completa disponibilidade das IC para em determinada  
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circunstância solverem os seus compromissos, particularmente, dando satisfação aos 

seus depositantes que desejem proceder ao levantamento de depósitos efetuados, nos 

termos convencionados. Na sequência da adoção das favoráveis práticas internacionais, 

de forma progressiva, mas firme, a banca angolana converge para os princípios 

emanados pelo comité de Basileia, especificamente, no que se refere à identificação, 

monitorização e controlo dos riscos que encara na sua atividade (Pilar I), bem como 

numa análise mais ampla dos riscos e capital interno (Pilar II) e uma maior 

uniformização da informação e reportes para o mercado neste âmbito (Pilar III). O 

funcionamento do sector bancário atinge a economia de qualquer país e ocupa um ponto 

de realce nas inquietações dos depositantes, investidores, analistas, gestores, 

reguladores, e instituições governamentais. De facto, um decréscimo do nível de 

confiança em qualquer uma destas entidades pode resultar numa corrida bancária 

inesperada, provocando uma crise bancária com efeitos cada vez mais alargados.  

De acordo Diamond & Rajan (2005), os erros bancários podem ser 

contagiantes. Um sistema bancário que opera bem, e se desenvolve bem, desempenha 

um papel decisivo na promoção do crescimento de uma economia.  

Paper (2012) colaboraram para uma melhor compreensão das relações dinâmicas entre 

progresso económico, instituições financeiras, e mercados de títulos. O poder supervisor 

tenta fazer um controlo eficaz sobre os níveis de solvabilidade do sistema financeiro, 

para certificar que este atinja o mínimo determinado em termos da relação entre a 

almofada de capital e os ativos ponderados pelo risco. 

Rosa & Mangovo (2012), evidenciam provas empíricas de que a cultura de 

supervisão influência a estabilidade dos bancos. Os seus resultados têm implicações 

relevantes, é o primeiro documento a fornecer provas empíricas de diferença nos estilos 

de supervisão na Europa e o seu resultado na estabilidade bancária. Também concluem 

que a estabilidade bancária auxilia a diminuir mais a variedade económica em países 

com menos concorrência no mercado bancário. É importante verificar as recessões e a 

incapacidade da estabilidade bancária. 
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Jackson et al. (1999), refere que é relevante estabelecer regras regulamentares 

para a avaliação e decisão exata do nível de capital interno, perfil de risco subjacente de 

cada instituição. Como resultado, os bancos com taxas de insucesso mais altas têm um 

nível mais elevado de capital interno. É nesta situação que, no início dos anos oitenta, 

surgiu pela primeira vez a regulamentação para definir níveis mínimos para a relação 

entre capital e ativos bancários ponderados pelo risco, exemplos dos quais são os casos 

do Reino Unido e dos Estados Unidos. 

Bonfim & Costa (2017), o sistema bancário português oferece um cenário 

agradável para analisar esta questão da supervisão bancária. A extensão internacional do 

sistema bancário português é relevante em duas dimensões. Em primeiro lugar, os 

bancos nacionais têm atividades relevantes no estrangeiro, estando assim expostos a 

regulamentação estrangeira através das suas sucursais e filiais no estrangeiro. Em 

segundo lugar, os bancos estrangeiros têm uma comparência significativa no sistema 

bancário português. Os recentes progressos de consolidação no seio do sindicato 

bancário propõem que esta presença poderá ser reforçada em breve. Além disso, 

Portugal faz parte da União Monetária Europeia, não tendo assim uma política 

monetária orientada a nível interno. 

 

2. 2 Acordos de Basileia 

2.2.1 Primeiro Acordo de Basileia 

De acordo com Rosa & Mangovo (2012), o cumprimento do nível mínimo de 

fundos próprios regulamentares é condição indispensável para o funcionamento das 

instituições financeiras bancárias em Angola.  

Segundo Violeta & Martelo (2016), o rácio de solvabilidade mínimo exigido 

pelo Banco Nacional de Angola às instituições bancárias é de 8%. Tal medida do BNA 

tem como objetivo principal dar estabilidade e solidez ao mercado bancário angolano,  
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dadas as características do País. Em 1988, foi assinado um documento por dez países1, 

que ficou conhecido como o primeiro acordo de Basileia (Basileia I), no qual foram 

estabelecidas regras para melhorar a segurança e assegurar a estabilidade do sistema 

bancário, no contexto da concorrência internacional, no que diz respeito ao risco de 

crédito. Com o objetivo de limitar os maus efeitos sobre a tomada de riscos pelos 

bancos, foi aprovado o acordo de Basileia I em 1988 que estabelecia os requisitos 

mínimos de capital para os bancos internacionalmente ativos, sendo o seu objetivo 

principal assegurar a solvabilidade das instituições e a promoção da segurança e solidez 

do sistema financeiro global e a criação de condições iguais para todos os bancos 

internacionais. 

De acordo Saunders & Allen (2002), um dos principais focos do acordo de 

Basileia I foi a distinção do risco de crédito das obrigações soberanas, hipotecárias e 

bancárias (de menor risco), das obrigações do setor privado não bancário e comercial 

(de maior risco). O acordo apenas cobria o risco de crédito e estabelecia uma exigência 

mínima de capital, expresso através de um rácio – designado Cooke – dos ativos 

ponderados pelo risco (RWA- Risk Weighted Assets) dentro e fora do balanço. Para 

todos os empréstimos comerciais era requerido de forma implícita uma exigência de 

capital total de 8%, independentemente da solvabilidade inerente do mutuário, o seu 

rating de crédito externo ou o colateral oferecido. O propósito do capital mínimo 

exigido era servir de almofada para eventuais perdas financeiras inesperadas, 

protegendo os depositantes e os mercados financeiros. Uma vez que a exigência de 

capital foi definida como muito baixa para financiamentos de elevado risco, a 

subvalorização do risco de crédito comercial criou um incentivo para que os bancos 

mudassem as suas carteiras para os empréstimos que eram mais depreciados do ponto 

de vista regulatório. Essa prática designou-se por arbitragem regulamentar. Em 1996 

surge a emenda para o Acordo de Basileia I (entra em vigor em 1997) e estende a 

exigência mínima de capital para o risco de mercado. Nesta alteração é permitido aos 

bancos a utilização de um modelo standard ou uma abordagem dos modelos internos  

 
1 Suécia, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, França, Holanda, Itália, Japão, Alemanha, e o 

Canadá (considerado G10). 
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(IMA- Internal Lodel Approach) baseados nos seus sistemas de gestão de risco, de 

forma a determinar o nível de risco.    

 

𝑅á𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
Fundos próprios elegiveis 

Risco de crédito + Risco de Mercado
> 8% 

 

 

2.2.2 Segundo Acordo de Basileia 

Segundo Rêgo (2014), resultante ainda das críticas aos problemas que 

subsistiam, o comité de supervisão bancária de Basileia acordou em 1999 uma nova 

reforma assegurada pela publicação em junho de 2004, em que foi assinado um novo 

acordo, Basileia II. O Comité de Basileia de Supervisão Bancária (BCBS) como 

entidade responsável a nível mundial, formulou uma proposta para definir um acordo de 

capitais, em cooperação com bancos centrais e autoridades financeiras de diversos 

países. Basileia II foi implementada na União Europeia em 2006 e 2007 através das 

diretivas 2006/48/CE e 2006/48/CE, estrutura-se a regulação bancária em três pilares. 

Basileia II foca-se, especialmente, nos riscos de crédito, de mercado e operacional e 

assenta em três pilares: Pilar I- Requisitos mínimos de capital; Pilar II- Determinação 

dos requisitos mínimos de fundos próprios e Pilar III- Disciplina de mercado. Esta 

estrutura teve como objetivo aperfeiçoar o cálculo de capital mínimo requerido e 

proporcionar maior certificação de confiança no sistema financeiro internacional.  

Segundo Pires (2009), o principal objetivo deste segundo acordo consiste na 

melhoria das práticas de gestão interna de risco, por parte das instituições financeiras, 

para além de instituir que estas devem conceder, oportunamente (no tempo certo) 

informação relevante sobre a relação risco/capital, que enfrentam. Conforme descrito na 

figura que se segue. 
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Medida de 
Monitorização e 

avaliação do risco. 

Uniformização 
das regras 

prudências.  

Maior solidez das 
instituições 
financeiras. 

Objetivos do II Acordo de Basileia 

 

Figura 1- Objetivos do segundo acordo de Basileia 

 

 

     

  

                                                          

 

 

Fonte: Baseada em Pires (2009). 

  

A grande inovação do presente acordo de Basileia é o elevado uso das avaliações de 

risco provenientes dos sistemas de controlo interno bancário como inputs para os 

cálculos de capital. Os três pilares reforçam-se mutuamente. 

 

2.2.3 Terceiro Acordo de Basileia 

Segundo Rêgo (2014), na sequência das falências de várias entidades bancarias 

desde o início da crise financeira mundial em 2007 e pelas debilidades dos acordos de 

Basileia I e II, tornou-se urgente o reforço da recuperação do sistema bancário global. 

Assim, em dezembro de 2010, o BCBS publicou o acordo de Basileia III, oficialmente 

intitulado por “Basel III”, que envolve mudanças regulamentares extremamente 

importantes nos domínios do capital, da liquidez e do rácio de alavancagem, sendo 

aplicadas faseadamente desde 2013. As normas do BCBS objetivam aumentar a 

resiliência do setor bancário, através do reforço da qualidade e da consistência do 

capital regulamentar, de forma a garantir que os riscos assumidos pelos bancos se  
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encontram adequadamente suportados por uma base de capital de elevada qualidade, 

que seja facilmente comparável entre as várias instituições. Neste sentido, o BCBS 

reestruturou integralmente as componentes de fundos próprios, que passaram a 

corresponder, por um lado ao rácio de solvabilidade (relação entre os fundos próprios 

totais dos bancos e os ativos ponderados pelo risco) e por outro ao designado Tier 1 

(relação entre os fundos próprios de primeira qualidade dos bancos e os ativos 

ponderados pelo risco). Na prática, o Tier 1 constitui o capital de elevada qualidade da 

instituição em termos de permanência e capacidade de absorção de prejuízos, e é fixado 

um limite mínimo de 8% para este indicador, sendo o cálculo dos fundos próprios 

“core” efetuado tendo por base as regras de Basileia III para a definição Tier 1. A figura 

abaixo mostra o esquema do acordo de Basileia III. 

Figura 2- Esquema de Basileia III 

Fonte: Baseada em Rêgo (2014), elaborado em Bizage Modeler V.3.8.0.182. 
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Na perspectiva dos autores Acharya et al. (2007), Demarzo et al. (2011), 

Vallascas (2012), Bundesbank et al. (2014), apesar dos inúmeros refinamentos e 

revisões ao longo das últimas duas décadas, os pesos aplicados às categorias de ativos 

parecem não ter refletido totalmente o risco da carteira dos bancos, causando um 

aumento do risco sistémico. Mais em detalhe, as preocupações sobre solvabilidade 

concentram-se nos chamados “fundos próprios” de uma instituição bancária, que são 

compostos por três componentes: fundos próprios de base, os componentes de primeira 

qualidade-Tier 1, e fundos próprios complementares.  

 

Hellmann et al. (1997), Demarzo et al. (2011), e VanHoose (2007), a ideia 

subjacente à regulamentação prudente dos bancos é garantir que os mesmos tenham 

capital suficiente para que o risco de insolvência seja mínimo. 

Demarzo et al. (2011), a definição básica subjacente à teoria financeira é que o 

risco e o retorno esperado se movem em conjunto, ou seja, num mercado eficiente, só se 

pode esperar mais retorno se, se assumir mais riscos. Por outro lado, a alavancagem, 

contudo, pode mascarar a relação entre o risco e retorno, para os bancos, que 

normalmente detêm apenas uma parte relativamente pequena do capital em relação aos 

ativos. De facto, os bancos têm operado historicamente com baixos níveis de capital em 

relação aos riscos que assumem. Considera-se que um dos melhores métodos para 

alcançar a estabilidade financeira é a supervisão bancária, a administração de riscos é 

uma problemática bastante discutida nas entidades financeiras há anos, e para haver 

melhor controlo dos riscos inerentes ao sector bancário tomaram-se medidas 

internacionais com vista ao melhor controle de situações de riscos inesperados, estas 

medidas foram espelhadas no Acordo de Basileia I; Acordo de Basileia II; e no Acordo 

de Basileia III. 
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2.3 O Banco Nacional de Angola (BNA) 

Segundo Violeta & Martelo (2016), os bancos centrais são uma mudança do 

século XX, criada com o objetivo de evitar as crises bancárias. Em Angola, a instituição 

central que salvaguarda o sistema financeiro, e que visa  protege-lo seriamente, dos 

problemas, obstáculos, típicos da atividade bancária, é o Banco Nacional de Angola 

(BNA). O BNA foi criado em 1976 como legado histórico do Banco de Angola fundado 

em 1926, o BNA enquanto banco central e banqueiro do estado é uma pessoa coletiva 

de direito público dotado de autonomia administrativa e financeira, com a natureza de 

empresa pública. 

O BNA2 tem a função de  preservar e assegurar o valor da moeda nacional,  

atuar como banqueiro único do estado, aconselhar o estado nos domínios monetários, 

financeiros e cambial, realizar a emissão da moeda, colaborar na definição e executar a 

política cambial, bem como o respectivo mercado, administrar as disponibilidades 

externas do país ou as que lhe sejam investidas, agir como intermediário nas relações 

monetárias internacionais do estado, velar pela estabilidade do sistema financeiro 

nacional, assegurando com essa finalidade a função de financiador de última instância.  

A estrutura organizacional do Banco Nacional de Angola tem como orgão o 

Governador, o Conselho de Administração, o Conselho de Auditoria e o Conselho 

consultivo estando o banco estruturado em direcções. 

 

2.4 Supervisão bancária em Angola 

O desenvolvimento do sistema bancário em Angola tem sido assinalável nos 

últimos anos, pelo que este se afigura um tema atual e pertinente, no sentido de 

percebermos quais são as condições e as regras impostas pelo Banco Nacional de 

Angola (BNA), bem como as instituições financeiras bancárias que exercem atividade 

em Angola. 

 
2Fonte: www.bna.ao, (2021) 
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A direção de Supervisão das Instituições Financeiras (DSI)3, foi criada no 

início da década de 1990, passou a adotar em 1993 uma estrutura orgânica dividida em 

três departamentos técnicos, a saber: Acompanhamento Direto (DAD); 

Acompanhamento Indireto (DAI); e Consultoria e Autorizações (DCA) tendo o suporte 

de um secretariado. É função do Banco Nacional de Angola (BNA), como supervisor do 

sistema bancário o monitoramento persistente das instituições financeiras sob sua 

jurisdição, ou seja, velar pela estabilidade e confiança do sistema financeiro nacional.  

O Departamento de Supervisão de Instituições Financeiras (DSI) é o principal 

executador das funções de supervisor do sistema financeiro angolano, atribuídas ao 

BNA pela Lei Nº 16/10, de 15 de julho, em seu artigo nº20, a este cabe, o 

acompanhamento in loco (no local) e à distância (on-site e off-site), da situação 

patrimonial, liquidez, rentabilidade, adequação de capital e solvência, bem como avaliar 

o cumprimento das normas e regulamentos por parte dos bancos. Para o cumprimento 

da sua missão institucional, o DSI conta com a seguinte estrutura orgânica aprovada 

pelo Despacho Nº 34/2011 do Banco Nacional de Angola. 

A Supervisão Direta (inspeção no local) visa uma avaliação objetiva levada a 

cabo na instituição financeira, por forma a determinar a sua situação económico-

financeira, o cumprimento das normas regulamentares e comprovar as informações 

prestadas ao Banco central.  

Por norma, o processo de inspeção compreende: Planeamento inicial que visa 

definir o escopo da inspeção em função do perfil de risco da instituição, das 

preocupações levantadas pela análise “off site” e outras, bem como o plano de 

atividades da área. 

O exame in loco (no local), que inclui a avaliação e a gestão de riscos, a 

verificação da observância das leis e regulamentos, o exame às transações e operações 

bancárias, a avaliação da administração e outras áreas conforme o plano. A elaboração 

do relatório de inspeção com as constatações e recomendações a observar.  

 
3Fonte: www.bna.ao, (2021) 
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A Supervisão Indireta (análise à distância) é realizada no Banco Central, com 

base nas informações prestadas pelas instituições financeiras e visa a: analisar a 

performance económica e financeira das instituições com base nas regras prudências e 

práticas bancárias internacionalmente recomendáveis. 

Monitorar o cumprimento da regulamentação em vigor e identificar eventuais 

discrepâncias relevantes que deverão posteriormente ser comunicadas à supervisão 

Direta para efeitos de investigação no local. 

Analisar o desenvolvimento e tendências do sistema financeiro nacional como 

um todo, sendo um importante instrumento para a tomada de decisões do Banco 

Central. Dispor de mecanismos de avaliação atempada sobre a situação das instituições 

financeiras, por forma a permitir uma intervenção oportuna que mitigue ou reduza os 

focos de risco antes que estes se tornem incontroláveis. 

Classificar as instituições para promover uma salutar concorrência entre elas e 

propiciar um estímulo ao aumento da eficiência e eficácia da atividade Bancária.  

Avaliar a capacidade e viabilidade de instituições entrarem para o sistema financeiro. 

Na figura a seguir é apresentado o organograma da DSI. 

Figura 3- Organograma da DSI: 

Fonte: Baseada no organograma do BNA (WWW.BNA.AO ), elaborado em Bizage 

Modeler V.3.8.0.182. 

 

http://www.bna.ao/
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2.5 Impactos da pandemia COVID 19 

Os bancos angolanos, dada a crise que o país atravessa, têm passado por 

algumas dificuldades, as mesmas esperam-se que venham a ser agravadas com a recente 

pandemia - COVID19 que tem atingido o mundo em termos globais. Se a situação da 

banca angolana foi até 2018, o período em estudo, bastante afetada com a crise vigente, 

não se perspetivam melhorias nos próximos anos. 

Como em qualquer economia, a pandemia por COVID19 traduziu-se num 

impacto negativo visto que houve um abrandamento drástico dos serviços e produtos 

financeiros, nomeadamente desde abril do ano 2020. Apenas desde janeiro de 2021, 

começou a notar-se um tímido crescimento das operações por conta do abrandamento 

das restrições dos decretos presidenciais4. 

Desde o momento que as operações diminuem o produto bancário também diminui, 

associado a isso pode existir necessidade de se apresentarem maiores rácios de 

solvabilidade (almofadas de capital), logo, podem existir aqueles bancos que dado a sua 

posição no mercado angolano, registem de uma forma mais fragilizada aos maiores 

riscos comparados com os bancos mais robustos. 

www.bna.ao (2021) relativamente à banca, o BNA criou normativos para a 

proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros (ex. normativo para a 

proteção dos clientes que obtiveram créditos aos bancos comerciais e que conseguissem 

pagar as prestações antecipadamente), não incorreriam em juros de mora. O aumento de 

mecanismos/meios de pagamentos eletrónicos. Aumento da tipologia de contas 

simplificadas que permite a um comerciante comum a ter acesso a um Terminal de 

Pagamento Automático (POS). 

A equipa económica de Angola (BNA, MINFIN e MEP), idealiza programas para o 

fomento da economia interna. Foi disponibilizado uma linha de crédito para a 

agricultura e para as pequenas e médias empresas através do PRODESI (programa de 

apoio a produção, diversificação das exportações e substituição das importações), é um 

programa para diversificação da economia, que apesar de ser aprovado em 2018 pelo  
 

4Fonte: www.bna.ao, (2021). 
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decreto presidencial n.º 169/18, de 20 de julho, o mesmo apenas teve a sua 

implementação em 2020 devido à pandemia do COVID-19. 

Segundo Rocha et al. (2020) ao contrário do resto da economia mundial, a atual 

pandemia atinge Angola num contexto em que a economia já luta contra a depressão 

económica5. Se para a maioria das economias do mundo a pandemia por COVID-19 é a 

causa da sua crise económica e social atual, o mesmo não é válido para Angola. Essa 

pandemia é crise sobre crise para Angola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Angola encontra-se em recessão económica a mais de quatro anos consecutivos (desde 2016). 
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3- Principais riscos do setor bancário 

Este ponto tem como objetivo apresentar os principais riscos enfrentados pela 

banca, nomeadamente o risco de crédito, o risco de mercado e o risco operacional. 

Segundo Rêgo (2014), o setor bancário é uma atividade que agrega riscos, onde 

o risco é inerente a alguma situação que abranja a tomada de decisões cujos resultados 

se repercutam no futuro, podendo implicar que estes venham a ser diferentes do 

esperado. É, pois, esta variação nos resultados a essência do risco. Os riscos a que se 

encontram sujeitas as instituições financeiras, cuja definição está na base da medição de 

cada uma delas, assim como a implementação de metodologias para a sua gestão, 

ajudando assim para que com o decurso dos anos as definições de cada uma fosse 

ganhando, exatidão, tendo os reguladores apoiado largamente estes processos, 

incentivando a especificação dos princípios e regras básicas a serem aplicados aos 

vários riscos que afetam as instituições financeiras. Os bancos que administram melhor 

os seus riscos têm uma vantagem competitiva, que lhes permite incorrer em riscos 

conscientemente e antecipar mudanças que tenham um efeito adverso na atividade. A 

figura abaixo ilustra os tipos de riscos abordados. 
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Figura 4- Tipos de riscos do setor bancário 

 

Fonte: Baseado em Rêgo (2014), elaborado em Bizage Modeler V.3.8.0.182. 

 

3.1 Risco de Crédito 

A Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 7 - Instrumentos 

Financeiros Divulgação de Informações IASB, IFRS7 (2007) Apêndice A; define, que o 

risco de crédito e ́ o “risco de que um participante de um instrumento financeiro não 

venha a cumprir uma obrigação, provocando deste modo uma perda financeira para o 

outro participante”.  
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Para Gaspar (2019), é importante determinar os fatores de risco (PD, EAD e 

LGD) através do rating ou scoring do cliente, para que se possa estimar os montantes 

da perda esperada: 

𝑬𝑳 = 𝑷𝑫 × 𝑬𝑨𝑫 × 𝑳𝑮𝑫 

Os fatores de risco são definidos da seguinte forma:  

• Probability of Default (PD): probabilidade de incumprimento do crédito. 

É considerado o maior dos riscos associado ao crédito e é expressa em percentagem; 

• Exposure at Default (EAD): nível de exposição ao incumprimento, ou 

seja, é uma estimativa do valor a regularizar no caso de incumprimento de um mutuário; 

• Loss Given to Default (LGD): total de perda da instituição em caso de 

incumprimento em termos de percentagem da EAD.  

Rêgo (2014), define risco de crédito como a probabilidade de ocorrência de 

impactos negativos nos resultados ou no capital, devido à incapacidade de uma 

contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a instituição, incluindo 

possíveis restrições a transferência de pagamentos do exterior. O risco de crédito existe, 

sobretudo, nas exposições em crédito (incluindo o títulado), linhas de crédito, garantias 

e derivados. 

Na opinião de Santos & Silva (2019), o risco de concentração na carteira de 

crédito pode aparecer de grandes exposições a agentes específicos relativamente ao 

tamanho da carteira ou então de exposições a grupos de mutuários com grande 

correlação.  

As perdas de uma carteira são mais significativas quando dois ou mais 

mutuários do mesmo setor entram simultaneamente em default. 

Portanto, para mitigar o risco de concentração, e ́ necessário utilizar as 

seguintes técnicas para a construção de um grupo diversificado de exposição ao risco de 

crédito: 
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• Definição de limites (por clientes ou grupos); 

• Análise da estrutura da carteira (sector, produto, zonas 

geográficas, maturidade ou moedas);  

Stress testos6. 

 

 

3.2 Risco de taxas de Juro 

Na perspetiva de Dima & Orzea (2012), o risco de taxa de juro traduz-se pelo 

impacto possivelmente negativo no resultado líquido e está relacionada com a 

vulnerabilidade de uma instituição financeira relativamente ao movimento das taxas de 

juro. O objetivo da gestão deste risco é a manutenção dos proveitos, a melhoria da 

capacidade de absorvação das perdas potencias e garantir a adequação da remuneração 

recebida pelo risco adoptado, associado à relação risco-retorno. 

Segundo Alves et al. (2014), este risco de taxa de juro está associado à 

possibilidade de declínio dos lucros devido aos movimentos das taxas de juro, sendo 

que a fundamental origem do risco de taxa de juro é a volatibilidade das taxas de juro 

ativas e passivas e a não coincidência de prazos de repricing dos ativos e dos passivos. 

Qualquer instituição que empreste fundos ou receba fundos emprestados encontra-se 

exposta ao risco de taxa de juro.  

 

3.3 Risco de Mercado 

De acordo Alves et al. (2014), risco de mercado resulta da posssibiilidade de 

ocorrerem perdas em função de movimentos desfavoráveis no mercado. É o risco de 

perda de dinheiro consequente da mudança realizada no valor abrangido por um 

instrumento financeiro. 

 
 

6 Modelo não estatístico de controlo de riscos que utiliza a simulação de mudanças bruscas e improváveis 

em fatores que se consideram determinantes, de forma a medir o impacto que terão os diferentes cenários. 
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A IFRS , IASB (2007), determina o risco de mercado como sendo, o risco de 

que o justo valor ou os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro venham a 

flutuar devido a mudanças nos preços de mercado. O risco de mercado abrange três 

tipos de riscos: o risco de moeda; o risco de taxa de juro e os outros riscos de preço. 

 

• Risco de moeda: o risco de que o justo valor ou os fluxos de caixa futuros 

de um instrumento financeiro surjam a flutuar devido a alterações nas taxas de 

câmbio. 
 

• Risco de taxa de juro: o risco de que o justo valor ou o fluxo de caixa 

futuro de um instrumento financeiro surja a flutuar devido a alterações nas taxas 

de juro do mercado. 
 

• Outros riscos de preço: o risco de que o justo valor ou os fluxos de caixa 

futuros de um instrumento financeiro venham a flutuar devido a alterações nos 

preços de mercado (que não as associadas a riscos de taxa de juro ou riscos de 

moeda), quer essas alterações sejam causadas por fatores específicos do 

instrumento financeiro individual ou do seu emitente, quer por fatores que 

afetem todos os instrumentos semelhantes negociados no mercado. 

 

3.4 Risco de Liquidez 

A Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 7 - Instrumentos 

Financeiros Divulgação de Informações IASB, IFRS7 (2007), afirma que o risco de 

liquidez e ́o “risco de que uma entidade venha a encontrar dificuldades para satisfazer 

obrigações associadas a passivos financeiros”.  

O principal desafio que a banca portuguesa tem de encarar no curto prazo 

relaciona-se com o risco de liquidez, já que uma falha na liquidez numa só instituição 

pode ter efeitos sistémicos no setor. Assim, é necessário que haja uma gestão adequada 

deste risco. 
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Alves et al. (2014), “o risco de liquidez é traduzido pela possibilidade de a 

instituição não ser capaz de honrar os seus compromissos no vencimento, e está 

associado à possibilidade de insuficiência de recursos (ativos) para cobrir as 

obrigações (passivos) das instituições, através de um rácio de liquidez que mede a 

proporção de ativo líquido em relação ao passivo líquido”.  

De acordo com Trujillo-Ponce (2013), o risco de liquidez refere-se 

fundamentalmente à capacidade que um banco tem para cumprir as suas obrigações de 

pagamentos. Este tipo de risco ocorre quando o banco é incapaz de satisfazer as 

reduções no passivo ou até mesmo a finalização do ativo. 

 

 

3.5 Risco Operacional 

São várias definições do conceito de risco operacional e abordagens 

diferenciadas para o apuramento das exigências de capital. Para Alves et al. (2014), o 

risco operacional é relacionado aos problemas de processamento, estabelecimento e 

tomada ou entrega de fundos adequados na negociação a dinheiro. Também surge nos 

registos contabilísticos, no cálculo correto dos montantes dos pagamentos, nas falhas do 

sistema de processamento e na conformidade com os vários regulamentos. 

  

De acordo Eduardo et al. (2001), o Comité de Basileia de Supervisão Bancária 

BCBS 2005, o risco operacional compreende o risco de perda consequente de processos 

internos inadequados ou falhas, pessoas e sistemas, ou de factos externos. Inclui risco 

legal, mas elimina o risco estratégico e de reputação. 
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3.6 Risco Cambial 

Na perspetiva de Alves et al. (2014), a existencia ou presença do comercio 

internacional é inevitável, pois se por um lado os países não são auto-suficientes, por 

outro, há vantagens comparativas, que deverão ser aproveitadas. Além de que há sempre 

alguns bens produzidos, no exterior para os quais existe procura. Esta inevitibilidade, 

embora não seja benéficio dos nossos tempos, é hoje sentida, com tanta importância. 

Ora, a realização deste comércio gera riscos. Mas o risco faz parte de qualquer 

atividade. Assim o que importa é que o risco não fique fora de controle, ameaçando o 

próprio negócio. Isso implica a análise das exposições, a previsão de mercados, a 

avaliação de riscos, a definição das estratégias, de cobertura a adoptar, a monitorização 

contínua, e a divulgação desta informação. 

Na opinião de  Paper (2012), entende-se por risco cambial a eventualidade das 

taxas de câmbio, entre moedas dos países importadores e exportadores, se moverem 

adversamente entre a data da cotação e a data de liquidação. 

Segundo Alves & Matias (2014), o risco cambial compreende os riscos de 

conversão, cambial, transação e económico. A melhor forma de escapar do risco 

cambial é alcançar financiamento na moeda local, seja através de empréstimos 

adquiridos junto da banca nacional ou internacional desde que na moeda local, usando 

ou não, garantias para alcançar financiamentos mais avultados nesta moeda, seja através 

da emissão de dívida no mercado de capitais nacional. 
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4- Revisão da Literatura 

Segundo Echer (2001), a revisão da literatura é imprescindível para a 

elaboração de um trabalho ciêntifico. O pesquisador deve acreditar na sua importância 

para a qualidade do projeto e da pesquisa e que tudo é aproveitável para os relatórios 

posteriores. Na elaboração do trabalho científico é preciso ter uma ideia clara do 

problema a ser resolvido e, para que ocorra esta clareza, a revisão da literatura é 

fundamental. 

Paim et al. (2008), afirmam que “a seleção criteriosa de uma revisão da 

literatura pertinente ao problema significa familiarizar-se com textos e, por eles, 

reconhecer os autores e o que eles estudaram anteriormente sobre o problema a ser 

estudado”. 

No presente ponto serão destacadas referências bibliográficas, de estudos feitos 

a nível da literatura mundial sobre os fatores determinantes da almofada de capital nas 

instituições bancárias, e as variáveis significativas nos referentes estudos, e o seu 

contributo para o entendimento do tema.  

Existe a necessidade de se destacar a importância da existência da almofada de 

capital por esta ser um fator principal para se evitar riscos futuros a nível das entidades 

bancárias, visto que economicamente estas entidades possuem uma grande importância, 

podendo ser considerados o pilar da economia. No entanto várias foram as contribuições 

feitas a nível deste tema, de realçar que poucos são os estudos efetuados no cenário 

africano (especificamente em Angola), mais estudos existentes há no cenário europeu, 

americano e asiático.  

No cenário africano os autores Mishi & Khumalo (2019), elaboraram um 

estudo referente à estabilidade bancária na África do Sul, o documento é importante 

porque investiga o que é considerável para a estabilidade entre os bancos sul africano, 

utilizando técnicas sobre um conjunto de dados. Usou-se como variável dependente um 

indicador que mede a solvabilidade bancária e como variáveis independentes a  
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Capitalização; a Atividade de Crédito; a Estrutura de Financiamento; a Diversificação; a 

Concentração de mercado; o Ciclo de negócios e a Taxa de juro. Ao controlar as 

características individuais dos bancos, e as características do mercado, o estudo 

determinou os possíveis fatores determinantes da solvabilidade, como a capitalização, o 

acompanhamento rigoroso dos rácios de capital por período de referência e quaisquer 

desvios para períodos subsequentes. 

Olhando para o cenário europeu os autores, Boucinha & Ribeiro (2007), no 

artigo sobre determinantes da almofada de capital dos bancos portugueses, estudaram o 

rácio de Solvabilidade na banca em Portugal, o estudo foi feito sobre 17 grupos 

bancários portugueses, no período de 1994-2004. Os bancos portugueses fazem parte 

dos cerca de cem países regulamentados pelas diretivas europeias sobre a adequação de 

fundos próprios de 8% dos seus ativos. Este critério adotado surgiu tendo como 

propósito minimizar a falta de capital suficiente por parte dos bancos, para fazer face 

aos seus compromissos, passando assim a ter maior controlo e mantendo assim uma 

posição de capital suficientemente folgada. Foi utilizada como variável dependente a 

almofada de capital, sendo estatisticamente significativas as Provisões sobre excesso de 

almofada de capital; o Rácio de Incumprimento; o Crescimento do Crédito; as Ações 

sobre o ativo total; o Logaritmo do Ativo (LOGAT); a Fusão; a Rendibilidade do ativo 

(ROA) e a Rendibilidade do capital próprio (ROE). No período em estudo observou-se 

um elevado crescimento do crédito bancário. Um dos resultados a que se chegou é o de 

que os bancos com lucros mais elevados e menos variáveis se inclinam a deter menores 

reservas de capital.  

Entretanto, no mesmo contexto, sobre a almofada de capital, os autores Atici & 

Gursoy (2012), no artigo referente aos determinantes da almofada de capital no sistema 

bancário turco, estudaram 87 bancos turcos, abrangendo o período de 1988-2009, 

utilizou-se como variável dependente a almofada de capital, e variáveis independentes o 

Ciclo de negócios; Retorno do ativo; Dimensão, Liquidez; Crédito vencido; Fusão e tipo 

de bancos. Contribui-se para a literatura de duas maneiras: Explorando a experiência de 

Gestão de crises do setor bancário turco através da perspetiva da adequação de capital. 

E explorando o comportamento cíclico do sector com uma nova categoria para os  
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bancos de fundos de poupança e de seguros (SDIF). Nos bancos turcos utiliza-se a 

adequação de fundos próprios de 8% dos ativos. O setor bancário turco é resumido por 

uma supervisão pública eficaz, evitando atitudes e capital de risco.  Os Bancos 

comercias Turcos utilizam a abordagem de proteção de capital proposto no âmbito de 

Basileia III, como um instrumento eficaz de Gestão de risco; para além de outros 

veículos.  

Segundo o autor Kjersti-go (2003), no artigo sobre almofada de capital dos 

Bancos e a importância do risco, usou-se como painel de estudo 16 bancos de diversos 

países diferentes da Europa, nenhum dos quais possuía um rácio de capital abaixo do 

mínimo exigido de 8%, entre 1995 até 2001.A variável dependente utilizada é a 

Almofada de capital. Ao avaliar a relação entre o risco e a almofada de capital de um 

modo geral deve-se ter em conta o efeito da variação nos lucros do passado, uma vez 

que os bancos podem aumentar os seus lucros retidos para aumentar a sua almofada de 

capital, uma grande variação significa que esta opção é altamente incerta. O banco com 

lucros muito variáveis significa que têm menos almofada de capital. 

Rama et al. (2020), efetuaram um estudo sobre a liquidez em risco: testes 

conjuntos de solvência e liquidez, foram realizados testes de stress em instituções 

financeiras, concentrando-se na adequação de capital e solvência. Verificou-se que 

existe uma estreita relação entre liquidez e solvência, os testes de stress de liquidez 

foram realizados separadamente dos testes de solvência. Estudos feitos apresentam 

evidencias sobre a relação entre solvência bancária e custo de financiamento, e mostram 

que negligenciar o nexo solvabilidade-liquidez, leva a uma subestimação significativa 

do impacto dos choques nos índices do capital dos bancos. 

Pires (2009), na tese de doutoramento sobre “Adequação do rácio minimo de 

solvabilidade à realidade do setor bacário português” foi estudado numa primeira fase 

se o rácio de solvabilidade minimo de 8% era suficiente para fazer face ao risco 

enfrentado pelas instituições bancárias com atividade em Portugal, numa segunda fase 

encontrou-.se um modelo explicativo dessa solvabilidade bancária. Considerou-se como 

variaveis dependentes o Ráco de solvabilidade e o Tier I. Como variáveis independentes  
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salientam-se o ROE (Rendibilidade dos capitais próprios); ROA (Rendibilidade do ativo 

total médio); CVCC (Crédito vencido/Crédito total); IPCV (Imparidades/previsões 

sobre Crédito vencido); CPPB (Custos com pessoal sobre Produto bancário); CTin 

(Custo de funcionamento/produto bancário) e RL (Liquidez). O estudo mostra que a 

relação entre o Crédito vencido e o Credito total (CVCC) e a relação entre a Imparidade 

e o Crédito vencido (IPCV) foram as variáveis com maior significância estatistica no 

estudo da solvabilidade da banca portuguesa. 

O autor Moudud & Huq (2019), no artigo sobre a almofada de capital, risco e 

eficiência dos bancos em economias emergentes, examinou-se a relação entre os 

amortecedores de capital e o ciclo de negócio. Para o efeito, utilizou-se como base de 

estudo 461 bancos, no período entre 2007-2015, dos seguintes países: Brasil, Rússia, 

China, Índia e África do Sul. Utilizou-se como variável dependente a Almofada de 

capital. A relação negativa entre os amortecedores de capital e o ciclo de negócios foi 

responsável por um recente colapso financeiro global. Os bancos precisam estabelecer 

amortecedores de capital suficientes para absorver futuras perdas. Esse mecanismo faz 

com que os bancos alterem o índice de adequação de capital e se comportem 

previsivelmente durante a recuperação económica. Por fim propôs-se que os países 

emergentes recebam maior atenção às flutuações macroeconômicas e estudo de 

referência para a execução de sólidas decisões sobre amortecedores de capital, ajustes 

de risco e eficiência. 

Fonseca & González (2010), no artigo sobre como as almofadas de capital 

variam entre países, empregaram um painel de 1337 bancos em 70 países entre 1992 e 

2002. Considerou-se como variável dependente a Almofada de capital. Aplicou-se o 

estimador de GMM para controlar custos de ajuste, heterogeneidade não observável e 

endogeneidade potencial das variáveis explicativas. O objetivo consiste em esclarecer 

dois requisitos que são, saber se os requisitos são vinculativos e, em caso afirmativo se 

o grau a que estão vinculando varia entre países, analisando os determinantes dos 

amortecedores de capital dos bancos em 70 países e os efeitos da regulamentação 

bancária, supervisão bancária e instituições de um país. Os resultados sugeriram que os 

bancos mantêm mais capital quanto maior o custo dos depósitos e maior o seu poder de  
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mercado. A Disciplina de Mercado pode induzir os bancos a deter capital acima do 

mínimo exigido. Por outro lado, os bancos reguladores e supervisores, devem 

reconhecer que a eficácia nos requisitos de capital regulatório que altera de país para 

país, dependendo da regulamentação bancária atual (por exemplo as restrições às 

atividades bancárias, generosidade do seguro de depósito), supervisão oficial e a 

qualidade de todas as informações a prestar ao mercado.  

Stolz & Wedow (2011), estudam a reserva regulatória de capital dos bancos e 

ciclo de negócios. Este artigo analisa o efeito do ciclo de negócios nas almofadas de 

capital regulatória dos bancos alemães no período de 1993-2004, examina como os 

almofadas de capital dos bancos flutuam ao longo do ciclo de negócios. Utilizou-se 

como variável dependente a Almofada de capital, sendo estatisticamente significativa o 

ROA; a Dimensão do banco; e o Rácio de liquidez. O presente estudo mostrou que a 

adequação do capital regulamentar pode reduzir o volume total de ativos em risco. 

Busun & Kasman (2015), analisaram os bancos na Turquia, usando dados 

trimestrais para bancos comercias que operam no setor bancário turco no período entre 

2002 e 2012, utilizou-se como variável dependente a almofada de capital, os resultados 

indicaram que o ciclo de negócios e a almofada de capital estão relacionados 

negativamente. 

Em relação ao continente asiático, Franklin Runt, David Saerang (2017), no 

artigo sobre os fatores que influenciam o rácio de adequação de fundos próprios dos 

bancos na Indonésia, os autores estudaram o período correspondente entre 2010 e 2015 

usando 61 bancos como amostra. Para o efeito, foi usada como variável dependente a 

Adequação de capital, e como variáveis independentes, o Crédito em incumprimento, 

gastos com pessoal e Indicadores de qualidade da gestão. Conclui-se que os bancos 

desempenham um papel importante na economia de uma nação, servindo como 

intermediário entre as pessoas com excesso de capital e aquelas que necessitam desse 

mesmo capital. Concluíram que, para que os bancos desempenhem bem as suas funções 

devem manter uma boa adequação de fundos próprios, só assim conseguiram enfrentar 

os riscos que possam surgir.  
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Os autores Jiang et al. (2020), analisaram um painel de 135 bancos, durante o período 

de 2004 até 2017, a base de dados foi o Bankscope, os relatórios anuas dos bancos, e o 

gabinete nacional de estatística da China. O requisito mínimo regulamentar do rácio de 

almofada de capital na China é de 8% desde 2004. Os resultados a que chegaram 

sugeriram, que os bancos com maiores almofadas de capital ficam com uma melhor 

performance para fazer face aos riscos bancários.  

Tabak et al. (2016), no artigo que aborda a estabilidade Financeira e a 

supervisão bancária, utilizaram uma base de dados de 125 países, no período de 2008 

até 2015, empregaram como variável dependente a estabilidade Financeira, sendo 

estatisticamente significativas o ROA, o Risco de incumprimento, e a Margem 

financeira. Concluindo-se que quando um país tem uma forte supervisão bancária, a 

estabilidade de preços, em conjunto com uma maior responsabilização, está 

positivamente relacionada com a estabilidade bancária. Entretanto os bancos 

sistematicamente robustos também parecem ser mais resistentes às crises financeiras.  

No circuito americano segundo Shim (2019), elaborou um estudo tendo como 

base um painel de dados dos bancos dos Estados Unidos da América, no período entre 

1992 e 2011, sendo a variável dependente a Almofada de capital, usando como 

variáveis estatisticamente significativas o ROA; a Dimensão do banco, o Ciclo de 

negócio e a Margem financeira. Os resultados deste artigo referem, ainda, que o ciclo 

económico desempenha um papel importante na determinação de participações de 

capital e níveis de risco. Particularmente encontrou-se uma relação negativa entre o 

ciclo de negócios e a almofada de capital, o que implica que os bancos possam 

aumentar a almofada de capital relativamente aos seus ativos ponderados pelo risco 

durante crises cíclicas. 

Guidara et al. (2013), no artigo sobre almofada de capital, risco e desempenho 

dos bancos no sistema do Canadá, abordaram o mercado de ações no período entre 

1989-2010, para 6 dos maiores bancos canadianos. Apresentaram-se estatisticamente 

significativas a Dimensão do banco e o ROA. Chegou-se à conclusão  
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de que os bancos canadianos estão bem capitalizados, o que ajuda a explicar porque eles 

resistiram tão bem à crise financeira.  

Jokipii & Milne (2011), no artigo sobre a almofada de capital do banco e 

decisões de ajuste de risco construi-se um painel desequilibrado da holding bancária 

(BHC) e do banco comercial dos Estados Unidos (EUA), utilizaram-se dados do 

balanço de 1986 a 2008, examinou-se a relação entre a almofada de capital de curto 

prazos e ajustes de risco de carteira. Utilizou-se como variável dependente a almofada 

de capital, sendo as variáveis estatisticamente significativa, a Dimensão do banco e o 

ROA. 
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5- Metodologia 

5.1 Apresentação da investigação 

A banca desempenha um papel muito importante no desenvolvimento de 

qualquer economia. As entidades financeiras, particularmente as bancárias têm como 

palco a constante tomada de decisões de elevado risco, e permanecem ativas e 

existentes no mercado apenas se fizerem uma gestão adequada desses mesmos riscos.  

A almofada de capital (solvabilidade) do setor bancário afeta a economia do 

país, (de Angola particularmente) e ocupa um lugar de destaque na preocupação dos 

depositantes, dos investidores, analistas, gestores, reguladores, e instituições 

governamentais. No entanto, uma diminuição do nível de confiança nestas entidades 

pode resultar numa corrida inesperada aos depósitos, causando uma crise bancária com 

um efeito cada vez mais generalizado. Daí a necessidade de uma almofada de capital 

adequada a cada instituição e/ou realidade económica. 

Face ao exposto, é importante que nos diferentes países exista uma entidade 

(Banco Central) que regulamente e faça cumprir esses mesmos regulamentos, 

nomeadamente no que respeita aos requisitos mínimos de fundos próprios e respetivas 

almofadas de capital. 

O BNA controla os níveis de solvabilidade/almofada de capital dos bancos, 

com a finalidade de garantir que estes cumpram com o nível mínimo exigido de 8%. 

Desta forma o BNA tem adotado as normas dos acordos de Basileia I, II, e III de forma 

a efetivar um controlo eficaz relativamente aos níveis de solvabilidade, estabelecendo 

como limite mínimo os 8%, ou seja, a relação entre os fundos próprios dos bancos e os 

seus ativos ponderados pelo risco deve ser, no mínimo, de 8% (quanto maior o rácio de 

solvabilidade maior a almofada de capital). Desde 2013 que o Banco Nacional de 

Angola (BNA), tem apresentado as suas demonstrações financeiras de acordo com as 

normas internacionais de contabilidade e de relato financeiro (IFRS). 

Face ao interesse do tema, decidiu-se estudar os principais determinantes da 

almofada de capital dos bancos angolanos durante o período de 2015 a 2018. Por forma  
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a atingir este objetivo, determinou-se a almofada de capital de cada um dos bancos em 

estudo e, seguidamente, estudou-se o contributo dos fatores determinantes dessa 

almofada de capital, utilizando, para o efeito, um modelo linear geral. 

 

5.2 Amostra em estudo 

Das 25 (vinte e cinco) instituições financeiras bancárias, autorizadas a 

desempenhar funções em Angola, foi selecionada uma amostra de 16 instituições, 

listadas na tabela abaixo. Escolheram-se as referidas 16 instituições por serem as que 

mais peso têm dado a economia angolana e apresentam os dados mais completos nos 

seus Balanços e Demonstrações de resultados. Os outros bancos apresentam 

informações limitadas e incompletas, para o estudo que eu venho a desenvolver. A 

amostra em estudo representa, aproximadamente, 80% do produto bancário angolano. 

Por outro lado, decidiu-se estudar um período de 4 anos, de 2015 a 2018, o que resultou 

em 64 observações. 

Neste cenário, para estudar quais os fatores que influenciam a almofada de 

capital recorreram-se aos Relatórios & Contas dos bancos em estudo, onde se tiveram 

em conta variáveis que representam a qualidade de gestão, qualidade de crédito, 

rentabilidade e dimensão dos bancos que operam em angola, como se pode visualizar na 

tabela seguinte. 
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Tabela 1- Bancos incluídos na amostra 

 Nº Nomes dos Bancos incluídos na amostra 

 1 BAI (Banco Angolano de Investimentos). 

 2 Banco (Banco de Poupança e Crédito). 

 3 Banco Atlântico Millennium, SA. 

 4 Banco BCI (Banco de Comercio e Indústria). 

 5 Banco BFA (Banco de Fomento Angola). 

 6 Banco BNI (Banco de Negócios Internacional). 

 7 Banco Sol. 

 8 Banco STDA, SA (Standard Bank Angola, SA). 

 9 Banco Valor, SA. 

 10 Banco YETU. 

 11 BDA (Banco de Desenvolvimento de Angola). 

 12 BEC, SA (Banco Económico, SA). 

 13 BIC (Banco Internacional de Crédito). 

 14 BKA, SA (Banco Keve, SA). 

 15 CGR, SA (Caixa Geral, SA). 

 16 FNBA, SA (Finibanco, SA). 
Fonte: Elaboração própria. 
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Da amostra fazem parte, treze bancos privados, três bancos públicos, e três dos 

bancos privados são sucursais de bancos estrangeiros a operarem no mercado angolano: 

Tabela 2- Bancos privados na amostra 

Nº Nomes dos Bancos privados 

1 BAI (Banco Angolano de Investimentos). 

2 Banco Atlântico Millenium, SA. 

3 Banco BFA (Banco de Fomento Angola). 

4 Banco BNI (Banco de Negócios Internacional). 

5 Banco Sol. 

6 Banco STDA, SA (Standard Bank Angola, SA). 

7 Banco Valor, SA. 

8 Banco YETU. 

9 BEC, SA (Banco Económico, SA). 

10 BIC (Banco Internacional de Crédito). 

11 BKA, SA (Banco KEVE, SA). 

12 CGR, SA (Caixa Geral, SA). 

13 FNBA, SA (Finibanco, SA). 

Fonte: Elaboração própria. 

 



   

34 
 

 

Tabela 3- Bancos públicos na amostra 

Nº Bancos públicos 

1 Banco BPC (Banco de Poupança e Crédito). 

2 BDA (Banco de Desenvolvimento de Angola). 

3 BCI (Banco de Comercio e Indústria). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 4- Sucursais na amostra 

Nº  Sucursais 

1 Banco STDA, SA (Standard Bank Angola, SA). 

2 FNBA, SA (Finibanco, SA). 

3 CGR, SA (Caixa Geral, SA). 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.3 Variáveis em estudo 

A variável dependente (variável a explicar) é a almofada de capital- BUFF, 

que consiste no excesso de capital face ao mínimo regulamentar (8%). 

 

As variáveis independentes (variáveis explicativas) representam: 

• A qualidade de gestão (rácio costin to come – CTIN, relação entre os 

gastos de funcionamento e o produto bancário) e a (relação entre os gastos com 

o pessoal e o produto bancário – CPPB); 

• A qualidade do crédito (relação entre o crédito vencido e o crédito total 

– CVCC) e a relação entre a imparidade e o crédito vencido - IPCV);  

• A rendibilidade (rendibilidade dos ativos – ROA e rendibilidade do 

capital próprio -ROE); 

• A dimensão dos bancos (ativo total logaritimizado – LOGAT). 

 

A justificação da escolha das variáveis inseridas nos quatro grupos é a que se 

segue: 

• A qualidade de gestão avalia se um banco é capaz de gerir eficazmente o 

risco a que está sujeito nas suas diferentes formas, crédito, mercado, operacional, entre 

outros. Para o efeito utilizaram-se os indicadores CTIN e CPPB; 

• A qualidade do crédito reflete a eficiência das políticas e prática seguidas 

pelos bancos. Envolve a classificação dos fatores de risco que o banco pode enfrentar, 

nomeadamente no que respeita ao crédito concedido. Para o efeito recorreu-se aos 

indicadores CVCC e IPCV; 

• A rendibilidade mede a capacidade que o banco tem para conseguir a 

rendibilidade apropriada por forma a expandir ou manter a sua competitividade ao 

longo do tempo.  Para o efeito recorreu-se aos indicadores ROA e ROE. 

Como forma de medir a dimensão dos bancos, à semelhança de outros estudos 

encontrados na literatura, logaritimizou-se o total do ativo das instituições em estudo. 
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Como variável dependente recorre-se a uma variável que caracteriza o nível da 

solvabilidade do banco, nomeadamente a sua almofada de capital. 

 

5.4 Resultados obtidos 

No quadro seguinte apresenta-se a análise descritiva de todas as variáveis 

utilizadas. Para cada variável, são apresentadas a média, o desvio padrão, o valor 

mínimo e o valor máximo. 

 

Quadro 1- Resumo estatístico das variáveis em estudo 

Estatística descritiva 

N Mínimo Máximo Média Erro Desvio 

ROE 64 -,96 1,15 ,1828 ,31211 

ROA 64 -,57 ,84 ,1417 ,22900 

CVCC 64 2,00 69,70 13,2567 11,68500 

IPCV 64 2,00 93,00 27,2475 19,78526 

CPPB 64 ,15 67,60 25,5114 15,71016 

CTIN 64 ,80 82,00 44,0903 17,94302 

BUFF 64 2,00 20,00 7,8438 3,75106 

LOGAT 64 1,00 3,15 1,9606 ,63009 

MF 64 1,10 97,12 30,8373 27,10463 

N válido 

(de lista) 

64     

Fonte: Elaboração própria com base aos dados do SPSS. 
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Os bancos em estudo apresentam, em média uma almofada de capital de 7,8%, 

com um desvio padrão de 3,75%, o que mostra que existe alguma variabilidade entre os 

bancos incluídos na amostra, visto que a dispersão relativa dos dados, medida pelo 

coeficiente de variação (CV), é próxima dos 50%. 

 

No período de estudo, a média de IPCV e CVCC (qualidade do crédito) varia 

muito entre os bancos e períodos selecionados. O IPCV apresenta uma média de 

27,25%, o valor mínimo de 2%, o valor máximo de 93% e o desvio padrão de 19,79%, 

revelando uma assinalável dispersão relativa dos dados (CV=72,6%); já o CVCC 

apresenta uma média de 13,26%, um valor mínimo de 2%, um valor máximo de 69,7%, 

e um desvio padrão de 11,69%, revelando também uma alta dispersão relativa dos dados 

(CV=88,2%). 

Por outro lado, a média da dimensão do banco (LOGAT) é 1,96%, com valor 

mínimo de 1% e valor máximo de 3,15%. 

Relativamente ao CTIN (eficiência bancária) a média é de 44,1%, enquanto o 

desvio padrão se situa nos 17,9%. O ROE e o ROA apresentam grande variabilidade 

nos anos em estudo, tendo em conta a presente amostra de bancos. A média do ROE é 

de 0,18%, enquanto a média do ROA é de 0,14%. 

Para modelar a relação entre a variável dependente, Buff, e as restantes 

variáveis, recorreu-se a um modelo linear geral, através do procedimento do GLM 

Univariate do SPSS. As estimativas dos parâmetros são apresentadas na tabela seguinte. 
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Quadro 2- Relação entre a variável Buff e as variáveis explicativas 

 Variável dependente: 
BUFF 

      

Parâmetro  B Erro   Sig. Intervalo de confiança 
95% 

          

    t   Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Intercepto  12,11 2,395  5,056 0 7,269 16,951  

ROE  1,755 1,923  0,912 0,367 -2,132 5,641  

ROA  -3,995 2,134  -
1,872 

0,069 -8,308 0,318  

CVCC  0,075 0,05  1,506 0,14 -0,026 0,175  

IPCV  -0,057 0,087  -2,79 0,043 -0,081 0,01  

CPPB  0,02 0,037  0,548 0,587 -0,054 0,094  

CTIN  -0,118 0,034  -3,48 0,001 -0,187 -0,049  

LOGAT  0,148 0,939  0,158 0,875 -1,75  2,047  

MF  0,011 0,03  0,363 0,719 -0,049 0,071  

Fonte: Elaboração própria com base aos dados do SPSS. 

 

Os resultados indicam que a relação entre a imparidade e o crédito vencido - 

IPCV e a relação entre as despesas de funcionamento do banco e o seu produto bancário 

– CTIN se apresentaram estatisticamente significativas nas almofadas de capital dos 

bancos angolanos. 

O cost-income ratio (CTIN), representa o rácio entre as despesas 

administrativas do banco e o seu produto bancário. Este rácio mede a eficiência da 

gestão do banco, pelo que era esperado que houvesse um impacto negativo na almofada 

de capital dos bancos, o que veio a verificar-se. Bancos menos eficientes deverão deter 

maiores níveis de solvabilidade (almofadas de capital). 
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O IPCV mede a relação entre a imparidade e o crédito vencido, pelo que era 

esperado que houvesse um impacto negativo na almofada de capital dos bancos, o que 

veio a verificar-se. Bancos que apresentem um maior valor de imparidades, no seu 

balanço, face ao crédito vencido deverão deter menores níveis de solvabilidade 

(almofadas de capital). 

Por norma, os bancos com maior índice de incumprimento têm de apresentar 

almofadas de capital maiores. Por outro lado, o crédito vencido afeta, indiretamente, 

resultados, pois o seu aumento implica a constituição de mais provisões (imparidade) e 

que tal procedimento resulta numa redução nos resultados do período, podendo originar 

uma menor contribuição, ou até uma diminuição das almofadas de capital dos bancos. 

Daí que o resultado obtido apresente uma relação negativa entre o sinal da variável – 

Almofada de capital e o sinal da variável IPCV. 

A partir dos dados deste estudo não foi possível encontrar um contributo 

estatisticamente significativo das variáveis ROE, ROA, CVCC, CPPB, LOGAT e MF, 

para a almofada de capital dos bancos angolanos (BUFF). 

Desde o surgimento dos acordos de Basileia, a almofada de capital mostrou-se 

como um tema indispensável na análise das entidades financeiras. No entanto à 

semelhança da revisão da literatura utilizada na presente tese, há como denominador 

comum a utilização da almofada de capital como variável dependente. Por mais que os 

estudos tenham sido desenvolvidos em diferentes partes do mundo, todos têm, em 

comum estudar as almofadas de capital da banca, ou seja o excesso de capital face ao 

mínimo recomendado pela entidade de supervisão. 

Em face desta importância os profissionais da área e os diferentes agentes 

interessados na temática tentam perceber os fatores determinante das almofadas de 

capital, a fim de ajudar as instituições financeiras, na avaliação dos riscos assumidos. 

Os principais artigos nesta temática foram Lindiquist (2003); Boucinha & Ribeiro 

(2007) Fonseca & González (2009); Ataci & Gursoy (2012); Shim (2012);Kontbay & 

Kasman (2015) e Moudud-Ul-Huq (2018). 
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6- Conclusões 

Esta tese visa contribuir para o estudo e conhecimento da realidade quase 

desconhecida do sector bancário angolano, estuda os determinantes da almofada de 

capital, utilizando a abordagem do modelo linear geral. De destacar que o BNA (Banco 

nacional de Angola), na qualidade de banco central constitui a principal entidade que 

assegura a prevenção do valor da moeda e está ao lado das melhores práticas, 

incorporando-as nos processos quando adequados, de modo a permitir aos bancos 

permanecerem flexíveis e competitivos. 

Em relação à realidade angolana, as regras estabelecidas pelos acordos de 

Basileia I, II, e III têm sido de elevada importância, e a atividade de supervisão 

angolana orienta-se pelos idênticos princípios internacionalmente executados, 

envolvendo o já referido valor de 8% como o indicador mínimo de solvabilidade. Nesta 

conjuntura, tendo em conta a grande dimensão do país, é imensa a variedade de 

instituições bancárias a atuar em diferentes secções de negócio. Seguindo o pressuposto 

de que a variedade tem implicações na solidez de cada estabelecimento, nos graus de 

risco que se está sujeita e, também, na composição financeira/contabilística devendo ter 

para proteger a permanência, o rácio de 8%, institucionalizado oficialmente pelos meios 

de supervisão como indispensável e suficiente de modo que a instituição disponha de 

consentimento para atuar no mercado. 

Esta questão causou a evolução desta tese, que está dividida em etapas, que 

são: a primeira etapa a introdutória, a segunda etapa  em que se fez um enquadramento 

geral sobre a supervisão bancária e uma breve abordagem sobre a situação dos bancos 

angolanos após 2018 (o período que termina o nosso estudo), devido a recente 

pandemia do COVID19 que tem atingido o mundo em termos globais; na terceira etapa 

abordaram-se os riscos do sector bancário, os acordos de Basileia, e a supervisão 

bancária em Angola; na quarta etapa foi feita a revisão da literatura; seguidamente fez-

se a análise empírica, finalizando-se com as conclusões. 
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Recorrendo a um modelo linear geral verificámos que, para os dados da 

amostra em estudo, as variáveis que se apresentaram estatisticamente significativas nas 

almofadas de capital dos bancos angolanos são a relação entre a imparidade e o crédito 

vencido - IPCV e a relação entre as despesas de funcionamento do banco e o seu 

produto bancário – CTIN. 

Por norma, os bancos com maior índice de incumprimento têm de mostrar 

almofadas de capital maiores. Por outro lado, o crédito vencido afeta, indiretamente, os 

resultados, pois o seu aumento implica a constituição de mais provisões (imparidades) e 

que tal procedimento resulta numa diminuição nos resultados do período, podendo 

originar uma menor contribuição, ou até um decréscimo das almofadas de capital dos 

bancos. Daí que o resultado obtido apresente uma relação negativa entre o sinal da 

variável – Almofada de capital e o sinal das variável IPCV. 

A pesquisa realizada possibilitou dar resposta ao objetivo inicial: Analisar os 

fatores determinantes das almofadas de capital dos bancos angolanos. Entretanto, é 

interessante dar seguimento a esta vertente de investigação. Neste sentido, apontam-se 

as seguintes propostas de investigações futuras: 

• Considerando uma amostra em estudo maior (tendo em conta os 16 

bancos com atividade em angola e bancos de um país vizinho), seria possível analisar o 

impacto de variáveis externas ao banco, como é o caso do Produto Interno Bruto, Taxa 

de Inflação e Níveis de Desemprego. 

• Com a mesma amostra de bancos, alargar o período em estudo, tendo em 

conta os dados posteriores a 2018, no sentido de analisar o impacto da pandemia – 

COVID19 nas almofadas de capital da banca angolana. 

• A extensão do atual estudo a outros estabelecimentos (instituições) do 

país e mesmo de outro país vizinho, possibilitando aprofundar o estudo, averiguando a 

eventual presença de diferenças entre os dados das Demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas. 
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