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RESUMO 

 O estágio Profissional realizado no Banco Interatlântico, que deu origem ao presente 

Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “Processo de preparação de proposta de 

crédito a habitação no Banco Interatlântico” enquadra-se no âmbito do Curso de 

Organização e Gestão de Empresa ministrada pela Universidade do Mindelo. 

 

 Em Cabo Verde, grande parte dos clientes particulares que pretendem adquirir, 

construir, beneficiar, recuperar ou ampliar casa própria para habitação permanente ou para 

arrendamento, recorrem à banca para obter financiamento. Essa parceria é fundamental 

para o desenvolvimento económico e social do país. 

 

 O crédito à habitação tem um grande peso na carteira de crédito da banca comercial 

em Cabo Verde e, nesta ótica, o Banco Interatlântico tem vindo a criar as devidas condições 

no sentido de abastecer de mecanismos em termos de controlo, criação de instrumentos que 

lhe possibilitem efetuar uma gestão adequada, salvaguardando o seu ativo. Para isso, define 

os procedimentos adequados a aplicar a quando da preparação dos processos de crédito no 

intuito de minimizar ao máximo o risco inerente a qualquer modalidade de crédito, 

sobretudo o crédito à habitação. 

 

 A preparação da proposta de crédito no caso prático, possibilitou o conhecimento 

mais aprofundado dos aspetos fundamentais a verificar em qualquer modalidade de crédito, 

nomeadamente, finalidade, montante, juros, prazos, garantias, que envolve o crédito 

bancário. 

 

 A fundamentação teórica deste trabalho teve como base uma pesquisa bibliográfica 

no intuito de demostrar a importância do conhecimento dos diversos aspetos a verificar na 

preparação dos processos de crédito, em particular o crédito a habitação, em comparação ao 

conhecimento prático ao longo do estágio.  

 

Palavras-chave: Crédito, analise, processo, concessão, habitação.  
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ABSTRACT 

 

The professional training that took place in the Interatlântico Bank, which gave rise to this 

working conclusion of the course, entitled to credit proposal preparation process of housing 

in the Interatlântico Bank falls within the course of organization and Business Management 

given by the University of Mindelo. 

 

 In Cape Verde, the majority of residential customers who wish to purchase, benefit 

or build home for permanent living or for rent, turn to Banks for financing. This partnership 

is crucial for economic and social development of the country. 

 

 Mortgage loans have a large weight in the loan portfolio of commercial banks in 

Cape Verde, in this aspect, the Interatlântico Bank has been creating the necessary 

conditions in order to supply mechanisms in terms of control, creation of tools that enables 

you to make a proper management, safeguarding its assets. For that, defines the appropriate 

procedures to be applied in the credit preparation processes in order to minimize the most 

of the risk inherent in any type of credit, especially mortgage loans. 

 

 The preparation of the credit proposed in the practical care, allowed a more 

thorough understanding of the fundamental aspects to verify in any form of credit, in 

particular, purpose, amount, interest rate, terms and guaranties involving the Bank´s credit. 

 

 The theoretical basis of this work was based on a literature search in order to 

demonstrate the importance of knowledge of the various aspects to check the preparation of 

the credit processes, in particular mortgage loans, compared with the practical knowledge 

along the training. 

 

Key words: credit, analysis, process, grant, housing 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

7 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

AGRADECIMENTO 

 
Na realização do estágio e deste relatório foi essencial o contributo de várias instituições e 

pessoas, às quais desejo manifestar o meu agradecimento, sendo de destacar as seguintes: 

 

Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial, à administração do Banco 

Interatlântico pela oportunidade que me proporcionaram no sentido de tomar possível a 

realização do estágio na sua instituição. 

 

Agradeço à Dra. Ana Paula Oliveira pelo apoio e amizade para que a realização desse 

estágio tornasse possível. 

 

À minha orientadora Dra. Gracinda Nascimento, pela paciência, dedicação e pela excelente 

orientação, o que permitiu a realização deste trabalho e do estágio.   

 

Desejo também agradecer ao Dr. Leotino Neves pela valiosa orientação e apoio, 

proporcionado durante a realização do estágio. 

 

A todos os colaboradores da agência, indiscriminadamente, pela simpatia, disponibilidade e 

facilidade com que me apoiaram partilhando os seus conhecimentos. 

Aos sócios/gerentes da Sina Construções Lda., pela compreensão, facilitando a minha 

dispensa temporária do serviço para que pudesse realizar o estágio.  

 

À Universidade de Mindelo e a todos os meus professores. 

A todos os meus amigos, em especial à minha grande amiga Jucelinda Neves, pela amizade 

e pelos momentos de descontração. 

 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

8 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

À minha família, em especial os meus filhos, por todos os momentos que estiveram 

privados da minha convivência e atenção, para que pudesse hoje dizer que “alcancei o meu 

objetivo”, 

 

A todas as pessoas que, direta ou indireta contribuíram para a realização deste trabalho, os 

meus sinceros agradecimentos. 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

9 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao meu marido pela paciência, apoio e 

compreensão; aos meus filhos Hélder e 

Helmer por tudo; a minha mãe e meus 

irmãos, pelo incentivo e colaboração; a 

minha orientadora Dr.ª Gracinda 

Nascimento que me ajudou e forneceu as 

ferramentas indispensáveis para a 

realização deste trabalho. 

 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

10 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

ÍNDICE 

 

RESUMO ......................................................................................................... 5 

ABSTRACT ..................................................................................................... 6 

AGRADECIMENTO ...................................................................................... 7 

DEDICATÓRIA .............................................................................................. 9 

ÍNDICE ........................................................................................................... 10 

Introdução ...................................................................................................... 15 

PARTE I – APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE ACOLHEDORA ........ 19 

1.1. História do Banco Interatlântico S.A. ........................................................................ 22 

1.1.1. Rede de agências do Banco Interatlântico .................................................. 23 

1.1.2. Recursos Humanos ..................................................................................... 23 

1.1.3. Formação e capacitação profissional .......................................................... 25 

1.1.4. Estrutura Acionista ..................................................................................... 26 

1.1.5. Missão, Visão e Objetivos .......................................................................... 26 

1.1.6. Análise da situação Económica e Financeira .............................................. 28 

1.1.7. Estrutura Orgânica do Banco Interatlântico ................................................ 29 

Organograma Geral ................................................................................................. 31 
Sistema Organizacional ............................................................................................ 32 

PARTE II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ...................................... 47 

Principais operações da Banca Tradicional ................................................................... 47 

2.1. Metodologia ............................................................................................................... 48 

2.2. Caracterização Científica do Crédito a Habitação ..................................................... 49 

2.3. Caracterização do crédito bancário............................................................................ 51 

2.3.1. Conceito de crédito Bancário ...................................................................... 51 

2.3.2. Tipos de crédito Bancário: .......................................................................... 51 

2.3.3. Elementos definidores do crédito Bancário ................................................ 52 

2.2.4. Crédito a particulares – Crédito à habitação ............................................... 67 

2.2.4.1. Conceito de crédito à habitação ............................................................. 67 
2.2.4.2. Análise de crédito .................................................................................... 68 
2.2.4.3. Contrato de crédito ................................................................................. 69 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

11 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

2.2.4.4. Prestações ............................................................................................... 70 
2.2.4.5. Disponibilização do crédito .................................................................... 70 
2.2.4.6. Reembolso do crédito .............................................................................. 70 
2.2.4.7. Garantias crédito a habitação ................................................................ 71 
2.2.4.8. Custos do crédito a habitação IFB, (2009, p.4.23) ................................. 71 
2.2.4.9. Custos associados ao crédito á habitação IFB, (p.6.9) .......................... 71 
2.2.4.10. Crédito a habitação – Limitações e cobertura........................................ 71 

2.2.5. Tarefas Práticas Realizadas......................................................................... 72 

2.2.5.1. Produtos e serviços. ................................................................................ 72 

2.2.6. Processo de crédito no Banco Interatlântico ............................................... 82 

2.2.6.1. Formalização de proposta de créditos a habitação ................................ 85 
2.2.6.2. Apresentação de um caso prático de uma proposta de crédito a 
Particular – Crédito a habitação: ............................................................................ 85 

Parte III – Apreciação Crítica ..................................................................... 92 

3.1. Áreas de Identificação com o Curso .......................................................................... 93 

3.2. Análise Crítica do processo de preparação da proposta do Crédito habitação própria

 94 

3.3. Dificuldades Encontradas .......................................................................................... 95 

3.4. Recomendações / Sugestões ...................................................................................... 95 

CONCLUSÃO ............................................................................................... 96 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

12 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

ÍNDICE GRÁFICOS 

 
 

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO POR VÍNCULO LABORAL (RELATÓRIO DE CONTA BI, 2010) ................................. 24 
GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES A NÍVEL NACIONAL (FONTE: RELATÓRIO DE CONTA BI, 

2010) ....................................................................................................................................................... 24 
GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA (FONTE: RELATÓRIO DE CONTA BI, 2010) ............................. 24 
GRÁFICO 4- DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA (FONTE: RELATÓRIO DE CONTA BI, 2010)............................................ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

13 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

ÍNDICE TABELAS 

 

TABELA 1- DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (RELATÓRIO E CONTAS BI, 2010) ............................................ 26 
TABELA 2 - AVALIAÇÃO DE FATORES (FONTE: IFB 2009, P.5.5) ........................................................................ 63 
TABELA 3 - MODELO DE SCORING DE ACEITAÇÃO (FONTE: IFB, (2009, P.5.7) ................................................. 65 
TABELA 4 - PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE CARTAOVINT4 E CARTÃO VISA FIXE ............................................ 76 
TABELA 5 – RESUMO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO BI (RELATÓRIO E CONTAS 2010) .......... 82 
TABELA 6 - GARANTIAS E LIMITES MÁXIMOS DE CRÉDITO (REGULAMENTO DE CRÉDITO – INTRANET BI) ..... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

14 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
 
 
BI – Banco Interatlântico 

BCV – Banco de Cabo Verde 

CGD – Caixa Geral de Depósitos 

IFB – Instituto Formação Bancária 

SA – Sociedade Anónima 

ATM - Automatic Terminal Machine 

POS – Point of Service 

ISGB - Instituto Superior de gestão bancária 

MLP – Médio e Longo Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

15 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

INTRODUÇÃO 

 

 O sistema Bancário Cabo-verdiano tem sofrido profundas alterações, consequência 

da mudança política e monetária no país desde a independência, das crises económico-

financeiras verificadas no Sistema Bancário Internacional “(…) frutos da incorreta 

avaliação de riscos, e desalinhamento de incentivos dos diversos intervenientes nos 

mercados financeiros”, Alcarva (2011).  

 

 1As instituições Bancárias que operam no território nacional são supervisionadas e 

regulamentadas pelo Banco de Cabo Verde (BCV), que tem como competência 

acompanhar a atividade das instituições de crédito, vigiar pela observância das normas que 

disciplinam a atividade das referidas entidades, fiscalizar a contabilidade e outros 

elementos que considerem relevantes, emitir recomendações para que sejam sanadas as 

irregularidades detetadas, sancionar infrações e tomar providências extraordinárias de 

saneamento. É da competência do Banco de Cabo Verde emitir as principais diretivas do 

setor bancário e fiscalizar o cumprimento das mesmas. 

 

 Com todas as alterações verificadas na atividade bancária, o crédito continua a ser o 

principal produto bancário, sendo os juros do crédito concedido o principal componente dos 

proveitos dos Bancos, (IFB, 2009).  

 

 O setor Bancário desempenha um papel preponderante no desenvolvimento 

económico e social do país, visto que é a principal fonte de financiamento dos diversos 

agentes económicos, sendo fundamental como instrumento de criação de meios de 

pagamentos. Pode-se dizer que os bancos são os intermediadores entre os que poupam e os 

que investem ou desenvolvem negócio, transformando assim, “ (…) a maturidade dos 

ativos e passivos (…)” (Alcarva, 2011).  

                                                 
1 Lei n.ºs 03/V/96 de 01 de julho 
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 Logo para atingir os objetivos de liquidez, rendibilidade e segurança, em suas 

operações, as instituições financeiras devem assegurar uma correta avaliação dos seus 

métodos utilizados na preparação dos seus processos de crédito. Devido à abrangência 

desses processos, o presente estudo está focalizado na preparação de uma proposta de 

crédito à habitação. 

 

O desenvolvimento deste estágio e a consequente elaboração do relatório advém da 

necessidade de dar por concluída a ultima etapa para aquisição do grau de licenciatura no 

Curso de Organização e Gestão de Empresas. 

 

 A escolha da área bancária para a realização desse estágio surge inicialmente da 

paixão por essa área e posteriormente por tratar-se de uma mais-valia para a formação 

académica e também na perspetiva futura de inserção no mercado de trabalho. 

 

  O estágio que dá origem a este relatório iniciou-se no dia 17 de maio de 2010 e 

conclui-se no dia 31 de julho de 2010, tendo lugar no Banco Interatlântico – Agencia do 

Mindelo (003). A realização do estágio permitiu a possibilidade de ter maiores 

conhecimentos dos produtos e serviços bancários que compõe o ativo e o passivo dos 

Bancos e alguns procedimentos levados a cabo para efetuarem a gestão dos riscos que daí 

advêm. 

 

 Este relatório pretende descrever os produtos de captação de fundos, os produtos de 

aplicação de fundos e os diversos serviços que o Banco Interatlântico põe à disposição dos 

seus clientes. Para uma maior compreensão das operações bancárias em termos de 

contratação o estudo dá maior enfâse às operações ativas, mais concretamente à preparação 

de uma proposta de crédito a habitação pelo Banco Interatlântico, através da apresentação 

de um caso prático. Decidiu-se por esse tipo de crédito devido à sua complexidade, 

exigência, e sobretudo pela sua abrangência dando a possibilidade de colocar em prática os 
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conhecimentos. Trata-se também de um produto que pressupõe uma fidelização duradoura 

do cliente e sobretudo atrai-lo para outros produtos que compõe a carteira do BI. 

 

A Parte I é dedicada a apresentação da entidade acolhedora – Banco Interatlântico, 

onde efetua-se uma caracterização interna, relativo ao historial, rede de agências, recursos 

humanos, missão, visão e objetivos, análise económica e financeira, descrição da estrutura 

organizacional geral e descrição da agência onde decorreu o estágio. 

 

Na Parte II apresenta-se o enquadramento teórico, partido da definição de conceitos 

pertinentes a considerar na elaboração de propostas de crédito, em particular o crédito a 

habitação, alguns métodos de avaliação de risco de credito a particulares, por ultimo a 

apresentação de tarefas praticas desenvolvidas no âmbito das operações ativas, passivas e 

prestação de serviços, nas operações ativas é a formalização de um caso pratico de um 

proposta de credito a habitação. 

 

 

 Na Parte III é efetuada uma apreciação critica no âmbito do estágio e do tema e a 

as conclusões e recomendações que assim foram pertinentes, tendo em conta os objetivos 

alcançados e as dificuldades subjacentes ao estágio então realizado.  

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 Complementar a componente teórica do curso através da aquisição de competências 

práticas relativas a operações ativas, passivas e dos serviços bancários, com foco na 

apresentação de uma proposta de crédito à habitação.    

Objetivo específico 

 Aplicar os procedimentos de contratação do crédito para a habitação por parte do 

BI; 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

18 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

 Identificar as informações relevantes relativas à estabilidade profissional, 

credibilidade e capacidade do cliente e outros intervenientes; 

 Analisar, as garantias oferecidas pelo cliente face às exigidas pelo BI na fase de 

contratação do crédito a habitação; 

 Inteirar-se dos tipos de taxas de juros aplicados no crédito a habitação pelo BI; 

 Emitir parecer devidamente fundamentado relativamente à operação para submeter 

à análise da hierarquia; 
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PARTE I – APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE ACOLHEDORA 

 

Contextualização do Setor Bancário Cabo-verdiano2 

 

 A história da banca em Cabo Verde teve início no ano de 1865, com a instalação da 

1ª filial do Banco Nacional Ultramarino a Agência da Praia, seguindo-se, a Agência de São 

Vicente e Sal. Sessenta e três anos depois da criação do primeiro banco, em 1928 foi criada 

a Caixa Económica de Cabo Verde com natureza de instituição especial de crédito 

integrada na orgânica dos serviços de correios e das telecomunicações. 

 

 Tendo em vista o desenvolvimento de Cabo Verde, em 1962 criou-se a Caixa de 

Crédito de Cabo Verde, com o intuito de alargar a concessão de crédito aos setores 

agrícola, industrial, pecuário e imobiliário, mesmo assim, e apesar da reduzida atividade 

desta caixa, o Banco Fomento Nacional instalou uma representação em 1973 em Cabo 

Verde, para dinamizar as atividades produtivas 

  

 Em 05 de julho de 1975, data da independência de Cabo Verde, foi criado o Banco 

de Cabo Verde pelo Decreto-Lei nº 25/75, com natureza de banco central e emissor, 

autoridade cambial, caixa de tesouro, e banco comercial, com capitais exclusivamente 

públicos. 

 

 Em 1976, através da Decisão com Força de Lei nº13/76, de 26 de junho foi 

aprovado a primeira Lei Orgânica do BCV, com um capital de cem milhões de escudos. 

Com a cessação das atividades do Banco Nacional Ultramarino e do Banco de Fomento 

Nacional, e com a transferência dos ativos e passivos para o BCV, este passou a ser, a 

                                                 
2 BCV (2015) 
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principal instituição bancária do país com múltiplas funções, sendo, simultaneamente, 

banco central, banco emissor e banco comercial. 

 

 

 Em 1977 o Governo de Cabo Verde optou pela desvinculação do escudo cabo-

verdiano ao escudo português. No mesmo ano as primeiras notas do Banco de Cabo Verde 

passaram a circular.  

 

 

 Em 1980 foi aprovada a primeira constituição da República de Cabo Verde, e a 

propriedade dos Bancos foi reservada ao Estado. 

 

 

 De 1975 até 1990, o Banco de Cabo Verde exercia em monopólio a atividade 

bancaria, entretanto, com a abertura política e com a publicação do Decreto-Lei 52-E/90 de 

4 de julho que regula a atividade bancária e de crédito, houve abertura do setor à atividade 

privada. Todavia, o Banco de Cabo Verde continuava a exercer funções comerciais. 

 

 

 Em 1984 foi extinta a Caixa de Crédito de Cabo Verde. Em 1985 a Caixa 

Económica Postal foi transformada em empresa pública com a denominação de Caixa 

Económica de Cabo Verde. 
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 Em 1993, foi aprovada uma nova lei orgânica do Banco de Cabo Verde, Decreto – 

Lei 42/93 de 16 de julho com vista a reforçar a sua função de Banco Central, atribuindo-lhe 

sucessivamente responsabilidade acrescida no domínio da supervisão, nesse mesmo ano 

terminou-se o regime mono-bancário em Cabo Verde, com a criação do Banco Comercial 

do Atlântico, com capital exclusivamente publico. A partir dessa data o Sistema Bancário 

Caboverdiano tem crescido, composto até então, por oito Bancos comerciais, além do 

Banco Central.  

 

 

 A constituição destas instituições bem como a abertura de sucursais e escritórios 

está sujeita à autorização especial do membro do Governo, responsável pela área das 

Finanças, precedido de um parecer do Banco de Cabo Verde.  

  

 De acordo com a lei nº 3/V/96, de 1 de julho, o Sistema Bancário Cabo-verdiano é 

constituído pelo Banco Central, por Instituições de Crédito – empresas cuja atividade 

consiste em receber do público depósitos ou outros fundos reembolsáveis e em conceder 

crédito por sua própria conta e risco, e, Instituições Parabancárias – empresas que, não 

sendo instituições de crédito, exercem profissionalmente alguma função de crédito ou outra 

atividade que possa afetar o funcionamento dos mercados monetário, financeiro ou 

cambial.  

 

Para além das instituições de crédito, operam no mercado, cinco instituições parabancárias, 

uma Sociedade Gestora de Capital de Risco – A Promotora - duas agências de câmbios – 

Cotacâmbios de Cabo Verde e a ECV Serviços de Câmbios - uma Sociedade Interbancária 

de Sistemas de pagamentos e uma sociedade de leasing - Cabo Leasing Internacional. 

Também, o sistema bancário nacional comporta oito Instituições Financeiras Internacionais 

e duas instituições a operarem em atividades de gestão de fundos mobiliários e de pensões, 

designadas por Sociedades Gestoras de Fundos e duas empresas seguradoras – Impar-
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companhia Cabo-verdiana de Seguros SARL e Garantia - companhia de Seguros de Cabo 

Verde. 

 

1.1. História do Banco Interatlântico S.A. 
 

A criação do Banco Interatlântico resulta da estratégia do Grupo Caixa Geral de 

Depósitos (CGD) de Portugal no reforço da sua presença nos países africanos que 

apresentam clima favorável ao investimento direto no estrangeiro, acompanhando os 

movimentos de internacionalização dos seus clientes, e procurando fomentar a cooperação, 

a convivência, a emergência e o desenvolvimento do empresariado local, bem como o 

progresso dos sistemas financeiros em todas as suas vertentes. 

 

 A firma Banco Interatlântico, S.A., tem sede na Avenida cidade de Lisboa, Praia, 

com capital social de um bilhão de escudos, está matriculada na Conservatória dos Registos 

Predial, Comercial e Automóvel da Região da Praia sob o número 719 (setecentos e 

dezanove), tem por objeto social a prática de todas as operações bancárias ativas, passivas e 

acessórias, a prestação de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro sob 

suas múltiplas formas e o exercício de quaisquer atividades facultadas às instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

 

 O Grupo Caixa Geral de Deposito detém 70% do capital social do banco, sendo o 

restante 30% repartido entre um conjunto de empresários e empresas locais. 

 

 Em fevereiro de 1998 a CGD inaugurou uma Sucursal em Cabo Verde, 

aproveitando das potencialidades de uma economia de desenvolvimento e de contribuir 

para a dinamização do sistema financeiro local. 
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  Em julho de 1999, a CGD procedeu à transformação da sucursal Cabo-verdiana no 

agora denominado Banco Interatlântico no sentido de acompanhar o desenvolvimento do 

País.  

 

 Em meados de 2008, através da Bolsa de Valores, o Banco Interatlântico, S.A. 

realizou uma emissão de obrigações subordinadas no valor de 500.000 contos Cabo-

Verdianos, que foi a primeira emissão por subscrição pública, de obrigações subordinadas 

realizadas em Cabo Verde. 

 

 Em janeiro de 2010, o BI aumentou o seu capital social de 600.000.000$00 para 

1.000.000.000$00, que foi integralmente realizado, e que possibilitou, ao mesmo tempo, 

adequar os Fundos Próprios do Banco à sua visão estratégica e às condições de mercado, 

vincadamente mais exigentes em termos do reforço da solvabilidade dos Bancos. Nesse 

mesmo ano o Banco Interatlântico foi, pela 2ª vez consecutiva, considerado pela revista 

“World Finance” como o melhor Banco em Cabo Verde. 

  

1.1.1. Rede de agências do Banco Interatlântico 

 O Banco Interatlântico consolidou durante 2010 como o terceiro Banco do Sistema 

Financeiro Cabo-verdiano, com uma rede de distribuição de nove agências, sendo, cinco 

destas localizadas na ilha de Santiago (001 - Agência Sede , 002 - Agência Achada Santo 

António, 004 - Agência Plateau, 009 - Achada Grande Frente, 008 - Agência Assomada), 

uma agência em São Vicente (003 - Agência Mindelo), duas agências na ilha do Sal (005 - 

Agência Espargos, 006 - Agência Santa Maria), uma agência na ilha da Boavista (007 - 

Agência Boavista). 

 

1.1.2. Recursos Humanos 

No final do exercício do ano de 2010, conforme dados do Relatório e Contas (2010) 

o Banco Interatlântico contava com 97 colaboradores, tendo sido registadas 3 admissões e 3 

desvinculações, números esses, que demonstram uma certa estabilidade a nível 
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organizacional em termos de conservação dos seus quadros e capacidade de manter a sua 

filosofia de trabalho. Dos 97 colaboradores no ativo, 55 eram efetivos do quadro 

permanente e 42 possuíam contrato por tempo determinado.  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 – Distribuição por vínculo laboral (Relatório de Conta BI, 2010) 

 
 
Relativamente a distribuição pelo território nacional, nas ilhas onde o Banco Interatlântico 

possui agências, pode-se constatar que a maioria concentra-se em Santiago. 

 
 

 
Gráfico 2 - Distribuição dos Colaboradores a nível Nacional (Fonte: Relatório de Conta BI, 2010) 

  

A média de idades dos empregados era de 33 anos, sendo que a maior concentração do 

pessoal se situava na faixa etária entre os 26 e os 35 anos (representando 58% da totalidade 

dos empregados). 

 

     

  

  

Gráfico 3 - Distribuição por faixa etária (Fonte: Relatório de Conta BI, 2010) 
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Ao nível das habilitações literárias e das qualificações profissionais, 50% dos 

Colaboradores detinham formação superior ao nível de Licenciatura e 12% de Bacharelato. 

De salientar que apenas 4% eram habilitados com Ensino Básico. 

 

 

 Quanto à distribuição dos Colaboradores por área funcional, constatou-se que 55 

estavam afetos à Área Comercial e 42 aos Serviços Centrais. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4- Distribuição por Área (Fonte: Relatório de Conta BI, 2010) 

 

 Na Área Comercial, 20 dos Colaboradores desempenhavam cargos de chefia e 36 

eram Empregados Bancários. De salientar que, comparativamente com o ano de 2009, se 

verificou um acréscimo significativo do número de Colaboradores a desempenhar cargos de 

chefia, sem haver necessidade de realização de recrutamento externo, o que demonstra a 

promoção de candidatos internos como forma de evidenciar as suas capacidades e valorizar 

o seu empenho. O número de cargos de chefia aumentou em 7 elementos, passando de 13 

para 20. 

 

1.1.3. Formação e capacitação profissional 

 

 No decurso do ano de 2010 no Banco Interatlântico foram realizadas 15 ações de 

formação, envolvendo 45 Colaboradores, o que correspondeu a 46% dos mesmos. De 

salientar que dos 45 formandos, 6 participaram em mais do que uma ação de formação.  
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O Banco comparticipou na Formação Académica de 3 Colaboradores, no montante global 

de 145.500 CVE, cobrindo 25% das respetivas propinas anuais. 

 

1.1.4.  Estrutura Acionista3 

A distribuição do capital social em 31 de dezembro de 2010, era a seguinte: 
 

Tabela 1- Distribuição do capital social (Relatório e Contas BI, 2010) 

 
 

 

1.1.5. Missão, Visão e Objetivos 

 Missão 

Para Certo e Peter (1993 p.75) 

Missão é a proposta para a qual, ou a razão pela qual, uma organização existe. A missão de uma empresa 

contém informações tais como os tipos de produtos ou serviços que a organização produz, quem são os seus 

clientes e que valores importantes possuem”.   

 

Segundo Chiavenato (1999 p.49) as organizações não são criadas a esmo. Elas existem para fazer 

alguma coisa. Todas as organizações têm uma missão a cumprir. Missão significa representar a razão da 

                                                 
3 Relatório e Contas 2010 
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existência de uma organização. Significa a finalidade ou o motivo pela qual a organização foi criada e para o 

quê deve servir. 

   
O Banco Interatlântico deve consolidar-se como Banco prestador de um Serviço Financeiro global de 

qualidade, distinto pela relevância e responsabilidade forte na contribuição para um elevado padrão ético, 

desenvolvimento económico do País, reforço da competitividade, capacidade de inovação e satisfação dos 

colaboradores. 

Enquanto Banco integrado num Grupo Financeiro líder em Cabo Verde, o Banco Interatlântico deve procurar 

uma evolução equilibrada entre rentabilidade, crescimento e solidez financeira, sempre num quadro de uma 

gestão prudente dos riscos. (Intranet do BI, 2010) 

 

 Visão 

  

Visão é a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do futuro. É o ato de ver a si próprio 

projetado no espaço e no tempo. Toda a organização deve ter uma visão adequada de si mesma, dos recursos 

de que dispõe, do tipo de relacionamento que deseja manter com os seus clientes e mercados, do que quer 

fazer para satisfazer continuamente as necessidades e preferências dos clientes, de como ira atingir os 

objetivos, das oportunidades e desafios que deve enfrentar de seus principais agentes, de que forças a 

empelam e em que condições ela opera (Chiavenato (1999 p.51). 

 

 
“Ser o banco de preferência e de referência para o segmento empresarial e institucional bem como dos 

particulares de rendimento médio-alto, reconhecido pela inovação tecnológica e de produtos e dinamismo no 

domínio dos serviços financeiros, nomeadamente no crédito especializado e mercado de capitais”(Intranet do 

BI). 

 

Objetivos  

De acordo com Certo e Peter (1993 p.86), “Os objetivos fornecem o fundamento para o planeamento, 

organização, motivação e controle. Sem objetivos e sem sua comunicação efetiva, o comportamento nas 

organizações pode tomar qualquer direção”. 

 
 
Principais Objetivos Estratégicos do BI 
 

 Definir os segmentos estratégicos para o Banco e fazer com que estes sejam 

compreendidos pela rede e percetíveis para o mercado; 
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 Capacitar o BI de instrumentos de gestão de pessoal, de forma a antecipar as 

necessidades futuras e contribuir para o crescimento e desenvolvimento do Banco e 

dos seus colaboradores; 

 Implementação de uma nova estrutura orgânica e atualização dos manuais 

aplicáveis; 

 Alargamento seletivo da rede e beneficiação das atuais instalações (serviços centrais 

incluídos) de forma a permitir uma maior segmentação e qualidade do atendimento; 

 Reforçar os fundos próprios do Banco de forma a permitir a continuação da 

expansão da atividade; 

 Antecipar as necessidades dos clientes, oferecendo novos produtos e serviços, 

nomeadamente através da comercialização de produtos do Grupo Caixa Geral 

Depósitos; 

 Colocar o BI como líder de mercado ao nível da utilização dos novos canais 

tecnológicos, reforçando a sua imagem de vanguarda, especialmente ao nível do 

“internet banking”; 

 Continuação da aposta na emissão de cartões (débito e crédito) e na instalação de 

novos ATM’s e POS’s, de forma a obter uma quota de mercado ainda mais 

significativa nesta área; 

 Dotar o Banco do “know-how” necessário para participar na montagem e colocação 

de operações de “corporate finance” e analisar a eventual internacionalização das 

operações de mercado; 

 Utilizar a rede da Caixa Geral Depósitos para divulgar junto da diáspora cabo-

verdiana a oferta de produtos e serviços do BI, nomeadamente através de folhetos 

informativos, com indicações sobre a oferta agregada; 

 Incremento da estratégia de comunicação através dos jornais, internet e patrocínio 

de eventos culturais e conferências, visando reforçar a notoriedade do BI. 

 

1.1.6.  Análise da situação Económica e Financeira  

Em 2010 o Ativo Líquido do BI ascendeu 18.274.477 contos, o que representou um 

crescimento de 12.63% face ao ano transato, para os quais contribuíram o aumento do 
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crédito líquido sobre os clientes, as disponibilidades no Banco Central e o investimento em 

títulos de dívida pública.  

  

 O Resultado Liquido registado foi de 130.076 contos, com um decréscimo de 

32.94% fase ao mesmo período do ano anterior. Esse decréscimo deve-se 

fundamentalmente ao aumento da imparidade do crédito, pois o Banco apresentou um bom 

desempenho quanto ao crescimento da margem complementar (13,9%) e manteve uma 

estabilidade no produto bancário e nos custos de estrutura. 

 

 No domínio da solidez financeira, o Banco observou todos os indicadores 

prudenciais exigidos pelo Banco de Cabo Verde, apresentando para todos os rácios valores 

acima do mínimo legalmente exigido, destacando-se o rácio de solvabilidade com um valor 

de 14,62%, bastante acima do limite legal de 10%. 

 

 O aumento do capital realizado ano permitiu que os fundos próprios elegíveis 

atingissem os 1.876.496 contos e os fundos próprios de base os 1.408.569 contos. Esse 

montante permitiu o encerramento do ano com um rácio 10.98% nos fundos próprios, 

superando ao rácio de solvabilidade exigido pelo BCV. 

 

 

1.1.7. Estrutura Orgânica do Banco Interatlântico 

 

Órgãos do primeiro nível: 

a) Assembleia Geral (AG); 

b)  Conselho de Administração (CA); 

c) Comissão Executiva (CE); 

d) Conselho Fiscal; 

e) Direção comercial de Retalho; 

f) Direção de Suporte Operacional; 
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g) Gabinete de Auditoria Interna; 

h) Gabinete de Assuntos Jurídicos; 

i) Gabinete de apoio Logístico; 

j) Gabinete de Contabilidade e Planeamento; 

k) Gabinete de Empresas; 

l) Gabinete de Suporte à Função “Compliance”; 

m) Gabinete de Gestão de Risco; 

n) Gabinete de Mercados Financeiros;  

o) Gabinete de Marketing;  

p) Gabinete de Particulares; 

q) Gabinete de Recursos Humanos; 

r) Gabinete de Tecnologias e Organização; 

s) Secretária-geral. 

 
Órgãos do segundo nível: 

a)  Agencias.
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Organograma Geral 

Ilustração 1 - Estrutura Organizacional do BI (fonte: Intranet do BI)
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Sistema Organizacional 

 A estrutura de um Banco tem de refletir a sua forma organizativa e as 

necessidades que se ligam, com os seus clientes, ou seja, deve ser uma estrutura que melhor 

se adapta à sua estratégia, devendo ser aceite por aqueles que a vão pôr em prática. 

 

 Qualquer estrutura deve ser minimamente flexível, simples e adaptável às 

situações existentes, atendendo sempre à missão da organização. Neste contexto, pode-se 

constatar que a estrutura do banco tem sofrido adaptações, a quando da introdução de novas 

agências. 

 

 De acordo com Carlos F. dos Santos (1992, p.88), “qualquer que seja a orgânica 

em qualquer Banco temos sempre um Conselho de Administração como órgão máximo do 

executivo, assumindo também importantes funções deliberativas, embora existam Bancos 

que criam uma outra espécie de órgão superior, o Conselho Geral (….)”. 

 

Descrição da Estrutura Orgânica do Banco Interatlântico- órgãos do primeiro nível 

 O modelo de administração do BI, que assegura a efetiva segregação de funções da 

administração e fiscalização, é composto de acordo com os Estatutos da Sociedade pelos 

seguintes órgãos Sociais: 

 

 Assembleia Geral (AG) – é representada por um presidente, dois secretários, e tem por 

função deliberar sobre as matérias que lhe são atribuídas por lei e pelos Estatutos da 

Sociedade, que estipulam que lhe compete: 

 Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício, proposta de aplicação 

de resultados;  

 Proceder anualmente à apreciação geral da administração e fiscalização da 

sociedade;  
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 Eleger os membros da mesa da Assembleia Geral, os membros do Conselho de 

Administração, com indicação do Presidente e do Vice-Presidente, e os membros 

do Conselho Fiscal, também com indicação do respetivo Presidente;  

 Deliberar sobre alterações dos estatutos, aumentos de capital, remunerações dos 

membros dos corpos sociais,  

 Autorizar a aquisição e a alienação de imóveis e a realização de investimentos, uns e 

outros quando de valor superior a 20% do capital social; 

  Tratar de qualquer assunto para que tenha sido convocada. 

 

 

Conselho de Administração (CA) - é representado por um presidente do concelho de 

administração, um vice-presidentes e três vogais. Atualmente o Conselho de Administração 

é composto por cinco membros, com mandato de dois anos.  

 

  Nos termos dos artigos 19, 20, 21 e 22 dos Estatutos do Banco, compete ao 

Concelho de Administração (CA) administrar todos os negócios e interesses do BI e 

representa-lo, em juízo e fora dele. 

 

Comissão Executiva (CE) - é responsável pela gestão corrente do BI, com faculdade de 

subdelegação, todas as competências exceto as competências do Conselho de 

Administração decorrem da lei, competindo-lhe em especial e de acordo com os Estatutos 

da Sociedade: 

 Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos relativos ao objeto social; 

  Estabelecer a organização interna da empresa e elaborar os regulamentos e as 

instruções que julgar conveniente;  

 Contratar os trabalhadores da sociedade, estabelecendo as respetivas condições 

contratuais, e exercer em relação aos mesmos o correspondente poder diretivo e 

disciplinar;  
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 Constituir mandatários com os poderes que julgar convenientes; 

  Decidir sobre a participação no capital social de outras sociedades sobre a emissão 

de obrigações; executar e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral; 

  Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis ou imóveis, incluindo 

participações sociais, e realizar investimentos, quando o entenda conveniente para a 

sociedade, sem prejuízo das competências da Assembleia Geral nestas matérias; 

Representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo 

confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos comprometer-se, mediante 

convenção de arbitragem, à decisão de árbitros;  

 Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pelos estatutos e 

deliberar sobre quaisquer outros assuntos que não caibam na competência dos 

outros órgãos da sociedade. 

 

Conselho Fiscal - representado por um presidente, dois vogais efetivos e dois suplentes. 

Têm como competência: 

 Assistir às reuniões do Conselho de Administração sempre que o entenda 

conveniente;  

 Emitir parecer sobre qualquer matéria que lhe seja apresentada pelo Conselho de 

Administração;  

 Colocar ao Conselho de Administração qualquer assunto que por ele deva ser 

ponderado. 

 

Direção comercial de Retalho – é o órgão autónomo de primeiro nível, no âmbito nacional. 

Depende diretamente do conselho da administração e relaciona-se com os demais órgãos. 

Orientado para a coordenação, implementação e acompanhamento da política comercial de 

particulares e pequenos negócios, coordenação dos balcões e gestão dos canais eletrónicos 

existentes na estrutura do Banco, bem como com as entidades externas intervenientes no 

seu âmbito de atividade. Tem como principal finalidade o seguinte:  

 Implementar a estratégia comercial do BI definida pelo Conselho de Administração; 
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 Planear, desenvolver e promover ações comerciais, em articulação com os diferentes 

órgãos de estrutura do Banco; 

  Acompanhar, monitorizar e gerir a carteira de Clientes;  

 Assegurar o apoio técnico necessário à montagem e monitorização das operações 

decorrentes da sua atividade;  

 Gerir os equipamentos e sistemas automáticos partilhados. 

 

 Direção de Suporte Operacional - é o órgão autónomo do primeiro nível da estrutura 

orgânica, de âmbito nacional, orientado para assegurar o tratamento/processamento das 

operações sobre o país e estrangeiro, inerentes à prestação de serviços, transferências, 

subsistemas de compensação interbancária, fundos e valores mobiliários, constituindo-se 

como suporte operacional à prossecução das atividades dos Órgãos da Estrutura de natureza 

comercial, tanto no plano nacional como no exterior. Tem como finalidade:  

 Centralizar o processamento e o controlo de operações bancárias relativas a 

transferências, pagamentos periódicos, ordens de pagamento e crédito de 

remunerações;  

 Assegurar a gestão e controlo da inibição do uso do cheque e da criação dos registos 

na base de dados de clientes (BDC), bem como a manutenção da sua qualidade; 

 Representar o BI no serviço de compensação de Cabo Verde;  

 Assegurar o processamento e controlo da compensação nacional;  

 Controlar as operações relativas à cobrança de efeitos, cheques sobre o país, 

cheques visados e cheques pré-datados; 

  Preparar o processamento e controlo das operações documentarias, dos 

financiamentos e das garantias e avales, assegurando a sua execução, com vista à 

sua relevação estatística e contabilística; assegurar a cobrança, pagamento e 

controlo dos cheques comprados sobre o exterior;  

 Assegurar a gestão dos saldos diários das contas-correntes em Moeda Estrangeira 

(ME), das contas de não-residentes expressas em Moeda Nacional (MN), 

reconciliação dos movimentos efetuados nas contas dos clientes e serviços de 

retaguarda de apoio ao crédito;  
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 Gerir as carteiras de valores mobiliários de clientes e controlar a execução de 

operações; assegurar a guarda de valores mobiliários e controlar a sua 

movimentação física; 

  Registar e controlar os movimentos de Tesouraria; 

 

 A Direção de Suporte Operacional, tem na sua dependência os serviços de 

Cobranças - Área Suporte Operacional (ASO1), Operações Domesticas (ASO2) e 

Operações com o Estrangeiro (ASO3). 

 

Gabinete de Auditoria Interna - pelo seu caráter não executivo e de controlo, aparece 

como função de staff. Trata-se de um órgão do primeiro nível da estrutura orgânica, 

orientado para a abordagem sistemática e disciplinada dos sistemas de controlo interno no 

BI, por forma a identificar, com oportunidade, as áreas de maior risco e avaliar a eficácia e 

regularidade dos procedimentos nos órgãos de estrutura. Tem como principais finalidades: 

 Fiscalizar a atividade de todos os órgãos de estrutura do Banco;  

 Identificar atempadamente as áreas de maior e potencial risco e pontos-chave de 

controlo e efetuar o seu ajustamento aos riscos inerentes a cada área, produto, 

serviço, operação ou órgão de estrutura auditado;  

 Realizar ações de auditoria a Agências e outros órgãos de estrutura, inquéritos 

disciplinares;  

 Estudar e analisar as fraudes bancárias e controlar o correto movimento de capitais; 

  Assegurar a conformidade do normativo interno face às necessidades, qualidade na 

prestação do serviço e na eficácia dos procedimentos e cumprimento das 

obrigações institucionais e legais a análise das reclamações de clientes que lhe 

forem cometidas pela Administração;  

 Avaliar e controlar a funcionalidade das aplicações de suporte ao tratamento das 

operações;  
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 Adotar uma atitude pró-ativa e pedagógica na dinamização e divulgação de práticas 

e procedimentos que permitam atingir os resultados estabelecidos, interagindo e 

cooperando com os auditados, propondo a introdução de alterações e novos 

procedimentos; 

  Colaborar com a auditoria externa. 

 

Gabinete de Assuntos Jurídicos - órgão autónomo do primeiro nível da estrutura orgânica, 

orientado para o apoio nas atividades de natureza jurídica e o patrocínio em ações judiciais, 

Tem como principais finalidades: 

 Prestar apoio jurídico aos Órgãos Sociais e aos restantes Órgãos de Estrutura do BI; 

 Preparar contratos e supervisionar os procedimentos contratuais e documentação 

que obrigue o Banco;  

 Efetuar a coordenação técnica do exercício da função jurídica no âmbito do BI; 

 Colaborar com os órgãos de estrutura competentes no desenvolvimento da ação pré-

contenciosa e na definição dos critérios e orientações gerais que lhe respeitam; 

 Realizar as diligências necessárias à cobrança judicial e extrajudicial de créditos do 

BI e patrocínio deste em quaisquer ações judiciais; 

  Negociar com devedores ou outros intervenientes em operações, relativamente a 

processos que se lhe encontrem afetos;  

 Assegurar a análise das reclamações de clientes que lhe forem cometidas pela 

Administração;  

 Colaborar com a auditoria externa. 

 

Gabinete de apoio Logístico – é o Órgão autónomo do primeiro nível da estrutura orgânica, 

orientado para o apoio logístico à atividade dos Órgãos da Estrutura e para a gestão dos 

imóveis e instalações de serviço próprio do Banco. Depende do Conselho de Administração 

do BI e relaciona-se com os demais órgãos de estrutura do Banco e com empresas e 

entidades externas intervenientes no seu âmbito de atividade, designadamente fornecedores 
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de equipamentos, bens móveis e de consumo corrente, prestadores de serviços de logística e 

entidades gestoras de imóveis. Tem como principais finalidades: 

 Assegurar a aquisição, armazenamento, distribuição, gestão e controlo dos 

equipamentos e bens móveis, e a gestão e conservação do património e dos imóveis 

afetos ao serviço próprio do Banco, sua inventariação e manutenção; 

 Centralizar, rececionar, distribuir e expedir a correspondência do BI e gerir o 

relacionamento com os Correios de Cabo Verde;  

 Controlar a faturação de bens e serviços na área de atividade; proceder à 

inventariação dos bens móveis adquiridos; 

  Coordenar as ações necessárias à segurança, vigilância e manutenção da higiene 

nas instalações do Banco; gerir o arquivo do BI. 

 

Gabinete de Contabilidade e Planeamento – é o Órgão autónomo do primeiro nível da 

estrutura orgânica, orientado para a execução da contabilidade, elaboração dos orçamentos 

anuais, planeamento e controlo de gestão do BI. Tem como principais finalidades: 

 Gerir o Plano de Contas em relação à criação e eliminação de rubricas, centros 

contabilísticos e à verificação da consistência de saldos;  

 Efetuar o controlo sistemático sobre as diversas contas de regularização; assegurar o 

apoio às Direções, Gabinetes e Agências, com vista ao esclarecimento e acerto de 

divergências verificadas em movimentos contabilísticos e as demonstrações 

financeiras e consolidação de contas, em cada exercício económico;  

 Classificar e contabilizar os pagamentos a realizar pelo Banco, visando o 

incremento do controlo interno de custos;  

 Assegurar a supervisão e controlo do processo de reconciliação das contas do BI;  

 Garantir o cumprimento das obrigações fiscais no domínio da atividade comercial e 

sobre os rendimentos da atividade do Banco; 

  Elaborar e implementar orçamentos, procedimentos e ações, para a concretização 

dos objetivos definidos pelo Banco;  
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 Verificar se as ações desenvolvidas estão a atingir os objetivos fixados, de acordo 

com as estratégias e as políticas definidas, promovendo um sistema de recolha, 

análise, tratamento e divulgação da informação aos diversos Órgão da Estrutura, 

com o objetivo de colaborar na dinamização das atividades e na prossecução dos 

respetivos objetivos; 

 

Gabinete de Empresas - é o órgão autónomo do primeiro nível da estrutura orgânica, 

orientado para o apoio às atividades de índole comercial do segmento Empresas. Tem como 

principais finalidades: 

 Implementar a estratégia comercial do BI para garantir os objetivos estabelecidos 

pelo Conselho de Administração e pela Comissão Executiva;  

 Coordenar a política comercial e a estratégia de venda, participando na conceção e 

ajustamento dos produtos e serviços às necessidades do seu segmento de negócio e 

especificidade do mercado;  

 Planear, desenvolver e promover ações comerciais destinadas ao segmento 

Empresas, em articulação com os diferentes órgãos de estrutura do Banco; 

 Acompanhar, monitorizar e gerir a carteira de clientes deste segmento; assegurar o 

apoio técnico necessário à montagem e monitorização das operações decorrentes da 

sua atividade; 

 

 Gabinete de Suporte à Função “Compliance” – é o Órgão do primeiro nível da estrutura 

orgânica do BI, tem como objetivo assegurar a coordenação da gestão do risco de 

compliance4 no BI.  

 Compete-lhe, ainda, a coordenação e salvaguarda da boa execução dos 

procedimentos de prevenção do branqueamento de capitais assim como do financiamento 

do terrorismo. Têm como principais finalidades: 

                                                 
4 Entendido como risco de uma instituição incorrer em sanções de caráter legal ou regulamentar, prejuízos 
financeiros ou de ordem reputacional, em resultado de não ter cumprido leis, normas, regulamentos, códigos 
de conduta ou normas de “boas práticas”. Intranet BI (2010) 
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 Apoiar o Conselho de Administração do BI e os demais Órgão da Estrutura (OE) do 

BI na definição de políticas e orientações gerais em matéria de risco de compliance 

e dos procedimentos necessários ao exercício do respetivo controlo;  

 Apoiar os demais OE do BI em matérias relacionadas com a gestão de risco de 

compliance;  

 Identificar, avaliar e monitorizar o risco de compliance no BI, em articulação com 

os seus OE;  

 Reportar ao Conselho de Administração do BI os resultados globais da avaliação do 

risco de compliance;  

 Coordenar, estabelecer e garantir a adequada execução dos procedimentos internos 

em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do 

terrorismo, em articulação com os OE do BI. 

 

Gabinete de Gestão de Risco – é o órgão autónomo do primeiro nível da estrutura orgânica, 

orientado para o estudo, acompanhamento, coordenação e controlo de todo e qualquer 

elemento de risco da atividade do Banco Interatlântico. Tem como principais finalidades: 

 Identificar, analisar e divulgar internamente os riscos e oportunidades existentes nos 

negócios;  

 Efetuar o controlo e gestão dos riscos inerentes à atividade do Banco Interatlântico;  

 Centralizar informação financeira dos clientes, de forma a permitir a sua consulta de 

forma rápida e eficaz;  

 Divulgar e partilhar informação técnica relevante para os restantes Órgãos da 

Estrutura;  

 Coordenar os processos de recuperação de crédito vencido ou em incumprimento. 

 

Gabinete de Mercados Financeiros – é o Órgão autónomo do primeiro nível da estrutura 

orgânica, cujos objetivos são a conceção, o planeamento, a execução e o controlo de 
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operações em mercados financeiros, visando o equilíbrio da estrutura financeira do Banco 

numa abordagem de otimização da rendibilidade, do capital e dos recursos alocados.  

 

 Neste âmbito tem a responsabilidade de apoiar o Conselho de Administração na 

definição de estratégias, orientações e objetivos a atingir no quadro das matérias 

relacionadas com a participação em mercados financeiros. Compete-lhe ainda a gestão das 

relações institucionais e comerciais com os Bancos Nacionais e Estrangeiros e Instituições 

Financeiras não residentes. Tem como principais finalidades: 

 Assegurar a gestão, controlo e aplicação da liquidez da Instituição, em moeda 

nacional e moeda estrangeira, nos Mercados Monetário, Cambial e de Capitais; 

proceder à formulação de preços de moeda, taxas de juro passivas e respetivos 

limites internos de descentralização de negociação;  

 Dar apoio técnico ao CA na formulação da política financeira da Instituição e na 

montagem de operações de natureza financeira; promover o relacionamento entre o 

Banco e Instituições Financeiras nacionais e estrangeiras;  

 Gerir as carteiras próprias;  

 Estudar e conceber produtos e organizar e participar em operações no seu âmbito de 

negócio;  

 Executar as operações estruturais de cobertura de risco de Balanço, de acordo com 

orientações superiores, e acompanhar as carteiras resultantes;  

 Gerir a liquidez de curto prazo garantindo o cumprimento das reservas mínimas de 

caixa e dos rácios regulamentares;  

 Assegurar o financiamento estrutural (incluindo capital) do BI por recurso aos 

Mercados Financeiros; 

 

Gabinete de Marketing – é o órgão autónomo do primeiro nível da estrutura orgânica, 

orientado para a coordenação e o apoio pró-ativo à atividade comercial do BI, no quadro 
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das orientações e objetivos estratégicos definidos pelo Conselho de Administração. Tem 

como principais finalidades: 

 Definir políticas globais de marketing, orientadas para a satisfação das necessidades 

do cliente e para a sua fidelização; 

  Institucionalizar o marketing como instrumento de apoio à execução das 

orientações estratégicas definidas;  

 Desenvolver uma política de divulgação de produtos e de serviços eficaz; 

desenvolver ações que visem assegurar a abordagem integrada do mercado pelo 

Banco, promovendo a venda cruzada de outros produtos e serviços, em 

complemento dos produtos estratégicos; proceder à análise e investigação das 

tendências evolutivas do mercado e da concorrência;  

 Definir critérios de segmentação e estabelecimento de segmentos-alvo preferenciais; 

 Desenhar e conceber produtos inovadores para as diferentes áreas de atividade, 

designadamente os que assegurem valor acrescentado para o cliente e vantagens 

competitivas para o Banco, nomeadamente em meios de pagamento e novos canais 

de distribuição eletrónica preparar campanhas de promoção e de publicidade, 

relativas aos produtos e serviços comercializados pelo Banco;  

 Assegurar a gestão de patrocínios; monitorizar o desempenho comercial, a 

rentabilidade e o nível de satisfação dos clientes; 

 

Gabinete de Particulares – é o órgão autónomo do primeiro nível da estrutura orgânica, 

orientado para o apoio às atividades de índole comercial ao segmento Particulares. Tem 

como principais finalidades: 

 Implementar a estratégia comercial do BI tendo em conta os objetivos estabelecidos 

pelo Conselho de Administração ou pela Comissão Executiva; 

 Coordenar a política comercial e a estratégia de venda, participando na conceção ou 

ajustamento dos produtos e serviços às necessidades do seu segmento de negócio, 

adequando-os às especificidades do mercado;  
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 Planear, desenvolver e promover ações comerciais destinadas ao segmento 

Particulares gama alta, em articulação com os diferentes órgãos de estrutura do 

Banco;  

 Acompanhar, monitorizar e gerir a carteira de clientes deste segmento; assegurar o 

apoio técnico necessário à montagem e monitorização das operações decorrentes da 

sua atividade. 

 

Gabinete de Recursos Humanos – órgão autónomo do primeiro nível da estrutura 

orgânica, orientado para gestão dos recursos humanos do BI. Tem como principais 

finalidades: 

 Assessorar o Conselho de Administração na definição das estratégias e políticas de 

gestão de pessoal, assegurando a sua implementação, execução e controlo; 

 Assessorar o Conselho de Administração no âmbito das relações jurídico laboral;  

 Coordenar a gestão global dos recursos humanos, tendo em vista a otimização do 

efetivo, identificando competências e desenvolvendo o potencial dos colaboradores 

em função das necessidades imediatas e previsíveis; 

  Identificar as necessidades de formação e desenvolvimento profissional, no quadro 

estratégico superiormente definido, em articulação com os demais OE, concebendo 

e implementando soluções formativas, bem como a avaliação dos resultados dessa 

formação; elaborar, executar e controlar o orçamento referente a despesas com 

pessoal; 

 Promover medidas conducentes à prevenção da doença, melhoria da qualidade vida 

dos colaboradores e dos ambientes de trabalho;  

 Assegurar o relacionamento com as estruturas representativas dos trabalhadores e 

entidades externas. 

 

Gabinete de Tecnologias e Organização – Órgão autónomo do primeiro nível da estrutura 

orgânica, orientado para a gestão técnica dos sistemas de informação e para o estudo, 
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desenho, desenvolvimento e implementação de soluções organizativas orientadas para a 

qualidade, eficiência e rendibilidade das operações. Tem como principais finalidades: 

 Controlar e gerir os sistemas informáticos, as aplicações e a rede de comunicações 

do Banco;  

 Estudar equipamentos e soluções no âmbito da informática, e sua aquisição; apoiar 

os outros órgãos de estrutura do Banco no âmbito das suas atribuições e 

competências;  

 Participar em projetos pluridisciplinares através do desenvolvimento e 

implementação de soluções informáticas; assegurar a gestão e segurança de 

informação;  

 Centralizar a produção aplicacional de suportes contabilísticos e distribuição pelos 

respetivos órgãos de estrutura; assegurar a personalização de cheques;  

 Planear, coordenar e controlar a atividade da sua área de atuação, tendo em vista a 

concretização dos objetivos e políticas superiormente definidos, orientando-a 

segundo princípios de racionalidade orgânica, funcional e técnica, numa perspetiva 

de otimização da produtividade e da redução de custos; 

  Assegurar a publicação, gestão e coordenação do Sistema de Normas Internas; 

 Participar na análise e implementação dos projetos estratégicos para o Banco. 

 

Secretaria-geral - Órgão autónomo do primeiro nível da estrutura orgânica, orientado para 

a prestação de serviços de apoio administrativo e de secretariado aos Órgãos Sociais do 

Banco e relacionamento institucional com organismos e entidades externas.  

 

 Orgânica da Agência 

 

 As agências fazem parte da estrutura de segundo nível do banco, reportam-se 

diretamente ao responsável comercial, e têm, simultaneamente, funções de venda e de 

processamento administrativo das operações. 
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 No período da realização do estágio a equipa da agência do Banco Interatlântico da 

Região de São Vicente estava composta por um gerente, um subgerente, dois caixas (front 

office), dois back office (operador de retaguarda). 

 

 

Funcionamento da Agência  

 A gestão da mesma é da responsabilidade do Gerente e do subgerente, isto é, as 

decisões têm de ser colegiais e a maior parte das operações pressupõe a aprovação de 

ambos. 

 

 Segundo o Manual de procedimentos de Agências do BI, sendo o responsável do 

Balcão (o gerente e o subgerente) o (s) órgão (s) máximo a nível das Agências, tem como 

principais responsabilidades: 

 

 Organização, gestão e controlo de toda a atividade operacional do Balcão, do 

pessoal e dos recursos materiais; 

 Abertura, fecho e controlo da movimentação do Balcão; 

 Prospeção de clientes, operações e oportunidades de negócio encaminhamento de 

propostas para a Administração do Banco; 

 Tomada de decisão dentro dos seus limites de competência; 

 Resolução de situações decorrentes do expediente normal; 

 Visto e conferência de assinaturas, quando necessário; 

 Relacionamento com os outros Órgãos de Estrutura; 

 Controlo e recuperação do crédito em atraso; 

 Atendimento de clientes, sempre que a situação o justifique. 
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 Caixas (Front office), recebe instruções diretamente dos clientes para aqueles serviços 

padronizados e dos quais os clientes esperam celeridade e fiabilidade. No Banco 

Interatlântico, o front office tem como competência: 

 

 Atendimento direto de clientes para receção e entrega de numerário e valores em 

Moeda Nacional e Moeda Estrangeira, com lançamento dos respetivos documentos 

em terminal; 

 Lançamento de documentos provenientes da Área de Atendimento; 

 Conferência de assinaturas digitalizadas; 

 Execução das tarefas ligadas à abertura, fecho e movimentação de Caixas; 

 Apoio aos outros elementos do Balcão, após o fecho das Caixas.  

 

Gestores de cliente (back office), tem como principais funções dar sequência a todas as 

instruções emanadas dos clientes, iniciando o processo administrativo e passando sempre 

que necessário, trabalho para outros departamentos operativos. No BI o back office tem 

como competência: 

 Atendimento a clientes e prossecução ou encaminhamento, das operações por eles 

solicitadas (apenas operações que não movimenta caixa); 

 Tratamento da Compensação enviada e recebida, devoluções, etc. 

  Execução de todas as tarefas de back-office e de serviço interna, ligadas ao Balcão; 

 Tratamento do arquivo e da correspondência do Balcão.   

 

Tesoureiro, compete a gestão e controlo das existências de Tesouraria, expediente 

relacionado com a expedição ou receção de valores e transferência de fundos, apoio ao 

Responsável do Balcão, front-office e back-office. 
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PARTE II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Principais operações da Banca Tradicional  

 

 O Banco tem como atividade principal a intermediação e a aplicação de recursos 

financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor 

de propriedade de terceiros.  

  

 Os bancos comerciais, em particular são instituição de crédito caracterizadas pela 

captação de fundos, através de operações passivas, nomeadamente, os depósitos à ordem, a 

prazo e com pré-aviso, os depósitos de poupança, os certificados de depósito, e os fundos 

de investimentos, e pela concessão de crédito, através das operações ativas de curto, médio 

e longo prazo, podendo ser de caráter financeiro ou comercial, isto é, as garantias bancarias. 

Além da captação de fundos e concessão de crédito, os bancos prestam serviços, 

nomeadamente, a venda de moeda, pagamentos periódicos, entre outros. 

 

 De entre as operações bancárias, o crédito tem um grande peso no balanço de um 

banco, devido ao grau de risco que envolve, as instituições de crédito fazem a segmentação 

do seu mercado alvo, isto é, definem os seus produtos em função desse mercado.  

 

 Os bancos definem os produtos destinados a empresas e a particulares, segmentação 

essa, que irá ajudar em termos de definição dos aspetos a considerar a quando da sua 

concessão do crédito.   

 

 Os produtos destinados a qualquer um dos segmentos, conforme referido, estão 

agrupados em curto, médio e longo prazo, e definidos em função do propósito, isto é, onde 

irão ser aplicados os fundos. 
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 De entre os vários produtos de crédito que os bancos têm em carteira destinados a 

particulares, o crédito a habitação tem prazo mais alargado, pois, enquadra-se no crédito de 

longo prazo, conforme referido, e pode chegar até 30 anos. Trata-se de uma modalidade 

que envolve um elevado nível de risco, fruto das grandes incertezas quanto ao futuro. 

 

 

2.1.   Metodologia 

 O procedimento metodológico aplicado na realização deste trabalho que contempla 

um relatório de estágio realizado na Agência do Banco Interatlântico no Mindelo e sua 

fundamentação teórica, é de natureza exploratória e descritiva.  

 

 Na primeira fase metodológica foram feitos diversos tipos de levantamentos, 

nomeadamente, fontes bibliográficas como livros, impressos diversos, informações da 

Instituição disponibilizada na Intranet do BI, teses e outras informações pertinentes 

recolhidas na internet. Trata-se de uma etapa de extrema importância, não apenas por 

aumentar os conhecimentos genéricos relativo ao tema de pesquisa, mas sobretudo, por 

facilitar no estudo dos assuntos específicos. 

 

 Segundo José Vilelas, (2009, p.119), os estudos exploratórios pretendem dar-nos 

uma visão geral e aproximada dos objetos do estudo. 

 

Na etapa posterior partiu-se para uma pesquisa descritiva, que de acordo com Gil 

(1999), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenómeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis.  

 

 Este TCC (trabalho de conclusão de curso), caracteriza-se também como um estudo 

de caso, isto porque, segundo Gil (1986, p. 58) “o estudo de caso é caracterizado pelo 
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estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros 

delineamentos considerados”. 

 

 O objetivo do presente estágio profissional consiste na aquisição de competências 

práticas relativas às tarefas diárias executadas na Agência do Banco Interatlântico, no 

âmbito das operações ativas, passivas, e serviços diversos. No sentido de demostrar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do estágio, é apresentado um caso prático, que consiste 

na elaboração de uma proposta de crédito de médio e longo prazo – crédito habitação para 

submeter a hierarquias com competência para aprovação.   

 

Para realização do presente estudo foi essencial o auxílio dos colaboradores que 

forneceram dados e informações sobre a instituição, os seus produtos e serviços, bem como 

dos procedimentos estabelecidos para a realização das tarefas. 

 

2.2.  Caracterização Científica do Crédito a Habitação 

 

 De acordo com o artigo nº45 do Decreto-Lei nº 52-E/90de 4 de julho, as operações 

de crédito concedidas por instituições de crédito são classificadas como créditos a curto, 

médio e longo prazo, para os efeitos dos condicionalismos legais reguladores dessas 

operações. 

 

 O crédito é uma das operações mais importantes para as instituições de crédito, 

através da intermediação o banco canaliza a poupança para o investimento, pondo à 

disposição do cliente uma determinada quantia, com o objetivo de o receber na data pré 

fixada. 
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 O crédito a habitação é um crédito com plano financeiro, em tudo semelhante aos 

restantes créditos pessoais, contudo, diferem na finalidade, prazo de utilização do bem 

adquirido e no prazo de reembolso (IFB, 2009). 

 

 Devido à incerteza que rodeia o crédito à habitação, os bancos definiram um 

produto com uma série de limitações e coberturas que visam cobrir prejuízos que possam 

ocorrer, neste sentido, na generalidade dos casos, o banco não financia a totalidade do 

investimento, salvaguardando eventuais desvalorizações do imóvel; o crédito é concedido 

com garantia real (hipoteca); é exigido seguro do imóvel, muitas vezes exigem seguros de 

vida e seguros de emprego, IFB (2009, p.4.22). 

 

 O Governo de Cabo Verde elegeu o ano de 2009 como o “Ano da habitação” 

prevendo uma série de medidas e estratégias para promover a habitação social em todo o 

país, buscando criar as condições para o cumprimento gradual de uma das determinações 
constitucionais (direito a habitação condigna), muito reivindicada pelas populações. 

 Neste contexto, o crédito à habitação é alvo de incentivos por parte do Governo de 

Cabo Verde nas seguintes materiais: 

 

 O crédito à habitação, tem constituído um dos instrumentos privilegiados da política 

habitacional, está sujeita a legislação especial, cujo regime foi reformulado pelo 

Dec.- Lei 28-/94 de 20 de abril. Este diploma contempla o regime de crédito geral 

(habitacional) e bonificado;  

 Decreto-Lei nº 37/2010 de 27 de setembro - Regula as condições de acesso ao 

crédito para aquisição, construção, beneficiação e recuperação ou ampliação de 

habitação própria permanente ou para arrendamento e aquisição de terreno para 

construção de habitação, no regime geral, bonificado e jovem bonificado; 

 Portaria conjunta nº 42/2010 de 27 de dezembro - Regula o regime geral bonificado 

e jovem bonificado; e  
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 Aviso n.º2/1999, de 3 de maio, relativo às informações que devem ser prestadas à 

clientela; 

 O Governo de Cabo Verde negociou com o Governo Português a assinatura de uma 

Linha de Crédito no valor de 200 milhões de euros para a produção de Habitação de 

Interesse Social, a ser executado em 5 anos. Nos termos definidos no Acordo de 

Financiamento, os projetos de iniciativa governamental, em estreita articulação com 

os municípios, devem ser executados por empresas cabo-verdianas e portuguesas 

consorciadas. 

 

2.3.  Caracterização do crédito bancário 

2.3.1. Conceito de crédito Bancário 

 O crédito bancário é uma operação comercial que tem como objeto a realização do 

lucro, nesse contexto, o Instituto de Formação Bancário (2009), define o “(…) crédito 

bancário como sendo o direito que um Banco adquire, através de uma entrega inicial em 

dinheiro (real ou potencial) a um cliente, de receber desse cliente, o devedor, em datas 

futuras, uma ou várias prestações em dinheiro cujo valor total é igual a da entrega inicial, 

acrescia do preço fixado para este serviço”.   

  

2.3.2.  Tipos de crédito Bancário: 

 

Crédito Bancário por Desembolso - consiste em emprestar, mediante um remuneração 

(juro), por um prazo definido e rodeando-se ou não de garantias, o produto de dinheiros que 

lhe são confiados em depósito e/ ou os capitais próprios necessários para iniciar atividade 

bancaria (ISGB,2000). 

Crédito Bancário por assinatura - consiste em o Banco se responsabilizar em nome de 

terceiros pelo cumprimento de determinadas obrigações pecuniárias ou de outra natureza 
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com incidência pecuniária, mediante uma remuneração (comissão) e com ou sem 

contragarantia (ISGB,2000). 

 

2.3.3.  Elementos definidores do crédito Bancário 

 

O IFB, (2009 p.1.11), considere que o crédito bancário é definido por cinco elementos; 

finalidade, montante, prazo, preço e risco (capacidade). Cruz (2000, p.9), além destes, 

considera ainda a garantia como sendo um elemento definidor do crédito, e em vez de preço 

fala em juros. Todavia, para a IFB, (2009, p.14), o preço do crédito, tem em geral duas 

componentes: juro e comissões. 

 

 Cruz (2000, p.9), afirma que no conceito de crédito bancário, os seis elementos 

definidores, que embora não estejam isolados entre si, mas estão correlacionados: 

 

Risco (capacidade) 

Segundo Alcarva (2011, p.67), no contexto Bancário por risco entende-se a probabilidade 

de perda, e são vários os risco que confrontam o negócio bancário. 

Para Cruz (2000, p.9) além de confirmar a capacidade jurídica do proponente da operação 

bancária, cabe ao banco averiguar e ponderar se o preponente tem capacidade para gerir os 

seus negócios e atingir os objetivos a que se propõe, entre os quais honrar os compromissos 

que pretende assumir junto do Banco.  

Na análise da capacidade do devedor para assunção do crédito reveste-se de grande 

importância a avaliação do risco, e Cruz (2000, p.10), considera três espécies de risco: risco 

pessoal, risco profissional e risco geral, enquanto, a IFB, (2009, p.1.15), considere além 

destes considere o risco operacional como sendo um género de risco. 

É de salientar que segundo Cruz et al. (2009, p.1.9), “(…) a utilização dos fundos mutuados 

pelo banco esta sujeito a diversos riscos de caráter sistemática, operacional e financeiro que 

urge identificar previamente.” 
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E segundo esses autores “o analista deve procurar caracterizar o melhor possível esses 

riscos, o que permitira igualmente definir qual o tipo de controlo mais adequado ao 

acompanhamento dos créditos”. 

Na análise efetuada as diversas bibliografias é possível identificar que a lista de riscos que 

pode ser identificado esta em função do tipo de cliente (particulares ou empresas). 

 

A IFB, (2009, p.1.15), afirma que:  

 Risco geral, este ligado á ocorrência de riscos políticos e económicos. 

 Risco pessoal, decorre das características do próprio cliente, a sua honorabilidade, a 

sua situação económica-financeira, ao seu profissionalismo, ao seu património, etc. 

 Risco profissional, relaciona-se com a situação conjuntural do setor económico em que 

se situa o devedor;  

 Risco da operação, função da operação em análise (finalidade, prazo e montante). 

Cada operação, definida pela sua finalidade, prazo e montante, tem riscos específicos. 

 

De acordo com o anexo número 3 do Aviso nº 4/2007 de 25 de fevereiro de 2008, risco 

operacional é o risco de perda em decorrência da inadequação ou de falhas dos processos 

internos, das pessoas ou dos sistemas, ou em consequência de eventos externos. 

 

Segundo o Acordo de Basileia II (Apud Alcarva, 2011, p.71) “(…) o risco operacional pode 

desagregar da seguinte forma: 

 Fraudes internas; 

 Fraudes externas; 

 Segurança deficiente do local de trabalho; 

 Praticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; 

 Danos em ativos físicos próprios ou em uso pelo Banco; 

 Danos em ativos físicos próprios ou em uso pelo Banco; 
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 Falhas em sistemas de tecnologias da informação; 

 Falhas na execução, cumprimento de prazos e gestão das atividades no Banco. 

 

 Segundo Alcarva (2011, p.67), “(…) o risco de crédito é um dos mais importantes 

categorias de risco, e corresponde ao risco de a contraparte no financiamento incumprir 

com a sua obrigação numa data específica, e que não há crédito totalmente isento de risco, 

no limite, devido ao tempo que medeia entre a prestação e a contraprestação. Afirma que o 

risco de crédito é o prejuízo potencial decorrente da operação, isto é, que terá lugar se os 

termos do acordo não forem cumpridas”. 

 

Juros 

 

Para Cruz (2000, p.11), “(…) o juro deve ser fixado a partida e é a remuneração (juro) que 

depende do tipo de crédito solicitado, quanto maior for o risco da operação, maior será o 

preço a cobrar. Nessas situações, normalmente é fixado a taxa de juro com um acréscimo, 

em pontos percentuais, a taxa base do banco”. 

 

 Neste sentido a taxa de juro pode ser: 

 O Indexante – é o índice de referência do mercado monetário, cuja forma de cálculo é 

previamente convencionada, estando o seu valor sujeito a modificação por efeito de 

alteração do valor do índice de referência, em periodicidade que deve ser coincidente 

com o respetivo prazo de cotação (BCV, 2015:11), assim, de acordo com essa fonte o 

valor do indexante se alterar de três em três meses, significa que a taxa de juro do 

empréstimo é revista trimestralmente, podendo o valor da prestação diminuir ou 

aumentar trimestralmente. Conforme Vaz (1999, p.133) “ (…) podem variar ao longo 

da operação, dependendo das variações registadas em taxas indexantes (…) ”.  
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 Fixas – são aquelas que se mantêm inalteradas durante toda a vida da operação. Em 

certas circunstâncias, que geralmente se prendem com a intenção das autoridades 

económicas de orientar a procura e a oferta de crédito para setores considerados 

prioritários para o desenvolvimento económico do País, os juros podem ser reduzidos 

ou bonificados através da concessão de subsídios por parte do Estado. 

 

 Os juros podem ser cobrados no início do período do empréstimo, diz-se neste caso 

juros antecipados, e no final do período ou períodos convencionais, diz-se juros 

postecipado e este é utilizado nas operações de médio e longo prazo e sempre que o crédito 

é concedido por prazos incertos. 

 

 De acordo com Cruz (2000, p.11), a taxa de juro tem a ver com a qualidade do 

cliente e garantias que o mesmo oferece, isto é, com a sua capacidade negocial, estando 

também muito dependente das condições do mercado e das taxas de juro praticadas pela 

concorrência em operações de prazo e natureza idênticas. 

 

Finalidade 

 

A IFB (2009, p. 1.11) afirma que finalidade de um crédito é o que vai ser adquirido com o 

montante disponibilizado pelo Banco e a sua utilização. Se um bem for adquirido para 

diferentes utilizações, as finalidades devem ser consideradas diferentes. 

 

 Para Cruz (2000, p.11), é extremamente importante identificar a finalidade, visto 

que diferentes finalidades dão origem a diferentes prazos, preços e riscos, porém, os bancos 

podem conceder créditos sem finalidade bem definida, com correspondente agravamento de 

risco e de preço. Trata de créditos com fins genéricos, que o cliente pode utilizar quando e 

como quiser, dentro dos limites legais. 
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 Cruz (2000, p.11), na sua análise considera que após assegurar que o propósito para 

o qual o dinheiro vai ser usado é legal e de que não existem entraves ou restrições por parte 

das autoridades monetárias, deve-se analisar se a finalidade do crédito solicitado pelo 

cliente vai ao encontro da política de crédito definida pelo Banco. Ainda cabe ao decisor do 

crédito aferir da razoabilidade do pedido apresentado pelo cliente. 

 

Montante 

 

 De acordo com IFB (2009), o montante de um crédito está diretamente relacionado 

com a sua finalidade, devendo ser suficiente para que o cliente possa adquirir o bem de que 

necessita.  

  

 Para Cruz (2000, p.13), o montante do crédito deve ser justificado por necessidades 

efetivas e limitado a essas necessidades, sem o que se abre o caminho para excessos que 

poderão ocasionar prejuízos, neste sentido, no crédito ao investimento é habitual não 

conceder 100% do valor do objeto ou do serviço que constituem a finalidade do pedido do 

cliente. Em princípio, deve exigir-se que o cliente participe com capitais próprios e se 

envolva, assim, de uma forma mais direta no bom sucesso da atividade ou empreendimento 

que originou o pedido. 

 

 Nos créditos pessoais, são definidos á priori os montantes máximos e mínimos de 

cada tipo de empréstimo, variando esses montantes de acordo com a finalidade do crédito. 

 

Prazo 

 O prazo de um crédito está relacionado com a vida útil do bem adquirido com os 

fundos disponibilizados. 

 O prazo de reembolso de um crédito não deve ser superior a vida útil do bem 

adquirido, pois não é razoável que o cliente esteja a pagar algo que já não utiliza, também 
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não deve ser demasiado curto, pois, pode provocar estrangulamento de tesouraria, ou 

mesmo total incapacidade de reembolso. Na definição dos prazos de uma operação de 

crédito, deve-se dar especial atenção á vida útil do bem adquirido, a data em que deve ser 

substituído, e a sua capacidade para gerar fundos, IFB (2009, p.1.13). 

 

 Segundo Cruz (2000), os bancos distinguem habitualmente duas categorias: o 

crédito a prazo fixo e o crédito a prazo indeterminado. O crédito a prazo fixo, o prazo é 

fixado quando a operação é contratada, e existe um esquema de reembolso pré-

determinado. O reembolso é baseado no seu prazo de concessão e tem a ver com a 

libertação de fundos do mutuário. 

 

Conforme Vaz (1999, p.134), “Os créditos podem ser de curto prazo (inferior a um 

ano) ou de médio e longo prazo (superior a um ano); Por exemplo no crédito à habitação 

pode atingir 25 a 30 anos ou no crédito à tesouraria das empresas cujo prazo é de alguns 

meses”. 

 

 Nos créditos com prazo indeterminado e sem plano de reembolso pré-estabelecido 

muitas vezes os bancos contratam créditos com a menção, no que diz respeito a duração, 

de, por exemplo um ano, eventualmente renovável por um ou mais períodos de igual prazo, 

com pré-aviso de quinze dias em caso de denúncia, a qual pode, geralmente, ser feita por 

qualquer das partes contratantes. É o caso do crédito para apoio à tesouraria. 

Essa modalidade de crédito é considerada como de maior risco em relação ao crédito de 

prazo fixado. 

 

A Garantia 

 A garantia é o sexto elemento definidor do crédito, de acordo com Cruz (2000, 

p.14), todavia a IFB (2009, p.1.17), trata da garantia de forma independente, ou seja, não o 

considerar com um elemento definidor do crédito. 
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Segundo Wolfgang Kurt Scbrickel (apud Alcarva, 2011, p.137), “(…) todo o empréstimo 

requer uma garantia; logo não deve haver crédito sem que uma garantia tenha sido prevista” 

 

 Para o IFB (2009, p.1.17), as garantias ao crédito bancário constituem uma via 

alternativa de ressarcimento dos credores (bancos). 

É unanimo para os diversos autores a existência de dois tipos de garantias: 

 Garantias intrínsecas ou reais, segundo o artigo 601º do Código Civil (apud IFB, 

2009, p.1.17), “(…) pelo cumprimento da obrigação respondem todos os bens do 

devedor suscetíveis de penhora, sem prejuízo dos regimes especialmente 

estabelecidos em consequência da separação dos patrimónios”. 

 

 As garantias acessórias (pessoais) ou especiais, segundo Cruz (2000, p.15) deverão 

ser consideradas apenas como uma segurança adicional contra imprevistos. Segundo 

a IFB (2009, p.3.19), garantias pessoais são aqueles em que outra ou outras, para 

além do devedor, ficam responsáveis, mediante a adstrição dos seus patrimónios, ao 

cumprimento da obrigação. 

 

 As principais garantias pessoais são a fiança e o aval. Contudo deve-se acrescentar o 

seguro do crédito, quando é uma Companhia de Seguros a dar a garantia ao credor da 

solvabilidade do devedor. 

 

 A fiança existe quando uma pessoa, o fiador, se responsabiliza pelo cumprimento de 

uma obrigação, mediante a adstrição do seu património, no caso de o devedor não cumprir. 

O fiador, regra geral, só é compelido ao cumprimento das obrigações depois de executado 

judicialmente o devedor e se, executados todos os bens do mesmo, estes não forem 

suficientes para pagar integralmente ao credor. 

Todavia, a lei prevê o caso o fiador ser chamado a pagar antes de executados os bens do 

devedor, desde que se verifiquem certas circunstâncias, tais como: 
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 O fiador obriga-se como principal pagador, mediante cláusula expressa; 

 Se a obrigação for mercantil, o fiador não goza do privilégio de execução prévia 

antes sendo solidariamente responsável com o afiançado. 

 

 Segundo IFB (2009, p.3.20), aval, consiste numa garantia pessoal dado por terceiro 

ao pagamento total ou parcial de dívidas expressas em certos títulos de crédito (letras, 

livranças, extratos de faturas, cheques). 

O avalista, ou dador do aval, assume a responsabilidade pelo pagamento do título de 

crédito e, no caso de vir a pagar, pode exigir a importância respetiva, tanto da pessoa a 

favor de quem prestou o aval como de qualquer signatário. 

 

Garantias reais. 

 De acordo com a IFB, (2009, p.3.21), garantias reais são aqueles que conferem ao 

credor o direito de se fazer pagar, de preferência a outros credores, pelo valor ou 

rendimento de certos bens do próprio devedor ou de terceiros, ainda que esses bens venham 

a ser transferidos, o que acontece desde que a garantia tenha sido registada. 

 

A Hipoteca 

 A hipoteca é a mais usual e importante das garantias reais, e confere ao credor o 

direito de ser pago pelo valor de outras coisas imóveis ou móveis sujeito a registo, 

pertencente ao devedor ou a terceiro, com preferência especial quer em relação ao credor 

comum, quer em relação a outras garantias reais que sejam de registo posterior. 

 

 Segundo Alcarva (2011, p. 139), caso o devedor entre em incumprimento 

generalizado com terceiros, o credor com hipoteca tem privilégios especiais ou prioridade 

de registo. E as mais usuais são as que incidem sobre o direito de propriedade de imóveis.  
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 Contudo, também se podem hipotecar apenas o direito de superfície ou o direito de 

usufruto, de direito de concessão e sobre bens móveis equiparados a imóveis por que objeto 

de registo. Ainda conforme Alcarva (2011, p. 139), o penhor surge como uma espécie de 

hipoteca sobre os bens e direitos que não são objeto de registo. 

 

 Segundo a IFB (2009 p.3.23), essa garantia é menos segura para o credor, já que os 

bens dados de penhor são móveis não sujeito a registo e, portanto, podem desaparecer ou 

deteriorar-se rapidamente. Alcarva (2011, p. 139), apresenta alguns exemplos de bens e 

direitos que podem ser objeto de penhor: 

 Penhor de depósito bancário e penhor financeiro em geral; 

  Penhor sob direitos de propriedade intelectual (direitos de autor) e industrial 

(marca, patente, logótipos); 

 Penhor de créditos que o devedor tem sob terceiros; 

 Penhor de estabelecimento comercial e do direito ao trespasse e arrendamento; 

 Penhor de obras de arte e joias. 

 

 Consignação de rendimento, trata-se de uma garantia real, e de acordo com Alcarva 

(2011, p. 139), consiste em afetar como garantia do cumprimento de um crédito os 

rendimentos gerados por bens imóveis ou bens móveis sujeito a registo. 

 

 Conforme Vaz (1999, p.135), “Nos crédito de curto prazo é usual a existência de 

garantias pessoais, o que não acontece nos créditos de médio e longo prazo, geralmente 

garantidos com garantia reais”. 
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2.2.3. Avaliação de risco de crédito a particulares 

Análise de risco tradicional  

  

 Segundo a IFB (2009, p.5.2), a análise individual é o método mais antigo 

para avaliação de risco de crédito, feita por um analista de crédito, dos diversos 

fatores que condicionam a probabilidade de o reembolso do crédito se processar sem 

incidentes. 

 

 Neste tipo de análise, podem ser considerados todos os fatores que o analista 

entenda como relevantes, e a conclusão final pode ser extremamente correta. Com base 

nessa análise, um decisor, que pode não ser o analista, decide se a operação se faz ou não. 

 

 Independentemente da capacidade da análise e decisão das pessoas envolvidas neste 

processo, este método de avaliação apresenta alguns fatores negativos fase a situação atual 

dos bancos, nomeadamente: 

 È um procedimento moroso (não é adequado para um grande número de operações 

de baixo valor); 

 Não garante homogeneidade da decisão (cada analista e cada decisor terá a sua 

própria opinião sobre um determinado cliente, podendo haver decisões diferentes 

para situações semelhantes, ou mesmo para uma única operação); 

 Sujeita a decisão a variações de humor dos decisores (Assentando esta analise em 

critérios subjetivos, a atuação dos analistas é orientada por fatores de ordem pessoa, 

como por exemplo a sua disposição); 

 Tem uma forte componente subjetiva, (a relação que o analista estabelece com o 

cliente influencia a sua decisão. Assim, se o analista ou o decisor conhecem o 

cliente e o considera uma pessoa simpática, podem ser levados a aprovar operações 

de maior risco ou, no caso contrario, pode-se perder negócios de elevada 

rendibilidade por má impressão em relação ao cliente). 
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Crédito Scoring 

 

 Baseadas nos princípios de standardização e objetividade de critérios, foram então 

construídos sistemas de avaliação de clientes. Numa primeira fase com base na experiência 

dos analistas/decisores de crédito, foram elaborados modelos em que a cada fator 

considerado na análise de crédito se atribui uma determinada pontuação e a pontuação total 

do cliente (score) determina a aprovação ou recusa da operação proposta. 

 

 A IFB (2009 p.5.3) define crédito scoring como “sistemas ou modelos de apoio à 

decisão, baseado no princípio de objetividade de critérios e que visa a avaliação de 

operações de crédito a particulares”. 

 

 A massificação da atividade bancária no domínio do crédito a particulares não é 

conciliável com a utilização manual do sistema de scoring, pois demoraria algum tempo a 

preencher um quadro, a pontuar cada fator de avaliação e a calcular a pontuação final. 

Assim, a generalidade dos bancos desenvolveu ou adquiriu rotinas de scoring, 

automatizando esta fase do processo.  

  

 Os sistemas de scoring são essenciais num programa de massificação da atividade 

bancária, sendo de utilização extremamente simples, não necessitando de conhecimentos 

específicos de qualquer tipo. 

 

 Só é necessário a intervenção de um especialista na matéria caso o sistema de 

scoring não aprove a operação e se pretenda uma reanálise pelo processo tradicional. 

 

 A IFB (2009, p.5.4) aborda a forma como se pode construir um sistema de scoring e 

apresenta o scoring de aceitação e o scoring de comportamento. 
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Registo de operações 
anteriores Comportamento em relação a obrigaçoes

Rendimento disponivel Fonte de fundos para reembolso

Categria socio-profissional Tipo de comportamento/tipo de rendimento

Estabilidade de emprego Estabilidade da fonte de fundos

Residencia/nº de anos na 
mesma residência

Caracterização do modo de vida/ despesas 
associadas

Estado civil/familia Avaliação de despesas mais ou menos fixas

Idade
Prazo das operações, tipo de comportamento, 
potencial futuro

Activos Fonte alternativa de fundos

Objectivo do crédito Risco da operação, comportamento, condições

AVALIAÇÃO DE FACTORES

Scoring de aceitação 

O scoring de aceitação é a base da concessão de crédito a um grande número de 

clientes, a maior parte dos quais é totalmente desconhecida. 

 

 Os primeiros sistemas scoring reproduziam a avaliação de risco tradicional e 

consistiam na pontuação de um conjunto de fatores, já considerados anteriormente pelos 

analistas e que foram construídos com base na apreciação de conjuntos de dossiers de 

crédito, reais ou simulados, feita pela hierarquia da apreciação de crédito de cada banco. 

  

Assim, cada banco podia construir um sistema scoring que reproduzia a sua própria 

cultura, a sua filosofia no domínio da concessão de crédito. 

 

A IFB, (2009, p.5.5), exemplifica alguns fatores de avaliação e da forma como influenciam 

a capacidade de reembolso dos clientes: 

 

Tabela 2 - Avaliação de Fatores (Fonte: IFB 2009, p.5.5) 
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 Com o crescimento da atividade creditícia no mercado de particulares, a experiencia dos 

bancos aumentou, e foram-se desenvolvendo novos métodos de análise. 

  

 

 Segundo a IFB (2009, p.5.6), os particulares podem ser analisados por grupos que, 

por terem características semelhantes, se comportam de forma semelhante e que essa 

semelhança entre comportamentos permite definir perfis de risco para determinados grupos. 

 

 Combinando diversos critérios de segmentação tem-se conseguido identificar vários 

fatores de avaliação, os quais são a base dos sistemas de crédito scoring que atualmente se 

utilizam. Todavia, esses sistemas já não avaliam o risco do cliente, mas o segmento a que 

cada cliente corresponde. 

 

 A IFB (2009, p.5.6) afirma que “Os sistema de crédito scoring são técnicas 

estatísticas, baseadas em análise discriminante de fatores de incumprimentos, que utilizam 

a informação sobre os clientes para determinar o segmento a que pertencem e o 

correspondente risco, permitindo dividir o mercado de particulares em segmentos de risco 

semelhantes”. 

  

 A análise de risco por segmento é um dos elementos que diferencia o crédito a 

particulares do crédito a empresas, trazendo vantagens acrescidas em termos de 

rendibilidade. 
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FACTORES DE AVALIAÇÃO ESCALÕES PONTUAÇÃO
18 a 25 anos 0 pontos
25 a 35 anos 5 pontos
35 a 50 anos 8 pontos
50 a 65anos 10 pontos
Mais de 65 anos 5 pontos
Solteiro  3 pontos
Casado 8 pontos
Viúvo 5 pontos
Divorciado 0 pontos
0 3 pontos
1 ou 2 6 pontos
3 ou 4 4 pontos
Mais de 4 2 pontos
Arrendada 0 pontos
Casa familiares 0 pontos
Própria com ónus 4 pontos
Própria sem ónus 8 pontos
Até 1 ano 0 pontos
1 a 3 2 pontos
3 a 5 4 pontos
Mais de 5 8 pontos
Até 1 ano 0 pontos
1 a 3 2 pontos
3 a 5 6 pontos
Mais de 5 10 pontos
até 500 euros 0 pontos
500 a 750 euros 2 pontos
750 a 1250 euros 5 pontos
1250 a 2500 euros 10 pontos
Mais de 2500 euros 8 pontos

IDADE

ESTADO CIVIL

NÚMERO DE FILHOS

RESIDÊNCIA

NÚMERO DE ANOS DE 
RESIDÊNCIA

NÚMERO DE ANOS DE 
EMPREGO

RENDIMENTO LIQUIDO 
MENSAL (Por pessoa)

 

Tabela 3 - Modelo de Scoring de Aceitação (Fonte: IFB, (2009, p.5.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com base nessa grelha, os clientes potenciais podem obter pontuações que variam 

entre 0 a 60 pontos. O modelo é completado com a definição 3 escalões que correspondem 

à créditos aprovados, situações duvidosas e créditos recusados.  

  

Entretanto, esse mesmo autor considera que “(…) um banco poderá fixar a 

pontuação mínima para aprovação automática em 50 pontos, e outros em 30 pontos. Como 

compreendera a decisão que o banco tomar dependerá do nível de risco que pretende 

atingir”. 

 Segundo a IFB, (2009. P.5.8), em geral as situações duvidosas são novamente 

analisadas pelo processo tradicional de avaliação, por um analista, e podem ser objeto de 

decisão favorável. 

 

 A Pontuação limite de cada escalão ainda depende, em muitos casos, da política 

comercial do banco. E tratando-se ainda de créditos pessoais, com plano de reembolso, 

deve considerar-se: O pagamento das prestações e a finalidade do crédito. 
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Vantagens da utilização deste modelo 

 Processo de decisão homogéneo para todo o banco; 

 Rápido; 

 Não sujeito a variação de humor dos decisores; 

 Não subjetivo; 

 Processo de decisão torna-se muito rápido; 

 Custo muito mais baixo. 

 

Scoring de comportamento 

 O scoring de comportamento ao contrário do scoring de aceitação, é utilizado para 

os clientes dos bancos. O scoring de comportamento avalia a forma como o cliente se 

comporta, quer perante o banco, quer na sua vida pessoal, ultrapassa o âmbito da gestão do 

risco de crédito. 

 

 O banco dispõe de todo um conjunto de informações sobre os seus clientes, que 

permite saber quase tudo sobre a sua vida. 

 

 Para além do comportamento, este tipo de scoring pode avaliar, em cada momento, 

a rendibilidade da relação do banco com cada cliente, permitindo que o preço do crédito (e 

de outros serviços), sejam fixados em função dessa mesma rendibilidade, não apenas na 

data da concessão do crédito, mas ao longo da vida desse mesmo crédito. 

 

 Com um sistema de scoring de acompanhamento, as alterações de comportamento, a 

todos os níveis, podem ser identificadas de imediato, quer se traduzem em agravamento de 

risco quer em novas oportunidades de negócio. 

 

 O scoring de comportamento exige uma base de dados bastante complexa de todos 

os clientes do banco, onde se mantenham todos os dados de cada cliente sempre 

atualizados. 
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2.2.4.  Crédito a particulares – Crédito à habitação 

 

 De acordo com a IFB, (2009 p.4.1) o crédito a particulares era, até a década de 80, 

uma área quase sem expressão no contexto da atividade bancaria. No entanto, alterações 

conjunturais registadas nos anos 80, em especial descidas das taxas de juro, abertura de 

bolsas e despenalização do crédito a particulares, fizeram infletir este fenómeno. 

 

 De entre os vários produtos de crédito destinados a particulares, o crédito habitação 

distingue-se apenas na finalidade (aquisição de habitação própria, ou obras na habitação 

própria) e no prazo de reembolso, isto é, devido ao prazo de reembolso do bem adquirido. 

São créditos que podem ter prazos bastantes longos, centrando-se os prazos mais comuns 

entre os 25 e 30 anos. 

 

2.2.4.1. Conceito de crédito à habitação 

 

 A IFB (2008, p.6.5), define crédito á habitação como sendo “(…) todos os empréstimos que se 

destinam à aquisição (incluindo compra e venda, pagamento de tornas por divórcio ou sucessão, permutas), 

construção e realização de obras de conservação ordinária, extraordinária e de beneficiação em todo ou em 

partes comuns do edifício destinado à habitação própria permanente, secundária ou para arrendamento; 

Aquisição de terreno para construção de habitação própria permanente”. 

 

 Segundo Banco de Portugal, crédito à habitação é o “(…) contrato de crédito para 

aquisição, construção e realização de obras em habitação própria permanente, secundária 

ou para arrendamento, bem como para aquisição de terrenos para construção de habitação 

própria (...)”. 
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2.2.4.2. Análise de crédito 

 

A análise de crédito é um processo organizado para analisar informações qualitativas e 

quantitativas, de modo a possibilitar o conhecimento da situação do potencial credor. "Este 

processo cobre uma estrutura mais ampla do que simplesmente analisar o crédito de um 

cliente e dados financeiros para a tomada de decisão com propósitos creditícios" (BLATT, 

1999, p. 93). 

De acordo com, Schrickel (2000), em qualquer situação de análise de crédito, há três etapas 

distintas a percorrer: 

 

 Análise Retrospetiva - avaliação do desempenho histórico do tomador potencial, 

analisando os riscos inerente, e como foram contornadas. Este processo visa a 

identificar fatores na atual condição do tomador que possam dificultar o pagamento 

da divida; 

 Análise de Tendências - projeção da condição futura do tomador do crédito, a fim 

de avaliar o nível de endividamento suportável e o quão oneroso será o crédito que 

se espera obter; 

 Capacidade Creditícia - a partir do grau de risco que o tomador apresenta e a 

projeção do seu nível de endividamento futuro, avaliar a capacidade creditícia do 

tomador, ou seja, qual a quantia de capital que ele poderá obter junto ao credor. 

 

Analise Cadastral 

Schrickel (2000) sugere que as informações e documentação pessoal devem ser mantidas 

arquivadas sobre minucioso controlo. Tal atenção é necessária para que ocorra sigilo das 

informações e para que melhor lhe permita o controlo, manuseio e atualização dos dados. 

 

Segundo Santos (2006), os dados a verificar para a analise são as seguintes: 

 Escolaridade; 
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 Estado Civil; 

 Idade; 

 Moradia (se própria ou alugada e tempo de residência); 

 Número de dependentes; Renda (principal e complementar);  

 Tempo no atual emprego ou atividade exercida. 

 

 A análise cadastral é um dos principais instrumentos de análise tradicional, na 

medida em que resume todas informações da vida do cliente. Com essas informações o 

banco poderá delinear o perfil de risco do cliente, e traçar o melhor relacionamento de 

crédito a estabelecer com o mesmo. 

 

2.2.4.3. Contrato de crédito 

  

 O empréstimo caracteriza-se pela existência de um plano financeiro pré-

estabelecido entre o banco e o cliente que fica registado no contrato e onde deve constar os 

seguintes elementos: 

 Taxa Nominal; 

 TAE (taxa anual efetiva) que corresponde ao reembolso do capital, aos juros 

remuneratórios, aos montantes de saldos em contas de depósito exigidos ao cliente 

como condições para a concessão do crédito e a todas as comissões e outras 

prestações que devam ser pagas pelo cliente em conexão direta com a operação de 

crédito, quer se apresentem como condição para a celebração do respetivo contrato, 

quer como consequência deste ou da sua execução, desde que constituam receitas da 

instituição de crédito ou de outras instituições financeiras, nomeadamente, os 

prémios de seguros e as comissões relativas a análise da operação, preparação do 

processo, constituição das garantias, abertura de contas de crédito e a cobranças. 

Para o cálculo do TAE excluem-se todos os pagamentos eventuais, tais como os 
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resultados de incumprimento do contrato, de impostos, taxas ou emolumentos 

notariais ou de registo; 

 O critério para a determinação da taxa de juro aplicável em situações de mora; 

 As condições aplicáveis no caso de reembolso antecipado de crédito; 

 Nas operações de crédito com taxa de juro variável, deverá constar o indexante 

utilizado e a respetiva relação com a taxa de juro nominal a praticar. 

 

2.2.4.4. Prestações  

 Prestações constantes – levam a que o empréstimo tenha uma prestação de igual 

montante para todo o período de vigência do contrato desde que não haja alteração 

da taxa de juro, prazo ou capital 

 Prestações progressivas – ocorrem quando as prestações de reembolso e pagamento 

de juros se mantêm constantes independentemente da periodicidade. 

 

2.2.4.5. Disponibilização do crédito 

 A disponibilização do capital é realizada através da conta de depósito á ordem, 

tendencialmente no dia da celebração do (s) contrato (s). 

Habitualmente, para a aquisição de habitação, a disponibilização é efetuada pela totalidade, 

mas existe a possibilidade de disponibilizar o crédito repartido em tranches, situação 

comum quando se trata de construção ou obras.  

 

2.2.4.6. Reembolso do crédito 

 O crédito é reembolsado através do Plano financeiro de reembolso, normalmente de 

taxa fixa. 
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2.2.4.7. Garantias crédito a habitação 

 

 Segunda o IFB (p.6.11), no âmbito do crédito à habitação as garantias mais 

importantes são, no que respeita a garantias reais, a hipoteca e o penhor; no que respeita a 

garantias pessoais, a fiança. 

 

2.2.4.8. Custos do crédito a habitação IFB, (2009, p.4.23) 

 

 A taxa de juro destes créditos é baixa, dado que o risco esta coberto por hipoteca do 

imóvel. Além disso, a experiencia demostra que os incumprimentos de crédito á habitação 

são muito baixo: Os clientes estão a pagar para aumentar o seu património (o crédito a 

habitação corresponde a uma poupança), e esse património vale mais do que a divida; Se 

não cumprirem podem perder a casa onde residem. 

 

2.2.4.9. Custos associados ao crédito á habitação IFB, (p.6.9) 

 

 As despesas de um crédito a habitação não se resumem unicamente a prestação que 

é paga, regra geral, mensalmente. Existe uma série de outros serviços/comissões que tem de 

ser suportado pelos mutuários, os quais variam de instituição bancaria para instituição 

bancaria. 

 

2.2.4.10. Crédito a habitação – Limitações e cobertura 

 Na generalidade dos casos, o Banco não financia a totalidade do 

investimento, salvaguardando eventuais desvalorizações do imóvel; 

 São concedidos com garantia real – geralmente hipoteca do imóvel 

adquirido, ou onde são efetuadas as obras; 

 È exigido seguro do imóvel, a fim de cobrir eventuais desvalorizações por 

acidente (ex. incêndio); 
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 São, muitas vezes, exigido seguro de vida, para a eventualidade de um dos 

beneficiários do crédito falecer, e, em alguns casos, seguro de emprego, que 

pagam a prestação em caso de desemprego. 

 

2.2.5. Tarefas Práticas Realizadas 

 A realização do estágio na agência do Banco Interatlântico no Mindelo permitiu o 

aprofundamento dos conhecimentos das atividades desempenhadas na área bancária e desta 

forma recolher os subsídios para a elaboração do capítulo dedicado à descrição do Banco 

Interatlântico e sobretudo à aquisição de competências e de conhecimentos a serem 

utilizados no exercício da atividade profissional, independentemente da área de atuação. 

  

 A informação disponível no Intranet do Banco e alguns documentos informativos 

disponibilizados pela gerente foram muito importantes tanto para o aprendizado bem como 

no auxilio para a elaboração do trabalho. 

 

 Para além de toda a informação disponibilizada é extremamente importante ser um 

bom observador, a fim de atingir os objetivos, sobretudo na fase inicial do estágio tendo em 

conta que estamos em um ambiente desconhecido. Consegue-se desta forma saber como 

abordar os clientes e como é feita a comercialização dos produtos. 

 

2.2.5.1.  Produtos e serviços. 

 

 O Banco Interatlântico para atingir os objetivos (rentabilidade, segurança e 

liquidez), oferece um vasto leque de produtos e serviços, pensando sempre na satisfação do 

cliente. Esses produtos e serviços podem ser classificados em operações bancarias ativas 

passivas e acessória (serviços). 

 

 Nas operações ativas estão enquadrados todos os investimentos realizados pelo 

banco, ou a utilização dos recursos obtidos através das operações passivas. Antes de falar 

propriamente dessas operações é fundamental falar da conta bancária, tendo em conta que o 
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acesso a todos os produtos e a maior parte dos serviços pressupõe sempre a existência de 

uma conta bancária. 

 

 E neste contexto, quando um cliente se dirige ao Banco com a intensão de abrir uma 

conta bancária o colaborador deve perceber logo qual irá adaptar-se melhor ao seu perfil. 

 

Operações Bancária passiva 

 Segundo Alcarva (2011, p.107) trata-se de “ (…) operações bancárias em que o 

cliente entrega ao Banco dinheiro ou outros ativos tangíveis, com fins de diversa natureza, 

desde aforamento sem risco, passando pelo investimento especulativo, até ao mero serviço 

de guarda de valores”. 

 

 A abertura de uma conta de Deposito a Ordem (DO), é o primeiro passo para se 

iniciar uma relação com uma instituição Bancaria e no Banco Interatlântico essa conta pode 

ser aberta em moeda nacional ou em moeda estrangeira, e em termos de movimentação faz-

se através de cartão Vinti4, cheque, caderneta, transferência, Bin@net ou talão de depósito 

direto nos balcões do BI.  

 

 Essa conta, que pode funcionar como conta de suporte a cartões, operações de 

crédito ou aplicações financeira, permite, igualmente, a domiciliação de despesas 

periódicas e vencimentos, bem como o pagamento de serviços. Para a abertura da conta 

D.O. o cliente deve fornecer ao BI alguns documentos que prove a sua identidade, 

conforme descriminado abaixo: 

 

 Documento de identificação pessoa (Bilhete de identidade para residentes e 

Passaporte para não residentes); 

 Número de identificação fiscal (NIF); 
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 Tratando-se de uma pessoa coletiva, deve ser apresentado além dos documentos de 

identificação dos seus representantes a Certidão Comercial, Numero de Identificação Fiscal 

da entidade. Além desses documentos para o preenchimento do modelo do Banco, o cliente 

deve prestar ao colaborador outras informações adicionais nomeadamente, residência, 

contactos, profissão, etc.  

 

 É de suma importância o preenchimento do Modelo 1 do Banco, garantindo-se 

assim, a obtenção de informação capaz de permitir que o relacionamento futuro com o 

cliente (identificação, conferência da assinatura, comprovação das condições de 

movimentação da conta), se processe com a necessária exatidão e segurança, logo o seu 

preenchimento deve ser objeto de maiores cuidados. Esse Modelo, após o preenchimento e 

conferência é digitalizado a assinatura do cliente é carregada na Base de Dados de Clientes 

(BDC). É de salientar que nesse modelo estão as condições de movimentação da conta. 

 

 Relativamente á Conta Depósito a Prazo em moeda nacional ou em moeda 

estrangeira – o Banco Interatlântico dispõe de uma variedade de Depósitos a Prazo (DP). 

  

 Estas aplicações são classificadas como sendo produtos sem risco, com prazos 

flexíveis e que oferecem remunerações com taxa garantida em função dos prazos 

escolhidos e possibilidades de reforços a qualquer momento. Face à existência de uma 

variedade de DP, o cliente, escolhe qual melhor se adequa às suas necessidades, pois cada 

um dos DP tem características distintas e de fácil adaptação ao perfil de cada cliente e ao 

montante a aplicar.  

 

 Os fundos ficam imobilizados durante um determinado período de tempo, decorrido 

esse tempo a quantia é restituída ao cliente, sendo-lhe acrescido o montante respeitante ao 

juro. Caso o cliente pretenda, existem DP que têm a possibilidade de resgate antecipado, 

contudo esse resgate vai penalizar os juros, não recebendo o cliente o montante relativo a 

juro, também há modalidades que dão ao cliente a possibilidade de incremento. 
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 Também com a constituição da conta de depósito a prazo o cliente poderá decidir 

utiliza-la como garante para obtenção de créditos, prestação de avales e fianças, assim 

como adiantamento de recebimentos. A criação de uma conta de depósito a prazo pressupõe 

a existência de uma conta DO, que está associada a essa conta DP, onde os montantes 

acumulados dos juros são transferidos. Com a criação dessa conta é entregue ao cliente, 

uma promissória (comprovativo do deposito).  

 

Dentro dessa modalidade o Banco Interatlântico apresenta diversos produtos com 

características específicas: 

 

 O BI 10º Aniversário Emigrante – é uma aplicação financeira em moeda nacional, 

pelo prazo de 2 anos, não renovável, com uma remuneração fixa e garantida no ato 

de sua constituição; 

 BI 10º Aniversario – tem as mesmas característica do BI 10º Aniversário Emigrante, 

diferem apenas no mercado alvo (destinando a clientes particulares e empresas, 

residente e não residente. 

 Conta Poupança jovem – conta de poupança em moeda nacional com taxa garantida 

e crescente que se destina, em especial, a formação de poupança a médio e longo 

prazo por jovens de 0 a 30 anos de idade inclusive. 

 Títulos de tesouro – títulos de tesouro ou títulos de divida publica representam um 

crédito sobre o Estado de Cabo Verde. O Estado garante o seu pagamento na data de 

vencimento, por isso, são considerados investimento sem risco, o valor nominal dos 

títulos de tesouro é de 10.000$00 (dez mil escudos); 

 Entre outros. 
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Cartões 

 Os cartões bancários são meios de pagamento eletrónico, que permite efetuar 

pagamentos de forma segura, rápida, eficaz e económico. Cada cartão possui um código 

secreto para segurança do seu titular. 

 

 Os cartões podem ser de débito ou de crédito. O Banco Interatlântico proporciona 

aos seus clientes um conjunto diverso de cartões de débito que se adaptam às necessidades 

de cada um. 

 

Cartão de débito (anexo) – No ato da abertura de uma conta de DO, propõe-se ao cliente a 

emissão de um cartão de débito, todavia, este pode ou não aderir. Este cartão permite 

movimentar essa mesma conta consoante o capital disponível na mesma. Com o cartão de 

débito o seu titular pode efetuar levantamentos de numerário, transferências, consultar o 

saldo e movimentos da conta, efetuar pagamentos de serviços ou compras em ATM, entre 

outras operações, ou efetuar pagamentos de bens e serviços em estabelecimentos 

comerciais, requisitar cheques. 

 

O Banco Interatlântico dispõe dois tipos de cartões de débito: 

Cartão Rede Vinti4  

Cartão Visa Fixe pré-pago 

 

 

Tabela 4 - Principais diferenças entre CartaoVint4 e Cartão Visa Fixe 

PRINCIPAIS DIFERENÇAS 

Cartão Vinti4 Cartão Visa Fixe 

Uso Exclusivo em Cabo Verde 
Pode ser utilizado em qualquer lugar que 
dispõe de serviço Visa 

Pressupõe a existência de uma conta 
bancária Não necessita de uma conta bancária 

A sua utilização não da origem a 
qualquer despesa 

São cobradas despesas no ato de 
levantamento/pagamento de serviços 

Disponibilidade da conta a ordem Recarregável  
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Relativamente às operações ativas, pode-se reconhecer três grandes tipologias de 

operações, conforme, Paulo Alcarva (2011 p.106): 

 Desconto de documentos de crédito – para o cliente representa a realização 

antecipada de crédito. Trata-se por isso de um meio de mobilização de crédito 

Bancário. 

 Créditos – São operações mediante as quais os Bancos investem lucrativamente os 

capitais recebidos sob a forma de depósitos. 

 Investimentos em ativos por conta própria – Operações financeiras com o objetivo 

de obter mais-valias ou rendas. 

 

 De entre as três tipologias de operações ativas, o foco será sobre o crédito, tendo em 

conta que ao longo do estágio não foram abordadas as restantes.  

 

 A decisão da concessão do crédito por parte da instituição bancária conta sempre 

com a análise individualizada do cliente e do risco da operação. Nessa avaliação, e em 

função das informações disponibilizados pelo cliente e outros de que tenha 

conhecimento, a entidade tem de ter atenção a utilidade da operação para o cliente, a sua 

eventual introdução na atividade desenvolvida bem como a taxa de esforço que para ele 

representa. 

 

 Neste contexto, o Banco Interatlântico apresenta para os seus clientes uma gama de 

soluções de crédito, a conceder em função do perfil e do motivo do pedido. 

Relativamente ao perfil, o Banco Interatlântico tem em carteira soluções de créditos 

destinados a particulares, Emigrantes, empresas e há algumas que são adequadas para 

ambos. 

 

Soluções de crédito destinado a particulares:  
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 Crédito Pessoal, destinado a pessoas físicas com rendimento fixo ou atividades 

geradoras de rendimento, para aquisição de bens de consumo; 

 Crédito Formação Universitária, financiamento de despesas diretamente 

relacionadas com a frequência do ensino técnico profissional, licenciatura, mestrados, 

pós-graduações, e doutoramento, quer nacionais, quer estrangeiros. 

 Crédito Viagem, linha de crédito que o BI, põe á disposição dos seus clientes para 

compra de bilhetes/seguro viagens da garantia, nas Agências de viagens associadas á 

AAVT (Associação das Agências de Viagens e Turismo). 

 Crédito Viatura, é um crédito para aquisição de viaturas 0 km, ligeiras e todo o 

terreno. 

 Um aluno, um professor, um portátil, linha de crédito destinado a alunos e 

professores, do Instituto Piaget, para financiamento em muito especiais condições, de 

computadores e portáteis. 

 Crédito habitação permanente ou de rendimento – BI CASA – o crédito habitação do 

Banco Interatlântico permite o financiamento das seguintes modalidades: Aquisição, 

construção, e obras de beneficiação e habitação própria permanente ou de 

rendimento; Aquisição de terreno para construção de habitação própria o/ou 

rendimento. 

 Live in Cabo Verde – é uma linha de crédito habitação, destinada a não residentes, 

para compra de empreendimentos residenciais em Cabo Verde, concluídos ou em fase 

de construção. 

 Além destes há linhas de crédito aberto a determinadas instituições para 

financiamentos diversos. 

 

Soluções de crédito destinado a empresas. 

 

 Conta corrente caucionada – financiamento destinado a empresas ou empresários em 

nome individual, com vista ao apoio de tesouraria é um crédito aprovado por períodos 

eventualmente renováveis de 6 meses durante o qual são apenas cobrados os juros 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

79 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

devedores pelos fundos utilizados sendo o capital liquidado no término do prazo 

acordado e este crédito está associado aos saldos de conta de depósito à ordem. 

 Crédito Imobiliário – crédito cuja finalidade se destina a financiar para vendas, 

designadamente de andares, apartamentos, frações, vivendas e condomínios fechados; 

estabelecer uma ligação direta entre o financiamento à construção e subsequente 

financiamento à construção e subsequente financiamento à habitação para aquisição 

pelos particulares ou empresas; 

 Desconto de livrança – financiamento de curto prazo, com base no desconto de um 

título; a duração e montante das operações são fixos, os juros incidem sobre o tempo 

de duração da operação e são cobrados antecipadamente na data de abertura. 

 Garantias Bancárias – crédito a empresas na modalidade de garantias e avales 

bancários destina-se a garantir perante terceiros o cumprimento de obrigações por 

parte da empresa fornecedora do bem ou prestadora do serviço ou ainda para garantir 

o cumprimento de obrigações decorrentes de contratos de financiamento. Trata-se de 

um compromisso do Banco Interatlântico em honrar as obrigações ou cláusulas 

decorrentes de um contrato assumidas pela sua empresa perante terceiros. 

 Linha trade finance – financiamento no âmbito de crédito à importação; crédito geral 

em euros com desembolso diretos mediante transferência para a conta do fornecedor 

na modalidade de crédito ou remessa documentaria para liquidação de importação. 

 

Soluções de crédito destinado a empresa e particulares 

 Cartões de crédito visa – Classic e Gold – os cartões de Crédito Visa Classic e Visa 

Gold do Banco Interatlântico permitem ao seu titular o acesso a uma linha de crédito 

pré aprovado que lhe possibilita; Adquirir a crédito bens e serviços em 

estabelecimentos comerciais no país e no estrangeiro identificados com os símbolos 

VISA; Efetuar levantamentos de dinheiro a crédito (cash advance), em Cabo Verde 

(na rede Vinti4) e no estrangeiro, aos balcões dos bancos e em caixas automáticos 

identificados com os símbolos VISA. Os cartões de crédito dão origem a um extrato 

mensal no qual são registadas todas as operações efetuadas num período e respetivo 

saldo. 
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Serviços Bancários 

 

Atividades desenvolvidas em Front-Office e Back-Office 

 

 As primeiras atividades foram desenvolvidas em Back-Office, tendo em conta que 

nessa fase ainda o estagiário não se encontra apto ou com confiança suficiente para o 

contacto direto com os clientes. 

 

 Nessa área realizam-se tarefas mais relacionadas com a organização e atendimento 

personalizado, nomeadamente, atendimento telefónico, arquivo e envio de correspondência 

interna e externa, organização de processos internos, etc. 

 

 Atendimento telefónico – foi o primeiro contacto com os clientes e com as outras 

áreas do Banco Interatlântico. Ao atender o telefone o colaborador deve 

identificar a si e a agência, e solicitar ao cliente que se identifique no sentido de 

ter uma maior proximidade. O colaborador deve demostrar disponibilidade e ser 

mais claro e conciso no esclarecimento de qualquer assunto, mostrando respeito 

e simpatia pelo cliente, independentemente de tratar-se de uma reclamação ou de 

uma informação para aquisição de um produto/serviço. Tendo em conta que 

muitas vezes a oportunidade de negócio surgem num simples telefonema.  

 Envio e receção de correspondências  

 Correspondência interna – envio e receção de correspondência entre as 

diversas áreas do Banco. 

 Correspondências externas – são as recebidas e enviadas aos clientes, o mais 

frequentemente recebidas são os pedidos de transferência, pedido de crédito, 

declarações, etc. Relativamente a correspondência enviadas a clientes as mais 
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frequentes são as de alerta em caso de incumprimento, notas de lançamentos, 

extratos bancários, etc. 

 

 Atualmente a forma de envio/receção de correspondência é em formato eletrónico 

sendo este mais prático, rápido e com menor custos. 

 

 Arquivo – é o local onde o BI preserva os documentos resultantes da sua 

atividade, na agência em determinado período faz-se a transferência dos 

documentos em arquivo para a Sede. Em termos de organização os documentos 

são arquivados por assuntos podendo ser por ordem de data, ordem alfabética, 

número da operação, para que a pesquiza posterior seja feita de forma rápida e 

eficaz.  

 Conferência de documentos enviados para Direção de Suporte Operacional 

(serviços de Cobranças ASO1, Operações Domesticas, ASO2 e Operações com o 

Estrangeiro ASO3) – É o departamento do Banco Interatlântico, onde 

diariamente são enviados os documentos relativos aos pedidos dos clientes para 

serem processadas e efetuadas as devidas transferências. O colaborador a quando 

do recebimento do pedido do cliente deve efetuar a sua conferência, caso 

preencher as condições este é enviado para a área onde será processado. No dia 

seguinte ao envio do documento para transferência verifica-se os mapas e as 

notas de lançamento das operações, posteriormente, os originais das notas de 

lançamentos são preparadas para enviar aos clientes e os duplicados para 

arquivo. 

 Participação em Câmara de compensação – Local onde se reúnem diariamente 

representantes dos bancos, a fim de proceder à liquidação, por via de 

compensação, dos créditos e das dívidas existente entre os bancos, troca de física 

cartões, de cheques com valor a partir de 30.000$00, em virtudes das suas 

operações bancárias. Essa troca entre os diversos bancos que atuam no mercado 

ocorria na delegação do BCA no Monte Sossego, é de salientar que atualmente 
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esta modalidade de compensação já não se aplica, isto é, a compensação é 

digital. 

 

 

2.2.6.  Processo de crédito no Banco Interatlântico 

 

Enquadramento 

 Conforme dados do Relatório e Contas (2010) do BI, foi registado nesse ano um 

imparidade a nível do crédito à habitação no montante de 48.320 contos na carteira de 

crédito do banco, tendo registado uma ligeira melhoria no crédito à habitação em 

comparação ao ano de 2009. 

 

Imparidade no segmento de Crédito à Habitação  

 

Tabela 5 – Resumo da situação económica e financeira do BI (Relatório e Contas 2010) 

 2009 2010 

Valor Balanço (contos) 2.302.549 1.869.133 

Imparidade (contos) 48.320 40.963 

Taxa de imparidade 2,099% 2,192% 

Provisões legais (contos)  72.134 84.071 

 

 Essa análise é efetuada no intuito de demostrar a importante da análise dos diversos 

tipos de risco que envolvem as operações bancarias. 

 

 E para reduzir o risco inerente ao crédito, sobretudo, crédito à habitação os bancos 

criam políticas operacionais que definem as condições, os padrões de crédito por forma a 

ter uma carteira de crédito saudável e rentável. 

 

 A política operacional dita os caminhos, as normas e controlos que devem ser 

seguidos por todos os níveis de decisão. Nesse contexto, o BI para fazer fase a esta 
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dinâmica, cria normativos (instruções de serviços) que regem as condutas a verificar pelos 

colaboradores no desempenho das suas funções, no sentido de prosseguir os objetivos de 

segurança, liquidez e rentabilidade.  

 

 Relativamente a crédito, a Administração, definiu através do regulamento de crédito, 

os órgãos de decisão com poderes delegados em matéria de crédito, nos termos e até aos 

limites determinados para cada órgão de decisão. 

 

 Relativamente ao Crédito Renda Particulares MLP – Crédito a habitação, as 

propostas são iniciadas nas agências e a aprovação nas instâncias competentes, isto é, o 

crédito a habitação enquadra a partir do 2º escalão de decisão tendo em conta os limites de 

crédito definido pode subir para níveis superiores.  

 

 Conforme a Instrução de Serviço do BI, as decisões de crédito devem assentar em 

propostas devidamente informadas e fundamentadas com pareceres técnicos, a concessão 

de crédito deverá resultar sempre de decisões colegiais, e estas, devem ser tomadas por 

unanimidade. 

 

 Se houver divergências entre os elementos dum escalão, as propostas sobem ao 

escalão imediato, com explicitação escrita das diferentes posições. Sobem igualmente de 

escalão, as propostas cuja decisão for da competência de qualquer dos quatro primeiros 

escalões e que tiverem parecer desfavorável dos Analistas de Crédito. 

 

 As operações em que intervierem em qualquer posição, clientes que mantiverem com 

o Banco, direta ou indiretamente, contrato de prestação de serviços bem como 

parentes ou afins de elementos da Gerência, de Responsáveis de Gabinete ou de 

procuradores do Banco; 

 As propostas de clientes com nível de risco elevado. 
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Garantias Reais 

 

 A Instrução de serviço do BI, define uma margem de segurança, atendendo à 

necessidade de cobertura de juros e encargos vincendos e às características de algumas 

garantias, o montante do crédito deverá, como regra, obedecer aos seguintes limites (salvo 

se outros estiverem definidos nas respetivas linhas de créditos): 

Tabela 6 - Garantias e Limites Máximos de Crédito (Regulamento de Crédito – Intranet BI) 

         

 

 Situações não previstas, ou exceções a estas regras, serão analisadas, devendo a 

respetiva proposta de crédito ser submetida a decisão do escalão imediatamente superior. 

Relativamente a substituição de garantias constituídas a favor do Banco só pode ser 

decidida pelo órgão que tiver aprovado a operação respetiva. 

 

Margens de Negociação de Taxas de juro. 

 

 Crédito a empresas, empresários em nome Individual ou particulares - nas operações 

de crédito, essencialmente nas novas ou em risco de se perderem para a concorrência, a 

Comissão Executiva ou a Administração podem fixar taxas diferenciadas. 

 

 Crédito com garantia real, com garantia de depósitos a prazo ou aplicações 

financeiras constituídas no Banco Interatlântico - Estas operações poderão beneficiar de 

taxas mais favoráveis. 
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Margem de Negociação comissões  

 

 Por princípio, devem sempre cobrar-se as comissões estabelecidas no Preçário, 

excecionalmente, pode ser autorizada pela Comissão Executiva ou Administração a 

redução parcial do montante ou das taxas das comissões. 

 

2.2.6.1. Formalização de proposta de créditos a habitação 

 

 A fase de formulação/preparação da proposta é um ponto decisiva na determinação da 

qualidade do crédito, isto é, a informação que consta da proposta é a matéria-prima para a 

decisão do crédito. Neste contexto, todas as informações que consta da proposta devem ser 

suficientemente esclarecedoras ao ponto de não induzir a erro os intervenientes do processo 

de decisão.  

 

 As etapas levadas a cabo na preparação de uma proposta de crédito são demostradas 

ao longo da apresentação do caso prático 

 

2.2.6.2. Apresentação de um caso prático de uma proposta de crédito a Particular – 

Crédito a habitação: 

 

 Ao longo da análise de um processo de crédito há intervenção de vários órgãos a 

nível da hierarquia, sendo a agência o primeiro interveniente no processo, desde o primeiro 

contacto com o cliente, em que este solicita o crédito (carta ou imprenso do BI – MOD. 70), 

e o gestor (a) de clientes lhe da à conhecer os produtos que o banco tem em carteira, que 

irão adequar-se às sua necessidades. Consegue-se ver neste aspeto, a grande importância 

que a agência tem para o alcance dos objetivos do BI.  
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 Qualquer avaliação incorreta por parte da agência irá trazer graves consequências, 

porque poderá induzir a erro os demais intervenientes no processo. Neste contexto, para a 

preparação do processo de crédito, em especial o crédito a habitação há determinadas 

normas básicas a observar pelo preparador do crédito:    

 

 O crédito deve ser preparado no balcão do domicílio da conta, caso não for, a gerente 

da agência, deve solicitar junto da gerente da agência onde a conta do cliente está 

domiciliada a transferência da mesma; 

   As propostas do crédito são formalizadas no modelo apresentada pela administração 

do BI, caso seja violada, o infrator sofrerá as devidas infrações. 

 Aos clientes que utilizam crédito de uma forma sistemática deverá ser definido 

limites: No caso do crédito à habitação própria é utilizado uma única vez, isto é, 

sendo os novos créditos enquadrados por exemplo no ramo da habitação rendimento.  

 Em termos de decisão de crédito a Administração do BI apresenta as competências 

delegadas para operações de crédito a particulares, com base na tipologia e prazo das 

operações, no que se refere ao crédito a habitação esta enquadrado no crédito 

particular de médio e Longo prazo, em termos de escalão para decisão é de 

competência da gerência mais a Direção Comercial até 1.500 contos, acima desse 

montante ficará sob responsabilidades da Direção comercial e dos outros escalões 

superiores, conforme o montante. 

 

Dossier de crédito a habitação 

 

 O dossier é a base para a análise e decisão do crédito, nesse sentido, deve constar 

toda a informação relevante sobre o cliente, nomeadamente, a sua atividade profissional, o 

ramo de atividade onde esta enquadrado, por forma a efetuar uma análise qualitativa e 

quantitativa, devendo também, constar as informações do projeto objeto do investimento, 

no caso de crédito habitação e o orçamento para a construção. Para o comprimento deste 

requisito, os processos de Crédito de Renda MLP a particulares - Crédito a Habitação 
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Própria no BI deve constar toda a informação adequada para que os decisores possam fazer 

um trabalho profícuo. 

 Essa informação é facultada por várias fontes quer interna (dentro do próprio 

banco), quer externas, nomeadamente através de contacto direto com o cliente ou através de 

fontes variadas de informação cadastral (outros bancos, Banco de Cabo Verde, da empresa 

onde trabalha, etc). 

 

Informações/ documentação a obter do Cliente 

 

 Proposta de pedido de financiamento; 

 Objetivo do crédito; 

 Nível de financiamento pretendido; 

 Período em que o financiamento é necessário; 

 Modalidade e montantes das utilizações previstas; 

 Declaração de vencimento dos intervenientes; 

 Documento de identificação (bilhete de identidade e passaporte no caso de não 

residentes); 

 Domiciliação de Salário; 

 Preenchimento o formulário autorizando o BI, a aceder a informações de crédito junto 

à Central de Riscos5. 

  Declaração de NIF. 

 

Informações referente ao Investimento (construção) 

 

 Registo Predial; 

 Certidão matricial; 
                                                 
5 Decreto-lei 36/95, de 17 de julho - B.O. Nº 22, I Série 
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 Projeto de Arquitetura e Estabilidade aprovada Pela Câmara Municipal; 

 Planta de localização;  

 Orçamento para a construção. 

 

 Quando o cliente tem um histórico de crédito, essas informações devem constar do 

dossier, sobretudo, os documentos referente as operações vivas, no BI, por norma os 

documentos estão inumeradas, por ordem crescente, do mais antigo para o mais recente, por 

forma a aceder primeiramente aos processos recentes. Além de estarem armazenadas em 

suporte de papel, estes são também digitalizadas, no sentido, facilitar o seu acesso a 

qualquer área, além de diminuir os custos.  

 

 Preenchidos todos esse requisitos o colaborador responsável pela preparação do 

processo de crédito a habitação, já tem as informações externas suficiente para a elaboração 

da proposta, todavia, este ira reunir as informações internas para suporte dessa operação, 

nomeadamente: 

 

 Com base no valor do Crédito solicitado e na (s) declaração (s) de vencimento (s) 

fornecida pelo cliente, o colaborador responsável pelo processo devera determinar a 

taxa de esforço6.  

 

Determinação da taxa de esforço do casal dos Intervenientes do caso prático: 

Taxa de esforço = (Prestação/Vencimento mensal liquido) *100 

Taxa esforço = (77.017$00/250.000$00) *100 = 30.8% 

 

 A taxa encontrada é bom, tendo em conta que a taxa máxima é de 33%, todavia, 

pode ocorrer situações em que um cliente com uma taxa superior é aprovado, embora trata-

                                                 
6 De acordo com a BCV (2010) ” (…) taxa de esforço corresponde a percentagem do rendimento familiar 
destinada ao pagamento das prestações de créditos que tenham sido contraídos”. 
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se de uma decisão que devera ser tomada apenas pelo Conselho de Administração, visto, 

tratar-se de um risco acrescido. 

 

 Uma outra decisão que poderá ser tomada é a diminuição da taxa de esforço, porem, 

deve-se confrontar o prazo para amortização do empréstimo com a idade do proponente que 

não poderá ser superior a 60 anos e tratando-se de um casal, deve-se efetuar a soma das 

idades e dividir por dois. Com base na idade média pode-se determinar o prazo máximo 

para a amortização do empréstimo, que não pode exceder 30 anos. 

 

Simulação do prazo do empréstimo dos intervenientes do caso prático: 

Idade Media encontrada = 34 anos 

Prazo para a amortização do empréstimo = 25 anos 

 

 Neste caso o resultado obtido na determinação do prazo para amortização do 

empréstimo solicitado pelos intervenientes encontra-se enquadrado a nível dos princípios 

básicos do banco e da Legislação em vigor. É de salientar que, como base nas informações 

referida consegue-se simular o Plano financeiro do crédito. 

 

Informações a constar da proposta. 

 

 Na proposta apresentada aos órgãos de decisão deve constar as informações, referente 

ao montante do empréstimo, prazo total para reembolso (prazo de utilização mais o 

prazo de amortização);  

 Valor da prestação mensal ou outra forma; 

 Taxa de juro aplicada;  

 No crédito Renda MLP Particular – crédito a habitação própria as garantias 

oferecidas, nessa modalidade, é a hipoteca do imóvel, seguro de incêndio e livrança; 

 Percentagem do cálculo da taxa de esforço;  

 Finalidade do crédito, no caso específico, construção de habitação própria;  

 Comissões cobradas (caso de crédito a habitação 1.5% comissão de abertura, taxa de 

serviço 1/1000, despesa de expediente de 500$00 (quinhentos escudos), ambas 
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cobrada uma única vez sobre o montante do crédito e paga na data da sua concessão, 

na data de abertura, 500$00 (quinhentos escudos) correspondente a despesas de 

expediente, Imposto de Selo7). 

 Como já tinha sido referido atrás, o cliente ao preencher o modelo autorizado o BI 

recolher informação de crédito junto da central de risco, está-se, a identificar as 

responsabilidades do cliente junto a outras Instituições de Crédito.  

 As contrapartidas são analisadas com base nos dados financeiros, através da análise 

dos movimentos a débito e a crédito ocorridas na conta (s) a ordem do cliente do ano 

anterior (se for o caso) e do ano em curso, identificar os produtos usufruído pelo 

cliente no BI (cartões de crédito ou debito, as poupanças do cliente, etc.).  

 O património do cliente relativo aos bens imóveis, é analisada, onde deve constar a 

descrição do bem o valor patrimonial, isto através da apresentação do certidão 

matricial, ou então, a avaliação feita por um técnico credenciado pelo BI.  

 Em termos de análise dos outros intervenientes/avalista, a nível do crédito á habitação 

própria, não se aplica, tratando-se de um crédito com prazo tão longo não é habitual 

existir avalista para essa modalidade de crédito, todavia, a garantia exigida nesse 

âmbito é a hipoteca sobre o imóvel, como já se tinha referido. 

 A última etapa na preparação de uma proposta de crédito é o parecer da Gerência, que 

no caso de crédito a habitação própria, é efetuada uma apresentação dos clientes, 

histórico do cliente no banco, a área de atuação, função desempenhada, o 

investimento inicial em termos percentual, a necessidade de financiamento bancário.  

 A nível do projeto faz-se também uma apresentação e dá-se a conhecer o estado em 

que se encontra (quando há algum investimento inicial).  

 Relativamente a operação é demostrado a o montante, a finalidade, o prazo, a taxa de 

esforço, finalmente a gerente da o parecer e apresenta resumidamente as condições 

para a aprovação, nomeadamente, o montante, a taxa de juro, o prazo e as garantias. 

 Em anexo junta-se os documentos, referenciado acima, (informações dos clientes e do 

projeto a investir). 

                               
                                                 
7 Conforme a Lei nº33/VII/12008 de 8 de dezembro, Alterado pelo Artigo 31º da Lei nº48/VII/2009 de 29 de 
dezembro. 
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Elaboração da proposta 

A proposta é apresentada com base no modelo de formulário em vigor para 

instrução de processos de crédito no banco Interatlântico, conforme as diretrizes da 

instrução de serviço aprovado pela Administração do BI e seguindo as políticas e regras do 

BI e dos regulamentos do BCV. 

 

 O processo de crédito, esta constituída pela ficha de proposta/análise devidamente 

preenchida, com o parecer da gerência; 

 Listagem dos documentos a entregar pelo cliente, conforme anexo descriminado na 

ficha de análise de crédito a habitação; 

 Ficha de informação conforme modelo e ficheiro em anexo com informações do (s) 

cliente (s); 

 Impressão dos dados do (s) cliente (s) que constam da base de dados do BI. 

 Informações do central de risco do BCV. 
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PARTE III – APRECIAÇÃO CRÍTICA 

 

 Mais uma etapa no processo de aprendizagem, da teoria  pratica e vice-versa, 

consegue-se uma união, isto é, enxergado no dia a dia durante a realização das tarefas. 

 

 A realização do estágio proporcionou uma experiencia real de trabalho significativa, 

possibilitando uma maior aproximação com o mercado de trabalho e com as oportunidades 

de emprego.  

 

 Não foi apenas coisas boas, também muitas dúvidas e inseguranças, que foram de 

extrema importância no processo de amadurecimento e de responsabilização. 

  

 A nível das tarefas em si, todo o apoio durante a realização do estágio/elaboração do 

trabalho de conclusão de curso, foram várias as competências praticas adquiridas. Além de 

aplicar, alargar e adequar conhecimentos técnicos e científicos adquiridos ao longo do 

curso, desenvolvendo desta forma capacidades para a formação do perfil profissional. 

  

 O interesse para o tema em si, sobretudo para a área bancaria, surgiu antes do início 

do primeiro ano do curso, pela paixão a área bancaria. Os seminários durante o curso, nessa 

área, despertou um maior interessem para o crédito, o que facilitou a aquisição de 

competências específicas que foram a base para a elaboração da proposta de crédito 

apresentado em anexo. 

 

 Com a realização do estágio consegue-se perceber as próprias limitações e 

deficiências, neste sentido consegue-se ir a procura constante de aprimoramento. 
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3.1. Áreas de Identificação com o Curso 

 

 A realização do estágio no ramo bancário e a elaboração do Trabalho de Conclusão 

de Curso possibilitou, inicialmente conhecer as práticas internas do BI para que o público 

externo e interno tenha acesso a produtos e serviços com a qualidade necessária a satisfação 

das suas necessidades, trabalhar com uma equipe unida e disponível em termos de partilha 

de conhecimentos, permitiu sair com uma bagagem adicional. 

  

 Na realização do estágio houve a possibilidade de efetuar uma interligação das 

diversas áreas do curso, isto é, independentemente do ramo onde os estágios se processam, 

um aluno do curso de Organização e Gestão de Empresa, tem a hipótese de identificar, unir 

as diversas disciplinas lecionadas no curso, pois, consegue-se ter um reflexo dos quatro 

anos, onde recebia e procurava os conhecimentos teóricos no âmbito do curso.  

 

 Na elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso, em termos de síntese, o aluno 

escolhe um tema específico, no âmbito do estágio realizado, onde procederá a uma pesquisa 

bibliográfica, no sentido de confrontar a prática, com o teórica, permitindo assim, elevar os 

conhecimentos, podendo ser capaz de identificar as boas praticas, as possíveis falhas 

cometidas e as possibilidades de melhoria. 

 

 Durante a realização do estágio houve contacto com muitos produtos e serviços 

bancários, com enquadramento, tanto em operações ativos com passivas, para um maior 

síntese, optou-se por analisar o processo de preparação de uma proposta de crédito de um 

produto específico enquadrada nas operações ativas destinadas a particulares – Crédito 

Renda a Médio e Longo Prazo- Crédito a habitação própria, por ser um produto complexo e 

completo, com um caráter temporal longo, permitindo assim, o amadurecimento da relação 

com a instituição de Crédito, no caso Banco Interatlântico.  
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 A realização do estágio e elaboração do Trabalho de conclusão de Curso, 

possibilita-nos enxergar, o objetivo que se alcança, pois, parte-se da teoria para a prática, 

depois na fase de elaboração do trabalho, faz-se o inverso, ou seja, a lição é, quando se 

chega no mundo laboral, nunca deve-se esquecer do caminho percorrido. 

 

3.2. Análise Crítica do processo de preparação da proposta do Crédito 
habitação própria 

 

 O crédito a habitação, é o crédito concedido pelas instituições de crédito para 

aquisição, construção, beneficiação, recuperação ou ampliação de casa própria para 

habitação permanente ou para arrendamento, essa definição não enquadra no todo, no 

conceito de crédito habitação própria que o BI põe a disposição dos seus clientes, isto 

porque, se é para arrendamento as condições para a contratação diferem em vários aspetos, 

nomeadamente, a finalidade, prazo, juros, entre outro, isto é, será enquadrada no crédito a 

investimento, porque o objetivo é obter rendimento. Neste contexto a preparação da 

proposta seguira um rumo diferente, em comparação com o crédito a habitação própria.  

 

 É uma modalidade de crédito que envolve elevado risco, no que tange ao futuro que 

o rodeia, neste sentido a sua preparação devera ser minuciosa no sentido de tentar reduzir 

ao máximo o risco. 

  

 A nível geral o BI aplica as técnicas que consta das bibliografias existentes sobre a 

matéria, embora no que se refere a scoring não foi possível identifica-lo nos diversos 

dossiers analisados, tendo em conta que, dependendo dos diversos exemplos constantes em 

bibliografias cada instituição de crédito elaborar modelos próprios para análise e concessão 

do crédito, no que se refere a dados cadastrais, contudo não podem-se, esquecer, que quanto 

mais sofisticada for a análise, maior será o seu custo de elaboração, que deve ser 

comparado com o valor do crédito.    
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 De modo geral, os problemas advenientes da concessão de crédito estão 

relacionados principalmente com as falhas operacionais em detrimento as normas e técnicas 

aconselhadas pela literatura e inadequada aplicação das práticas internas dos bancos.     

 

3.3.  Dificuldades Encontradas 

 Inicialmente a principal dificuldade foi o que iria fazer no mundo desconhecido, 

como encarrar essa realidade, como abordar os clientes. 

  

 Após enfrentar esta dificuldade, surge novas, entretanto, já a nível da realização das 

tarefas, mais concretamente, na utilização pela primeira vez do programa informático do 

banco “Banka Promosoft, 2005 (R2.03)”. 

  

 Em termos da elaboração do trabalho de conclusão de curso tive imensa dificuldade 

na redução do campo de atuação, isto é, devido a variedade de produtos disponibilizados 

pela banca, em vez de efetuar apenas uma descrição das atividades, pretendia-se focar num 

tema especifico onde poder-se-ia dar uma ideia em termos gerais dos procedimentos que 

levados a cabo na preparação de qualquer modalidade de crédito, embora, cada modalidade 

com a sua especificidade.  

 

3.4.  Recomendações / Sugestões 

 

 Para melhorar as propostas de crédito à habitação deve-se aprimorar o processo de 

recolha de informações sobre o cliente, a nível externo, tendo em conta que quanto melhor 

for a qualidade da informação recolhida melhor será a sua análise e consequentemente a 

definição do tipo de controlo mais adequado ao acompanhamento dos créditos. 

  

 Dar maior importância ao scoring de comportamento, tendo em conta que BI detém 

o segmento já definido, tornando desta forma a aplicação desse instrumento mais simples, 

trazendo mais benefícios a nível da determinação dos níveis de riscos. 
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CONCLUSÃO 

 O crédito bancário continua a ser o principal componente dos proveitos dos bancos, 

é nesse contexto que a preparação de uma proposta de crédito e consequentemente a sua 

análise se revela uma das atividades, sob o ponto de vista estratégico, mais importante. 

 

 O crédito bancário tem tido um papel fundamental no financiamento dos diversos 

agentes económicos, sendo que atualmente, o crédito a particulares tem-se ganhado terreno 

em relação ao crédito a empresas, embora isto não quer dizer que o crédito às empresas 

deixou de crescer, mas sim, a banca transferido a responsabilidade para sim e 

simultaneamente a base de atuação tem sido alargada. 

 

 O crescimento constante da economia mundial e a globalização tem proporcionado 

movimentos constantes de mudanças, positivas e negativas nos diversos setores de 

atividade, com grandes impactos a nível da banca, neste contexto, as instituições de crédito 

devem-se estar sempre alerta a essas mudanças, no sentido de adaptar os seus 

produtos/serviços a essas novas dinâmicas. 

 

 De entre as várias modalidades de crédito que a banca coloca a disposição dos 

clientes o crédito a habitação é aquele que tem prazo mais alargado, possibilitando desta 

forma uma maior fidelização dos clientes, todavia, essa modalidade de crédito esta cercada 

de muita incerteza quanto ao futuro.  

 

 É nesse contexto que a elaboração de uma boa proposta de crédito, leva a redução 

do risco, através de uma boa avaliação da capacidade futura do cliente para reembolsar o 

valor do empréstimo, os juros e as demais encargos. 

 

 Para conseguir atingir esses objetivos é de extrema importância a qualidade da 

informação quantitativa e qualitativa que envolve o proponente/cliente, e sobretudo, a 

conjugação dessas informações com técnicas adequadas para a obtenção de uma boa 
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análise. Todo o envolvente de qualquer processo de crédito deve atender às normas e 

regulamentos do setor, sobretudo o crédito a habitação. 

 É neste sentido que o Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma demostração 

de uma proposta de crédito à habitação em conformidade com as normas internas do BI e 

com as normas que regula o crédito, de acordo com o Banco de Cabo Verde. 

 

 Através da fundamentação teórica que consistiu basicamente numa pesquisa 

bibliográfica, conseguimos aprender conceitos que vieram dar suporte a essa proposta, e o 

entendimento do porque da utilização desse mesmos conceitos.  

 

 A metodologia utilizada adequou-se aos objetivos pretendidos, isto porque os 

resultados apresentados demostram que os objetivos do estagio profissional foram 

alcançadas. 

 

 Desde o primeiro momento do estágio profissional, o ambiente no BI foi muito 

acolhedor, com a colaboração de todos indiscriminadamente, que facultaram o acesso aos 

documentos e materiais necessários para que o estágio decorresse com maior normalidade. 

 

 Em termos de dificuldade, a nível da elaboração deste Trabalho de conclusão de 

curso, foi a falta de bibliografia específica ao tema. Outra dificuldade encontrada tem a ver 

com as exigências laborais do dia a dia interferir na fase de elaboração deste trabalho. 

 

 Finalmente dizer que, uma má elaboração de uma proposta leva a uma inadequada 

avaliação e consequentemente, colocar sobre elevado risco os ativos dos bancos, 

diminuição do património. Isto tudo, terá repercussão na sociedade em geral, tendo em 

conta que os bancos não conseguiram desempenhar o seu papel na sociedade. 

 

   



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

98 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

BIBLIOGRAFIA 

 Relatório 
 
Relatórios Relatório Anual de Banco Interatlântico (2010) 
 
 
 
 
 Livros e revistas especializados 

 
ALCARVA, Paulo. (2011). A Banca e as PME - Como gerir com eficacia o 

relacionamento entre as PME e a Banca (éd. 1). Portugal: Vida Economica 
Editorial,SA. 

INSTITUTO DE FORMAÇAO BANCARIA. (2008). Produtos Bancarios e Financeiros 
(ed.13). Lisboa 

INSTITUTO DE FORMAÇAO BANCARIA. (2009). Credito (5 ed). Lisboa. 

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTAO BANCARIA (2000). Financiamento e Credito 
Bancaria (ed 5). Lisboa. 

BLATT, Adriano. (1999). Avaliaçao de riscos e decisao de Credito. Sao Paulo: Ciranda 
dos Livros. 

CERTO, Samuel e PETE, J. Paul. (1999). Administraçao Estrategica: Implementaçao de 
estrategia. Sao Paulo: Makron Books. 

CHIAVENATO, Idalberto. (1999). Teoria Geral da Administaçao (éd. 5, Vol. 1). Brasil: 
Sao Paulo. 

DOS SANTOS, Jose Odalio . (2006). Analise de Credito a empresas e pessoas fisicas (éd. 
2). Sao Paulo: Atlas. 

SCHRICKEL, Wolfgang  Kurt. (2000). Analise de Credito: Concessao e gerencia de 
emprestimos (éd. 5). Sao Paulo: Atlas. 

VAZ, Jorge Londeiro. (1999). Gestao Bancaria (éd. 1). Lisboa. 

 

 

 

 



 
Relatório de Estágio Profissional – Processo de preparação de Crédito a Habitação 

99 Autora: Alécia Madali Sousa do Rosário 

 Web Sites 

Documentos na página do BCV, Web: http://www.bcv.cv/ Acessos em 30.09.2015 

BANCO DE PORTUGAL. (s.d.). Obtido em 10 de Julho de 2014, de Publicações: 
http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/Publicações 

BANCO INTERATLANTICO. (s.d.). Obtido em 7 de Maio de 2013, de PAGINA OFICIAL: 
www.bi.cv 

BANCO DE CABO VERDE. (s.d.). OFICIAL BANCO DE CABO VERDE. Obtido em 30 de 
Setembro de 2015, de www.bcv.cv/vPT/O Banco/História/Paginas/Historia.aspx  

 

 

 Legislação  

Decreto-Lei nº 28/94 de 20 de Abril - Regula o credito geral inclusive a habitação  

Portaria nº 23/94 de 20 de Abril – Regula as bonificações  

Decreto-Lei nº 28/94 de 20 de Abril - Regula o credito geral inclusive a habitação  

Decreto-Lei nº 37/10 de 27 de Setembro - Regula o regime de financiamento para aquisição 

de habitação própria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRÉDITO RENDA MLP – 
PATICULARES  

CRÉDITO HABITAÇÃO PRÓPRIA 
  

Agência:  Mindelo 

Data:  31 de Dezembro de 2015 

 

 

Proposta nº: CRSV2010 
  

Pedido de Emprestimo Crédito Pessoal s/ Carência  Crédito Pessoal c/ Carência X 

  
Orgão decisório Gerência  DIrecção Comercial X Comite crédito  Conselho Executivo  

     

 

Razão da mudança de órgão decisório Garantia  Outros  

 

PARECER : (inscrever o parecer do último órgão antes daquele que despacha a 
operação) 

DESPACHO :  

 
 

 
 
 
 
 

 

CLIENTE  JOÃO DOS SANTOS GOMES E MARIA ANDRADE SANTOS 

Actividade: Chefe do departamento da   

Recursos Humanos – Enapor e  

Técnica de contas-Mindelconta 

Rend. Mensal 250.000$00 Rend. Anual: 3.000.000$00 

Montante: 9.000.000$00 Nº Conta: 1591380.10.001 
 
 

PROPOSTA 

Montante: 9.000.000,00 Prazo: 300 Meses Valor da Prestação: 77.017$00 

Taxa: 9.175% Conta Ordenado  Cartão Crédito  C.Habitação  S 
 
Outras  Taxa Final: 9.175% 

Garantia:  Carta compromisso e livrança Scoring  (pontos):  Taxa de Esforço: 30.8% 

Finalidade:  Construção de  
Habitação própria 

Comissões:  1.5% + 1/1000 + 500$ ip. selo 

 
 

RESPONSABILIDADES DO CLIENTE  (contos) 
 BI Taxa Prazo Garantia N.I.C.  

JOÃO DOS SANTOS GOMES E MARIA 

 ANDRADE SANTOS 
300.000$00 13% 24 Livrança 

Nada consta   
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Agência:  Mindelo 

Data:  31 de Dezembro de 2015 

 

 

      

       

 
Data de Entrada 

Agência 12/08/2010 DCOM  
 
  Gerência  

 

 
CONTRAPARTIDAS  BENS IMÓVEIS DO CLIENTE  

Tipo Ano Anterior Ano 
Corrente 

Neg.  Descrição Valor 
Patrimonial 

Valor 
Avaliação 

MOV DÉBITO 2.685.000 1.879.000   Terreno  1.200.000$00 

Mov. Crédito 2.581.000 1.698.000      

Cartão Vinti4 

Cartão visa fixe 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

     

Conta Poupança  500.000$00      

        

        

        

        
 
 

OUTROS INTERVENIENTES     

Nome Posição 
Nª 

Cliente 
N.º 

Cont
a 

Profissão 
Rend. 
Anual 

Rend. 
Mensal 

 

 

              
 

  

        
 

RESPONSABILIDADES DOS OUTROS INTERVENIENTES·      (contos) 
Descrição  BI Taxa Prazo Garantia NIC  

 
       

  
 

    

        

       

       

       
 

 
CONTRAPARTIDAS OUTROS INTERVENIENTES (contos) BENS IMÓVEIS OUTROS INTERVENIENTES (contos) 

Tipo Ano 
Anterior 

Ano 
Corrente 

Neg.  Descrição Valor 
Patrimonial 

Valor 
Avaliação 

MOV DÉBITO        
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Agência:  Mindelo 

Data:  31 de Dezembro de 2015 

 

 

Mov. Crédito        

        

        

        
 
 
 

Parecer da Gerente 
 

O cliente: 

 

Os proponentes são nossos clientes desde 25-06-2002, o Sr. João dos Santos Gomes é chefe do 

departamento de Recursos Humanos da Enapor desde 2003, e a Sr.ª. Maria Andrade Santos é 

técnica de Conta da Mindelcontas desde 2006, tendo já beneficiados de 3 créditos, todos 

decorreram normalmente. O casal já efectuou um investimento inicial com fundos próprios em 

volta de 15% do valor da construção, conforme orçamento apresentado, além dos custos 

associado a compra do terreno e despesas com a elaboração do projecto. 

O financiamento bancário solicitado é de 85% do valor do orçamento, correspondendo a 

9.000.000$00, montante, suficiente para concluir o investimento para a construção de habitação 

própria. 

  

Enquadramento do projecto 

O cliente apresentou os projectos de execução da arquitectura e estabilidade, relativo a construção 

de uma residência unifamiliar, em Chã de Alecrim, ilha de São Vicente. O Edifico compõe-se de 

resto de chão, primeiro e segundo andar, a ligação entre ambas faz-se através de escadas. 

O resto do chão compõe-se por um espaço comercial, um WC e uma garagem, o primeiro andar 

compõe-se por uma sala cozinha copa, wc e um escritório, o segundo andar compõe-se por três 

quartos de dormir, todos com casa de banho privativo. 

 

A operação: 

Solicita um crédito de 9.000.000$00, para construção de habitação própria, a liquidar em 300 

prestações mensais, incluído 6 meses de carência. 

Nestas condições a taxa de esforço é de 30,8%. 
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Agência:  Mindelo 

Data:  31 de Dezembro de 2015 

 

 

 

Proposta/ Parecer: 

Pelo exposto, propomos a aprovação do crédito, conforme solicitado, nas condições 

seguintes: 

 

Valor: 9.000.000$00 

Taxa: 9.175% 

Prazo: 300 Meses  

Carência: 6 meses 

 

Garantia: Hipoteca do imóvel e Livrança  

Condição para o desembolso: inicialmente 20% do valor do financiamento, e as restantes 

tranches mediante avaliação do técnico credenciado pelo BI. 

Primeira tranche será entregue após a entrega de toda a documentos de contratação, Hipoteca 

a favor do BI, seguro de Incêndio. 

 

 

 

 

 

ANEXOS (Discriminar outros que não constem da lista abaixo)  

 

 

 Pedido cliente 

 Documento de identificação dos intervenientes (NIF, Bilhete de Identidade/Passaporte) 

 Declaração de rend. Mensal e efectividade dos proponentes (e outros intervenientes se 

necessário)  

 Domiciliação de salário 
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Agência:  Mindelo 

Data:  31 de Dezembro de 2015 

 

 

 Informação para crédito 

 Incidentes (caso existam) 

 Documentação do imóvel (Escritura do Terreno, Certidão Matricial, Projecto de 

arquitectura e estabilidade) 

 Orçamento da construção validado por um técnico credenciado pelo banco. 

 Decreto-lei sobre crédito bonificado para jovem (mero exemplificativo porque 

os clientes não enquadram nesse decreto-Lei). 

 


