
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUTIVO N.º 12/2019 
de 28 de Agosto 

 

ASSUNTO: SISTEMA FINANCEIRO 
                  - Títulos e Valores Mobiliários 
 

Considerando a entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2018, da Norma Internacional 

de Relato Financeiro 9 – Instrumentos Financeiros, a qual substitui a Norma 
Internacional de Contabilidade 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 

e Mensuração. 

Havendo a necessidade de se proceder a revisão do Instrutivo n.º 09/2016, de 

08 de Agosto, sobre títulos e valores mobiliários. 

Considerando que o presente Instrutivo não pretende efectuar quaisquer 

interpretações das Normas Internacionais de Contabilidade/Normas 
Internacionais de Relato Financeiro, sendo essas desenvolvidas exclusivamente 

pelo IFRS Interpretations Committee e emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB). 

Nos termos das disposições combinadas do artigo 21.º e do artigo 51.º, ambos 
da Lei n.º 16/10 de 15 de Julho – Lei do Banco Nacional de Angola, e do artigo 

93.º da Lei n.º 12/15 de 17 de Junho – Lei de Bases das Instituições Financeiras. 

 
DETERMINO:  
 
1. Objecto 
O presente Instrutivo estabelece os procedimentos que as Instituições 

Financeiras Bancárias devem observar no reconhecimento e mensuração de 
títulos e valores mobiliários, adiante abreviadamente designados por títulos, nos 

termos previstos pela Norma Internacional de Relato Financeiro 9 – Instrumentos 
Financeiros, adiante abreviadamente designada por IFRS 9. 
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2. Âmbito 
O presente Instrutivo é aplicável às Instituições Financeiras Bancárias sob 

supervisão do Banco Nacional de Angola, nos termos e condições previstos na 
Lei de Bases das Instituições Financeiras, adiante abreviadamente designadas 

por Instituições. 
 

3. Definições 
Sem prejuízo das definições estabelecidas na Lei de Bases das Instituições 

Financeiras, para efeitos do presente Instrutivo, entende-se por:  
3.1 Activo Financeiro: qualquer activo que seja: 

a) Dinheiro; 
b) Um instrumento de capital próprio de uma outra entidade; 

c) Um direito contratual de: 
i. Receber dinheiro ou outro activo financeiro de outra 

entidade, ou 
ii. Trocar activos financeiros ou passivos financeiros com outra 

entidade em condições que sejam potencialmente 

favoráveis para a Instituição. 
d) Um contrato que será ou poderá ser liquidado através de 

instrumentos de capital próprio da própria Instituição e que seja: 
i. Um derivado que será ou poderá ser liquidado de forma 

diferente da troca de uma quantia fixa em dinheiro ou outro 
activo financeiro por um número fixo dos instrumentos de 

capital próprio da própria Instituição. Para esta finalidade, os 
instrumentos de capital próprio da própria Instituição não 

incluem instrumentos que sejam eles próprios contratos para 
futuro recebimento ou entrega dos instrumentos de capital 

próprio da própria Instituição; ou 
ii. Um não derivado para o qual a Instituição esteja ou possa 

estar obrigada a receber um número variável dos 
instrumentos de capital próprio da própria Instituição. 
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3.2 Activo Financeiro Mensurado ao Custo Amortizado: activo 
financeiro que satisfaz simultaneamente as seguintes condições: 

a) O activo financeiro é detido no âmbito de um modelo de negócios 
cujo objectivo consiste em deter activos financeiros com o intuito 

de recolher fluxos de caixa contratuais; e 
b) Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas 

definidas, a fluxos de caixa que são apenas reembolsos de capital 
e pagamentos de juros sobre o capital em dívida. 

3.3 Activo Financeiro Mensurado ao Justo Valor Através de Outro 
Rendimento Integral: activo financeiro que satisfaz simultaneamente 

as seguintes condições: 

a) O activo financeiro é detido no âmbito de um modelo de negócios 
cujo objectivo seja alcançado através da recolha de fluxos de 

caixa contratuais e da venda de activos financeiros; e, 
b) Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas 

definidas, a fluxos de caixa que são apenas reembolsos de capital 
e pagamentos de juros sobre o capital em dívida. 

3.4 Activo Financeiro Adquirido ou Originado em Imparidade de 
Crédito: activo financeiro adquirido ou originado em imparidade de 

crédito no momento do reconhecimento inicial. 
3.5 Compromisso Firme: um acordo vinculativo para a troca de uma 

quantidade especificada de recursos a um preço especificado numa data 
ou datas futura(s) especificada(s). 

3.6 Custo Amortizado: quantia pela qual o activo financeiro ou o passivo 
financeiro é mensurado no reconhecimento inicial deduzida dos 

reembolsos de capital, acrescida ou deduzida da amortização acumulada 
usando o método da taxa de juro efectiva de qualquer diferença entre 

essa quantia inicial e a quantia à data do vencimento, e, para os activos 

financeiros, ajustada por eventuais provisões para perdas. 
3.7 Custos de Transacção: custos incrementais que sejam directamente 

atribuíveis à aquisição, emissão ou alienação de um activo financeiro ou 
de um passivo financeiro. Um custo incremental é um custo que não teria 

sido incorrido se a entidade não tivesse adquirido, emitido ou alienado o 
instrumento financeiro. 
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3.8 Data de Reclassificação: corresponde ao primeiro dia do primeiro 
período de relato subsequente a uma alteração no modelo de negócios 

que dê origem a uma reclassificação de activos financeiros por parte de 
uma entidade. 

3.9 Derivado: instrumento financeiro ou outro contrato dentro do âmbito 
da IFRS 9 para o qual se verifique cumulativamente as seguintes 

características: 
a) O seu valor altera-se em resposta à alteração numa taxa de juro, 

preço de instrumento financeiro, preço de mercadoria, taxa de 
câmbio, índice de preços ou de taxas, notação de crédito ou 

índice de crédito, ou outra variável, desde que, no caso de uma 

variável não financeira, essa variável não seja específica de uma 
das partes do contrato; 

b) Não requer qualquer investimento líquido inicial ou requer um 
investimento líquido inicial que é inferior ao que seria exigido 

para outros tipos de contratos que se esperaria que tivessem 
uma resposta semelhante às alterações nos factores de 

mercado; e 
c) É liquidado numa data futura. 

3.10 Desreconhecimento: remoção de um activo financeiro ou de um 
passivo financeiro anteriormente reconhecido do balanço de uma 

entidade. 
3.11 Elemento Coberto: activo, passivo, compromisso firme, transacção 

prevista ou investimento líquido numa unidade operacional estrangeira 
que (i) expõe a entidade ao risco de alterações no justo valor ou nos 

fluxos de caixa futuros e (ii) foi designado como estando coberto. 
3.12 Instrumento de Capital Próprio: qualquer contrato que evidencie um 

interesse residual nos activos de uma entidade após dedução de todos 

os seus passivos. 
3.13 Instrumento de Cobertura: os seguintes instrumentos podem ser 

designados como um instrumento de cobertura: 
a) Um derivado mensurado pelo justo valor, com excepção de opções 

subscritas, a não ser que estas sejam designadas como uma 
compensação de uma opção comprada, nomeadamente embutida 
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noutro instrumento financeiro (a título ilustrativo, uma opção de 
compra subscrita usada para cobrir um passivo resgatável); 

b) Um activo financeiro não derivado ou um passivo financeiro não 
derivado mensurado pelo justo valor através dos resultados, desde 

que não se trate de um passivo financeiro designado pelo justo 
valor através dos resultados relativamente ao qual a quantia da 

respectiva alteração no justo valor que seja atribuível a alterações 
do seu risco de crédito seja apresentada em outro rendimento 

integral; e, 
c) A componente de risco cambial de um activo financeiro não 

derivado ou de um passivo financeiro não derivado destinado a 

uma cobertura de risco cambial, desde que não se trate de um 
investimento num instrumento de capital próprio em relação ao 

qual a Instituição tenha optado por apresentar as alterações no 
justo valor em outro rendimento integral. 

3.14 Instrumento Financeiro: qualquer contrato que dê origem a um activo 
financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de 

capital próprio de uma outra entidade. 
3.15 Justo Valor: preço que seria recebido pela venda de um activo ou pago 

para transferir um passivo numa transacção ordenada entre participantes 
no mercado, não relacionados entre si, à data da mensuração. 

3.16 Mercado Activo: mercado no qual ocorrem transacções do activo ou 
passivo com frequência e volume suficientes para fornecer informação 

sobre preços de forma contínua. 
3.17 Método da Taxa de Juro Efectiva: método utilizado para calcular o 

custo amortizado de um activo financeiro ou de um passivo financeiro e 
na atribuição e reconhecimento do rendimento de juros ou dos gastos 

com juros nos resultados, durante o período relevante. 

3.18 Modelo de Negócio: reflecte a forma como os grupos de activos 
financeiros são geridos em conjunto de forma a atingir um determinado 

objectivo de negócio. 
3.19 Passivo Financeiro: qualquer passivo que seja: 

a) Uma obrigação contratual de: 
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i. Entregar dinheiro ou outro activo financeiro a uma outra 
entidade, ou; 

ii. Trocar activos financeiros ou passivos financeiros com outra 
entidade em condições que sejam potencialmente 

desfavoráveis para a Instituição. 
b) Um contrato que será ou poderá ser liquidado nos instrumentos 

de capital próprio da Instituição e que seja: 
i. Um não derivado para o qual a Instituição esteja ou possa 

estar obrigada a entregar um número variável de 
instrumentos de capital próprio da própria Instituição, ou; 

ii. Um derivado que será ou poderá ser liquidado de forma 

diferente da troca de uma quantia fixa em dinheiro ou outro 
activo financeiro por um número fixo dos instrumentos de 

capital próprio da própria Instituição. Para esta finalidade, os 
instrumentos de capital próprio da Instituição não incluem 

instrumentos que sejam eles próprios contratos para futuro 
recebimento ou entrega dos instrumentos de capital próprio 

da Instituição. 
3.20 Perda de Crédito: diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais 

que sejam devidos a uma Instituição de acordo com o estabelecido 
contratualmente e todos os fluxos de caixa que a Instituição espera 

receber, descontados à (i) taxa de juro efectiva original, ou (ii) taxa de 
juro efectiva ajustada pelo crédito para activos financeiros adquiridos ou 

originados em imparidade de crédito. 
3.21 Perdas de Crédito Esperadas: média ponderada das perdas de 

crédito, utilizando como ponderadores os respectivos riscos de ocorrência 
de um incumprimento. 

3.22 Perdas de Crédito Esperadas ao Longo da Duração do 

Instrumento: corresponde às perdas de crédito esperadas resultantes 
de todos os possíveis incumprimentos ao longo da duração esperada de 

um instrumento financeiro. 
3.23 Perdas de Crédito Esperadas num Prazo de 12 (Doze) Meses: 

corresponde à parte das perdas de crédito esperadas ao longo da 
duração do instrumento que representa as perdas de crédito esperadas 
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que resultam de situações de incumprimento relativamente a um 
instrumento financeiro susceptíveis de ocorrer no prazo de 12 (doze) 

meses a contar da data de relato. 
3.24 Provisão para Perdas: corresponde à: 

a) Provisão para perdas de crédito esperadas em activos financeiros 
mensurados ao custo amortizado, contas a receber de locações 

e os activos resultantes de contractos; 
b) Imparidade acumulada para activos financeiros mensurados ao 

justo valor através de outro rendimento integral; e 
c) Provisão para perdas de crédito esperadas em compromissos de 

concessão de empréstimo e contratos de garantia financeira. 

3.25 Taxa de Juro Efectiva: taxa que desconta exactamente os pagamentos 
ou recebimentos de caixa futuros estimados ao longo da duração 

esperada do activo financeiro ou do passivo financeiro para o valor 
contabilístico bruto de um activo financeiro ou ao custo amortizado de 

um passivo financeiro. 
3.26 Taxa de Juro Efectiva Ajustada pelo Crédito: taxa que desconta 

exactamente os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados 
durante a duração esperada do instrumento financeiro ao custo 

amortizado de um activo financeiro adquirido ou originado em 
imparidade de crédito. 

3.27 Transacção Prevista: uma transacção futura que não é objecto de um 
compromisso mas que se prevê ocorrer. 

3.28 Valor Contabilístico Bruto de um Activo Financeiro: custo 
amortizado de um activo financeiro, antes do ajustamento para ter em 

consideração qualquer provisão para perdas. 
 
4. Reconhecimento e Desreconhecimento 

4.1 As Instituições devem reconhecer os títulos no Balanço quando, e 

somente quando, se tornam parte nas disposições contratuais do 
instrumento financeiro em questão.  

4.2 As Instituições devem desreconhecer os títulos do Balanço quando, e 
somente quando, os direitos contratuais sobre os fluxos de caixa dos 



 
 
 
 
 

CONTINUAÇÃO DO INSTRUTIVO Nº 12/2019 Página 8 de 23 
  

mesmos expirarem ou se ocorrer a sua transferência e esta se qualificar 
para o desreconhecimento.  

4.3 As Instituições devem considerar os requisitos descritos no Anexo I do 
presente Instrutivo para avaliar as condições de desreconhecimento de 

um título. 
 
5. Critérios de Classificação 
Com excepção dos títulos designados no momento do reconhecimento inicial na 

categoria de activos financeiros ao justo valor através dos resultados, as 
Instituições devem classificar os títulos tendo em consideração, 

simultaneamente:  
a) As características dos fluxos de caixa contratuais dos títulos em 

questão; e 
b) O modelo de negócios da Instituição para gerir os títulos. 

 

6. Classificações e Reclassificações  

6.1 As Instituições devem classificar os títulos nas seguintes categorias:  
a) Activos financeiros ao justo valor através dos resultados; 

b) Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento 
integral; e, 

c) Activos financeiros ao custo amortizado.  
6.2 As Instituições devem mensurar os títulos pelo justo valor através dos 

resultados, excepto se forem mensurados pelo custo amortizado ou pelo 
justo valor através de outro rendimento integral. Contudo, as Instituições 

podem optar irrevogavelmente, no reconhecimento inicial de 
investimentos em instrumentos de capital próprio que (i) não sejam 

detidos para negociação e/ou (ii) que não sejam uma retribuição 

contingente reconhecida por um adquirente numa concentração de 
actividades empresariais à qual se aplique a Norma Internacional de 

Relato Financeiro 3 – Concentrações de actividades empresariais, por 
apresentar as alterações subsequentes no justo valor desses 

instrumentos em outro rendimento integral. 
6.3 As Instituições podem, no reconhecimento inicial, designar 

irrevogavelmente um título como mensurado pelo justo valor através dos 
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resultados se tal eliminar ou reduzir significativamente uma incoerência 
na mensuração ou no reconhecimento que de outra forma resultaria da 

mensuração de activos ou passivos ou do reconhecimento de ganhos e 
perdas sobre os mesmos em diferentes bases. 

6.4 As Instituições devem observar os requisitos estabelecidos no Anexo II 
do presente Instrutivo relativos a reclassificações de títulos entre as 

categorias referidas no ponto anterior.  
 

7. Mensuração Inicial  
7.1 As Instituições devem mensurar inicialmente os títulos ao seu justo valor 

acrescido dos custos de transacção que sejam directamente atribuíveis à 
sua aquisição ou emissão, sempre que os títulos não estejam 

classificados na categoria de activos financeiros ao justo valor através 
dos resultados. 

7.2 Os custos de transacção incluem honorários e comissões pagas a agentes 
(incluindo empregados que actuem como agentes de venda), 

consultores, corretores e operadores de mercado, taxas cobradas por 

agências reguladoras e bolsas de valores mobiliários, e taxas e impostos 
devidos pela transferência. Os custos de transacção não incluem prémios 

ou descontos de títulos de dívida, custos de financiamento, custos 
internos administrativos ou custos de detenção. 

7.3 As Instituições devem registar os custos de transacção da seguinte 
forma: 

a)  Para os títulos de dívida mensurados ao custo amortizado ou ao 
justo valor através de outro rendimento integral, os custos de 

transacção devem ser incluídos no cálculo da taxa de juro efectiva 
e devem ser, por conseguinte, reconhecidos gradualmente em 

resultados até à maturidade do respectivo título; 
b)  Para os instrumentos de capital próprio designados ao justo valor 

através de outro rendimento integral, os custos de transacção 
devem permanecer em capital próprio e não devem ser 

subsequentemente reclassificados para resultados; e  
c)  Para os títulos classificados na categoria de activos financeiros ao 

justo valor através dos resultados, os custos de transacção devem 
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ser reconhecidos imediatamente em resultados, quando do seu 
reconhecimento inicial. 

 

8. Mensuração Subsequente 

8.1 Após o reconhecimento inicial, e atendendo às respectivas categorias de 
classificação, as Instituições devem mensurar os títulos pelo:  

a) Custo amortizado; 
b) Justo valor através de outro rendimento integral; ou, 

c) Justo valor através dos resultados. 
8.2 Os títulos designados como elementos cobertos devem ser mensurados 

segundo os requisitos da contabilidade de cobertura. 
8.3 As Instituições devem aplicar os requisitos de imparidade, definidos no 

Anexo III do presente Instrutivo, aos títulos classificados nas categorias 
de activos financeiros ao custo amortizado e activos financeiros ao justo 

valor através de outro rendimento integral. 
 

9. Mensuração ao Justo Valor 
As Instituições devem observar a hierarquia de apuramento do justo valor 

descrita na Norma Internacional de Relato Financeiro 13 – Mensuração ao justo 
valor para efeitos de mensuração do justo valor dos títulos. 
 

10. Disposição Transitória  

As Instituições devem estar em conformidade com o disposto no presente 
Instrutivo até 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação. 

11. Disposições Finais 
11.1 O presente Instrutivo não dispensa a consulta das Normas 

Internacionais de Contabilidade/Normas Internacionais de Relato 
Financeiro ou International Accounting Standards/International 
Financial Reporting Standards, adiante abreviadamente designadas por 

IAS/IFRS. 
11.2 Sempre que se verifiquem divergências entre o presente Instrutivo e as 

IAS/IFRS, devem prevalecer as normas emitidas pelo IASB. 
 

 



 
 
 
 
 

CONTINUAÇÃO DO INSTRUTIVO Nº 12/2019 Página 11 de 23 
  

12. Dúvidas e omissões 
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente 

Instrutivo serão resolvidas pelo Banco Nacional de Angola. 
 

13. Revogação 
Fica revogada toda a regulamentação que contrarie o disposto no presente 

Instrutivo, nomeadamente o Instrutivo n.º 09/2016, de 8 de Agosto. 
 

14. Entrada em vigor 
O presente Instrutivo entra em vigor na data da sua publicação. 
 

PUBLIQUE-SE. 
 

Luanda, 28 de Agosto de 2019. 

                                           O GOVERNADOR 
 

                 JOSÉ DE LIMA MASSANO

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

Desreconhecimento 

Parte 1 – Enquadramento 
1. As Instituições devem considerar na avaliação de desreconhecimento dos 

títulos os requisitos abaixo indicados.  
2. Para efeitos do número anterior, as Instituições devem verificar se os 

requisitos de desreconhecimento abaixo indicados são aplicados a parte ou 
à totalidade de um determinado título (ou grupo de títulos semelhantes). 

 

 
 

 

 
 

 

Os direitos aos fluxos de caixa 
do activo expiraram?

Não

A instituição transferiu os seus 
direitos a receber os fluxos de 

caixa do activo?

Não

A instituição assumiu uma obrigação de 
pagar os fluxos de caixa do activo de 
acordo com as condições previstas no 

parágrafo 3.2.5 da IFRS 9? 

A instituição transferiu 
substancialmente todos os riscos e 

benefícios associados à propriedade do 
activo?

Sim

A instituição reteve substancialmente 
todos os riscos e benefícios associados à 

propriedade do activo?

Não

Não

A instituição reteve o controlo do 
activo?

A instituição deve continuar a reconhecer o activo na medida do seu envolvimento continuado.

Sim

A instituição deve 
desreconhecer o 

activo.

Não

Sim

Sim

Si
m A instituição deve 

continuar a reconhecer
o activo.

Não

Sim
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Parte 2 – Avaliação da Transferência dos Riscos e Benefícios da 
Propriedade do Título 
 

1. As Instituições devem considerar que ocorre uma transferência dos riscos e 

benefícios associados à propriedade de um determinado título, entre outras, 
nas seguintes situações: 
 

a) Venda incondicional de um título; 

b) Venda de um título em conjunto com uma opção de recompra do 
mesmo pelo seu justo valor na data de recompra; e 

c) Venda de um título em conjunto com uma opção de venda ou de 
compra que esteja significativamente out of the money (i.e., uma 

opção que está tão out of the money que é altamente improvável que 
passe a estar in the money antes de expirar). 

2. Se as Instituições transferirem substancialmente todos os riscos e benefícios 
associados à propriedade de um título, não devem voltar a reconhecer, num 

período futuro, esse título, excepto nas situações em que voltem a adquirir 
esse título no âmbito de uma nova transacção. 

 

Parte 3 – Retenção dos Riscos e Benefícios Associados à Propriedade 
do Título 
 

As Instituições devem considerar que ocorre uma retenção dos riscos e benefícios 
associados à propriedade de um determinado título, entre outras, nas seguintes 

situações: 
a)  Transacção de venda e recompra em que o preço de recompra é um 

preço fixo ou o preço de venda acrescido de um retorno do mutuante; 
b)  Acordo de empréstimo de títulos; 

c)  Venda de um título em conjunto com um total return swap que 
transfere a exposição ao risco de mercado de volta para as 

Instituições; e 

d)  Venda de um título em conjunto com uma opção de venda ou de 
compra que esteja significativamente in the money. 
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Parte 4 – Avaliação da Transferência do Controlo Sobre o Título 
1.  As Instituições devem avaliar as situações em que não detêm o controlo 

sobre um determinado título na sequência de uma transferência desse 
controlo. 

2. As Instituições não retêm o controlo do título se a entidade que recebe a 
transferência tiver capacidade prática para vender o título transferido. Tal 

capacidade verifica-se se a entidade puder vender o título transferido num 
mercado activo ou a um terceiro não relacionado e for capaz de exercer 

essa capacidade unilateralmente e sem impor restrições adicionais à 
transferência. 

3.  Para efeitos do número anterior, as Instituições devem ter em consideração 
as seguintes situações: 

a)  Um direito contratual de alienar o título transferido tem pouco efeito 

prático se não houver mercado para o título transferido; e 
b)  A capacidade para alienar o título transferido tem pouco efeito prático 

se não puder ser exercida livremente. 
3.  Ainda que a entidade que recebe a transferência tenha uma probabilidade 

reduzida de vender o activo transferido, tal não significa, em si mesmo, que 
a Instituição tenha retido o controlo do título transferido. 

4.  As Instituições devem considerar que retêm o controlo do activo nas 
situações em que existe uma opção de venda ou uma garantia que impeçam 

a entidade que recebe a transferência de vender o activo transferido.  
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ANEXO II 
Reclassificações 

Parte 1 – Enquadramento 

1. As Instituições podem proceder a reclassificações de títulos quando, e 

somente quando, alterarem o modelo de negócios de gestão de activos 
financeiros. 

2. As Instituições não devem reclassificar passivos financeiros. 
3. Não devem ser consideradas como alterações ao modelo de negócios:  

a) Alterações de intenções relativamente a determinados títulos (mesmo 
em situações de alterações significativas das condições de mercado); 

b) O desaparecimento temporário de um mercado específico para os 
títulos; e 

c) Uma transferência de títulos entre partes da entidade com diferentes 

modelos de negócios.  
4. Nas situações em que as Instituições procedam à reclassificação de títulos, 

devem aplicar a reclassificação prospectivamente a partir da data de 
reclassificação, sendo que as Instituições não devem reexpressar quaisquer 

ganhos, perdas (incluindo os ganhos ou as perdas por imparidade) ou juros 
anteriormente reconhecidos. 

 
Parte 2 – Reclassificação da Categoria de Justo Valor Através de Outro 

Rendimento Integral Para a Categoria de Custo Amortizado 

1. Se uma Instituição reclassificar um título da categoria de justo valor através 

de outro rendimento integral para a categoria de custo amortizado, o título 
deve ser reclassificado pelo seu justo valor na data de reclassificação.  

2. O ganho ou perda acumulada anteriormente reconhecida em outro 
rendimento integral deve ser removido do capital próprio e ajustado em 

função do justo valor do título à data de reclassificação. Como resultado, o 
título é mensurado na data de reclassificação como se tivesse sido sempre 

mensurado ao custo amortizado.  
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3. A taxa de juro efectiva e a mensuração das perdas de crédito esperadas 
não devem ser ajustadas como resultado da reclassificação.  

 
Parte 3 – Reclassificação da Categoria de Justo Valor Através de Outro 

Rendimento Integral para a Categoria de Justo Valor Através dos 
Resultados  

1. Se uma Instituição reclassificar um título da categoria de justo valor através 
de outro rendimento integral para a categoria de justo valor através dos 

resultados, o título continua a ser mensurado ao seu justo valor.  
2. O ganho ou perda acumulada anteriormente reconhecida em outro 

rendimento integral deve ser reclassificada do capital próprio para 
resultados como um ajustamento de reclassificação na data de 

reclassificação. 

 
Parte 4 – Reclassificação da Categoria de Custo Amortizado Para a 

Categoria de Justo Valor Através dos Resultados  

1. Se uma Instituição reclassificar um título da categoria de custo amortizado 

para a categoria de justo valor através dos resultados, o seu justo valor 
deve ser mensurado na data de reclassificação.  

2. Qualquer ganho ou perda resultante da diferença entre o anterior custo 
amortizado do título e o seu justo valor deve ser reconhecido nos 

resultados. 
 

Parte 5 – Reclassificação da Categoria de Custo Amortizado Para a 
Categoria de Justo Valor Através de Outro Rendimento Integral  

1. Se uma Instituição reclassificar um título da categoria de custo amortizado 
para a categoria de justo valor através de outro rendimento integral, o seu 

justo valor deve ser mensurado na data de reclassificação. 
2. Qualquer ganho ou perda resultante da diferença entre o anterior custo 

amortizado do título e o seu justo valor deve ser reconhecido em outro 

rendimento integral.  



 
 
 
 
 
 

CONTINUAÇÃO DO INSTRUTIVO Nº 12/2019 Página 17 de 23 
  

3. A taxa de juro efectiva e a mensuração das perdas de crédito esperadas 
não devem ser ajustadas como resultado da reclassificação.  

 
Parte 6 – Reclassificação da Categoria de Justo Valor Através dos 

Resultados Para a Categoria de Custo Amortizado 

Se uma Instituição reclassificar um título da categoria de justo valor através dos 

resultados para a categoria de custo amortizado, o seu justo valor na data de 
reclassificação deve tornar-se o seu novo valor contabilístico bruto.  

 
Parte 7 – Reclassificação da Categoria de Justo Valor Através dos 

Resultados Para a Categoria de Justo Valor Através de Outro 
Rendimento Integral  

Se uma Instituição reclassificar um título da categoria de justo valor através dos 

resultados para a categoria de justo valor através de outro rendimento integral, 
o título deve continuar a ser mensurado pelo seu justo valor.  
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ANEXO III 
Perdas de Crédito Esperadas 

Parte 1 – Enquadramento Geral 

1. As Instituições devem reconhecer uma provisão para perdas de crédito 
esperadas, para os títulos que sejam classificados nas categorias de activos 

financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao justo valor através de 
outro rendimento integral. 

2. Sob reserva do disposto no número 1 da Parte 3 do presente Anexo, em 
cada data de relato: 

a) As Instituições devem mensurar a provisão para perdas relativamente 
a um título por uma quantia igual às perdas de crédito esperadas ao 

longo da sua duração se o risco de crédito associado a esse título tiver 
aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial; 

b) Se o risco de crédito associado a um título não tiver aumentado 
significativamente desde o reconhecimento inicial, as Instituições 

devem mensurar a provisão para perdas relativa a esse título por uma 
quantia equivalente às perdas de crédito esperadas num prazo de 12 

meses. 

3. Se uma Instituição tiver mensurado a provisão para perdas de um título por 
uma quantia igual às perdas de crédito esperadas ao longo da sua duração 

no período de relato anterior mas determinar na data de relato corrente que 
a alínea a) do número 2 da Parte 1 do presente Anexo deixou de verificar-

se, a Instituição deverá mensurar a provisão para perdas relativas ao título 
em questão por uma quantia equivalente às perdas de crédito esperadas 

num prazo de 12 meses na data de relato corrente. 
 

Parte 2 - Determinação de Aumentos Significativos no Risco de Crédito 

1. Em cada data de relato, as Instituições deverão avaliar se o risco de crédito 
associado a um determinado título aumentou significativamente desde o 

reconhecimento inicial. 
2. Para proceder à avaliação referida no número anterior, as Instituições 

devem considerar, no mínimo, os seguintes aspectos: 
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a) Alterações significativas nos indicadores de preço internos do risco de 
crédito como resultado de uma alteração no risco de crédito desde o 

início, incluindo, embora não se limitando ao spread de crédito que se 
verificaria se um determinado título ou um instrumento financeiro 

título similar com as mesmas condições e o mesmo emitente fossem 
recentemente emitidos à data de relato; 

b) Outras alterações nas taxas ou nas condições de um título detido pela 
Instituição que seriam significativamente diferentes se o mesmo fosse 

recentemente emitido à data de relato devido a alterações no risco de 
crédito do título desde o reconhecimento inicial; 

c) Alterações significativas nos indicadores de mercado externos do risco 
de crédito para um determinado título ou para títulos semelhantes com 

a mesma duração esperada. As alterações nos indicadores de mercado 

do risco de crédito incluem, entre outras: 
i) O spread de crédito; 

ii) Os preços dos swaps de risco de incumprimento de crédito para o 
emitente;  

iii) O período ou a medida em que o justo valor de um título foi inferior 
ao seu custo amortizado; e 

iv) Outras informações de mercado relativas ao emitente, tais como 
alterações no preço dos seus instrumentos de dívida e de capital 

próprio. 
d) Alteração significativa, efectiva ou esperada, da notação de crédito 

externa do emitente e/ou do título; 
e) Deterioração, efectiva ou esperada, da notação de crédito interna do 

emitente e/ou do título utilizada para avaliar o seu risco de crédito a 
nível interno; 

f) Alterações adversas, existentes ou previstas, nas condições 
comerciais, financeiras ou económicas que previsivelmente venham a 

causar uma alteração significativa na capacidade do emitente para 

cumprir com as suas obrigações (a título ilustrativo, um aumento 
efectivo ou previsto nas taxas de juro);  
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g) Alteração significativa, efectiva ou esperada, nos resultados de 
exploração do emitente, incluindo, mas não limitado a uma diminuição 

das receitas ou margens de lucro, uma diminuição da qualidade dos 
activos e problemas de liquidez ou de gestão; 

h) Aumentos significativos no risco de crédito de outros instrumentos 
financeiros do mesmo emitente; 

i) Alteração adversa significativa, efectiva ou esperada, no 
enquadramento regulamentar, económico ou tecnológico do emitente 

que resulte numa alteração significativa da capacidade do mesmo para 
cumprir as suas obrigações contratuais; 

j) Alterações significativas, como reduções do apoio financeiro de uma 
empresa-mãe ou outra filial ou uma alteração significativa, efectiva ou 

esperada, da melhoria da qualidade creditícia, que previsivelmente 

venham a reduzir o incentivo económico do emitente para fazer os 
pagamentos contratuais previstos; 

k) Alterações significativas no desempenho e no comportamento 
esperados do emitente (a título ilustrativo, um aumento do número 

esperado ou do volume dos pagamentos contratuais em atraso); 
l) Informação relativa a pagamentos vencidos, incluindo a presunção 

ilidível, tal como estabelecido no número 7 da presente Parte. 
3. As Instituições podem considerar que o risco de crédito associado a um 

determinado título não aumentou significativamente desde o 
reconhecimento inicial se se determinar que esse título tem um baixo risco 

de crédito à data de relato. 
4. O risco de crédito de um título é considerado baixo caso o mesmo tenha 

um baixo risco de incumprimento, o emitente tenha uma forte capacidade 
de cumprir as suas obrigações em termos de fluxos de caixa contratuais a 

curto prazo e as alterações adversas das condições económicas e comerciais 
a longo prazo possam, mas não necessariamente, reduzir a capacidade do 

emitente para cumprir as suas obrigações em termos de fluxos de caixa 

contratuais.  
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Os títulos não são considerados como tendo um baixo risco de crédito se se 
considerar que têm um baixo risco de perdas simplesmente devido ao valor 

da garantia, e se o título, sem essa garantia, não fosse considerado como 
tendo um baixo risco de crédito. Adicionalmente, não deve ser considerado 

que os títulos têm um baixo risco de crédito simplesmente porque têm um 
menor risco de incumprimento relativamente aos outros instrumentos 

financeiros da Instituição, ou relativamente ao risco de crédito da jurisdição 
na qual a Instituição opera. 

5. Para determinar se um título tem um baixo risco de crédito, as Instituições 
podem utilizar as suas notações de risco de crédito internas ou outras 

metodologias que sejam coerentes com uma definição geralmente aceite 
de baixo risco de crédito e que tenha em consideração os riscos e o tipo de 

títulos que estão a ser avaliados. Uma notação externa de “grau de 

investimento” é um exemplo de um título que pode ser considerado como 
tendo um baixo risco de crédito. Não obstante, não é necessário que os 

títulos sejam objecto de notação externa para serem considerados como 
tendo um baixo risco de crédito. Devem, no entanto, ser considerados como 

tendo um baixo risco de crédito na perspectiva de um participante do 
mercado, tendo em consideração todos os seus termos e condições. 

6. Se estiverem disponíveis informações prospectivas razoáveis e sustentáveis 
que não impliquem custos ou esforços indevidos, as Instituições não podem 

basear-se unicamente em informações relativas a pagamentos vencidos 
para determinar se o risco de crédito aumentou significativamente desde o 

reconhecimento inicial. No entanto, quando tal não se verifique, as 
Instituições podem utilizar informações relativas a pagamentos vencidos, 

para determinar se houve um aumento significativo do risco de crédito 
desde o reconhecimento inicial do título. 

7. Independentemente da forma como as Instituições avaliem os aumentos 
significativos do risco de crédito, existe uma presunção ilidível de que o risco 

de crédito associado a um título aumentou significativamente desde o 

reconhecimento inicial quando os pagamentos contratuais estão vencidos 
há mais de 30 dias. As Instituições podem ilidir esta presunção se estiverem 

na posse de informações razoáveis e sustentáveis que estejam disponíveis 
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sem custos ou esforços injustificados que demonstrem que o risco de 
crédito não aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial do 

título, apesar de os pagamentos contratuais estarem vencidos há mais de 
30 dias. Se uma Instituição determinar que houve aumentos significativos 

no risco de crédito antes de os pagamentos contratuais estarem vencidos 
há mais de 30 dias, a presunção ilidível não deve ser aplicada. 

 
Parte 3 – Títulos Adquiridos ou Originados em Imparidade de Crédito 

1. Não obstante o disposto no número 2 da Parte 1 do presente Anexo, à data 

de relato, as Instituições apenas devem reconhecer as alterações 
acumuladas nas perdas de crédito esperadas ao longo da duração do 

instrumento desde o reconhecimento inicial como uma provisão para perdas 
relativamente a títulos adquiridos ou originados em imparidade de crédito. 

2. Em cada data de relato, as Instituições devem reconhecer nos seus 
resultados a quantia da alteração nas perdas de crédito esperadas ao longo 

da duração do instrumento como um ganho ou perda por imparidade. As 
Instituições devem reconhecer as alterações favoráveis nas perdas de 

crédito esperadas ao longo da duração do instrumento como um ganho por 

imparidade, mesmo que as perdas de crédito esperadas ao longo da 
duração do mesmo sejam inferiores à quantia das perdas de crédito 

esperadas que foram incluídas nos fluxos de caixa estimados no 
reconhecimento inicial do título. 

Parte 4 - Mensuração das Perdas de Crédito Esperadas  

1. As Instituições devem mensurar as perdas de crédito esperadas dos títulos 
de forma a reflectir: 

a) Uma quantia objectiva e ponderada pelas probabilidades, determinada 
através da avaliação de um conjunto de resultados possíveis; 

b) O valor temporal do dinheiro; e 
c) Informações razoáveis e sustentáveis que estejam disponíveis sem 

custos ou esforços indevidos à data de relato sobre eventos passados, 

condições actuais e previsões de condições económicas futuras. 
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2. Aquando da mensuração das perdas de crédito esperadas, as Instituições 
não têm necessariamente de identificar cada cenário possível. No entanto, 

devem ter em consideração o risco ou a probabilidade de ocorrência de uma 
perda de crédito, tendo em conta a possibilidade de ocorrer uma perda de 

crédito e a possibilidade de não ocorrer nenhuma perda de crédito, mesmo 
que a possibilidade de ocorrência de uma perda de crédito seja muito baixa. 

3. O período máximo a considerar aquando da mensuração das perdas de 
crédito esperadas é o período contratual máximo (incluindo as opções de 

prorrogação) durante o qual as Instituições estão expostas ao risco de 
crédito e não um período mais longo. 

4. No que se refere a títulos não cotados num mercado activo, nomeadamente 
as Obrigações do Tesouro e Bilhetes do Tesouro emitidas pela República de 

Angola, o Banco Nacional de Angola reserva-se no direito de emitir 

orientações adicionais para as Instituições terem em consideração no 
cálculo das perdas de crédito esperadas desses títulos. 

Parte 5 – Reconhecimento de Perdas de Crédito Esperadas 

1. Conforme referido no número 1 da Parte 1 do presente Anexo, as 
Instituições devem reconhecer uma provisão para perdas de crédito 

esperadas para os títulos que são mensurados ao custo amortizado ou ao 
justo valor através de outro rendimento integral. 

2. A provisão para perdas para os títulos mensurados pelo justo valor através 
de outro rendimento integral deve ser reconhecida em outro rendimento 

integral e não deve reduzir a quantia escriturada do título no Balanço.  
3. A provisão para perdas de crédito esperadas para os títulos mensurados ao 

custo amortizado deve ser reconhecida reduzindo a quantia escriturada do 

título no Balanço. 
4. As Instituições devem reconhecer nos seus resultados, como um ganho ou 

uma perda por imparidade, a quantia das perdas de crédito (ou reversões) 
esperadas que é necessária para que a provisão para perdas na data de 

relato corresponda à quantia que deve ser reconhecida em conformidade 
com este Instrutivo e com a IFRS 9. 


