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1. Introdução  

Em cumprimento do estabelecido no Aviso nº 4/2017 do Banco de Cabo Verde, retificado e republicado no 
Boletim Oficial II Série n.º 37, retificação n.º 73/2018, de 14 de Junho, o Banco de Fomento Internacional, S.A. 
elaborou o presente relatório sobre o seu sistema de controlo interno, referente ao exercício de 2018. 

O relatório analisa a forma como no Banco são executadas diversas tarefas: informação contabilística e 
financeira, em particular no que respeita ao seu registo, arquivo, conservação e disponibilidade; prestação 
de informação financeira às autoridades de supervisão; cumprimento das normas prudenciais em vigor; 
controlo dos riscos da actividade da instituição; adequação das operações realizadas às disposições legais 
e regulamentares, às normas internas e às normas e aos usos profissionais e deontológicos; garantia da 
existência e segurança dos activos; prudente e adequada avaliação dos activos e das responsabilidades, 
nomeadamente para efeito de constituição de provisões. 

O relatório inclui a estrutura organizativa e os sistemas de controlo que permitem aos órgãos responsáveis 
verificar a conformidade da sua actuação com as obrigações legais, regulamentares e estatutárias; o 
cumprimento das normas prudenciais e a prestação de informação financeira às autoridades de 
supervisão; o controlo dos riscos da actividade; a existência e segurança dos activos do Banco depositados 
por terceiros, mediante o controlo regular de inventários devidamente desagregados. 

 

2. Estrutura Organizativa 

O modelo de organização integra o Conselho de Administração, órgão de administração da sociedade e a 
Fiscalização, a cargo de um conselho fiscal responsável pela supervisão e controlo da atividade social, em 
observância com o Artigo 347º do Código das Empresas. 

O modelo de gestão e de fiscalização adotado pelo BFI visam assegurar a transparência e a separação de 
poderes dos diferentes órgãos sociais. 

• Assembleia Geral - É constituída por um Presidente e conta com um secretário que são devidamente 
eleitos pelos acionistas para cumprir mandatos de três anos. As suas responsabilidades são convocar 
e dirigir as assembleias gerais anuais e extraordinárias de acionistas do BFI; 

• Comissão de Vencimentos - É constituída por três membros com mandatos de três anos. Este órgão 
determina periodicamente a remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal. É presidida por um representante dos acionistas que não faça parte dos órgãos sociais, por um 
representante do Conselho Fiscal ou da Mesa da assembleia e por um representante dos 
colaboradores; 

• Conselho Fiscal [CF] - Composto por cinco membros eleitos por períodos de três anos, sendo três 
efetivos e dois suplentes. Este órgão reporta diretamente aos acionistas e as suas responsabilidades 
passam por revisões periódicas e auditorias independentes às contas; 

• Conselho de Administração [CA] - É composto por um número ímpar de elementos efetivos, sendo 
quatro membros executivos e três não executivos e, a essência das suas funções consiste em arbitrar 
soluções para objetivos e reivindicações em conflitos que exigem equilíbrios sobre um amplo conjunto 
de objetivos e meios para os alcançar; 

• Auditor Externo - Composto por uma empresa independente e de espetro internacional que 
providencia a sua opinião relativamente às contas do Banco. 
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2.1. Organigrama 
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2.2. Estrutura e Competência das Áreas 

 

ASSEMBLEIA-GERAL 

À Assembleia-geral estão atribuídas as seguintes funções: 

• Eleger os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, e da Comissão de Vencimentos; 
• Apreciar, discutir e votar o Relatório do Conselho de Administração, Balanço, Contas e pareceres que 

sobre eles hajam sido emitidos; 
• Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; 
• Autorizar a celebração de contratos de subordinação em relação a uma sociedade participante, se e 

quando permitidos por lei; 
• Tratar de quaisquer assuntos para que tenha sido convocada; 
• Deliberar sobre quaisquer alterações dos Estatutos e do Capital; 
• Autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis; 
• Deliberar sobre a emissão de obrigações; 
• Proceder, anualmente, à apreciação geral da Administração e fiscalização da sociedade e demais 

matérias que lhe sejam por lei atribuídas e que não compreendam funções atribuídas a outros órgãos 
da sociedade. 

A Assembleia-geral reúne ordinariamente uma vez por ano, nos três primeiros meses seguintes ao final de 
cada exercício. O pedido da sua convocação ao Presidente da Mesa da Assembleia-geral deve ser feito pelo 
Conselho de Administração, que deve igualmente apresentar propostas e documentação necessárias para que 
possam ser tomadas deliberações. Se o Conselho de Administração não solicitar a convocação da Assembleia-
geral anual, o Presidente do Conselho Fiscal deve requerer a convocação da mesma. 

A convocação da Assembleia-geral é feita pelo Presidente da Mesa ou, nos casos especiais previstos na lei, 
pelo Conselho Fiscal ou pelo Tribunal. A convocatória deve ser publicada no Boletim Oficial e num dos jornais 
de grande circulação no país. 

Contudo, e sem prejuízo da Lei, as convocatórias das Assembleias-gerais são comunicadas aos accionistas 
titulares de acções nominativas, registadas, por carta registada com aviso de recepção, enviada com, pelo 
menos, trinta dias de antecedência relativamente à data da reunião. 

Têm direito a estar presentes, intervir e votar na Assembleia-geral os accionistas que tenham, pelo menos, um 
voto.   

 

A Mesa da Assembleia-geral do BFI em 2018 passou a ter a seguinte constituição: 

     ASSEMBLEIA-GERAL 

João Pereira da Silva (Presidente)  

José Pedro Nunes (secretário) 
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CONSELHO FISCAL  

 

A fiscalização da sociedade, em 2018 foi assegurada por um Conselho Fiscal constituído por três membros e 
dois suplentes, sendo que um deles deverá ser obrigatoriamente um contabilista ou auditor certificado.  

Conforme exigido por lei, o Conselho Fiscal e os suplentes não exercem funções de Administração na sociedade 
nem ocuparam essas funções nos últimos dois anos, não são membros dos órgãos de sociedades que se 
encontrem em relação de domínio ou de grupo com a sociedade fiscalizada, não prestam serviços remunerados 
com carácter de permanência à sociedade ou a sociedade que com ela se encontre em relação de domínio, 
não exercem funções em empresas concorrentes, não são conjugues, parentes ou afins em linha recta e até 
ao terceiro grau, inclusive, na linha colateral, das pessoas indicadas anteriormente, não são interditos, 
inabilitados, insolventes, falidos, nem condenados a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do 
exercício de funções públicas. 

Compete ao conselho fiscal do BFI: 

• Fiscalizar as atividades da sociedade; 
• Zelar pelo cumprimento das disposições legais e estatutárias; 
• Verificar a exatidão do balanço e da demonstração de resultados; 
• Pedir esclarecimentos sobre a forma como os movimentos contabilísticos são efectuados; 
• Elaborar anualmente o relatório sobre a sua atividade ao longo do exercício e dar parecer sobre o 

relatório e contas a apresentar à Assembleia-Geral anual; 
• Convocar a Assembleia-Geral sempre que o Presidente da Mesa não o faça; 
• Inspeccionar e pedir esclarecimentos sobre os livros, registos e documentos da sociedade; 
• Pedir esclarecimentos ao Conselho de Administração sobre o curso das actividades da sociedade; 
• Assistir às reuniões da Administração sempre que o entenda por conveniente;  
• Examinar as contas da Sociedade quando o julgar necessário, pelo menos uma vez por mês; 
• Acompanhar o funcionamento da Sociedade e o cumprimento das leis e do Pacto Social; 

Os membros do Conselho Fiscal são obrigados a guardar sigilo quanto às informações que obtenham no 
exercício das suas funções e a informar a Assembleia de todas as irregularidades detectadas no exercício das 
suas funções. 

Em 2018, este órgão era constituído pelas seguintes individualidades: 

 

   CONSELHO FISCAL 

Vitorino Domingos Hossi (Presidente) 

Jorge Paulo Valentim Lourenço (Vogal) 

João Marcos Alves Mendes (Vogal) 

João Pedro Lima Lopes Spencer (Suplente) 

             



 
   

6 

 

AUDITORIA EXTERNA 

 

A Antunes Rodrigues & Célia Custódio, SROC . Lda, é o auditor externo do BFI responsável pela auditoria, 
centrada nos seus procedimentos internos gerais incluindo contas, mapas financeiros e prudenciais. 

No exercício de 2018 a Antunes Rodrigues & Célia Custódio, SROC . Lda realizou a auditoria geral ao Banco 
referente.  

 

COMISSÃO DE VENCIMENTOS 

À Comissão de Vencimentos compete fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais.  

A Comissão de Vencimentos, em 2018, passou a ter a seguinte constituição:  

 

COMISSÃO DE VENCIMENTOS 

José Francisco Casquilho Braz da Silva (Presidente) 

Helena Maria Saraiva de Refoios Braz da Silva (Vogal) 

José Pedro Nunes (Vogal) 

 

ORGÃOS EXECUTIVOS 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Durante o primeiro trimestre do exercício de 2018, o Conselho de Administração da Sociedade estava 
composto pelo José Pedro de Morais Júnior, como Presidente do Conselho, pelos Doutores José Francisco S. 
Refoios Braz da Silva, Rui Manuel Simões Coelho Fernandes, Luis Filipe Patrício Rodrigues e Adalberto de 
oliveira Mendes como Administradores executivos.  

Na Assembleia Geral anual, realizada em 28 de Maio de 2018, foi feita a nomeação do Dr. António Pedro 
Maurício dos Santos como membro não executivo do Conselho de Administração da instituição.  

Sendo assim o Conselho de Administração da Sociedade passou a ter seguinte composição: 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

José Pedro de Morais Júnior (Presidente) 

Luís Filipe Patrício Rodrigues (Vogal) 

José Francisco S. Refoios Braz da Silva (Vogal) 

Rui Manuel Simões Coelho Fernandes (Vogal) 

Adalberto de Oliveira Mendes (Vogal) 

António Pedro Maurício dos Santos (Vogal Não Executivo)   



 
   

7 

 

Durante o exercício, o Conselho teve doze reuniões, das quais foram elaboradas as respectivas actas nos termos 
da Lei. 

Todas as alterações registadas no Conselho foram comunicadas ao Departamento de Supervisão do Banco de 
Cabo Verde. 

Os Administradores foram remunerados pela actividade que exerceram, sendo a remuneração fixada pela 
Comissão de Vencimentos. 

Ao Conselho de Administração compete: 

• A gestão da atividade do Banco nos termos e com a extensão com que a mesma é configurada na lei, 
e decidir e representar a sociedade nas seguintes matérias: 

• Designar, de entre os seus membros, a Comissão Executiva; 
• Conceder crédito e financiamentos, devidamente garantidos, realizar operações cambiais e operações 

passivas, emitir instrumentos financeiros, subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações de 
capital em quaisquer sociedades, salvo participações em Bancos e Companhias de Seguros; 

• Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos sociais, incluindo bens móveis, imóveis, 
participações sociais, obrigações, veículos automóveis ou outros direitos; 

• Adquirir, alienar ou onerar valores mobiliários; 
• Trespassar e tomar de trespasse, sublocar, ceder e dar ou tomar de exploração quaisquer 

estabelecimentos da ou para a sociedade, depois de obtida a aprovação da Assembleia-geral; 
• Adquirir serviços; 
• Tomar e realizar participações em sociedades em constituição, bem como em quaisquer associações 

ou agrupamentos económicos; 
• Movimentar as contas bancárias da sociedade; 
• Negociar e outorgar contratos destinados à prossecução do objeto social; 
• Elaborar o relatório, dar balanço e prestar contas à Assembleia-geral em relação a cada exercício, 

propondo a aplicação dos resultados apurados; 
• Elaborar normas, regulamentos e procedimentos internos; 
• Contratar e despedir pessoal, exercendo o poder disciplinar, e definir condições remuneratórias e 

outras regalias 
• Supervisionar a acção das entidades em que haja delegado os seus poderes; 
• Admitir pessoal e definir os níveis de condições remuneratórias e outras regalias dos colaboradores;  
• Abrir ou encerrar sucursais ou escritórios de representação; 
• Designar os representantes do Banco nas Assembleias-Gerais das sociedades suas participadas, 

fixando o sentido de voto aí expresso; 
• Designar das pessoas que deverão exercer os cargos sociais para os quais o Banco venha a ser eleito, 

bem como as pessoas que o Banco deva indicar para se candidatarem a quaisquer cargos sociais, salvo 
os membros do Conselho de Administração dos Bancos que a sociedade controle; 

• Emitir instruções vinculantes às sociedades que estiverem com a sociedade em relação de grupo 
constituído por domínio total. 

Com a dissolução da Comissão Executiva, a cada membro do Conselho de Administração do Banco foi atribuída 
um Pelouro para a gestão corrente, estando os pelouros assim distribuídos: 

 

• Ao Administrador Luis Rodrigues cabe a gestão o Pelouro de Controlo Interno que engloba as funções 
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de Compliance, Gestão de Risco e a área de Marketing Estratégico e 

Operacional do Banco, que inclui os Gabinetes de Planeamento e de Imagem e Comunicação; 

• Ao Administrador José Francisco Saraiva de Refoios Braz da Silva cabe a gestão do Pelouro 

Legal/Contencioso e de Banca de Investimento; 

• Ao Administrador Rui Manuel Simões Coelho Fernandes cabe a gestão do Pelouro Comercial e 

Operações); 

• Ao Administrador Adalberto de Oliveira Mendes cabe a gestão o Pelouro Administrativo-Financeiro 

que inclui as áreas de Recursos Humanos, Contabilidade, Auditoria Externa, Administrativo e 

Informática). 

 

3. Função de Compliance 

 

Número de Pessoas: 1 

Identificação do responsável: Edilene Morais dos Reis 

Administrador do Pelouro: Luis Filipe Patrício Rodrigues 

Visando o reforço da boa governação e o cumprimento das obrigações legais, o BFI, desde o início de sua 
actividade, tem ao seu serviço uma área de Compliance.  

Com essa área procuram-se satisfazer os seguintes objectivos: 

• Garantir o cumprimento dos procedimentos de due diligence previstos na lei e nos regulamentos; 
• Assegurar que a actividade do Banco se desenvolva com respeito pelas disposições em vigor; 
• Avaliar o grau de eficácia do controlo interno; 
• Identificar e prevenir riscos, preservando a reputação da instituição; 
• Verificar os dados e a correcção dos processos de due diligence, particularmente os relativos às contas 

dos clientes e transacções financeiras a elas associadas; 
• Acompanhar a prestação de serviços jurídicos ao banco; 
• Verificar a abertura de contas junto dos bancos correspondentes; 
• Controlar as instruções de clientes recebidas pela área comercial; 
• Controlar as entradas de fundos, de acordo com o previsto na Lei nº 38/VII/2009; 
• Assegurar a participação de operações suspeitas à UIF – Unidade de Informação Financeira; 
• Interagir com as entidades de supervisão. 

 

3.1. Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo 

Tem constituído preocupação do BFI o aprofundamento das medidas de prevenção do branqueamento de 
Capitais e do financiamento do terrorismo. 

Cumprindo de forma rigorosa o legalmente estabelecido, o BFI verifica sempre a identidade dos seus clientes, 
individuais, colectivos ou institucionais, regulares ou ocasionais, antes de com eles estabelecer relações de 
negócio; e adopta idêntico procedimento em relação aos beneficiários finais das operações. 
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A atenção dada aos negócios e transacções executadas permitem assegurar a 
consistência das actividades comerciais e o perfil de risco de cada cliente. Especial atenção tem sido dada à 
identificação do cliente e natureza das operações que, pela sua frequência, volume inusitado, estrutura 
complexa, ou aparente falta de finalidade de natureza económica ou legal, possam levantar suspeitas de se 
encontrarem ligadas à prática de acções ilegítimas. 

O BFI tem conservado em suporte físico (cofre forte anti-incêndio) e digital, os documentos demonstrativos 
da identidade dos clientes, beneficiários e representantes, fichas de abertura de contas de depósito e 
correspondência relacionada, durante sete anos depois do encerramento da conta ou do fim da relação de 
negócio. 

No caso de transferências electrónicas de fundos, o BFI procura obter e verificar o nome completo, o número 
da conta e o endereço do ordenante, informação que é incluída na mensagem ou no pagamento e acompanhar 
a transferência. 

Internamente, o BFI tem continuado a desenvolver programas de prevenção de lavagens de capitais, com 
especial enfoque em procedimentos e controlos de observância regulatória “Compliance” e processos de 
recrutamento de pessoal que assegurem a contratação de mão-de-obra qualificada.  

A formação contínua que dá aos seus colaboradores, no país e no exterior, permite-lhes reconhecer as 
transacções e acções que possam estar relacionados com a lavagem de capitais e esclarecer quanto à forma 
de actuar. Por outro lado, através do aperfeiçoamento dos procedimentos de auditoria e de fiscalização, 
assegura-se a eficácia das medidas tomadas com aquele fim. 

Foram igualmente adoptados os seguintes procedimentos: 

• Verificação da identidade da contraparte em qualquer contrato ou abertura de conta; 
• Estabelecimento da identidade do beneficiário de qualquer conta ou transacção; 
• Procedimentos relacionados com a confidencialidade de pessoas e operações; 
• Acções preventivas de fugas de capital e fiscais e actos de natureza similar; 
• Registo, Análise e Comunicação das Operações; 
• Auditoria de valores e proveniência de fundos. 

O BFI, mantem, através do seu Compliance, uma estreita ligação com a UIF – Unidade de Informação 
Financeira, atendendo sempre aos Encontros de Compliance agendadas por esta instituição.  

 

4. Função de Gestão de Risco 
 

Identificação do responsável: Administração do Banco 

Devido à dimensão organizacional do BFI e estrutura orgânica, o conselho de Administração assegura a Gestão 
do Risco embora envolva as diversas unidades orgânicas, com destaques para o Compliance do Banco e as 
áreas envolvidas no processo de concessão e recuperação dos créditos. 

O BFI incorre na sua atividade em Riscos que se agrupam de acordo com a transposição para o direito nacional 
da Diretiva 2000/12/CE (originada no trabalho desenvolvido pelo Comité de Basileia para a Supervisão 
Bancária, e que ficou conhecido como Basileia II): Riscos de Crédito, Riscos de Mercado (onde se inclui o de 
Taxa de Juro, de Taxa de Câmbio, de Preço e ainda o de Liquidez) e Risco Operacional (Negligência de 
Procedimentos Internos, Falhas de Sistemas de Informação, dos Recursos Humanos e Causas Externas). O 
Banco considera ainda, e apesar de Basileia II ter deixado de fora, os Riscos Legal e Regulamentar, 
Reputacional e de Compliance. 



 
   

10 

Na sequência da publicação em 2013 de Basileia III, que estabelece a 
regulamentação europeia sobre o novo regime prudencial para o sector bancário, com novas regras e requisitos 
de capital, estabelecidos pela Capital Requirements Directive IV (Diretiva 2013/36/EU), que pressupôs um 
período de transição até 2015, o BFI tem vindo a adotar a monitorização e controlo de riscos de acordo com 
as alterações regulamentares introduzidas. 

O objetivo é dotar a equipa de gestão do BFI com um conjunto de ações e procedimentos destinados a controlar 
os riscos nos quais o Banco incorre numa ótica de contribuição para a obtenção de resultados financeiros 
positivos, de forma consistente, mantendo uma gestão prudente da situação de liquidez, de consumo de 
capital e de controlo de riscos assumidos. 

 

4.1. Responsabilidades do Conselho de Administração 
 

Geral 

• Assegura a estrutura de Gestão de Riscos fixando as atribuições e responsabilidades para todas as 
áreas envolvidas, em especial serviços de Compliance; 

• Aprova a política institucional de Gestão de Riscos estabelecendo estratégias e diretrizes para a 
manutenção da exposição ao Risco em níveis considerados adequados para o BFI; 

Gestão de Ativos e Passivos (Asset-Liability Committee – ALCO) 

• Analisa a informação macroeconómica das principais regiões económicas internacionais e de Cabo 
Verde, para efeitos de definições estratégicas e seus impactos a curto, medio e longo prazo na 
atividade bancária; 

• Análise económica, financeira e monetária do banco e sua evolução; 
• Avalia, acompanha e controla os diversos riscos do banco, particularmente, risco de crédito, com 

definições métricas; 
• Define os limites de risco pertinentes e adequados ao core business e, de acordo com os avisos e 

regulamentação bancária emitidas pela supervisão, acompanha e avalia aspetos críticos de análise; 
• Determina e acompanha a implementação das estratégias de investimento e cobertura à gestão do 

balanço, incluindo a carteira de ativos e de recursos específicos adquiridos ou a adquirir, no âmbito 
das atividades do banco; 

• Planeia e acompanha as diversas operações financeiras de captação de fundos precavendo potenciais 
impactos negativos no balanço que daí podem decorrer; 

• Mantém a política de preços dos ativos, passivos e serviços financeiros prestados e comissões 
cobradas, de acordo com os critérios de rendibilidade tendo sempre em consideração os objetivos 
estratégicos do negócio; 

• Analisa o lançamento de novas atividades/produtos e avalia o seu impacto nas demonstrações 
financeiras; 

• Emite relatórios e atas periódicas sobre o risco. 
 

Gestão de créditos e limites de concentração 

• Definir as políticas do BFI sobre limites para concessão de crédito;  
• Coordenar normas internas e externas para fixação de limites de crédito e aprovação de operações;  
• Definir os mecanismos para concessão de crédito e autorização de operações; 
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• Analisar casos de exceção quanto à concessão de limites e autorizações 
de operações de crédito;  

• Analisar e aprovar limites, garantias e operações propostas;  
• Analisar a qualidade da carteira de créditos e as expectativas de perdas e ganhos nas operações; 
• Análise da documentação necessária e suficiente para a concessão de crédito; 
• Controlo e monitorização do crédito desde início da utilização até data do término; 
• Verificação das situações de incumprimento e comunicação as partes interessadas; 
• Análise e acompanhamento do processo de recuperação de crédito; 
• Processo de mitigação do risco assumido perante os clientes ao longo do ciclo de vida das operações. 

 

Gestão de risco operacional 

• Medir e avaliar o risco operacional de forma objetiva, continuada e coerente com as normas 
regulatórias, nomeadamente, do Banco de Cabo Verde, Basileia II, e toda a legislação aplicável. 

• Identificar o risco operacional inerente a todas as atividades, produtos, processos e sistemas do Banco. 
• Alavancar os planos de minimização do risco com a implementação de medidas corretivas; 
• Estabelecer níveis de tolerância ao risco. 
• Realizar um acompanhamento contínuo das exposições de risco operacional com a finalidade de 

detetar níveis de risco não assumidos, implementar procedimentos de controlo, melhorar o 
conhecimento interno e minimizar as perdas. 

• Implementar procedimentos de controlo, melhorar o conhecimento das causas de risco operacional, 
bem como as suas implicações. 

• Estabelecer medidas de minimização que eliminem ou mitiguem o risco operacional. 
• Gerar relatórios periódicos sobre a exposição ao risco operacional e ao nível de controlo para a alta 

direção e áreas/unidades do Banco, bem como informar o mercado e organismos reguladores. 
• Definir e implementar sistemas que permitam vigiar e controlar as exposições ao risco operacional, 

integrados na gestão diária do Banco, aproveitando a tecnologia existente e procurando a máxima 
automatização das aplicações. 

• Definir e documentar as políticas para a gestão do risco operacional, e implementar metodologias de 
gestão deste risco de acordo com as normas e com as melhores práticas. 

 

Gestão de risco estratégico    

Atentos às directrizes vertidas em Assembleia Geral pelos acionistas, compete ao Conselho de Administração:  

• Alinhar a organização por unidades de negócios; unidades de apoio e quadro de pessoal - Estratégia 
de adequação da estrutura operacional e de controlos Interno. 

• Avaliar as mudanças nas leis, normas e regulamentos tanto no ambiente financeiro dos bancos como 
no plano da contabilidade das instituições de crédito. 

• Avaliar as mudanças nas leis, nomeadamente o Orçamento de Estado, quanto a impactos financeiros, 
fiscais e operacionais.  

• Avaliar o ambiente competitivo no contexto internacional. 
• Definir métricas sobre a ineficiência da gestão de risco. 
• Proteção patrimonial – Instituir regras sobre Planos de Acção, de Marketing Estratégico e realização 

de Orçamentos anuais e, porventura, plurianuais. 
• Proceder a análises de desvios periódicos. 
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• Garantir a continuidade do NEGÓCIO - Crises de mercado, Problemas 
tecnológicos, interrupções no negócio de qualquer maneira muito significativa.  

 

5. Função de Auditoria Interna 
 

Número de Pessoas: 1 

Identificação do responsável: Jorge Paulo Lopes Valentim 

5.1 Plano de Auditoria Interna 

O objectivo definido pela Auditoria Interna é contribuir para que a gestão dos recursos da instituição seja 
conduzida dentro dos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia, observando-se a conformidade na 
utilização dos recursos e o desempenho institucional, com acompanhamento, controlo e avaliação de 
resultados. 

Nesse sentido, cabe à unidade elaborar e aprovar junto da Administração, anualmente, um Plano de Auditoria 
Interna [PAI]. Pretende-se que o PAI se baseie numa visão holística da instituição, segundo a qual, as áreas a 
auditar sejam definidas com base na materialidade, relevância e criticidade das suas operações. 

A Proposta a apresentar ao CA deverá obedecer à seguinte estrutura e ser apresentada até o final do mês de 
Novembro de cada ano, referente ao exercício seguinte: 

1. Introdução 
2. Objetivos e âmbito da auditoria 
3. Metodologia 
4. Planeamento do Trabalho a Desenvolver Conclusão da auditoria  
5. Emissão de Relatório  
6. Prazo de Execução do Trabalho de Auditoria - Cronograma dos Trabalhos  
7. Anexos, quando necessário. 

 

5.2 Acções de Auditoria realizada a cada área funcional 

Tendo sido objecto de reorganização recente, foi definido entre o Responsável e a Administração, aprovar o 
PAI para exercício seguinte, não tendo havido qualquer acção no decorrer do exercício de 2018. A 
Administração definiu, juntamente com o Responsável pela Auditoria Interna, que o PAI para o exercício de 
2019 continuará a envidar os seus esforços na área de Sistemas de Informação, na Segregação de Funções, 
na Política de quatro-olhos, na Formação de Pessoal e na Gestão de Riscos. 

 

6. Sistemas de Informação 
 

O sistema de informação deve estar suportado num sistema contabilístico e estatístico 
que registe, classifique, associe e arquive, tempestivamente e de forma sistematizada, 
fiável, completa e consistente, todas as operações realizadas pela instituição. 
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6.1 Estrutura da documentação relativa aos sistemas 
informáticos  
 

O sistema informático utilizado para registar as operações efectuadas pelo Banco, à semelhança de anos 
anteriores, continua estruturado de forma dinâmica, permitindo a ligação entre pessoas, contas e documentos 
associados a ambos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema engloba diversas funcionalidades, de entre as quais se destacam: 

• Obrigatoriedade de se definirem nas operações parâmetros como data da transacção, contas 
utilizadas, divisa, e descrição sumária da transacção. Estes parâmetros possibilitam a reconstituição 
cronológica das operações entre quaisquer datas, e de acordo com critérios que o utilizador queira 
definir. É possível auditar qualquer transacção no sentido de detectar alterações ao registo original; 

• Reportes contabilísticos e analíticos predefinidos, passíveis de serem gerados a qualquer altura, pelo 
período de análise desejado. Exemplos desses reportes são: balanço, balancete, demonstração de 
resultados, listagem de empréstimos concedidos, listagem de depósitos a prazo de clientes, avaliação 
da carteira de títulos, extractos de clientes e listagem de transacções efectuadas. 

 

6.2 Controlos regulares dos dados 
 

Todo o sistema de informação do Banco está sustentado numa base de dados Oracle. As ferramentas 
disponibilizadas para esta base de dados permitem diariamente validar a estrutura e congruência dos dados 
armazenados informaticamente, sendo regularmente processadas rotinas mais complexas de validação e 
diagnóstico de forma a permitir detectar qualquer falha, inconsistência ou manuseamento não autorizado dos 
dados armazenados. 

 

De forma a validar a informação armazenada informaticamente com as transações efectivamente efectuadas, 
os procedimentos de controlo em vigor validam regularmente a concordância da informação com os registos 
das entidades externas, nomeadamente correspondentes e entidades custodiantes. 

São também regularmente efectuadas auditorias que analisam aleatoriamente registos físicos de transacções 
efectuadas e as comparam com a informação contida no sistema, de forma a validar a sua concordância. 

 

Pessoas 

 

Documentos 

 

Contas 

 
 
 

 Identificação 
 Formulários 
 Condições 
 Assinaturas 

 Identificação 
 Formulários 
 Beneficiários 
 Contratos 

 Autorizações 
 Operações 
 Transações 
 Portfolio 
 Extratos 
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6.3. Procedimentos de proteção dos equipamentos das aplicações dos dados 
 

São efectuados diariamente cópias de segurança (backups) de todos os dados das aplicações ligadas à 
negociação e à contabilidade. 

O acesso aos dados é condicionado por senhas (passwords), que estão definidas por perfil de utilizador, o que 
permite estabelecer diferentes graus de acesso à informação. O sistema mantém um registo (log) das consultas 
e operações efectuados, que permite identificar o utilizador, o momento e a sua natureza. 

 

7. Procedimentos de Controlo da atividade 
 

O cruzamento do saldo da posição financeira dos clientes com a do Banco e demais Instituições Financeiras 
foi efectuado semanalmente. 

E semanalmente os responsáveis por cada área reúnem-se para, em conjunto, analisarem as posições cambiais 
activas e passivas, bem como a estrutura das aplicações e recursos de acordo com os seus prazos de 
exigibilidade. 

Os órgãos executivos reuniram-se também mensalmente para análise e acompanhamento da situação do 
volume de negócios do Banco, bem como a evolução da sua actividade, através da análise das operações 
efectuadas pelos clientes. Procedeu-se à análise dos balancetes da contabilidade geral, com o intuito de 
acompanhar a evolução das várias rubricas de custos e proveitos, a estrutura dos clientes e os montantes a 
receber, as demonstrações financeiras do Banco e a contribuição de cada rubrica para o resultado atingido. 
Foram analisados e apurados os desvios das várias contas de exploração em relação ao orçamento e 
investigadas as diferenças. 

 

7.1. Procedimentos de controlo da adequação das operações 
 

As normas e os procedimentos internos que asseguram o funcionamento do sistema de controlo interno 
encontram-se definidas no código de conduta e no manual de prevenção do branqueamento de capitais e 
outros bens, e é do conhecimento de todos os colaboradores do BFI. 

O princípio da confidencialidade e do sigilo das operações é cuidadosamente observado, sendo do 
conhecimento de todos os intervenientes a obrigatoriedade da observância de um rigoroso segredo 
profissional. 

Os detalhes de cada negócio limitam-se aos intervenientes directos em cada transacção e ao Back-office.  

Por sua vez, a abertura de contas e operações, que não meramente transaccionais, carecem da análise e 
parecer prévio do responsável de Compliance, antes da sua aprovação pela Comissão Executiva e, se for caso 
disso, designadamente a nível de contratos e responsabilidades contingentes assumidas pelo banco ou em 
situações de maior complexidade, depois de também ouvido o parecer do consultor jurídico do Banco. 

Mantiveram-se os procedimentos no que respeita à análise das reclamações de clientes, sendo analisadas por 
um elemento que não tenha estado directamente envolvido no conflito, dando o tratamento devido e, caso se 
justifique, são reportadas à Administração.  
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Procura-se dessa forma minimizar o risco de fraudes, irregularidades e erros, 
assegurando a sua prevenção e detecção. 

 

7.2. Procedimentos de controlo do cumprimento das normas prudenciais  
 

Com vista a protecção dos clientes, os órgãos executivos acompanham mensalmente o efectivo cumprimento 
de todas as normas prudenciais e obrigações regulamentares, em conjunto com os responsáveis de cada área. 

A aprovação das operações necessita da avaliação prévia, quantificação e validação do seu impacto nos rácios 
prudenciais, sendo essa análise feita pela área financeira em consonância com a Comissão Executiva. 

Todas as áreas envolvidas estão cientes da importância do cumprimento dos limites impostos por Lei como 
forma de minimizar os riscos decorrentes da actividade desenvolvida, designadamente dos de crédito, de 
mercado e cambiais. 

 

7.3. Garantias da existência e segurança dos activos 
 

 O BFI mantém o controlo dos seus activos e dos depositados por terceiros, através da realização e controlo 
regular de inventários com a devida desagregação. Os fundos dos clientes são depositados em outras 
Instituições Financeiras. A conciliação destas contas é realizada diariamente pelo responsável da área. 

A movimentação das contas do BFI junto dos seus correspondentes continua a observar as seguintes regras, 
aprovadas pelo Conselho de Administração: 

o Para montantes superiores a um milhão de euros, ou o seu contravalor em qualquer outra divisa – é 
obrigatória a assinatura de dois Administradores do Banco; 

o Para montantes superiores a cem mil euros e até um milhão de euros, ou o seu contravalor em 
qualquer outra divisa – é obrigatória a assinaturas de dois Administradores ou de um Administrador 
e de um mandatário; 

o Para montantes até cem mil euros, ou o seu contravalor em qualquer outra divisa – é obrigatória a 
assinatura de dois administradores ou de um administrador e de um mandatário, ou de dois 
mandatários; 

o Para o encerramento de contas – é obrigatória a assinatura de dois Administradores do Banco. 

O Banco aderiu ao sistema SWIFT desde o ano 2013 e passou a praticar a maior parte das transações e 
comunicações com os seus correspondentes e demais participantes através desse sistema, com uma maior 
segurança e eficiência. 

O equipamento informático, que é o activo não financeiro de maior valor, está sujeito a auditoria regular 
(lógica, física e de segurança) por parte de consultores externos ao Banco. 

 

7.4. Controlo dos riscos da actividade da instituição 
 

Considerando que as ordens dos clientes são executadas através dos Bancos correspondentes, os riscos em 
que o Banco incorre resultam fundamentalmente de erros na execução de ordens e de falhas no controlo das 
posições financeiras dos clientes. 
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Os procedimentos de controlo e redução de eventuais divergências com clientes 
quanto a ordens recebidas são efectuados através da conferência das assinaturas, e da reconfirmação 
telefónica, quando tal se justifique. 

 

7.5. Regras sobre segregação de funções  
 

Os procedimentos de segregação de funções encontram-se implícitos nos controlos descritos no presente 
relatório: todas as ordens recebidas pela área comercial são objecto de análise pelo Back-office, sendo que 
transacções acima do limiar aceitável são objecto de análise por parte da área de Compliance e, em alguns 
casos, a sua execução é autorizada pela Administração. 

Os registos do Back-office e dos bancos correspondentes são conciliados por pessoa diferente dos responsáveis 
pela introdução dos dados. 

 

7.6. Controlo da informação Contabilística 
 

Mensalmente, as rubricas de custos e proveitos bem como os saldos das contas de balanço são analisados, 
revistos e auditados internamente.  

A Administração, apoiada pela área financeira e através da apreciação crítica dos dados financeiros, valida os 
elementos constantes nas demonstrações financeiras, de forma a evitar erros ou omissões. 

A informação contabilística está disponível em tempo real, fruto do sistema informático utilizado pelo Banco. 

Em conformidade com o Aviso Nº 02/2007 do BCV que institui a implementação das Normas Internacionais 
de Relato Financeiro (NIRFs), o BFI trabalha actualmente (desde o Ano de 2011) com tais normas. 

 

7.7. Metodologia de avaliação dos activos e das Responsabilidades 
 

A avaliação dos activos e responsabilidades do Banco é efectuada de acordo com os princípios contabilísticos 
que regulam o sector, dando-se especial ênfase à adequação do cálculo das imparidades à regulamentação 
do Banco de Cabo Verde. 

 

7.8. Reconstituição por ordem cronológica das operações realizadas 
 

Em resultado dos procedimentos e das metodologias referidas, a par do sistema de organização da 
contabilidade e do Back-office, é real a capacidade de se reconstruir cronologicamente as operações a partir 
dos documentos de suporte e do sistema informático. 
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8. Deficiências Detectadas 
 

Embora o exercício tenha registado um acréscimo da actividade, apraz informar que o BFI não registou 
qualquer evento perturbador do seu expediente. Não houve qualquer reclamação por parte de clientes, nem 
interrupção, de qualquer natureza, dos serviços.  

 

9. Opinião do Conselho de Administração 
 

Com base no conhecimento do Conselho de Administração e tendo em conta a dimensão e área de actuação 
do Banco de Fomento Internacional, S.A. consideramos que o sistema de controlo interno implementado e em 
vigor durante o exercício 2018, responde, de forma adequada e eficaz, em todos os aspectos materialmente 
relevantes, aos requisitos estabelecidos pelo Banco de Cabo Verde.  

Contudo, entende este órgão que as funções adstritas ao Controlo Interno poderão ser, sempre, objecto de 
melhorias, não consubstanciando esta posição um reconhecimento de deficiências significativas ou fraquezas 
materiais quanto ao desempenho e eficácia operacional do sistema de controlo interno implementado no 
Banco de Fomento Internacional, S.A.. Estando previsto o início de um novo mandato para este órgão no 
próximo exercício, entendeu o Conselho de Administração propor à Assembleia Geral uma nova moção 
estratégica que engloba automatismos no que concerne o Controlo Interno do Banco, tornando-o mais fluido 
e dotado de mecanismos mais eficientes. 

 

10. Parecer do Órgão de Fiscalização 
 

O Parecer do Conselho Fiscal é apresentado para os efeitos previstos regulamentarmente, nomeadamente 
sobre a adequação e a eficácia do Sistema de Controlo Interno, em cumprimento do estabelecido no Aviso nº 
4/2017 do Banco de Cabo Verde. 

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação deste relatório sobre o Sistema de Controlo 
Interno e a implementação e manutenção desse mesmo Sistema.  

Entende o Conselho Fiscal que a sua responsabilidade consiste em realizar os procedimentos considerados 
necessários para verificar se existiu aderência, nos aspectos materialmente relevantes, do sistema de controlo 
interno do Banco aos requisitos a que se propõe. 

O Órgão de Fiscalização acompanha a actividade do Banco de uma forma genérica e normal na relação entre 
órgãos de Gestão e um seu Vogal é responsável pelo Plano de Auditoria Interna, que como mencionado, foi 
restruturado no decorrer do exercício.  

Com resultado das diligências levadas a cabo, com o objectivo de obter um grau de segurança moderado, nada 
chegou ao conhecimento deste órgão de Fiscalização que leve a concluir que os procedimentos incorporados 
no Sistema de Controlo Interno do BFI, como um todo, não respondem de forma eficaz e adequada, em todos 
os aspectos materialmente relevantes, aos requisitos impostos. 
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Assinaturas 
 

Pelo Conselho de Administração 
 

 

 

 

 

 

 
Pelo Órgão de Fiscalização 
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