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Carta de Comunicação

De acordo com o artigo 32.º do Acordo constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento e com 
os artigos 8.º, 11.º e 12.º das Disposições Gerais elaboradas ao seu abrigo, e em conformidade com 
o artigo 26.º do Acordo que estabelece o Fundo Africano de Desenvolvimento e com os artigos 
8.º, 11.º e 12.º das Disposições Gerais elaboradas ao seu abrigo, tenho a honra, em nome dos 
Conselhos de Administração do Banco e do Fundo, de submeter aos Conselhos de Governadores 
o Relatório Anual e o Relatório Financeiro do Banco Africano de Desenvolvimento e do Fundo 
Africano de Desenvolvimento para o exercício que terminou em 31 de Dezembro de 2016.

O Relatório Anual inclui uma revisão da evolução das actividades operacionais do Grupo do 
Banco no ano de 2016. O Relatório Financeiro contém o conjunto completo de demonstrações 
financeiras auditadas do Banco e as demonstrações financeiras para fins especiais do Fundo, 
juntamente com o orçamento administrativo aprovado para 2017, e a revisão da gestão 
financeira e resultados financeiros. As versões electrónicas destes relatórios estão disponíveis 
na página web do Grupo do Banco em www.afdb.org/annualreport.

http://www.afdb.org/annualreport
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GRUPO DO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO

Relatório da Administração relativo à eficácia  
dos controlos internos sobre o relato financeiro externo Data: 30 de Março de 2017

A Administração do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento é responsável pela elaboração, apresentação correcta e integridade geral 
das demonstrações financeiras do Banco Africano de Desenvolvimento, do Fundo Africano de Desenvolvimento e do Fundo Fiduciário da 
Nigéria (o Grupo do Banco) publicadas. As demonstrações financeiras do Banco Africano de Desenvolvimento e do Fundo Fiduciário da 
Nigéria foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro ("NIRF") emitidas pelo Comité de Normas Internacionais 
de Contabilidade, enquanto as demonstrações financeiras do Fundo Africano de Desenvolvimento foram elaboradas com fins especiais.

As demonstrações financeiras foram auditadas pela empresa de auditoria independente KPMG, que teve acesso, sem restrições, 
a  todos os registos financeiros e respectivos dados, incluindo actas de todas as reuniões do Conselho de Administração e dos 
comités do Conselho. A Administração está convicta de que todos os dados prestados aos auditores externos no decurso da sua 
investigação eram válidos e adequados. Os relatórios dos auditores externos acompanham as demonstrações financeiras auditadas.

A Administração é responsável pelo estabelecimento e manutenção de um controlo interno eficaz sobre o relato financeiro externo, 
em conformidade com os princípios contabilísticos. O sistema de controlo interno contém mecanismos de monitorização e acções 
destinadas a corrigir as deficiências identificadas. O controlo interno para efeitos de relato financeiro externo está sujeito a escrutínio 
e teste contínuos por parte da Administração e dos auditores internos e é revisto sempre que necessário. A Administração está 
convicta de que este controlo fundamenta a integridade e fiabilidade das demonstrações financeiras.

Existem limitações inerentes a qualquer sistema de controlo interno, que podem pôr em causa a sua eficácia, incluindo a possibilidade 
de erro humano e de iludir ou suprimir os controlos. Deste modo, um sistema de controlo interno eficaz pode apenas oferecer uma 
garantia razoável e não absoluta no que respeita à elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. Além disso, a eficácia 
de um sistema de controlo interno pode sofrer alterações ao longo do tempo.

Os Conselhos de Administração do Grupo do Banco nomearam um Comité de Auditoria e Finanças (AUFI) para assistir os Conselhos, 
designadamente, na sua responsabilidade de fiscalizar a solidez das políticas e práticas de contabilidade do Grupo do Banco e a eficácia 
do controlo interno. O AUFI, que é totalmente composto por membros seleccionados do Conselho de Administração, supervisiona 
o processo de selecção dos auditores externos e elabora uma recomendação relativa a essa selecção destinada ao Conselho de 
Administração, que por sua vez elabora uma recomendação para ser submetida à aprovação do Conselho de Governadores. O AUFI 
reúne periodicamente com a Administração para analisar e monitorizar questões relevantes em matéria de finanças, contabilidade 
ou auditoria. Os auditores externos e os auditores internos reúnem regularmente com o AUFI para discutir a adequação do controlo 
interno sobre o relato financeiro e quaisquer outras questões que necessitem da intervenção do AUFI.

A avaliação do Banco relativamente à eficácia do controlo interno baseou-se nos critérios estabelecidos no documento "Controlo Interno – 
Quadro Integrado" (2013) emitido pelo Comité de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO). Com base nos resultados 
desta avaliação, a Administração declara que o Grupo do Banco manteve controlos internos eficazes sobre os seus relatórios financeiros, 
tal como descrito nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016. A Administração não tem conhecimento 
de qualquer falha material no controlo, que possa afectar a fiabilidade das demonstrações financeiras para o exercício findo em 2016.

Além de terem emitido um parecer de auditoria sobre a correcção das demonstrações financeiras do exercício findo em 2016, 
os auditores externos do Grupo do Banco conduziram uma avaliação independente da eficácia do controlo interno do Grupo do 
Banco sobre o relato financeiro a 31 de Dezembro de 2016, e o seu parecer relativo a essa avaliação é apresentado separadamente 
no presente relatório anual.

Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1387 Abidjan 01, Costa do Marfim
Tel.: (225) 20 20 48 22 · Fax: (225) 20 21 31 00 · Email: afdb@afdb.com · Internet: www.afdb.org

Akinwumi A. Adesina
Presidente

Charles O. Boamah
Vice-Presidente, Finanças
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Controlo Financeiro em exercício
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Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento
Avenue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01 
Costa do Marfim

Relatório dos auditores independentes destinado ao Conselho de Governadores 
do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento relativo à eficácia do controlo 
interno sobre o relato financeiro

Exercício findo a 31 de Dezembro de 2016

Âmbito
Analisámos o controlo interno sobre os relatórios financeiros do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), 
do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) e do Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN) (em conjunto, o "Grupo 
do Banco") para o exercício findo a 31 de Dezembro de 2016, com base nos critérios estabelecidos no documento 

"Controlo Interno – Quadro Integrado" (2013) emitido pelo Comité de Organizações Patrocinadoras da Comissão 
Treadway (COSO). 

Responsabilidades da Administração
A Administração do Grupo do Banco é responsável pela implementação e manutenção de um controlo interno 
eficaz sobre o relato financeiro e pela avaliação da eficácia desse controlo. A Administração confirmou a eficácia 
do controlo interno sobre os relatórios financeiros relativo ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2016.

Responsabilidades do Auditor Independente
A nossa responsabilidade consiste em emitir um parecer acerca do controlo interno do Grupo do Banco sobre 
o relato financeiro, com base nos nossos procedimentos.

Conduzimos a nossa verificação de acordo com a norma ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 
3000, emitida pelo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). Esta norma exige que 
planeemos e realizemos os nossos procedimentos de modo a obter uma garantia razoável, em todos os aspectos 
materiais, relativamente à manutenção da eficácia do controlo interno sobre o relato financeiro.

O processo de verificação da fiabilidade inclui a compreensão do controlo interno sobre o relato financeiro, 
a avaliação do risco suscitado por uma falha material e o teste e avaliação da concepção e da eficácia operacional 
do controlo interno, com base no risco avaliado. Inclui ainda a realização de outros procedimentos considerados 
necessários de acordo com as circunstâncias. Acreditamos que as evidências que obtivemos são suficientes 
e adequadas para uma fundamentação razoável do nosso parecer.

KPMG S.A.
Sede:
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
França

Telefone: +33 (0)1 55 68 86 66
Fax: +33 (0)1 55 68 86 60
Internet: www.kpmg.fr

KPMG S.A.,
uma entidade de responsabilidade limitada 
francesa e uma empresa-membro da rede KPMG 
de empresas-membro independentes e afiliadas 
à KPMG International Cooperative,  
uma entidade Suíça.

Sociedade anónima de
contabilidade e de Comissão
de contas composta por direcção
e conselho de fiscalização.
Inscrita na Ordem
em Paris sob o n.º 14-30080101
e na Câmara dos
Revisores Oficiais de Contas
de Versalhes.

Sede:
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
Capital: 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA União Europeia
FR 77 775 726 417
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Limitações inerentes
O sistema de controlo interno sobre o relato financeiro de uma empresa é um processo concebido para oferecer uma 
garantia razoável no que respeita à fiabilidade do relato financeiro e à elaboração das demonstrações financeiras 
para efeitos externos, em conformidade com princípios contabilísticos geralmente aceites. O sistema de controlo 
interno sobre o relato financeiro de uma empresa inclui as políticas e os procedimentos (1) relacionados com 
a manutenção de registos que, de forma razoavelmente detalhada, reflectem correctamente e adequadamente as 
transacções e a utilização dos activos da empresa; (2) que oferecem uma garantia razoável de que as transacções são 
registadas de forma a permitir a elaboração das demonstrações financeiras de acordo com princípios contabilísticos 
geralmente aceites, e que os recebimentos e as despesas da empresa são efectuados em conformidade com as 
autorizações da Administração e da Direcção da entidade; e (3) que oferecem uma garantia razoável no que 
respeita à prevenção ou detecção atempada de aquisições, utilizações ou alienações não autorizadas dos activos 
da entidade, que poderiam ter um efeito material nas demonstrações financeiras.

Devido às suas limitações inerentes, o sistema de controlo interno sobre o relato financeiro pode não conseguir 
evitar ou detectar inexactidões. Além disso, as projecções relativas à avaliação da eficácia no futuro estão sujeitas 
ao risco de o sistema de controlo se tornar inadequado em resultado de alterações nas condições, ou à deterioração 
do grau de conformidade com as políticas ou procedimentos.

Parecer
Na nossa opinião, o Grupo do Banco manteve, em todos os aspectos materiais, um controlo interno eficaz sobre 
os relatórios financeiros no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, com base nos critérios estabelecidos no 
documento Controlo Interno – Quadro Integrado (2013) emitido pelo Comité de Organizações Patrocinadoras da 
Comissão Treadway.

Auditámos as demonstrações financeiras do Banco Africano de Desenvolvimento, do Fundo Africano 
de Desenvolvimento, e do Fundo Fiduciário da Nigéria, relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, 
em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria, e emitimos pareceres sem reservas sobre as mesmas.

Paris La Défense, 30 de Março de 2017

KPMG S.A.

Valéry Foussé
Sócio

Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento

Relatório do Auditor Independente destinado ao Conselho  

de Governadores do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento  

relativo à eficácia do controlo interno sobre o relato financeiro
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BANCO AFRICANO 
DE DESENVOLVIMENTO

GESTÃO FINANCEIRA

Subscrição de Capital
O capital social do Banco é composto por capital realizável 
e por capital exigível. O capital realizado representa o montante 
do capital credor ao longo de um período determinado 
por resolução do Conselho de Governadores aprovando 
o aumento geral de capital relevante. O capital exigível está 
sujeito a pagamento, nos termos e no momento definidos 
pelo Banco para cumprir as obrigações em que incorreu 
com a contracção de empréstimos para inclusão nos seus 
recursos de capital ordinário ou com garantias imputáveis 
a esses recursos. Funciona como protecção dos detentores 
de obrigações e garantias emitidas pelo Banco, na improvável 
eventualidade de o Banco não ser capaz de cumprir as suas 
obrigações financeiras. Nunca foi exigido um pagamento do 
capital exigível do Banco. O pagamento da primeira prestação 
por um país membro acciona a subscrição da totalidade 
da parcela de capital exigível. As acções que representam 
a parcela subscrita e realizada de uma subscrição são emitidas 
apenas nos termos e no momento em que o Banco receber 
os pagamentos efectivos dessas acções.

Na sequência da aprovação do Conselho de Governadores de 
um aumento de 200% da base de capital do Banco em 2010, 
o capital autorizado do Banco Africano de Desenvolvimento 
aumentou para 67,69 mil milhões de UC. Seis por cento das 
acções criadas no âmbito deste Sexto Aumento Geral de 
Capital (GCI-VI), (2,62 mil milhões de UC) estão realizadas, 
enquanto 94% (41,12 mil milhões de UC) são exigíveis. Nos 
termos da resolução que aprovou este aumento de capital, 
as acções do GCI-VI foram distribuídas a membros regionais 
e não regionais em tais proporções que, quando totalmente 
subscritas, o grupo regional deverá deter 60% do capital 
social total e o grupo não regional 40%. O nível de capital 
autorizado posteriormente evoluiu, devido ao efeito líquido de 
várias resoluções do Conselho de Administração e decisões 
destinadas a admissão de novos membros, e está em UA 
66,98 mil milhões no final de Dezembro de 2016. 

A parcela realizada da subscrição do GCI-VI será paga em 
oito prestações anuais iguais no caso de países membros não 

regionais, bem como no caso de países membros regionais 
elegíveis como mutuários da linha de crédito do BAD, e em 
doze prestações anuais iguais no caso de países membros 
regionais elegíveis como mutuários unicamente da linha de 
crédito do FAD. Alguns países membros escolheram pagar 
a sua subscrição em menos prestações, optando por um regime 
de pagamentos avançados, tendo recebido um desconto no 
seu pagamento da sua subscrição do GCI-VI.

A 31 de Dezembro de 2016, o capital realizado do Banco 
ascendia a 4,90 mil milhões de UC, com um nível de capital 
pago (ou seja, a parcela de capital realizado efectivamente paga) 
de 4,02 mil milhões de UC, comparado com 4,88 mil milhões 
de UC e 3,73 mil milhões de UC de capital realizado e de 
capital pago, respectivamente, no final de 2015. A 31 de 
Dezembro de 2016, o capital exigível do Banco cifrava-se em 
60,59 mil milhões de UC, incluindo 21,79 mil milhões de UC 
de países membros não mutuários com notação A- e superior, 
comparativamente a 60,60 mil milhões de UC e 21,65 mil milhões 
de UC, respectivamente, no final do exercício transacto. 
A evolução do capital do Banco ao longo dos últimos cinco 
anos é apresentada no Quadro 1.1.

De acordo com as Regras de Transmissão de Acções do Banco, 
as acções para as quais se tornaram devidos pagamentos, mas 
que continuam por pagar, perdem direitos após um determinado 
período e são oferecidas para subscrição aos países membros 
dentro do mesmo grupo (regional ou não regional).

Os detalhes das subscrições de capital do Banco, em 31 de 
Dezembro de 2016, são apresentados na Demonstração de 
Subscrições do Capital Social e Direitos de Voto, que faz parte 
das demonstrações financeiras incluídas neste Relatório. 

Notação do Banco
O Banco monitoriza e gere as suas principais métricas de 
força financeira de uma forma rigorosa, para manter a sua 
alta classificação internacional. As quatro principais agências 
internacionais de notação – Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s 
e Japan Credit Rating Agency – reafirmaram as suas notações 
de AAA/Aaa para a dívida sénior, e AA+/Aa1 para a dívida 
subordinada do Banco, mantendo uma perspectiva estável. As 
classificações elevadas sublinham a posição financeira muito 
forte do Banco, a sua adequação de capital sólida, o seu alto 
nível de liquidez, a prudente gestão financeira, e o apoio dos 
accionistas. Em 2016, a função de gestão de risco do Banco 

Quadro 1.1.
Capital autorizado e subscrito do Banco, 2012-2016 
(em milhões de UC)

2012 2013 2014 2015 2016

Capital autorizado 66.975 66.975 66.975 66.975 66.975

Capital realizado 4.963 4.962 4.865 4.884 4.897

Capital exigível 60.252 60.248 60.268 60.598 60.589

Capital subscrito total 65.215 65.210 65.133 65.482 65.486
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continuou a reforçar a classificação de crédito AAA do Banco, 
focando-se em assegurar decisões de gestão de risco, ao nível 
do Grupo, compatíveis com a mudança institucional em curso 
e com a transformação visando entregar os High 5s. 

Empréstimos Contraídos 
O Banco angaria fundos dos mercados de capitais para conceder 
crédito a baixo custo para financiar projectos e programas de 
desenvolvimento em países membros regionais. Os elevados 
níveis de notação de crédito usufruídos pelo Banco permitem-
lhe emitir títulos a taxas de juro atractivas. 

O programa de contracção de empréstimos para 2016 foi 
aprovado com um limite máximo de 6,2 mil milhões de UC 
que deverá ser angariado junto dos mercados de capitais, 
e uma dotação adicional de 300 milhões de USD (equivalente 
a 223 milhões de UC) ao abrigo da iniciativa EPSA. Após um 
aumento de desembolsos previstos, o Conselho de Administração 
aprovou uma proposta em Outubro de 2016 para aumentar 
o programa de empréstimos num montante de 2,5 mil milhões 
de UC, tendo o montante máximo de ser angariado a partir de 
mercados de capitais para 8,7 mil milhões de UC.

Em 31 de Dezembro de 2016, uma quantidade total de 
7,4 mil milhões de UC tinha sido angariada, representando 
84,92% do programa de contração de empréstimos revisto 
de 2016, com uma maturidade média ponderada de 4,3 anos.

Foram realizados esforços específicos no sentido de captar 
novos investidores e de penetrar novos mercados ao longo 
do ano. Notável foi o sucesso contínuo do Programa de 
Referência Global do Banco com investidores institucionais 
mostrando forte interesse e confiança nas obrigações do Banco. 
O programa foi destacado pelo lançamento bem sucedido de 
uma primeira emissão de 750 milhões de euros no prazo de 
referência de 10 anos. Esta emissão servirá como ponto de 
ancoragem para construir uma curva de EUR completa ao 
longo do tempo. Além disso, cinco valores de referência de 
mil milhões de dólares americanos cada, foram lançados em 
2016, com cada um a atingir níveis confortáveis de excesso 
de subscrições, apesar das condições de mercado variáveis. 

Em 31 de Dezembro de 2016, a excepcional carteira de 
empréstimos do Banco e não liquidados cifrava-se em 
20,64 mil milhões de UC, em comparação a 16,45 mil milhões 
de UC a 31 de Dezembro de 2015.

O programa de contracção de empréstimos para 2017 foi 
aprovado com um limite máximo de 6,94 mil milhões que deverá 
ser angariado junto dos mercados de capitais e uma dotação 
adicional de 500 milhões de USD (equivalente a 372 milhões 
de UC) ao abrigo da iniciativa EPSA. 

Obrigações Verdes
O Banco lançou o seu programa de obrigações verdes em 2013, 
destinado a Investidores com Responsabilidades Sociais (SRI) 
em todo o mundo que pretendiam fazer a diferença com os 
seus investimentos, ajudando a financiar soluções no domínio 
das alterações climáticas em África. Este foi o terceiro ano do 
programa, demonstrando o compromisso contínuo do Banco 
em apoiar investimentos climáticos inteligentes e de baixo teor 
de carbono, no continente.

Em 2016 o Banco emitiu uma nova obrigação verde a 5,5 anos 
e de 1,25 mil milhões de coroas suecas (102 milhões de UC). 
A transacção marcou a terceira aparição do Banco no mercado 
sueco de obrigações verdes, depois de ter previamente emitido 
duas transacções de obrigações verdes em coroas suecas no 
início de 2014. O Banco também lançou a sua primeira Obrigação 
Verde Canguru, uma transacção de sucesso a  15  anos  
de 55  milhões de dólares australianos (AUD) (30  milhões  
de UC), a  terceira Obrigação Verde emitida por uma  
Agência, Supranacional e Soberana (ASS) mutuária no mercado 
Canguru, e a mais longa Obrigação Verde ASS Canguru  
nesse mercado. O sucesso destas operações demonstra  
o forte apoio dos investidores que estão empenhados em 
apoiar a transição gradual da África para o crescimento 
verde. A quantidade total de obrigações verdes em circulação 
(incluindo  a colocação privada e questões Uridashi) situou-
se em mil milhões de USD (744 milhões de UC) no final de 
2016. Mais detalhes sobre os projectos financiados pela 
emissão de  obrigações verdes podem ser encontradas 
no website do  Banco dedicado às  obrigações verdes,  
ou na sua circular anual.

Obrigações Temáticas
Além do programa de obrigações verdes e desde 2010, 
o Banco continua activo na emissão de obrigações financeiras 
associadas a diversas temáticas sociais, incluindo educação, 
segurança alimentar, infra-estruturas e água. 

Com a decisão de colocar um foco mais nítido em cinco 
prioridades estratégicas, os "High 5s", em 2016 os investidores 
foram direccionados para esses novos temas de desenvolvimento. 
Durante o ano, o Banco emitiu duas obrigações sob o tema 
"Melhorar a qualidade de vida para o povo de África" para 
recursos totais de 76 milhões de UC, e também executou 
uma obrigação temática ‘Alimentar África’ por um montante 
de 36 milhões de UC. Os lucros destas obrigações temáticas 
foram incluídos nos recursos de capital ordinário do banco e, 
nos termos das obrigações financeiras, um montante igual aos 
lucros líquidos das emissões é dirigido, com base em "melhores 
esforços", para empréstimos a projectos relacionados com 
o tema relevante, sujeitos e em conformidade com as normas 
e orientações de concessão de crédito do Banco. 
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O Quadro 1.2 acima apresenta um resumo da actividade do 
Banco nos sectores financiados.

Produtos Financeiros
O BAD oferece um menu atractivo e diversificado de opções 
de produtos financeiros que permite aos mutuários personalizar 
os seus requisitos de financiamento de acordo com as suas 
circunstâncias. Os produtos financeiros do Banco abrangem 
créditos (incluindo os denominados em moeda local e créditos 
sindicados), linhas de crédito (incluindo para o financiamento 
do comércio), linhas de agência, garantias, capital e quase-
capital, financiamento do comércio e produtos de gestão do 
risco. Para além dos produtos financeiros supramencionados, 
o Banco presta assistência técnica aos seus clientes através de 
subsídios. Cada um destes produtos é discutido brevemente 
em baixo.

Créditos Concedidos
O BAD concede créditos aos seus clientes em termos não 
concessionais. Os créditos standard do Banco são classificados 
como créditos garantidos por estados soberanos (SGL) ou 
como créditos não garantidos por estados soberanos (NSGL). 
Os SGL são créditos concedidos a PMR ou a empresas do 
sector público de PMR, que beneficiem de uma garantia 
incondicional, solidária e irrevogável dos PMR em cujo território 
está domiciliado o mutuário. As instituições multinacionais são 
elegíveis para SGL, se estiverem garantidas por um PMR ou 
pelo PMR em cujo território ou territórios forem executados 
os projectos. 

Os NSGL são créditos concedidos a empresas do sector público, 
sem o requisito de uma garantia de um estado soberano ou 
a empresas do sector privado.

Os produtos de crédito padronizado do Banco tem evoluído 
ao longo do tempo, com condições cada vez mais adequadas 
às necessidades do cliente. 

Em vigor a 3 de Março de 2016, o Banco operacionalizou 
formalmente o produto Crédito Integralmente Flexível (FFL), 
(originalmente aprovado pelo Conselho de Administração em 
Dezembro de 2013), substituindo assim o Crédito com Spread 
Variável Bonificado (EVSL) como único produto de empréstimo 
padrão do Banco, oferecido a mutuários soberanos, e com 
garantia soberana em relação a todos os empréstimos assinados 
a partir dessa data. O produto FFL introduz flexibilidade adicional 
na gestão da taxa de juro do cliente e do risco de moeda, 
incorporando características de gestão de risco actualmente 
oferecidas através de produtos de gestão de risco do Banco 
em SGL. Com este produto, os mutuários do FFL terão 
a possibilidade de, em qualquer momento após a assinatura 
do empréstimo, (i) converter a moeda do empréstimo, dos 
saldos desembolsados ou não, para outra moeda aprovada 
pelo Banco, (ii) converter a taxa de juro base (fixar, deixar de 
fixar e voltar a fixar) para saldos desembolsados e pendentes e, 
(iii) definir tectos de taxas de juro ou valores máximos e mínimos 
para saldos desembolsados e pendentes. 

Também introduz uma estrutura de preços baseada na maturidade 
devido à extensão da vigência máxima, do período de carência 
e da maturidade média dos créditos (ou seja, o  período 
médio ponderado para o reembolso de um crédito que tem 
em conta, as datas e os montantes de reembolso, a fim de 
fornecer uma previsão mais correcta do prazo de pagamento 
de um crédito) dos SGL, passando dos actuais 20 (máximo), 
5 (carência) e 12,75 anos (maturidade média) para 25 anos, 
8 anos e 17 anos, respectivamente, para que os mutuários 
possam seleccionar perfis de crédito que se enquadrem nas 
respectivas necessidades de financiamento e capacidades 
de gestão da dívida. 

A taxa de juro do FFL é composta por uma taxa base flutuante 
(LIBOR a 6 meses para o USD e o IENE, EURIBOR a 6 meses 
para o EUR, e JIBAR a 3 meses para o ZAR), uma margem de 
financiamento variável em função do custo de financiamento 

Quadro 1.2. 
Panorâmica geral da actividade no mercado de obrigações temáticas em cada sector
(Montantes em milhões de UC)

Total de  
obrigações  

emitidas
Desembolsos 

cumulativos

Total de  
obrigações não 

amortizadas

 
Taxa de 

maturidade das  
obrigações 

emitidas

Educação 310,3 171,3 19,0 3 a 6 anos

Segurança alimentar 134,3 93,8 134,3 3 a 5 anos

Infra-estruturas 143,6 1.084,7 143,6 7 a 10 anos

Água 39,5 170,4 - 4 anos

Subtotal 627,7 1.520,2 296,9

Melhorar a qualidade de vida para os povos de África 76,0 273,9 76,0 3 a 10 anos

Alimentar África 36,0 83,2 36,0 10 anos

Subtotal* 112,0 357,1 112,0

Total 739,7 1.877,3 408,9

* Desembolsos para lista seleccionada de projectos no âmbito de "Melhorar a qualidade de vida para os povos de África" e "Alimentar África".
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do Banco em relação à LIBOR, EURIBOR ou JIBAR, calculada 
semestralmente, e um spread contratual fixado em 80 pontos 
base, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2016, mais um 
prémio de maturidade, se aplicável. O prémio de maturidade 
está indexado em 10 pbs para os empréstimos com uma 
maturidade média superior a 12,75 anos, mas inferior ou igual 
a 15 anos. Empréstimos com uma maturidade média superior 
a 15 anos vão atrair um prémio de maturidade de 20 pbs.

Em Maio de 2016, o Conselho de Administração do Banco 
aprovou uma revisão do preço de SGLs em vigor a 1 de 
Setembro de 2016. A revisão inclui uma taxa de compromisso 
de 25 pbs a ser cobrada sobre o saldo não desembolsado de 
novos empréstimos, a introdução de uma taxa de front-end 
de 25 pbs em novos empréstimos, e um aumento do spread 
contratual de 60 pbs para 80 pbs.

O produto de crédito concedido a clientes não garantidos 
por um estado soberano é o Crédito com Spread Fixo (FSL). 
A taxa de juro do crédito com spread fixo é composta por uma 
taxa base flutuante (LIBOR a 6 meses para o USD e o IENE, 
EURIBOR a 6 meses para o Euro e JIBAR a 3 meses para o 
ZAR) que permanece flutuante até à data de vencimento, ou 
uma taxa base fixa, acrescida de um spread de crédito com 
base no risco. Os créditos concedidos não garantidos por 
estados soberanos têm um período de reembolso de 15 anos, 
incluindo um período de carência de capital até 5 anos.

Outras estruturas de crédito concedidas pelo Banco incluem 
o  financiamento paralelo, a sindicação de créditos A/B 
e créditos em moeda local. O Banco pode conceder créditos 
em moeda local nas seguintes moedas dos PMR: pula 
botsuanesa, libras egípcias, francos CFA (XOF e XAF), cedis 
ganeses, xelins quenianos, nairas nigerianos, xelins tanzanianos, 
xelins ugandeses e kwachas zambianos. O crédito apenas 
é concedido nestas moedas se o Banco estiver em condições 
de se financiar eficientemente no mercado da moeda local em 
questão. Estes créditos em moeda local são concedidos ao 
abrigo do preçário do crédito com spread fixo, sendo aplicável 
o princípio de transferência de custos para os créditos, a fim 
de assegurar que o custo global dos fundos é compensado.

Linhas de Crédito
O desenvolvimento de um sector de pequenas e médias empresas 
(PME) dinâmico no continente, bem como o desenvolvimento 
de instituições financeiras privadas (PFI) são dois objectivos 
importantes do Banco. Para o efeito, o Banco dispõe de linhas 
de crédito para a concessão de crédito a instituições financeiras 
privadas destinado a reempréstimo às PME. Os termos das 
linhas de crédito especificam as condições de concessão de 
fundos do Banco às instituições financeiras para reempréstimo. 
Os riscos de crédito dos subempréstimos são suportados 
pelas instituições financeiras privadas. 

Linhas de Agência
O Banco coloca recursos ao dispor das PME mediante 
a celebração de acordos de agência com intermediários financeiros 
locais. A selecção de projectos individuais elegíveis para apoio do 
Banco é maioritariamente delegada aos intermediários, que usam 
recursos do Banco para conceder créditos ou investimentos de 
capital para projectos, em seu nome, de acordo com critérios 
previamente acordados. No âmbito do acordo de agência, os 
intermediários financeiros são obrigados a comprometer fundos 
próprios em cada investimento, em paralelo com o Banco, 
e a supervisionar as empresas beneficiárias do investimento. 
O intermediário financeiro age apenas na sua capacidade de 
agência quando investe os fundos do Banco em seu nome 
e não assume riscos nessas operações. O risco de crédito do 
mutuário é suportado pelo Banco. 

Garantias 
Através das garantias, o Banco procura alavancar o seu estatuto 
de credor privilegiado para ajudar mutuários elegíveis a obter 
financiamento por parte de mutuantes terceiros, incluindo os 
mercados de capitais. As garantias também permitem aos 
mutuários obter financiamentos na sua própria moeda local, 
sempre que o Banco não for capaz de proporcionar esse 
financiamento directamente a partir dos seus recursos próprios. 
As garantias do Banco podem ser genericamente classificadas 
em duas categorias: garantias de crédito parcial (PCG) e garantias 
de risco parcial (PRG). As garantias de crédito parcial cobrem 
parte dos reembolsos predefinidos de créditos privados ou de 
obrigações, contra todos os riscos. As garantias de risco parcial 
cobrem os mutuantes privados contra a incapacidade de um 
governo ou de uma agência tutelada por um governo cumprirem 
as suas obrigações face a um projecto privado. 
 
Produtos de Gestão do Risco
O Banco só oferece produtos de gestão do risco (RMP) aos 
seus mutuários relativamente a obrigações em dívida ao Banco 
ou a novos créditos do Banco, para que possam cobrir a sua 
exposição aos riscos do mercado, incluindo riscos de taxa 
de juro, riscos cambiais e riscos associados ao preço das 
matérias-primas, e assim optimizar as suas estratégias de 
gestão da dívida. Os produtos de gestão do risco oferecidos 
pelo Banco incluem "swaps" de taxa de juro, "swaps" de 
moedas, "swaps" de matérias-primas e "caps" e "collars" de 
taxa de juro. Estes produtos estão à disposição dos mutuários 
em qualquer momento durante o prazo do crédito.

Participações de Capital e Quase-Capital
Além da sua participação no BAD, o Banco assume posições 
de capital em empresas elegíveis nos seus PMR, como parte do 
seu mandato de financiamento da ajuda ao desenvolvimento. 
A capacidade do Banco para fornecer capital de risco através 
de participações de capital e de quase-capital constitui um 
elemento chave do seu papel enquanto mobilizador de 
recursos. A utilização, pelo Banco, de participações de capital 
ou de quase-capital como instrumentos de investimento tem 
por objectivos promover a utilização eficiente de recursos, 
estimular a participação africana, desempenhar um papel 
catalisador na atracção de outros investidores e mutuantes para 
projectos financeiramente viáveis, bem como promover novas 
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actividades e ideias de investimento. O Banco pode investir em 
participações de capital directa ou indirectamente, através de 
fundos apropriados e de outros veículos de investimento. Pode 
ainda optar por investir por via de instrumentos de quase-capital 
incluindo acções preferenciais remíveis, acções preferenciais, 
créditos subordinados ou créditos convertíveis. 

Programa de Financiamento ao Comércio
Em Fevereiro de 2013, o Conselho aprovou um Programa de 
Financiamento ao Comércio (PFC) com um tecto máximo de 
mil milhões de USD para uma fase inicial de 4 anos, com vista 
a suprir o défice de financiamento ao comércio nos Países 
Membros Regionais (PMR) e reduzir o fosso estrutural entre 
a procura de financiamento ao comércio e a oferta do mercado 
através da provisão de liquidez e soluções de mitigação de 
riscos para instituições financeiras com envolvimento activo 
no financiamento ao comércio em África.

O Programa proporciona aos clientes elegíveis produtos apoiados 
ou não por financiamento: (a) Contratos de Participação no Risco 
(CPR), (b) Linhas de Crédito de Financiamento ao Comércio e 
(c) Linhas de Financiamento de Produtos Agrícolas. Além disso, 
o PFC faz um uso selectivo do capital e dos instrumentos de 
assistência técnica para melhorar as capacidades operacionais 
e de assunção de riscos das instituições financeiras locais.

Contratos de Participação no Risco
O Contrato de Participação no Risco (CPR) é um produto de 
financiamento ao comércio apoiado ou não por financiamento 
que permite ao Banco partilhar o risco com um grupo de bancos 
de confirmação internacionais e regionais seleccionados que 
fornecem serviços de confirmação de crédito documentário a 
bancos emissores africanos, com o objectivo de apoiar e expandir 
o comércio em África. Ao abrigo deste produto, o Banco partilha 
risco de crédito de financiamento ao comércio (geralmente 
não mais do que 50% da exposição ao risco da transacção 
comercial) numa carteira de transacções comerciais elegíveis do 
banco emissor dos bancos de confirmação parceiros. Os CPR 
funcionam com base em carteiras e não exigem que o Banco 
celebre contratos directos com os bancos emissores locais.

Linhas de Financiamento ao Comércio
A Linha de Crédito de Financiamento ao Comércio (LCFC) 
é  semelhante às linhas de crédito convencionais oferecidas 
pelo Banco a instituições financeiras locais, excepto no facto de 
a LCFC ser utilizada para financiar exclusivamente transacções 
relacionadas com o comércio em PMR. As transacções comerciais 
financiadas pela LCFC incluem, nomeadamente, financiamento 
pré-expedição e pós-expedição, despesas de capital, letras 
de desconto de crédito, factoring/financiamento sem recurso 
e financiamento ao comércio de importação e exportação. 

Uma vez que a maior parte das transacções comerciais tem 
maturidades inferiores a um ano, as instituições financeiras 
intermediárias podem utilizar a linha de crédito como uma 
linha de crédito renovável para clientes de financiamento ao 
comércio até à maturidade final da LCFC, que nunca ultrapassará 
os 3,5 anos. A linha está disponível para os bancos locais 
envolvidos em financiamento ao comércio em África. 

Linha de Financiamento de Produtos Agrícolas (LFPA)
A Linha de Financiamento de Produtos Agrícolas (LFPA) 
é  um produto de financiamento do comércio, apoiado por 
financiamento, que é utilizado para apoiar principalmente 
a importação e exportação de produtos agrícolas e recursos 
nos PMR. Inclui, por exemplo, a provisão de financiamento pré-
exportação a agregadores de matérias-primas para a aquisição 
e exportação de produtos agrícolas. O financiamento de 
matérias-primas é normalmente estruturado e tem protecção 
de crédito nos formatos de garantia de produtos subjacentes, 
atribuição de resultados, letras de crédito e garantias privadas 
e do Estado. A LFPA é oferecida directamente a entidades 
como por exemplo agregadores de commodities que não são 
necessariamente instituições financeiras. Estas entidades podem 
incluir consórcios de produtores ou cooperativas agrícolas que 
cumprem os critérios de elegibilidade para empréstimos ao 
sector privado bancário. Os intermediários como os operadores 
de commodities não seriam contrapartes directos do Banco.

Aumentando a Escala do Programa de Financiamento 
ao Comércio
O desempenho financeiro do programa em 2016 foi superior ao 
orçamentado em todas as medidas, e a procura por intervenções 
comerciais por parte dos PMR mantém-se forte. Daqui em diante, 
e para consolidar o PFC nas operações do Banco como uma 
actividade principal em vez de um programa com termo certo, 
a administração propôs as seguintes alterações destinadas 
a aumentar tanto o tamanho como a gama de produtos:

a)  Utilizar o limite actual do PFC de mil milhões de USD apenas 
para produtos de garantia. Os instrumentos de financiamento 
ao comércio apoiados por financiamento seriam tratados 
como os outros instrumentos de concessão de crédito do 
Banco em termos de atribuição de fundos para operações 
não soberanas. 

b)  Introduzir os seguintes produtos novos para ir ao encontro das 
necessidades sempre crescentes dos clientes: (i) garantias 
directas que fornecem cobertura de risco a 100% para 
transacções simples; (ii) financiamento das cadeias de 
abastecimento e de valor; e (iii) acordos de distribuição de 
risco para criar mais espaço para catalisar outras formas 
de financiamento e para aumentar a capacidade do Banco 
de apoiar mais comércio. 

Outros Serviços Financeiros
Para além dos produtos acima descritos, o Banco pode 
ocasionalmente oferecer assistência técnica através de 
subvenções para complementar os produtos financeiros para as 
linhas de crédito dos sectores público e privado. A assistência 
técnica do Banco tem por principal objectivo aumentar os 
resultados do desenvolvimento das suas operações através 
da melhoria da eficácia de elaboração dos projectos, essencial 
para garantir que os projectos financiados pelo Banco obtêm 
os melhores resultados em termos de desenvolvimento e de 
redução da pobreza. A assistência técnica também procura 
fomentar e sustentar esforços no sentido de criar um ambiente 
favorável aos negócios para promoção do investimento no 
sector privado e do seu crescimento. 
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Políticas e processos de gestão do risco
As operações de ajuda ao desenvolvimento do Banco são 
realizadas num quadro de gestão do risco com uma declaração 
claramente definida de apetência pelo risco, uma política de 
gestão da adequação e exposição do capital, uma política de 
crédito com directrizes, um quadro de governação da gestão 
de risco, uma autoridade de gestão de activos e passivos, com 
directrizes, e um processo de crédito end-to-end. 

O Banco procura reduzir a sua exposição a riscos que não sejam 
essenciais para a sua actividade principal de financiamento 
ao desenvolvimento e os seus respectivos mecanismos de 
assistência. Com esse fim, o Banco concebeu as suas políticas, 
directrizes e práticas de gestão de risco de modo a reduzir 
a exposição ao risco de taxa de juro, cambial, de liquidez, de 
contraparte, legal e a outros riscos operacionais, maximizando 
ao mesmo tempo a sua capacidade de assumir os riscos 
decorrentes da concessão de crédito aos seus clientes do 
sector privado e do sector público, sempre dentro dos limites 
de risco previamente aprovados.

O Banco tem vindo, nos últimos anos, a melhorar consideravelmente 
o seu quadro de gestão do risco e os seus processos de crédito 
end-to-end, com o intuito de garantir a solidez das suas funções 
de gestão do risco. Algumas dessas melhorias incluem o 
estabelecimento de um escritório independente responsável 
por risco em todo o Banco, reportando-se directamente ao 
Presidente do Banco; a criação de um Comité de Risco de 
Crédito forte; melhorar a formação dos funcionários do Banco 
sobre a avaliação do risco de crédito, contratar técnicos de 
crédito experientes e competentes, e implementar modelos de 
avaliação de risco de crédito optimizados. O Banco reforçou 
ainda a monitorização da actual carteira e prosseguiu com 
medidas proactivas de reestruturação da carteira, incluindo o 
cancelamento de créditos de longa data "assinados mas não 
desembolsados", visando libertar capital para a concessão de 
novos créditos. Enquanto isso, os esforços para implementar 
plenamente o quadro de gestão de risco operacional, conforme 
aprovado pelo Conselho, estão em curso. Também em andamento, 
está a implementação de uma plataforma de software orientada 
para o fluxo de trabalho integrado, que é esperada para permitir 
que todas as partes envolvidas no processo de avaliação de 
risco de crédito agilizem o seu trabalho e aumentem a eficiência. 

Em 2015, o Banco celebrou Contratos de Troca de Exposições 
(CTE) com outros Bancos de Desenvolvimento Multilateral 
(BDM) com o objectivo de gerir os riscos na sua carteira de 
empréstimos, para optimizar o seu balanço, reduzir o risco, 
e aumentar o espaço para concessão de crédito. O ATE inclui 
uma troca simultânea de riscos de crédito equivalentes em 
carteiras de referência de exposição soberana, desde que 
cada BDM participante mantenha um mínimo de 50% da 
exposição total de cada país que é parte do ATE. Os BDM 
participantes não pagaram nenhuma comissão de protecção 
de crédito (i.e. prémio de garantia) dado que o montante de 

exposição trocado – comprado e vendido – é nocionalmente 
o mesmo no início.

Dentro do CTE, o BDM que origina os empréstimos soberanos 
e compra protecção continua a ser o mutuante registado. 
Uma troca de exposição não afecta a aplicação das políticas 
de sanções soberanas normais por parte do comprador da 
protecção. Os ATE têm maturidades finais em 2030 com 
uma redução linear anual dos montantes nocionais a partir 
de 2025. Em 31 de Dezembro de 2016, o montante nocional 
total de protecção de crédito comprado ou vendido nas 
entidades de referência relevantes é de 4,47 mil milhões de 
USD (3,33 mil milhões de UC). Não ocorreram incumprimentos 
em quaisquer exposições abrangidas por estas trocas de 
exposições, e o Banco continua a perspectivar uma recuperação 
total das suas exposições a Estados soberanos e com garantia 
de Estados soberanos. É digno de nota que a Standard and 
Poors no curso do seu exercício de classificação anual de 2016  
confirmou, a eficácia da troca de exposição MDB em melhorar 
o rácio de adequação de capital ajustado ao risco, do Banco. 

O Banco continua bem capitalizado. Os testes de stress 
à adequabilidade do seu capital revelam que está em condições 
de resistir a um conjunto de cenários extremos de choque. 
Os riscos do balanço do Banco são monitorizados de forma 
activa num painel de riscos desenvolvido em 2012. 

As políticas e as práticas adoptadas pelo Banco para gerir 
estes riscos são descritas em pormenor na Nota D das 
demonstrações financeiras de 2016.

Relatório Financeiro
A governação institucional do Banco é apoiada por informação 
financeira e de gestão adequada. O Conselho de Administração 
Executivo toma decisões estratégicas e monitoriza os progressos 
registados pelo Banco na prossecução dos objectivos definidos. 
Enquanto a Administração sénior gere as operações e actividades 
correntes do Banco, o Conselho de Administração exerce 
poderes de fiscalização, consultoria e aconselhamento  
em questões tão abrangentes como a estratégia de longo 
prazo, orçamentos, recursos humanos, gestão de benefícios 
e desenvolvimento de novos produtos.

Com base no quadro de controlo interno COSO, a Administração 
sénior implementou um mecanismo operacional e robusto 
capaz de certificar a eficácia dos controlos internos do 
Banco sobre o relato financeiro externo. Esta declaração de 
certificação anual é assinada pelo Presidente e pelo Vice-
presidente da divisão financeira, bem como pelo Responsável 
pelo controlo financeiro. Os auditores externos do Banco  
emitem ainda uma declaração de certificação adicional. O Banco tem 
um sistema de relato abrangente que reporta perante o Conselho 
de Administração e os seus comités. Inclui a comunicação periódica 
do Gabinete do Auditor-Geral, que reporta junto do Comité de 
Auditoria e Finanças (AUFI) do Conselho de Administração.
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Auditores externos
Os auditores externos do Banco são nomeados pelo Conselho de 
Governadores por recomendação do Conselho de Administração, 
por um período de cinco anos. As regras do Banco não permitem 
que uma empresa de auditoria exerça funções por mais que 
dois períodos quinquenais consecutivos. Neste sentido, os 
auditores incumbentes estão a servir o seu termo final com 
a conclusão da auditoria de 2016 e o processo de recrutamento 
de novos auditores foi concluído com a sua aprovação formal 
esperada durante as reuniões anuais de 2017.

A função de auditoria externa é obrigatória por lei e regulamentada 
pelas Normas Internacionais de Auditoria (ISA), emitidas pela 
Federação Internacional de Contabilistas (IFAC) através do 
Conselho de Normas Internacionais de Auditoria e Garantia 
da Qualidade (IAASB). Os auditores externos realizam uma 
auditoria anual para emissão de um parecer em que confirmam 
se as demonstrações financeiras do Banco apresentam com 
justeza a posição financeira e os resultados das operações 
do Banco. Também examinam se as demonstrações foram 
apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro. Os auditores realizam ainda uma análise 
exaustiva e emitem parecer sobre a eficácia dos controlos 
internos sobre o relato financeiro do Banco. Este parecer 
é entregue pelos auditores externos num relatório separado 
do parecer de auditoria. Em  conclusão da sua auditoria 
anual, os auditores externos preparam uma carta dirigida 
à Administração Sénior e ao Conselho de Administração, que é 
analisada e debatida em pormenor com o Comité de Auditoria 
e Finanças. do Conselho. A carta dirigida à  administração 
expõe as observações dos auditores externos e as suas 
recomendações para aperfeiçoamento dos controlos internos e 
outras questões, e inclui as respostas e acções da Administração 
para implementação das recomendações dos auditores.

O desempenho e a independência dos auditores externos são 
analisados periodicamente pelo Comité AUFI do Conselho 
de Administração. A política do Banco inclui disposições 
fundamentais sobre a independência dos auditores externos, 
incluindo a rotação obrigatória do Coordenador Responsável 
pela Auditoria, se o contrato com a empresa de auditoria 
for renovado para um segundo e último período quinquenal. 
Os auditores externos estão proibidos de prestar serviços não 
relacionados com auditoria, excepto em situações consideradas 
do interesse do Banco e se esses serviços não comprometerem 
a independência dos auditores externos. Em qualquer caso, 
a prestação desses serviços carece da aprovação específica 
do Comité de Auditoria e Finanças.

Regime anticorrupção no Banco
O Banco tem implementado um sólido regime para desencorajar 
a corrupção. As práticas proibidas nos termos do regime 
anticorrupção incluem não só a prática de suborno mas também a 
aceitação de subornos, a fraude, as práticas coercivas e a colusão. 

O Banco tem três principais instrumentos jurídicos de 
anticorrupção: As Regras de contratação, as Orientações 
para prevenir e combater a corrupção e a fraude nas 
operações do Banco, e o Quadro uniforme de instituições 
financeiras internacionais para prevenir e combater a fraude 
e a corrupção. Cada um destes instrumentos define as 
práticas proibidas e aconselha mecanismos para implementar 
medidas anticorrupção. As Regras de contratação proíbem a 
utilização de fundos do Banco para financiar a corrupção e o 
financiamento pelo Banco de contratos celebrados de forma 
corrupta. As Orientações prescrevem medidas preventivas a 
adoptar ao longo do ciclo de empréstimo. O Quadro uniforme 
também prescreve medidas preventivas e procedimentos de 
investigação. 

Os mecanismos de implementação anticorrupção do Banco 
incluem o Departamento de Integridade e Anticorrupção 
que exerce uma função de investigação e prevenção, um 
mecanismo de Denúncia e Gestão de Queixas, incluindo 
uma linha telefónica gerida pelo Departamento de Integridade 
e Anticorrupção e protecção aos denunciantes.

O Banco implementou o Acordo de execução mútua de decisões 
de exclusão para Instituições Financeiras Internacionais, através 
do qual aplicará sanções das outras instituições e verá as suas 
sanções aplicadas por essas instituições. Um dos passos mais 
importantes deste processo foi a nomeação de um Comissário 
de Sanções, um Comissário de Sanções suplente e dos 
membros do Conselho de Recurso das Sanções. 

Por fim, o Banco está a colaborar com a OCDE numa iniciativa 
em curso destinada a apoiar a integridade dos negócios e os 
esforços antissuborno nos seus Países Membros Regionais.

Gestão e Monitorização do Desempenho
O Banco utiliza medidas e indicadores de desempenho 
quantificados na gestão das suas operações, que reflectem os 
factores de sucesso críticos da sua actividade. Estes factores 
são monitorizados em permanência, sendo os resultados obtidos 
utilizados para avaliar os progressos registados na prossecução 
dos objectivos definidos e tomados em consideração nas 
acções a adoptar para melhorar o desempenho futuro. 



Banco Africano de Desenvolvimento

12

A Administração utiliza um vasto conjunto de medidas, quer 
a nível do grupo, quer a nível das unidades de negócio, para 
monitorizar e gerir o desempenho. Alguns dos indicadores 
e medidas fundamentais em termos financeiros usados pela 
administração são apresentados no Quadro 1.3, em conjunto 
com a sua relevância para as operações do Banco. A partir dos 
indicadores, o índice de alavancagem medido pela relação dívida/
capital utilizável, aumentou durante 2016 devido ao aumento da 
presença do Banco nos mercados de dívida. A administração 
também adoptou uma postura mais conservadora no seu 
provisionamento para perdas com empréstimos, para o ano.

RESULTADOS FINANCEIROS

Em 2016, os rendimentos do Banco antes da aprovação das 
afectações e transferências pelo Conselho de Governadores 
aumentaram para 120,07 milhões de UC, face a 93,16 milhões 
de UC em 2015. Este aumento deve-se principalmente ao 
efeito combinado de juros mais elevados realizados em maiores 
volumes de empréstimos e investimentos, e ganhos realizados 
em investimentos de tesouraria. O ganho em aplicações de 

tesouraria deveu-se à alienação de investimentos de tesouraria 
anteriormente detidos ao custo amortizado, necessário em 
virtude da necessidade de reequilibrar a composição cambial 
dos activos do Banco em 2016, na sequência da inclusão do 
yuan renminbi chinês (CNY) no cabaz de moedas, com efeito 
a partir de 1 de Outubro de 2016. 

Ajustados para efeitos da avaliação pelo justo valor dos 
empréstimos contraídos e dos derivados, os resultados antes 
das afectações e distribuições aumentaram para 188,11 milhões 
de UC para 2016, face a 142,68 milhões de UC em 2015.

A margem financeira caiu em 2016, em grande parte devido 
a uma redução no desempenho de aplicações de tesouraria. 
Os rendimentos dos juros dos créditos aumentaram 16,40% 
para  350,50  milhões de UC em 2016, de 301,11  milhões 
em 2015. A carteira de títulos do tesouro manteve um bom 
desempenho bem acima dos objectivos estabelecidos. 
Na generalidade, a margem financeira global aumentou 5,91% 
durante o ano, impulsionada em grande parte pelas mais 
elevadas médias de activos brutos, que aumentaram 14,36% 
durante o ano. 

Quadro 1.4.
Situação dos créditos concedidos, 2012-2016 
(milhões de UC)

2012 2013 2014 2015 2016

Créditos concedidos aprovados* 1.801,47 1.705,04 3.052,29 4.373,44 6.108,04 

Desembolsos 2.208,17 1.430,78 1.938,53  1.619,17 3.221,75 

Saldos não desembolsados 4.463,23 4.490,13 3.751,22 4.640,60 6.804,44 

* Exclui aprovações de fundos especiais e de participações de capital, mas inclui garantias.

Quadro 1.3.
Principais indicadores de desempenho financeiro (KPI): 2016 e 2015

Resultados

Definição Importância para o negócio e a gestão 2016 2015

Retorno médio sobre  
fundos líquidos

Trata-se de uma medida do retorno médio gerado ou perdido 
devido ao investimento de fundos líquidos. Por outras palavras, 
é uma medida de quão rentáveis são os activos líquidos para gerar 
receitas para o Banco enquanto se aguarda o seu desembolso 
para o financiamento de projectos.

1,45% 1,42%

Dívida total face 
ao capital utilizável

Trata-se de uma medida de alavancagem financeira do Banco, 
que se calcula dividindo a sua dívida total pelo capital utilizável. 
Indica qual a parcela do capital e da dívida utilizada pelo Banco 
para financiar as suas operações.

73,17% 58,47%

Taxa de incumprimento 
de liquidação

Mede a eficiência do processo de transferência dos fundos. 
A liquidação oportuna das obrigações financeiras é importante 
como medida da eficiência dos processos do Banco.

0,09% 0,16%

Preparação atempada 
dos destaques 
financeiros

A comunicação atempada das métricas-chave de desempenho 
financeiro auxilia o processo de decisão da Administração e facilita 
a adopção das acções correctivas necessárias para melhorar 
o desempenho.

No prazo de um 
mês a contar do 

fim do período

No prazo de um 
mês a contar do 
fim do período

Rácio de perdas 
por imparidade 
 
–  Apenas carteira 

não soberana

Esta métrica-chave de desempenho financeiro representa a imparidade 
de créditos face aos balanços do fim do período. A concessão de 
crédito é o principal objectivo do Banco e também uma das suas 
principais fontes de rendimento e de risco. O rácio créditos/perdas 
é um indicador da qualidade e da recuperabilidade dos créditos 
concedidos a mutuários não garantidos por estados soberanos. 

4,91% 3,92%
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As despesas administrativas do Grupo do Banco aumentaram 
em 5,86%, para 342,26 milhões de UC em 2016, face aos 
323,30 milhões de UC em 2015. O total de despesas com 
mão-de-obra (excluindo os efeitos da avaliação actuarial nos 
planos de benefícios) desceu 10,70 milhões de UC (4,65%), de 
229,87 milhões de UC em 2015 para 240,57 milhões de UC em 
2016. A parcela do total de despesas administrativas do Grupo 
do Banco, afectada ao Banco, cifrou-se em 130,06 milhões 
de UC em 2016, face aos 122 milhões de UC registados no 
ano anterior. As despesas administrativas do Grupo do Banco 
são repartidas entre o Banco, o FAD e o FFN com base numa 
fórmula de repartição de custos predeterminada, influenciada 
essencialmente pelos níveis relativos de determinados indicadores 
do volume operacional e pelas dimensões relativas dos balanços.

O Banco continua a manter uma forte posição financeira. 
Apesar dos desafios que enfrenta no contexto em que opera, 
o Banco continua a gerar níveis de rendimentos suficientes 
para facilitar contribuições, em nome dos seus accionistas, 
destinadas a outras iniciativas de desenvolvimento em África. 
As reservas do Banco, acrescidas das provisões acumuladas 
para perdas de capital vincendo sobre créditos e para encargos, 
representavam 3,26 mil milhões de UC no final de 2016, face 
aos 3,35 mil milhões de UC registados no final de 2015. 

Distribuições aprovadas pelo Conselho de Governadores
Em 2016, o Conselho de Governadores aprovou a distribuição de 
95 milhões de UC, dos rendimentos de 2015, para várias iniciativas 
de desenvolvimento em África. Os beneficiários destas transferências 
constam de uma lista apensa à Nota N às demonstrações 
financeiras. De acordo com as políticas contabilísticas do Banco, 
essas transferências são inscritas como despesas no exercício em 
que são aprovadas pelo Conselho de Governadores. Os Conselhos 
de Administração aprovaram a transferência de 115 milhões de UC 
do lucro de 2015, para reservas. Esta transferência, que melhora 
significativamente a equidade, representa um nível recorde de 
lucros acumulados apropriados pelo Banco nos últimos anos. 
O Conselho de Administração concordou também em recomendar 
ao Conselho de Governadores, na sua Assembleia Anual de Maio 
de 2017, transferências de um total de 82  milhões de UC, 
provenientes dos rendimentos de 2016, para diferentes iniciativas 
de ajuda ao desenvolvimento nos PMR. Essas transferências, 
se aprovadas, e outras que o Conselho de Governadores 
possa vir a aprovar em 2017, serão inscritas como despesas 
nas demonstrações financeiras de 2017.

Controlo das Despesas Administrativas
A fim de optimizar os recursos disponíveis para o financiamento 
do desenvolvimento e actividades de assistência técnica nos 
seus países membros, o Banco continua a concentrar-se 
num alto nível de disciplina orçamental, em controles de custo 
eficazes, e em programas proactivos de recuperação de custos 
na gestão de suas despesas administrativas e  de capital. 
Para o ano findo a 31 de Dezembro de 2016, as despesas 
administrativas gerais do Grupo do Banco, excluindo encargos 
de depreciação e amortização, foram de 342,26 milhões de UC, 
face a 323,30 milhões de UC em 2015. Para 2017, as despesas 
administrativas do Grupo do Banco estão orçamentadas em 
368,35 milhões de UC. A Administração continuará a explorar 

e implementar estratégias de gestão de custos transparentes 
e eficazes, a fim de garantir que os resultados dos custos 
traduzem de forma efectiva os objectivos estratégicos de 
longo prazo do Banco.

Investimentos
Os activos líquidos do BAD estão divididos em 3 carteiras, 
nomeadamente, a carteira operacional, a carteira prudencial que 
mantém os activos para negociação (valor justo), e uma carteira 
coberta por capital, que é realizada pelo custo amortizado. Cada 
uma destas tem uma taxa de referência diferente, que reflecte 
o fluxo de caixa e perfil de risco de seus activos, e fontes de 
financiamento. Estas taxas de referência são, para a carteira 
operacional, a LIBID a um mês e, para a carteira prudencial, 
a LIBOR a seis meses "marked-to-market", definida em 1 de 
Fevereiro e 1 de Agosto. As carteiras operacional e prudencial 
são detidas para negociação e ao justo valor. A carteira 
coberta por capital é gerida face a um preçário de refixação 
de referência, com 10% dos activos líquidos do Banco, que 
é refixado uniformemente por um período de 10 anos. 

O Banco manteve uma estratégia de investimento sólida em 
2016, consistente com as frequentes mudanças de conjuntura 
dos mercados financeiros globais, caracterizadas por um 
baixo nível das taxas de juro. O Banco continua a adoptar 
uma estratégia de investimento prudente, dando prioridade à 
preservação do capital e da liquidez em vez de adoptar uma 
estratégia de maior risco para gerar rendimentos mais elevados. 
Assim, o Banco continua a visar activos líquidos de elevada 
qualidade e com prazos de vencimento curtos para a sua 
carteira de negociação, privilegiando investimentos seguros. 
Consequentemente, o Banco manteve a solidez da qualidade 
do crédito e do perfil de liquidez da carteira de investimentos. 

Apesar dos períodos de maior volatilidade em 2016, provocados 
por eventos políticos, como o referendo no Reino Unido sobre a 
sua permanência na União Europeia e as eleições presidenciais 
nos Estados Unidos, o impacto global nos rendimentos continuou 
limitado. Além disso, as condições do mercado registaram 
uma melhoria na segunda metade do ano, beneficiando os 
retornos sobre os investimentos.

Em 31 de Dezembro de 2016, os investimentos do Banco 
em numerário e em títulos do tesouro (líquidos de acordos de 
recompra) ascendiam a 11,90 mil milhões de UC, face a 9,61 mil 
milhões de UC no final de 2015. Os rendimentos do investimento 
obtidos em 2016 foram de 155,71 milhões de UC, representando 
uma rentabilidade de 1,37% sobre um nível médio de liquidez de 
11,37 mil milhões de UC, face aos rendimentos de 122,21 milhões 
de UC registados em 2015, o que representou uma rentabilidade 
de 1,36% sobre um nível médio de liquidez de 8,97 mil milhões 
de UC. No total, as carteiras ao justo valor apresentaram um 
desempenho superior aos valores de referência médios nas 
principais moedas durante o ano. O maior rendimento em 2016, 
face a 2015, resultou da melhoria das condições do mercado 
durante a segunda metade do ano e do início de um aumento 
constante das taxas de juro do dólar americano impulsionado 
pela subida das taxas directoras determinada pela Reserva 
Federal. Além disso, o Banco beneficiou de um lucro pontual de 
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27,45 milhões de UC, gerado pela venda de activos mantidos 
até ao custo amortizado. Estes foram realizados como parte da 
estratégia de realinhamento da gestão de activos e passivos do 
Banco desencadeada pela inclusão do yuan renminbi chinês 
no cabaz de moedas dos Direitos de Saque Especiais (SDR). 
De acordo com as normas aplicáveis,  os ganhos realizados 
foram contabilizados em separado nos resultados do exercício.

O grosso dos activos líquidos do BAD é denominado em moedas 
do cabaz dos Direitos de Saque Especiais. As Directrizes sobre 
os activos e passivos do BAD exigem a redução do risco cambial, 
pelo que a composição cambial dos activos líquidos do Banco e 
do cabaz dos Direitos de Saque Especiais estão harmonizados. 
Desde a inclusão do yuan renminbi chinês no cabaz dos Direitos 
de Saque Especiais, em Outubro de 2016, o Banco detém 
activos em títulos do tesouro em renminbi. Saliente-se que o 
Banco também detém activos em moedas não pertencentes ao 
SDR, como franco suíço, dólar canadiano e rand sul-africano.

Carteira de créditos concedidos
O Banco concede créditos aos seus países membros regionais 
(PMR) e às empresas do sector público garantidas pelos 
governos. Também concede créditos a empresas do sector 
privado sem garantia governamental.

Em 31 de Dezembro de 2016, o valor acumulado dos créditos 
concedidos, líquidos de anulações, ascendia a 40,56  mil 
milhões de UC. Esse valor representa um aumento de 6,09 mil 
milhões de UC face ao 34,47 mil milhões de UC registados em 
31 de Dezembro de 2015. O Quadro 1.4 apresenta a evolução 
dos saldos dos créditos aprovados, desembolsados e não 
desembolsados entre 2012 e 2016.

Em 31 de Dezembro de 2016, os créditos desembolsados e não 
liquidados totalizavam 15,35 mil milhões de UC, o que representa 
um aumento de 2,28 mil milhões de UC face aos 13,07 mil milhões 

de UC não liquidados no final de 2015. Em 31 de Dezembro 
de 2016, o saldo não desembolsado de créditos aprovados 
totalizava 6,80 mil milhões de UC, o que representa um aumento 
de 2,16 mil milhões de UC relativamente aos 4,64 mil milhões de 
UC de créditos não desembolsados em 31 de Dezembro de 2015. 

Em 31 de Dezembro de 2016, o número de créditos activos 
totalizava 400 e tinham sido totalmente reembolsados 
724  créditos no montante de 14,15  mil milhões de UC. 
O Gráfico 1.1 apresenta a distribuição da carteira de créditos 
não liquidados, por tipo de produto.

Desembolsos
Os desembolsos de créditos durante 2016 totalizaram 3,22 mil 
milhões de UC, face aos 1,62 mil milhões de UC em 2015. Em 31 de 
Dezembro de 2016, os desembolsos acumulados (incluindo 
empréstimos não garantidos por estados soberanos) ascenderam 
a 33,75 mil milhões de UC. Foram integralmente desembolsados 
948 créditos, no montante de 29,84 mil milhões de UC, o que 
representa 88,40% dos desembolsos acumulados. O Quadro 1.5 
apresenta os desembolsos de créditos em 2016, por país.

Gráfico 1.1.
Carteira de créditos concedidos não liquidados, por tipo 
de produto, em 31 de Dezembro de 2016 (percentagens)

Taxa Fixa 
em Várias divisas 3,20%Taxa Variável 

Unimonetária 0,27%

Taxa Fixa 
Unimonetária 84,67%

Taxa Flutuante 
Unimonetária 10,93%

Taxa Variável 
em Várias divisas 0,93%

Quadro 1.5.
Desembolsos dos créditos concedidos por país em 2016 
(milhões de UC)

País
Montante 

desembolsado

África do Sul 216,22 

Angola 287,21 

Argélia 707,55 

Botsuana 3,33 

Cabo Verde 3,20 

Camarões 0,33 

Costa do Marfim 43,47 

Egipto 467,30 

Etiópia 0,29 

Gana 10,76 

Guiné Equatorial 6,51 

Marrocos 361,97 

Maurícia  57,45 

Mauritânia 2,58 

Moçambique 1,65 

Namíbia 145,19 

Níger 2,35 

Nigéria 142,41 

Quénia 108,32 

República Democrática do Congo 9,15 

Ruanda 8,99 

Seicheles 7,25 

Senegal 16,12 

Suazilândia 3,85 

Tanzânia 14,66 

Tunísia 412,94 

Uganda 0,94

Zâmbia 20,28

Nível multinacional 159,48 

TOTAL 3.221,75 
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Gráfico 1.2.
Desembolsos e reembolsos de créditos, 2012-2016
(milhões de UC)
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Reembolsos
Os reembolsos de capital dos créditos cifraram-se em 
1,31 mil milhões de UC em 2016, face aos 0,93 mil milhões 
de UC registados em 2015, o que representa um aumento de 
41,28% relativamente ao ano anterior. Os reembolsos acumulados 
em 31 de Dezembro de 2016 totalizavam 18,81 mil milhões de 
UC, face aos 16,81 mil milhões de UC em 31 de Dezembro de 
2015. O Gráfico 1.2 apresenta a evolução dos desembolsos 
e reembolsos de créditos para o período 2012-2016.

Perspectivas para 2017
Espera-se que a persistente turbulência nos mercados 
financeiros venha a ter impacto nos resultados financeiros do 
Banco, tendo em conta a sua sensibilidade às mudanças nestes 
domínios. O Banco continuará a monitorizar de forma diligente 
estes impactos no volume dos créditos concedidos e nos 
respectivos prazos de reembolso para 2017 e depois, a fim de 
assegurar que o seu mandato de financiamento de projectos de 
desenvolvimento não será afectado. A nova estratégia decenal 
do Banco continua a enquadrar as intervenções e operações 
do Banco ao longo do horizonte de planeamento até 2022. 
O foco estratégico nas cinco prioridades operacionais que 
incluem o desenvolvimento de infra-estruturas, a integração 
regional, o desenvolvimento do sector privado, a governação 
e responsabilização, bem como as competências e a tecnologia, 
proporciona ao Banco um quadro unificador para a gestão 
eficaz das suas actividades operacionais no próximo ano e nos 
anos subsequentes.

O ano de 2016 foi o primeiro ano integral de operações após 
o regresso do Banco à sua sede social em Abidjan (Costa 
do Marfim). Esse regresso permitiu recuperar rapidamente 
a operacionalidade do Banco, trazendo-lhe a tão necessária 

estabilidade e eficiência. A longo prazo, a conclusão do 
regresso deverá permitir a estabilização do nível das despesas 
administrativas, que registaram uma subida acentuada no pico 
da mudança. Uma consequência positiva deste processo 
é a possibilidade de atingir o objectivo de um rácio custo/
rendimento de 30% a médio prazo.

Gerindo o desempenho financeiro numa conjuntura 
económica difícil
As actividades de concessão de crédito e de investimento do 
Banco ao longo do ano foram levadas a cabo no âmbito de 
uma série de resultados políticos inesperados que causaram 
períodos temporários de volatilidade nos mercados financeiros. 
No entanto, as condições gerais do mercado financeiro 
registaram uma melhoria constante ao longo do ano em resultado 
do desaparecimento progressivo das ondas de choque.
 
O ano começou com enormes tensões nos mercados financeiros 
causados  pelo receio de instabilidade nos mercados emergentes 
após o aumento das taxas directoras pela Reserva Federal em 
Dezembro de 2015. No passado, a subida das taxas de juro do 
dólar americano provocou uma crise da dívida nos mercados 
emergentes, afectando os mercados financeiros globais. Além 
disso, os dados económicos da China, inferiores ao previsto, 
agravaram os receios de uma desaceleração da economia, 
o que provocou uma queda acentuada nos mercados de acções 
chineses. As autoridades chinesas intervieram no sentido de 
acalmar os mercados domésticos através da instauração de 
restrições à negociação, incluindo a proibição de transacções 
a descoberto. Outro elemento-chave da fraqueza dos mercados 
no início do ano foi a queda do preço do petróleo que registou 
o seu nível mais baixo em 13 anos. No entanto, na medida em 
que o Banco do Japão e o Banco Central Europeu intensificaram 
os esforços de flexibilização monetária e as expectativas do 
ritmo da normalização das taxas de juros da Reserva Federal 
foram revistas em baixa, a volatilidade nos mercados financeiros 
diminui. No segundo trimestre do ano, os spreads de crédito 
sofreram um agravamento.

Já na segunda metade do ano, o resultado do referendo do 
Reino Unido para a saída da UE foi um verdadeiro choque para 
os mercados, dado que os investidores confiavam na continuação 
do "status quo". No entanto, as incertezas globais foram algo 
atenuadas após o posterior renascimento da flexibilização 
quantitativa pelo Banco de Inglaterra e pela divulgação de 
dados do Reino Unido que assinalou a resiliência económica 
pós-Brexit. Da mesma forma, as recentes eleições nos EUA 
e a votação negativa da população italiana às reformas propostas 
no âmbito do referendo constitucional criaram uma volatilidade 
de curto prazo nos mercados financeiros, mas os spreads de 
crédito agravaram-se pouco depois. À luz de uma inflação 
persistentemente baixa, os bancos centrais globais continuaram 
a utilizar políticas monetárias extremamente acomodativas. Uma 
excepção notável foi a Reserva Federal, que começou a endurecer 
a política monetária, aumentando as taxas em Dezembro pela 
primeira vez desde o mesmo mês do ano passado.
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As taxas de juro permaneceram baixas em todo o mundo 
desenvolvido, mas têm tido uma tendência ascendente desde 
o último trimestre de 2016, aumentando os retornos sobre as 
carteiras de investimento em títulos do tesouro do Banco. Além 
disso, a existência de níveis mais baixos de spreads de crédito 
teve um impacto positivo sobre o rendimento do investimento. 
Tendo em conta o mercado global volátil, o Banco manteve 
uma estratégia de investimento conservadora, prioritizando 
a preservação e a liquidez do capital. Assim, o Banco visou activos 
líquidos de elevada qualidade e com prazos de vencimento mais 
curtos, privilegiando investimentos seguros sempre que possível. 
Consequentemente, o Banco manteve a solidez da qualidade 
do crédito e do perfil de liquidez da carteira de investimentos, 
enquanto a volatilidade dos rendimentos se mantém elevada.
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Balanço  
em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

ACTIVOS 2016 2015
  

CAIXA 1.306.821 1.214.608

OBRIGAÇÕES À VISTA 3.801 3.801

INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (Nota F) 10.590.041 8.392.261

ACTIVOS DERIVADOS (Nota G) 1.233.748 1.454.625

INSTRUMENTOS NÃO NEGOCIÁVEIS POR CONTA DE CAPITAL (Nota H) 159 271

DEVEDORES
Rendimentos e encargos acumulados devidos sobre créditos concedidos (Nota I) 233.493 196.979
Outros devedores 310.340 292.558

543.833 489.537

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO
Créditos concedidos, líquidos (Notas D e I) 15.097.024 12.868.547
Créditos cobertos – Ajustamento pelo justo valor (Nota G) 80.230 79.837
Participações de capital (Nota J) 719.375 703.268
Outros títulos (Nota K) 54.358 46.423

15.950.987 13.698.075
OUTROS ACTIVOS

Imóveis, equipamento e activos incorpóreos (Nota L) 97.042 92.828
Diversos 648 731

97.690 93.559

TOTAL DOS ACTIVOS 29.727.080 25.346.737
As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.

PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 2016 2015
  

CREDORES
Encargos financeiros acumulados 216.430 177.155
Outros credores 1.399.558 1.155.228

1.615.988 1.332.383

PASSIVO DERIVADO (Nota G) 861.274 1.084.992

EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS (Nota M)
Empréstimos inscritos pelo justo valor 20.007.612 15.851.251
Empréstimos inscritos pelo custo amortizado 636.538 598.014

20.644.150 16.449.265

CAPITAIS PRÓPRIOS (Nota N)
Capital

Subscrições realizadas 4.019.875 3.727.691
Ajustamento cambial acumulado das subscrições (CEAS) (161.044) (168.842)
Subscrições realizadas (líquidas de CEAS) 3.858.831 3.558.849

Reservas 2.746.837 2.921.248
Total dos capitais próprios 6.605.668 6.480.097

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 29.727.080 25.346.737
As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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Demonstração de resultados  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

Demonstração dos rendimentos integrais  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

2016 2015

PROVEITOS E CUSTOS DE EXPLORAÇÃO
Proveitos provenientes de:

Créditos concedidos e respectivos derivados (Nota O) 369.188 314.771
Investimentos e respectivos derivados (Nota O) 155.707 122.213
Investimentos de capital (dividendos) 7.343 15.050
Outros títulos 3.777 3.734

Total dos rendimentos de créditos concedidos e de investimentos 536.015 455.768

Ganho derivado da venda de investimentos ao custo amortizado (Nota O) 27.451 -

Despesas com empréstimos contraídos (Nota P)
Juros e custos de contratação amortizados (373.052) (346.134)
Juros líquidos sobre derivados relacionados com os empréstimos contraídos 196.261 217.620
Perdas sobre créditos contraídos, respectivos derivados e outros (68.044) (49.516)

Encargos por imparidades líquidas (Nota I)
Capital de créditos concedidos (43.777) (51.577)
Encargos com créditos concedidos (24.033) (13.848)

Provisão para imparidades de investimentos de capital (Nota J) 156 433
Ganhos de transferência 998 14.605
Outros rendimentos 9.514 2.301
Proveitos líquidos de exploração 261.489 229.652

OUTRAS DESPESAS
Despesas administrativas (Nota Q) (130.060) (121.999)
Depreciação – Imóveis, equipamento e activos incorpóreos (Nota L) (10.035) (9.052)
Despesas diversas (1.324) (5.441)

Total de outras despesas (141.419) (136.492)

Rendimentos antes das distribuições aprovadas pelo Conselho de Governadores 120.070 93.160

Distribuições de rendimentos aprovadas pelo Conselho de Governadores (Nota N) (95.000) (124.000)

RENDIMENTOS/(PERDAS) LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO 25.070 (30.840)
As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.

 

2016 2015

RENDIMENTOS/(PERDAS) LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO 25.070 (30.840)

OUTROS RENDIMENTOS INTEGRAIS
As rubricas não serão reclassificadas como lucros ou perdas

Ganhos/(perdas) líquidos em activos financeiros inscritos pelo justo valor como "Outros rendimentos integrais" (11.911) 38.214
Ganhos/(perdas) não realizados em créditos contraídos, avaliados pelo justo valor, decorrentes de "crédito próprio" (13.105) 73.058
Reavaliação do passivo de benefício definido (174.465) 25.496

As rubricas totais não serão reclassificadas como lucros ou perdas. (199.481) 136.768
Total de outros rendimentos integrais (199.481) 136.768

TOTAL DOS RENDIMENTOS INTEGRAIS PARA O EXERCÍCIO (174.411) 105.928
As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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Demonstração das alterações do capital próprio  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

Reservas

Subscrições 
de Capital 
realizadas

Ajustamento 
cambial 

acumulado das 
subscrições 

(CEAS)
Resultados não 

distribuídos

Reavaliação do  
passivo de  

benefício 
definido

Ganhos/
(perdas) 
líquidos 

em activos 
financeiros 

inscritos pelo 
justo valor 

como "Outros 
rendimentos 

integrais"

Ganhos/
(perdas) não 

realizados 
em créditos 
contraídos, 

avaliados pelo 
justo valor, 

decorrentes 
de "crédito 

próprio"

Total dos  
capitais 
próprios

SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2015 3.438.232 (173.538) 2.996.435 (274.858) 63.321 30.422 6.080.014

Perda líquida do exercício - - (30.840) - - - (30.840)

Outros rendimentos integrais

Ganhos líquidos em  
activos financeiros inscritos 
pelo justo valor como  
"Outros rendimentos integrais" - - - - 38.214 - 38.214

Ganhos não realizados em  
empréstimos contraídos inscritos 
pelo justo valor, decorrentes  
de "crédito próprio" - - - - - 73.058 73.058

Reavaliação do passivo 
de benefício definido - - - 25.496 - - 25.496

Total de outros rendimentos integrais - - - 25.496 38.214 73.058 136.768 

Aumento líquido do capital realizado 289.459 - - - - - 289.459

Ganhos de conversão líquidos 
em novas subscrições - 4.696 - - - - 4.696

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2015 E EM 1 DE JANEIRO DE 2016 3.727.691 (168.842) 2.965.595 (249.362) 101.535 103.480 6.480.097

Rendimento líquido do exercício - - 25.070 - - - 25.070

Outros rendimentos integrais

Perdas líquidas em  
activos financeiros inscritos 
pelo justo valor como  
"Outros rendimentos integrais" - - - - (11.911) - (11.911)

Perdas não realizadas 
em empréstimos avaliados 
pelo justo valor, decorrentes  
de "crédito próprio" - - - - - (13.105) (13.105)

Reavaliação do passivo 
de benefício definido - - - (174.465) - - (174.465)

Total de outros rendimentos integrais - - - (174.465) (11.911) (13.105) (199.481)

Aumento líquido do capital realizado 292.184 - - - - - 292.184

Ganhos de conversão líquidos 
em novas subscrições - 7.798 - - - - 7.798

SALDO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2016 4.019.875 (161.044) 2.990.665 (423.827) 89.624 90.375 6.605.668

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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Demonstração dos fluxos de caixa  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

2016 2015

FLUXOS DE CAIXA DE:

ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO:
Ganhos/(perdas) líquidos 25.070 (30.840)

Ajustamentos para reconciliar os rendimentos líquidos com os valores de caixa líquidos proporcionados por actividades de exploração:
Depreciação 10.035 9.052
Provisões para imparidades do capital e encargos de empréstimos 67.810 65.425
Perdas não realizadas sobre investimentos e respectivos derivados 7.336 32.290
Amortização de prémios ou descontos de investimentos em títulos do tesouro pelo custo amortizado (1.940) 3.902
Provisão para imparidades de investimentos de capital (156) (433)
Amortização de custos de contratação de empréstimos contraídos 20.294 (14.129)
Perdas não realizadas sobre créditos contraídos, respectivos derivados e outros 56.308 65.443
Ganhos de transferência (998) (14.605)
Parcela de lucros em associadas 302 394

Movimentos líquidos em derivados 10.468 27.618
Alterações em rendimentos acumulados sobre créditos concedidos (67.392) (9.247)
Alterações em encargos financeiros acumulados 39.275 (84.407)
Variação líquida em acordos simultâneos de recompra e de revenda e garantias monetárias sobre títulos tomados de empréstimo - (394.806)
Alterações noutros credores e devedores 20.287 414.026
Valores de caixa líquidos proporcionados por actividades de exploração 186.699 69.683

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO:
Desembolsos para créditos (3.221.752) (1.619.171)
Reembolsos de créditos 1.311.008 927.930
Investimentos com maturidade de 3 meses após a aquisição:

Investimentos inscritos pelo custo amortizado (398.069) (208.427)
Investimentos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas (2.139.283) 234.559

Aquisição de imobilizações (14.258) (23.740)
Alienação de imobilizações 63 695
Desembolsos de participações de capital (53.224) (76.238)
Reembolsos de participações de capital 12.844 17.400
Valores de caixa líquidos utilizados em actividades de investimento, financiamento e desenvolvimento (4.502.671) (746.992)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Novos empréstimos contraídos 7.379.755 5.484.651
Reembolsos de empréstimos contraídos (3.729.050) (3.312.314)
Valores de caixa provenientes de subscrições de capital 299.983 294.155
Valores de caixa líquidos proporcionados por actividades de financiamento 3.950.688 2.466.492

Efeito das alterações das taxas de câmbio sobre os valores de caixa e equivalentes de caixa (2.723) (35.989)
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (368.007) 1.753.194
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.403.875 650.681
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.035.868 2.403.875

COMPOSTO POR:
Investimentos com maturidade nos 3 meses seguintes à aquisição:

Investimentos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas 729.047 1.189.267
Caixa 1.306.821 1.214.608
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.035.868 2.403.875

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 1. Fluxos de caixa operacionais decorrentes de juros e dividendos:
  Juros pagos (137.516) (250.322)
  Juros recebidos 521.567 488.793
  Dividendos recebidos 7.343 15.050
2. Movimentos resultantes de flutuações de taxas de câmbio:
  Créditos concedidos (347.432) 281.278
  Empréstimos contraídos 573.930 (64.417)
  "Swaps" cambiais (71.700) (151.274)

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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Nota A – Operações e organizações filiadas

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD ou o Banco) é uma instituição financeira de desenvolvimento multilateral dedicada 
ao progresso económico e social dos seus países membros regionais. A sede do Banco está situada em Abidjan, Costa do 
Marfim. O Banco financia projectos e programas de desenvolvimento nestes países, normalmente em cooperação com outras 
instituições nacionais ou internacionais de desenvolvimento. Na prossecução deste objectivo, o Banco participa na selecção, 
estudo e elaboração de projectos que contribuem para esse desenvolvimento e, sempre que necessário, presta assistência 
técnica. O Banco promove também investimentos de capital público e privado em projectos e programas concebidos para 
contribuir para o progresso económico e social dos países membros regionais. As actividades do Banco são complementadas 
pela acção do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD ou Fundo), que foi criado pelo Banco e por alguns países, e do 
Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN), um fundo especial gerido pelo Banco. O BAD, o FAD e o FFN possuem, cada um deles, 
activos e passivos próprios e separados. Não há recurso ao BAD para cumprimento de obrigações relativas a quaisquer 
responsabilidades do FAD ou do FFN. O FAD foi criado para apoiar o Banco a contribuir para o desenvolvimento económico 
e social dos membros regionais do Banco, a promover a cooperação e a intensificação das trocas comerciais entre os membros 
do Banco e a disponibilizar financiamentos em termos concessionais para esse efeito.

Nos termos do artigo 57.º do Acordo de Constituição do Banco, o Banco, os seus imóveis, outros activos, rendimentos e as 
suas operações e transacções estarão totalmente isentos de impostos e direitos alfandegários. O Banco está também isento 
de qualquer obrigação de pagar, reter ou cobrar quaisquer impostos ou direitos.

Nota B — Síntese das políticas contabilísticas relevantes

As demonstrações financeiras individuais do Banco são elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(NIRF) aprovadas pelo Comité de Normas Internacionais de Contabilidade. As demonstrações financeiras foram elaboradas segundo 
a convenção do custo histórico, excepto para determinados activos financeiros e passivos financeiros que são inscritos pelo justo valor.

As políticas contabilísticas relevantes aplicadas pelo Banco na elaboração das demonstrações financeiras encontram-se 
resumidas a seguir.

Reconhecimento das Receitas
O rendimento de juros é acumulado e reconhecido com base na taxa de juro efectiva para o período em que esse instrumento 
for detido e não liquidado pelo Banco. A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta ao valor contabilístico líquido do activo os 
futuros fluxos de caixa estimados ao longo da vida prevista do activo financeiro.

O rendimento dos investimentos inclui os ganhos e perdas, realizados e não realizados, sobre os instrumentos financeiros 
mensurados pelo justo valor como lucros ou perdas.

Os dividendos são reconhecidos quando estiver estabelecido o direito de o Banco os receber, em conformidade com a NIC 18 – Rédito.

Moedas Funcionais e de Apresentação
O Banco realiza as suas operações nas moedas dos seus países membros. Por força da aplicação da NIC 21 revista, "Os Efeitos 
de Alterações em Taxas de Câmbio", o Banco deixou de ter como moeda funcional as moedas de todos os seus países membros, 
adoptando, antecipadamente, a Unidade de Conta (UC), de forma efectiva, a partir de 1 de Janeiro de 2005, por se ter concluído que 
a UC representava da forma mais fiel a agregação dos efeitos económicos de eventos, condições e das transacções subjacentes do 
Banco realizadas em diferentes moedas. A UC é também a moeda em que são apresentadas as demonstrações financeiras. O valor 
da Unidade de Conta encontra-se definido no artigo 5.1 (b) do Acordo de Constituição do Banco (o Acordo) como equivalente a um 
Direito de Saque Especial (DSE) do Fundo Monetário Internacional (FMI) ou qualquer unidade adoptada para o mesmo efeito pelo FMI.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou formalmente a inclusão do yuan renminbi chinês (CNY) no cabaz de Direitos de 
Saque Especiais (SDR) do FMI com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2016 com um peso de 10,92%. Em linha com a política 
do Banco, a Administração aprovou a realização de operações de câmbio para alinhar a composição dos activos líquidos do 
Banco do SDR. As transacções relacionadas foram executadas em Outubro de 2016 com câmbio de moeda local. 

Notas às demonstrações financeiras 
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
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Conversão Cambial
O rendimento e as despesas são convertidos para UC às taxas em vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários 
são convertidos para UC às taxas em vigor na data do balanço. As taxas utilizadas para a conversão das moedas em UC em 
31 de Dezembro de 2016 e de 2015 são indicadas na Nota V-1. Os activos e passivos não monetários são convertidos para 
UC às taxas históricas. As divergências de conversão estão incluídas na definição do rendimento líquido. As subscrições de 
capital são registadas em UC às taxas em vigor na data da sua recepção. A divergência de conversão relativa a pagamentos 
de subscrições de capital encontra-se relatada nas demonstrações financeiras como Ajustamento cambial acumulado das 
subscrições (CEAS). Este é constituído pela diferença entre o montante de UC à taxa predefinida e o montante de UC utilizando 
a taxa em vigor no momento da recepção. Sempre que as moedas forem convertidas para outras moedas, os ganhos e perdas 
daí resultantes são incluídos na determinação do rendimento líquido.

Subscrições dos Países Membros
O Banco classifica os instrumentos financeiros como passivos financeiros ou instrumentos de capital de acordo com a substância 
dos acordos contratuais dos instrumentos e a definição segundo a NIC 32. Instrumentos financeiros emitidos ou seus componentes 
são classificados como passivos caso as disposições contratuais resultados no Banco tenham uma obrigação presente para 
entregar dinheiro ou outro activo financeiro ao detentor do instrumento. Se este não for o caso, o instrumento é geralmente 
classificado como instrumento de capital e as receitas incluídas no capital próprio, líquido dos custos de transacção.

As subscrições dos países-membros do Banco cumprem as condições para a classificação como património específico para 
instrumentos financeiros com opção de venda que incluem obrigações contratuais para recompra ou resgate em troca de 
dinheiro ou outro activo financeiro. 

Embora o Acordo de Constituição do BAD permita que os países membros saiam do Banco, nunca nenhum membro 
o abandonou voluntariamente, nem nenhum deles informou o Banco de que o pretendia fazer. A estabilidade verificada reflecte 
o facto de os membros serem países africanos e não africanos, comprometidos com o objectivo do Banco de contribuir para 
o desenvolvimento económico sustentável e o progresso social dos seus Países Membros Regionais, individual e conjuntamente. 
Deste modo, em 31 de Dezembro de 2016, o Banco não tinha em vista a distribuição de nenhuma parcela dos seus activos 
líquidos resultante da saída de países membros.

No caso improvável da saída de um membro, o Banco deverá providenciar a recompra das acções do ex-membro. O preço de 
recompra é o valor constante dos registos contabilísticos do Banco na data em que o país deixar de ser membro, doravante designada 
como "data de resolução". O Banco pode compensar total ou parcialmente os montantes devidos pela aquisição das acções com 
as responsabilidades do membro para com o Banco, relativas a créditos e garantias. O ex-membro permanecerá responsável pelas 
obrigações directas e pelas responsabilidades eventuais para com o Banco enquanto se mantiverem pendentes créditos ou garantias 
contratados antes da data de resolução. Se, numa data posterior à data de resolução, se tornar evidente que as perdas não foram 
suficientemente tomadas em consideração aquando da definição do preço de recompra, o ex-membro pode ser obrigado a pagar, 
mediante solicitação, o montante pelo qual o preço de recompra das acções teria sido reduzido se as perdas tivessem sido consideradas 
aquando da definição do preço de recompra. Além disso, o ex-membro permanece responsável por todos os pedidos, posteriores à 
data de resolução, de entradas não realizadas, na medida em que tal tenha sido necessário para responder a uma eventual imparidade 
do capital e o pedido tenha sido efectuado no momento em que o preço de recompra das suas acções se encontrava determinado.

No caso de um membro se retirar, o Banco pode definir as datas em relação a pagamentos de acções recompradas. Se, por 
exemplo, o pagamento a um ex-membro pudesse ter consequências negativas para a situação financeira do Banco, este 
poderia adiar o pagamento até o risco deixar de existir, podendo fazê-lo, se necessário, por tempo indeterminado. Além disso, 
as acções que, por qualquer razão, deixem de estar subscritas podem ser oferecidas aos países membros elegíveis para 
compra, observando as regras de transmissão de acções aprovadas pelo Conselho de Governadores. Em caso algum serão 
efectuados pagamentos antes de decorridos seis meses sobre a data de resolução.

Se o Banco tiver terminado as suas operações, todas as responsabilidades do Banco serão liquidadas, em primeiro lugar, 
à custa dos activos do Banco e depois, se necessário, à custa do capital exigível dos membros, antes de poder ser efectuada 
qualquer distribuição a qualquer país membro. Tal distribuição está sujeita a uma decisão prévia do Conselho de Governadores 
do Banco e será baseada na parcela "pro rata" de cada país membro.

Benefícios para Colaboradores

1)  Obrigações de pensões
O Banco dispõe de um plano de pensões com benefícios definidos, em regime contributivo, a favor dos seus colaboradores. 
O Plano de Aposentação do Pessoal (PAP) oferece o pagamento de benefícios aos participantes após a sua aposentação. 
Um plano de benefício definido é um plano de pensões que define o montante da pensão que um colaborador receberá após 
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a sua aposentação, habitualmente dependente de um ou mais factores, como a taxa de valorização, a idade, os anos de 
contribuição para o plano e a remuneração média. É efectuada uma avaliação actuarial do custo da prestação dos benefícios 
para o PAP utilizando o Método de crédito da unidade projectada. Ao atingir a idade de reforma, a pensão é calculada com base 
na remuneração média dos últimos três anos de serviço relevante para esse efeito, estando a pensão sujeita aos ajustamentos 
da inflação anual. Os ganhos e perdas actuariais, assim como as diferenças entre os retornos esperados e reais dos activos são 
reconhecidos imediatamente em "Outros rendimentos integrais" no ano em que ocorrem. Quando os benefícios de um plano são 
alterados ou quando o plano é encurtado, as alterações resultantes dos benefícios relacionados com serviços passados ou com 
as perdas ou ganhos derivados do encurtamento são imediatamente reconhecidos nas perdas ou ganhos. A responsabilidade 
pela pensão é reconhecida como parte da rubrica "Outros credores" no balanço. A responsabilidade representa o valor actual 
das obrigações dos benefícios definidos do Banco, líquido do justo valor dos activos do plano.

2)  Benefícios de saúde pós-emprego
O Banco dispõe de um Plano de Benefícios de Saúde (PBS) definido, em regime contributivo, que proporciona benefícios 
de assistência médica a antigos trabalhadores elegíveis, incluindo aposentados. Os membros do PBS incluem o pessoal 
ao serviço e os aposentados do Banco. O direito ao benefício de assistência médica pós-aposentação está habitualmente 
condicionado à contribuição do colaborador para o Plano até à idade de aposentação e à prestação de um tempo de serviço 
mínimo. Os custos esperados destes benefícios são provenientes das contribuições dos membros do plano, assim como do 
Banco, e são acumulados ao longo do período de serviço e durante a aposentação. As contribuições do Banco para o PBS são 
imputadas às despesas e incluídas na demonstração de resultados. O Conselho do PBS, um organismo independente criado 
pelo Banco, define a adequação das contribuições, estando autorizado a recomendar alterações às taxas das contribuições 
do Banco e dos membros do plano. Os ganhos e perdas actuariais, assim como as diferenças entre o retorno esperado e real 
dos activos são reconhecidos imediatamente em "Outros rendimentos integrais" no ano em que ocorrem. A responsabilidade 
pelo plano de saúde é reconhecida como parte da rubrica "Outros credores" no balanço. A responsabilidade representa o valor 
actual das obrigações dos benefícios médicos pós-emprego do Banco, líquido do justo valor dos activos do plano.

A Nota R – Benefícios dos Colaboradores, apresenta uma análise e mais informações sobre os benefícios dos colaboradores 
do Banco.

Instrumentos Financeiros
Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço do Banco sempre que este assume direitos ou obrigações 
contratuais associados.

1) Activos financeiros
De acordo com a NIRF 9, o Fundo gere os seus activos financeiros de acordo com o modelo de negócio aplicável e, como tal, 
classifica os seus activos financeiros nas seguintes categorias: activos financeiros registados pelo custo amortizado; activos 
financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas (FVTPL); e activos financeiros inscritos pelo justo valor como 
"Outros rendimentos integrais" (FVTOCI). Em linha com o modelo de negócio do Banco, os activos financeiros são detidos para 
estabilização do rendimento através da gestão da margem de juro líquida ou para gestão da liquidez. Os investimentos do 
Banco no capital de empresas, no sector privado ou público, visam o desenvolvimento económico dos seus países membros 
e não uma negociação com o intuito de realizar alterações do justo valor. A Administração define a classificação dos seus 
activos financeiros no reconhecimento inicial.

i) Activos Financeiros inscritos pelo Custo Amortizado
Um activo financeiro é classificado como considerado "pelo custo amortizado" apenas se cumprir dois critérios: o objectivo 
do modelo de negócio do Banco que consiste em deter o activo para cobrar os fluxos de caixa contratuais, e os termos 
contratuais geram em datas específicas fluxos de caixa que apenas são pagamentos do capital e dos juros sobre o capital 
não liquidado. A natureza de eventuais derivados embutidos em investimentos sob a forma de instrumentos de dívida 
é considerada para determinar se os fluxos de caixa do investimento são apenas pagamento do capital e dos juros sobre 
o capital não liquidado e não são contabilizados separadamente.

Os activos financeiros, excepto os classificados pelo custo amortizado, são classificados como mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado ou em outros resultados abrangentes, conforme o caso, se qualquer um dos dois critérios 
acima não for atendido.

Os activos financeiros inscritos pelo custo amortizado incluem créditos e valores a receber relativos a montantes adiantados 
a mutuários e certos investimentos sob a forma de instrumentos de dívida que cumprem os critérios de activos financeiros 
inscritos pelo custo amortizado. Os valores a receber incluem as obrigações à vista, o rendimento acumulado, os valores 
a receber de créditos concedidos e de investimentos e outros montantes a receber. Os créditos concedidos e os valores 
a receber são inscritos pelo custo amortizado segundo o método do juro efectivo.
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As comissões de abertura do processo de crédito são diferidas e reconhecidas ao longo da vida dos créditos em causa 
como um ajustamento do rendimento. A amortização da taxa de originação de empréstimos e produtos financeiros 
relacionados é incluída no resultado sob a categoria relevante, conforme o caso.

Os créditos concedidos que têm uma opção de conversão susceptível de alterar a qualidade dos futuros fluxos de caixa 
como pagamentos unicamente de capital e de juros são mensurados como FVTPL, tal como é exigido pela NIRF 9. 
O justo valor é determinado com base no modelo de fluxos de caixa previstos, usando componentes como as taxas de 
juro e o spread de crédito do mutuário calculado com base na metodologia de notação de crédito interna do Banco para 
a concessão de créditos não garantidos por Estados soberanos.

Os investimentos classificados como activos financeiros inscritos pelo custo amortizado incluem investimentos que são 
activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis e com maturidades fixas. Estes investimentos 
são detidos até à maturidade e posteriormente mensurados pelo custo amortizado segundo o método do juro efectivo.

ii) Activos financeiros inscritos pelo Justo Valor como Lucros ou Perdas (FVTPL)
Os instrumentos de dívida que não cumprem os critérios de custo amortizado descritos, são mensurados pelo justo valor 
como lucros ou perdas. Esta categoria inclui todos os activos em títulos do tesouro detidos para revenda para realizar 
alterações de curto prazo do justo valor. Os ganhos e perdas destes activos financeiros são relatados na demonstração 
de resultados no período em que ocorrem. Os derivados também são classificados como activos financeiros inscritos pelo 
justo valor como lucros ou perdas.

Adicionalmente, os instrumentos de dívida que cumpram os critérios de custo amortizado podem ser inscritos e mensurados 
pelo justo valor como lucros ou perdas. Um instrumento de dívida pode ser inscrito pelo justo valor como lucros ou perdas 
no reconhecimento inicial, se essa inscrição eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de mensuração ou de 
reconhecimento que ocorreria se os activos ou passivos fossem mensurados ou os seus ganhos e perdas reconhecidos 
em bases diferentes.

iii)  Activos financeiros inscritos pelo justo valor como "Outros rendimentos integrais" (FVTOCI)
No reconhecimento inicial, o Banco pode tomar uma decisão irrevogável (instrumento por instrumento) de inscrever 
investimentos em instrumentos de capital não detidos para negociação como activos financeiros inscritos pelo justo valor 
como "Outros rendimentos integrais".

Os investimentos de capital são mensurados inicialmente pelo justo valor acrescido dos custos de transacção. 
Subsequentemente, são mensurados pelo justo valor com os ganhos e perdas decorrentes de alterações do justo valor 
reconhecidos como "Outros rendimentos integrais". Os ganhos ou perdas acumulados não são reclassificados como 
lucros ou perdas aquando da alienação dos investimentos e não são reconhecidas imparidades nos lucros ou perdas. 
Os dividendos destes investimentos são reconhecidos como lucros ou perdas, a não ser que claramente representem um 
reembolso de parte do custo do investimento.

iv) Contratos de Garantia Financeira
Os contratos de garantia financeira são contratos que requerem que o emissor faça determinados pagamentos para 
reembolsar o detentor por uma perda incorrida porque um determinado devedor não cumpriu com o pagamento de 
acordo com os termos de um determinado instrumento de dívida. O Banco emite essas garantias financeiras – que não 
são geridas numa base de justo valor – aos seus clientes, incluindo bancos, instituições financeiras e outras entidades. 
A NIRF 9 requer que as garantias financeiras registadas e geridas numa base de justo valor sejam designadas ao justo valor 
como lucros ou perdas. No entanto, as garantias financeiras que não são geridas numa base de justo valor são inicialmente 
reconhecidas nas declarações financeiras ao justo valor. Seguidamente ao reconhecimento inicial, estas garantias financeiras 
são avaliadas pelo montante mais elevado inicialmente reconhecido menos a amortização acumulada e, dependendo de 
quanto um pagamento seguro por esta garantia se tornou provável, pelo valor actual do pagamento esperado. Qualquer 
alteração na responsabilidade relacionada com pagamentos esperados prováveis resultantes de garantias é registada na 
declaração de rendimentos como uma despesa ou uma recuperação, em linha com a NIC 37.

Reconhecimento e Desreconhecimento de Activos Financeiros
As operações de compra e venda de activos financeiros são reconhecidas ou desreconhecidas com base na data da transacção, 
que corresponde à data em que o Banco se compromete a comprar ou vender o activo. Os créditos concedidos são 
reconhecidos quando o dinheiro é entregue aos mutuários. Os activos financeiros que não são inscritos pelo justo valor como 
lucros ou perdas são reconhecidos inicialmente pelo justo valor acrescido dos custos de transmissão. Os activos financeiros são 
desreconhecidos quando os direitos a receber fluxos de caixa dos activos financeiros tiverem caducado ou quando o Banco 
tiver transferido praticamente todos os riscos e compensações da respectiva titularidade.
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Títulos adquiridos ao abrigo de acordos de revenda, títulos emprestados ao abrigo 
de acordos de empréstimo de títulos, e títulos vendidos ao abrigo de acordos de recompra 
e credores em relação às garantias monetárias recebidas
Títulos adquiridos ao abrigo de acordos de revenda, títulos emprestados ao abrigo de acordos de empréstimo de títulos, 
e títulos vendidos ao abrigo de acordos de recompra e registados às taxas do mercado. O Banco recebe os títulos adquiridos 
ao abrigo de acordos de revenda, monitoriza o justo valor dos títulos e, se necessário, encerra as transacções e realiza novas 
transacções com preços actualizados. Os títulos transferidos para contrapartes nos termos dos acordos de recompra e de 
empréstimo de títulos e os títulos transferidos para o Banco nos termos dos acordos de revenda não cumprem os critérios 
contabilísticos que lhes permitam ser tratados como uma venda. Assim, os títulos transferidos nos termos de acordos de 
recompra e de acordos de empréstimos de títulos são retidos como activos no balanço do Banco e os títulos recebidos nos 
termos dos acordos de revenda não são registados no balanço do Banco. Em casos em que o Banco celebra "acordos de 
recompra", ou seja, compra um activo e celebra simultaneamente um acordo para a revenda do mesmo activo a um preço 
fixo no futuro, é reconhecido um devedor derivado do acordo de recompra na demonstração de posição financeira e o activo 
subjacente não é reconhecido nas demonstrações financeiras.

Caixa e Equivalentes de Caixa
A caixa e os equivalentes de caixa compreendem o dinheiro em caixa, os depósitos à ordem e outros investimentos a curto prazo 
com elevada liquidez, que são prontamente convertíveis num valor de caixa conhecido, estão sujeitos a um risco insignificante 
de alteração do respectivo valor e têm um prazo de maturidade após a aquisição de três meses ou menos.

2) Passivos Financeiros

i) Créditos contraídos
No decurso normal da sua actividade, o Banco contrai empréstimos de fundos nos principais mercados de capitais 
destinados à concessão de crédito e por razões de liquidez. O Banco emite instrumentos de dívida denominados em 
diversas moedas, com diferentes maturidades a taxas de juro fixas ou variáveis. A estratégia de contracção de créditos 
do Banco é orientada por três factores principais, a saber: oportunidade na satisfação das necessidades de tesouraria, 
optimização da gestão do activo e do passivo com o objectivo de atenuar a exposição a riscos financeiros e concessão 
de financiamento com boa rentabilidade.

Para além da contracção de empréstimos a médio e longo prazo, o Banco contrata ainda empréstimos a curto prazo 
exclusivamente para efeitos de gestão da liquidez e caixa. Os empréstimos não designados pelo justo valor como lucros 
ou perdas são inscritos no balanço pelo custo amortizado com a despesa com juros determinada com recurso ao método 
do juro efectivo. As despesas com os empréstimos contraídos são reconhecidas nos lucros ou perdas e abrangem 
a amortização de custos de emissão, descontos e prémios, que são determinados recorrendo ao método do juro efectivo. 
As actividades de contracção de créditos podem criar exposição ao risco do mercado, designadamente riscos de taxa 
de juro e riscos cambiais.

O Banco usa derivados e outros instrumentos de gestão do risco para atenuar esses riscos. A Nota D destas demonstrações 
financeiras contém pormenores sobre as políticas e práticas de gestão do risco do Banco. Alguns empréstimos do Banco 
contraídos antes de 1990 são créditos concedidos pelos governos de alguns países membros do Banco e não estão sujeitos 
a juros. De acordo com a isenção prevista nas disposições da NIC 20 – Contabilização dos Subsídios Governamentais 
e Divulgação de Apoios Governamentais, esses empréstimos são inscritos pelos montantes que devem ser pagos nas 
respectivas datas de vencimento.

ii) Passivos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas
Esta categoria tem duas sub-categorias: passivos financeiros detidos para negociação e os inscritos pelo justo valor como 
lucros ou perdas à partida. Os derivados são classificados como detidos para negociação. O Banco aplica preferencialmente 
a designação pelo justo valor a empréstimos contraídos que, através de um "swap", passaram a constituir dívida com taxa 
flutuante utilizando contratos de derivados. Nestes casos, a designação do empréstimo contraído pelo justo valor como 
lucros ou perdas é efectuada para reduzir significativamente um erro contabilístico que, de outro modo, teria ocorrido se 
os empréstimos contraídos fossem inscritos no balanço pelo custo amortizado enquanto os "swaps" correspondentes 
são inscritos no balanço pelo justo valor.

De acordo com a NIRF 9, as alterações do justo valor para passivos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros 
ou perdas, atribuíveis a alterações no risco de "crédito próprio" do Banco, são reconhecidas como "Outros rendimentos 
integrais". As alterações no justo valor atribuível ao risco de crédito do Banco não são subsequentemente reclassificadas 
como lucros ou perdas.
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iii) Outros passivos
Todos os passivos financeiros que não constituem derivados ou não são inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas são 
registados pelo custo amortizado. Os valores incluem determinados créditos contraídos, encargos financeiros acumulados 
sobre os créditos contraídos e outras contas a pagar.

Os passivos financeiros são desreconhecidos sempre que satisfeitos ou cancelados ou quando caducam.

Derivados
O Banco utiliza instrumentos derivados nas suas carteiras para a gestão de activos/passivos, a redução de custos, a gestão do 
risco e efeitos de cobertura. Estes instrumentos consistem essencialmente em "swaps" cambiais e "swaps" de taxa de juro. Os 
derivados sobre empréstimos contraídos são utilizados para modificar a taxa de juro ou as características monetárias da dívida 
emitida pelo Banco. Esta relação económica é estabelecida na data em que a dívida é emitida, mantendo-se ao longo dos termos 
dos contratos. A componente de juros destes derivados é relatada como parte das despesas com empréstimos contraídos.

O Banco classifica todos os derivados pelo justo valor, sendo todas as alterações do justo valor reconhecidas na demonstração 
de resultados. Quando os critérios de aplicação da opção de justo valor são satisfeitos, a respectiva dívida também é inscrita 
pelo justo valor, com as alterações do justo valor reconhecidas na demonstração de resultados.

O Banco avalia os seus activos financeiros híbridos (ou seja, a combinação activo financeiro de acolhimento/derivado embutido) 
na sua totalidade para determinar a sua classificação. Um activo financeiro híbrido é mensurado pelo custo amortizado se os 
fluxos de caixa combinados representarem apenas o capital e juros sobre o capital não liquidado; caso contrário, é mensurado 
pelo justo valor. Em 31 de Dezembro de 2016, o Banco tinha activos financeiros híbridos que foram avaliados ao justo valor 
em conformidade com a NIRF 9.

Os derivados embutidos noutros instrumentos financeiros ou noutros contratos de acolhimento não financeiros são tratados 
como derivados separados sempre que os respectivos riscos e características não estejam intimamente relacionados com os 
do contrato de acolhimento e que este não seja inscrito pelo justo valor com os ganhos ou perdas não realizados reportados 
como lucros ou perdas. Esses derivados são retirados do contrato base e medidos pelo justo valor, sendo os ganhos e perdas 
não realizados reportados como lucros ou perdas.

Avaliação de derivados de crédito (CVA) e Ajuste de Financiamento de Avaliação (FVA)
O ajustamento da avaliação pelo risco da contraparte (CVA/DVA) é reconhecido nos instrumentos financeiros derivados como 
um reflexo do justo valor do risco de crédito da contraparte e da qualidade do crédito do próprio Banco. Este ajustamento tem 
em consideração os acordos de compensação existentes para cada uma das contrapartes. A CVA é determinada com base 
na exposição positiva esperada do Banco vis-à-vis a contraparte, a FVA é calculada com base na exposição negativa esperada 
do Banco vis-à-vis a contraparte e os spreads de financiamento, numa base de contraparte. Estes cálculos são reconhecidos 
na vida da exposição potencial, e concentram-se no uso dos dados de mercado observáveis e relevantes.

Contabilidade de Cobertura
O Banco aplica a contabilidade de cobertura pelo justo valor aos swaps de taxa de juro contraídos para cobrir o risco de 
exposição à taxa de juro associado aos seus créditos a taxa fixa. Na contabilidade de cobertura pelo justo valor, a alteração 
do justo valor do instrumento de cobertura e a alteração do justo valor do instrumento coberto, atribuível ao risco coberto, são 
reconhecidas na demonstração de resultados.

Quando cria a cobertura o Banco documenta a relação entre o instrumento de cobertura e o instrumento coberto, os seus 
objectivos de gestão do risco e a sua estratégia de realização das transacções de cobertura. No momento de criação da 
cobertura e em permanência, o Banco documenta se o instrumento de cobertura consegue compensar adequadamente 
as alterações dos justos valores do instrumento coberto atribuíveis ao risco coberto. A contabilidade de cobertura termina 
quando o objectivo de gestão do risco do Banco para a relação de cobertura é alterado, quando o instrumento de cobertura 
expira ou é alienado, dissolvido ou exercido, ou quando deixa de ser elegível para contabilidade de cobertura. O ajustamento 
acumulado do justo valor efectuado no valor inscrito do instrumento coberto, decorrente do risco coberto, é amortizado como 
lucros ou perdas a partir dessa data.

Imparidade de Activos Financeiros 

Activos inscritos pelo custo amortizado
O Banco começa por avaliar se existem evidências objectivas de imparidade dos activos financeiros. Se o Banco concluir que 
não existem evidências objectivas de imparidade de um activo financeiro avaliado individualmente, esse activo é incluído num 
grupo de activos financeiros com características de crédito similares, sendo a imparidade avaliada conjuntamente. Os activos 
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que forem avaliados individualmente para efeitos de imparidade, e relativamente aos quais continue a ser reconhecida uma perda 
por imparidade, não são incluídos numa avaliação conjunta da imparidade. Considera-se que um activo financeiro ou um grupo 
de activos financeiros sofre imparidade e são incorridas perdas por imparidade se, e apenas se, existirem evidências objectivas 
de imparidade como consequência de um ou mais factos ocorridos após o reconhecimento inicial do activo (um "evento de 
perda") e esse evento (ou eventos) de perda tiver um impacto nos futuros fluxos de caixa estimados do activo financeiro ou 
grupo de activos financeiros que possam ser previstos com fiabilidade.

Se o Banco concluir que existem evidências objectivas de que foi incorrida uma perda por imparidade sobre créditos concedidos 
e devedores ou investimentos detidos inscritos pelo custo amortizado, o montante da perda é calculado como a diferença 
entre o montante do activo inscrito e o valor actual dos futuros fluxos de caixa previstos (excluindo futuras perdas de crédito 
que não tenham sido incorridas), descontada à taxa de juro efectiva original do activo financeiro. Para créditos garantidos por 
estados soberanos, a imparidade prevista representando perdas do valor actual resulta de atrasos que podem ser sentidos 
no recebimento dos montantes devidos. Para créditos não garantidos por estados soberanos, a desvalorização reflecte a 
melhor previsão da gestão sobre os montantes devidos não colectivamente, no todo ou em parte, assim como os atrasos no 
recebimento desses montantes.

O valor contabilístico do activo é reduzido através da utilização de uma conta de provisão, sendo o montante da perda 
reconhecido na demonstração de resultados. Se um crédito ou um investimento inscrito pelo custo amortizado tiver uma taxa 
de juro variável, a taxa de desconto para mensurar qualquer perda por imparidade é a actual taxa de juro efectiva determinada 
nos termos do contrato. Os juros e os encargos são cobrados sobre todos os créditos concedidos, incluindo os que se 
encontram vencidos. Quando um evento posterior leva à diminuição do montante da perda por imparidade, essa diminuição 
é revertida através de lucros ou perdas. 

Compensação de instrumentos financeiros 
Os activos e os passivos financeiros são compensados com base no seu valor líquido sempre que exista um direito actual 
legalmente consagrado de compensar os valores reconhecidos. Existe actualmente um direito legalmente consagrado se 
o direito não depender de um evento futuro e for executável no decurso normal da actividade e no caso de incumprimento, 
insolvência ou falência da entidade e de todas as contrapartes, havendo intenção por parte do Banco de liquidar numa 
base líquida ou realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente. O Banco revela todos os instrumentos financeiros 
reconhecidos que são compensados e aqueles que são sujeitos a um acordo-quadro de compensação com força jurídica ou 
similar, independentemente de terem ou não sido compensados. A informação relativa a activos e passivos financeiros sujeitos 
a compensação, contratos-quadro de compensação com força jurídica, encontra-se na Nota D.

Divulgação do justo valor
Nos mercados líquidos ou activos, os indicadores mais fiáveis de justo valor são os preços das cotações de mercado. Considera-
se que um instrumento financeiro está cotado num mercado activo se os preços cotados forem regularmente divulgados por 
uma bolsa de valores, corretor, grupo da indústria, serviço de fixação de preços ou agência reguladora e se esses preços 
representarem transacções de mercado reais, realizadas com regularidade de forma independente. Se as condições acima 
referidas não se encontrarem satisfeitas, o mercado será considerado inactivo. São indícios de que um mercado poderá estar 
inactivo, entre outros, a existência de um vasto diferencial compra/venda ou de um aumento significativo do diferencial compra/
venda, ou um número reduzido ou inexistência de transacções recentes observadas no mercado. Quando os mercados 
se tornam ilíquidos ou menos activos, as cotações de mercado poderão não representar os preços a que as transacções 
regulares seriam efectuadas entre compradores e vendedores voluntários e, como tal, poderão exigir ajustes no processo de 
avaliação. Consequentemente, num mercado inactivo, as cotações de preço não são necessariamente sinónimo de justos 
valores. É preciso um discernimento considerável para distinguir entre mercados activos e inactivos.

O justo valor é o preço que seria recebido pela venda de um activo ou pago para transferir a responsabilidade numa transacção 
legal entre participantes do mercado à data da avaliação. Os justos valores de activos e passivos financeiros negociados em 
mercados activos baseiam-se nos preços de mercado cotados ou nas cotações dos preços dos intermediários. Para todos 
os outros instrumentos financeiros, o Banco estabelece o justo valor utilizando outras técnicas de avaliação que incorporam 
o máximo de dados provenientes do mercado.

O objectivo das técnicas de avaliação aplicadas pelo Banco é alcançar uma forma de medição fiável do justo valor.

Outras técnicas de avaliação incluem o valor líquido actual, análises de fluxos de caixa descontados, modelos de opção de preços, 
comparação com instrumentos similares para os quais existem preços observáveis no mercado e outras técnicas de avaliação 
normalmente utilizadas pelos participantes no mercado. Os pressupostos e dados utilizados nas técnicas de avaliação incluem 
taxas de juro sem risco e de referência, spreads de crédito e outros prémios utilizados na estimativa das taxas de desconto, 
preços das obrigações e do capital, taxas de câmbio de moeda estrangeira e volatilidades e correlações esperadas dos preços.
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O Banco utiliza modelos de avaliação amplamente reconhecidos para avaliar o justo valor de instrumentos financeiros comuns 
e mais simples, como swaps de taxas de juro e de moeda que só utilizam dados do mercado observáveis e exigem poucos 
juízos e estimativas de gestão. A disponibilidade de preços de mercado observáveis e dados dos modelos reduz a necessidade 
de juízos e estimativas de gestão e também reduz a incerteza associada à avaliação do justo valor. Os preços de mercado e os 
dados observáveis e disponíveis variam dependendo dos produtos e dos mercados e são sujeitos a alterações com base em 
eventos específicos e nas condições gerais dos mercados financeiros. 

Quando o Banco avalia carteiras de activos e passivos financeiros com base na exposição líquida, aplica juízos para determinar 
os ajustes adequados no nível da carteira, nomeadamente o diferencial entre compra e venda. Esses juízos são derivados dos 
diferenciais entre compra e venda de instrumentos semelhantes e são ajustados para incluir factores específicos da carteira.

São utilizados os três níveis hierárquicos seguintes para avaliar o justo valor:

Nível 1:  Preços cotados nos mercados activos para o mesmo instrumento (ou seja, sem alteração ou renovação).

Nível 2:   Preços cotados nos mercados activos, no que respeita a activos ou passivos similares ou a outras técnicas de 
avaliação em que todos os elementos significativos se baseiam em dados de mercado observáveis. Incluem-se nesta 
categoria instrumentos avaliados utilizando: preços de mercado cotados em mercados activos para instrumentos 
semelhantes, preços cotados para instrumentos idênticos ou semelhantes em mercados considerados menos 
que activos ou outras técnicas de avaliação em que todos os dados significativos são directa ou indirectamente 
observáveis nos dados do mercado.

Nível 3:   Técnicas de avaliação em que algumas informações significativas utilizadas não se baseiam em dados observáveis 
nos mercados e os dados não observáveis têm um efeito significativo na avaliação do instrumento. Incluem-se 
nesta categoria os instrumentos que são avaliados com base em preços de mercado cotados para instrumentos 
semelhantes, em que são necessários ajustes ou pressupostos não observáveis para reflectir diferenças entre os 
instrumentos.

O nível da hierarquia do justo valor no qual a avaliação do justo valor se insere na sua totalidade é determinado com base nos 
dados do nível mais baixo que são importantes para a avaliação do justo valor na sua totalidade. Com este objectivo, a importância 
dos dados é avaliada em comparação com a avaliação do justo valor na sua totalidade. Se a avaliação do justo valor utiliza 
dados não observáveis que exigem ajustes significativos com base em dados não observáveis, essa avaliação é uma avaliação 
de Nível 3. Os dados de avaliação são considerados observáveis se for possível observá-los directamente nas transacções num 
mercado activo, ou se existirem evidências externas convincentes que demonstrem um preço de saída executável.

Os métodos e pressupostos utilizados pelo Banco na avaliação do justo valor dos instrumentos financeiros são os seguintes:

Caixa: O valor contabilístico é o justo valor.

Investimentos: Os justos valores para os títulos de investimento baseiam-se nos preços das cotações de mercado, quando 
disponíveis. Se as cotações de mercado não estiverem disponíveis, os justos valores baseiam-se nas cotações de mercado 
de instrumentos comparáveis.

Créditos contraídos: Os justos valores dos créditos contraídos pelo Banco baseiam-se em cotações de mercado, sempre que 
possível, ou em avaliações técnicas baseadas em modelos de desconto dos fluxos de caixa, utilizando as curvas de desconto da 
LIBOR determinada pelo mercado, ajustadas pelo spread de crédito do Banco. Os spreads de crédito são obtidos a partir de dados 
do mercado, assim como de cotações indicativas recebidas de determinadas contrapartes para as novas emissões de obrigações 
públicas do Banco. O Banco utiliza também sistemas baseados em modelos de fixação de preços padronizados da actividade e 
técnicas de avaliação para avaliar os empréstimos contraídos e os seus derivados associados. Os modelos utilizam dados provenientes 
do mercado como as taxas de juro, curvas de rendimentos, taxas de câmbio e volatilidades das opções. Os modelos de avaliação 
são sujeitos a análises internas e a avaliações externas periódicas. Quando se determina que o mercado de um crédito contraído 
está inactivo ou ilíquido, são efectuados os ajustamentos adequados aos dados de mercado observáveis relevantes, para permitir 
que o Banco defina a melhor avaliação do preço a que o Banco poderia ter vendido esse empréstimo na data do balanço. 

A parcela das alterações do justo valor à avaliação dos créditos contraídos relacionada com o risco de crédito do Banco, em 
que o Banco escolheu a opção do justo valor, está relatada em "Outros rendimentos integrais", em conformidade com a NIRF 9.

Investimentos de capital: O Banco detém capital directamente em várias empresas e fundos privados que poderão estar 
cotados em bolsa ou não. Todos os investimentos de capital detidos pelo Banco são avaliados ao justo valor de acordo com 
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a NIRF 9. Quando, como no caso dos fundos privados, os activos subjacentes são avaliados periodicamente por gestores 
do fundo ou por peritos avaliadores independentes com recurso a práticas do mercado, a Administração concluiu que essas 
avaliações são representativas do justo valor. Quando essas avaliações não estão disponíveis, considera-se que a percentagem 
da propriedade do Banco sobre o valor líquido do activo desses fundos é aproximada ao justo valor das participações de capital 
do Banco. O justo valor de investimentos em empresas cotadas baseia-se nos preços das ofertas cotadas mais recentes, que 
se encontram disponíveis. Para investimentos de capital em entidades não cotadas o justo valor é avaliado usando métodos 
adequados, que maximizam o uso de dados observáveis relevantes, como por exemplo, fluxos de caixa descontados.

Instrumentos financeiros derivados: Os justos valores dos instrumentos financeiros derivados baseiam-se em cotações de 
mercado, sempre que possível, ou em técnicas de avaliação que recorrem a estimativas de mercado dos fluxos de caixa e a taxas 
de desconto. O Banco utiliza também ferramentas de avaliação baseadas em modelos de fixação de preços padronizados da 
actividade e técnicas de avaliação para avaliar os instrumentos financeiros derivados. Os modelos utilizam dados provenientes 
do mercado como as taxas de juro, curvas de rendimentos, taxas de câmbio e volatilidades das opções. Todos os modelos 
financeiros utilizados para avaliar os instrumentos financeiros do Banco são sujeitos a análises internas e externas periódicas.

Créditos concedidos: O Banco não vende os créditos soberanos concedidos, nem considera que exista um mercado comparável 
para estes seus créditos. Os activos de crédito do Banco, excepto aqueles designados pelo justo valor, são inscritos no balanço 
pelo custo amortizado. O justo valor dos créditos inscritos pelo custo amortizado são relatados nestas demonstrações financeiras 
apenas para fins de divulgação e corresponde às melhores avaliações da Administração sobre o actual valor dos fluxos de caixa 
esperados para esses créditos. A avaliação pelo justo valor dos créditos concedidos foi efectuada utilizando um modelo de fluxo 
de caixa descontado baseado nas taxas de financiamento do mercado nas moedas relevantes no final do ano, incluindo as 
imparidades, quando aplicável, e os spreads de crédito para a concessão de créditos não soberanos. Para alcançar as melhores 
estimativas, a Administração assume determinados pressupostos sobre os dados não observáveis do modelo, sendo que os mais 
importantes são os fluxos de caixa esperados e a taxa de desconto. São regularmente avaliados em termos da sua razoabilidade 
e impacto no justo valor dos créditos. Um aumento no nível dos fluxos de caixa previstos nos períodos subsequentes levaria a 
um aumento do justo valor e um aumento na taxa de desconto utilizada para descontar os fluxos de caixa previstos levaria à 
diminuição do justo valor dos créditos. As alterações do justo valor de créditos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas 
são relatadas na demonstração de resultados. O justo valor estimado dos empréstimos é divulgado na Nota I.

Processos de avaliação aplicados pelo Banco
As avaliações do justo valor de todos os investimentos de tesouro, créditos contraídos, créditos concedidos e investimentos 
de capital qualificados são relatados e revistos pelo Comité de Gestão de Activos e Passivos (CGAP) em linha com as políticas 
de relato financeiro do Banco.

Quando são utilizadas informações de corretores ou especialistas em fixação de preços independentes para avaliar o justo valor, 
os documentos são avaliados de forma independente assim como as evidências obtidas de terceiros para apoiar as conclusões.

A avaliação e documentação visam assegurar que (i) o corretor ou fornecedor de serviços de fixação de preços possui as 
aprovações necessárias para a fixação de preços do tipo de instrumento financeiro relevante, (ii) o justo valor razoavelmente 
aferido representa transacções do mercado reais, (iii) sempre que tenham sido adoptados preços de instrumentos semelhantes, 
os mesmos foram, sempre que necessário, ajustados para reflectir as características do instrumento sujeito a avaliação e sempre 
que tenha sido obtido um determinado número de cotações do mesmo instrumento financeiro, o justo valor foi adequadamente 
determinado utilizando essas cotações.

Lucros e Perdas do Primeiro Dia
O justo valor de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial baseia-se no justo valor definido pela NIRF 13. Um ganho ou 
uma perda pode ser reconhecido apenas no reconhecimento inicial de um instrumento financeiro se o justo valor desse instrumento 
for evidenciado por comparação com outras transacções de mercado actuais, observáveis no mesmo instrumento (ou seja, sem 
alteração ou renovação) ou baseadas numa avaliação técnica cujas variáveis apenas incluem dados de mercados observáveis. 
No reconhecimento inicial, um ganho ou perda pode não ser reconhecido quando se utiliza um justo valor que não está definido 
nos termos da NIRF 13. O Banco apenas reconhece ganhos ou perdas depois do reconhecimento inicial se resultarem de uma 
alteração de um factor (incluindo o tempo) que os intervenientes no mercado considerariam na fixação de um preço.

O Banco detém instrumentos financeiros, alguns deles com maturidade superior a dez anos, em que o justo valor não é baseado 
em preços cotados num mercado activo à data da avaliação. Estes instrumentos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo 
preço da transacção, embora o valor resultante obtido dos participantes no mercado relevante possa ser diferente. A diferença 
entre o preço da transacção e justo valor avaliado que não tem comprovação derivada da cotação num mercado activo ou 
de uma técnica de avaliação que só utiliza dados de mercado observáveis, geralmente designado por "lucros e perdas do 
primeiro dia", é: (a) amortizada ao longo da vida da transacção; ou (b) diferida até que o justo valor do instrumento possa 
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ser avaliado com base em dados observáveis no mercado ou seja realizado através de liquidação. O instrumento financeiro 
é seguidamente avaliado pelo justo valor, corrigido em função dos lucros e perdas do primeiro dia diferidos. As alterações 
posteriores ao justo valor são imediatamente reconhecidas na demonstração de resultados sem reversão imediata dos lucros 
e perdas do primeiro dia diferidos.

Investimentos em Associadas
Nos termos da NIC 28, "Investimentos em associadas e joint ventures", o FAD e qualquer outra entidade em que o Banco tem 
uma influência significativa são considerados associadas do Banco. Uma associada é uma entidade que o Banco não controla 
mas na qual detém uma influência significativa sobre as respectivas decisões ao nível da política financeira e operacional. 
A relação entre o Banco e o FAD é descrita mais pormenorizadamente na Nota J. A NIC 28 exige que seja utilizado o método 
de equivalência patrimonial na contabilização de investimentos em associadas. Segundo o método de equivalência patrimonial, 
um investimento numa associada é reconhecido inicialmente pelo custo e o valor inscrito é aumentado ou diminuído de 
modo a reconhecer a comparticipação do investidor nos lucros ou perdas da entidade participada, após a data de aquisição. 
A comparticipação do investidor nos lucros ou perdas da participada é inscrita na demonstração de resultados do investidor. 
As subscrições, por parte do Banco, do capital do FAD ocorreram entre 1974 e 1990. Em 31 de Dezembro de 2016, essas 
subscrições representavam cumulativamente menos de 1% do interesse económico no capital do FAD.

Embora o FAD não seja uma entidade com fins lucrativos e nunca tenha distribuído qualquer dividendo pelos seus subscritores, 
desde a sua criação em 1972, a NIC 28 exige que seja utilizado o método de equivalência patrimonial na contabilização do 
investimento do Banco no FAD. Além disso, de acordo com a NIC 36, o investimento líquido no FAD é avaliado para efeitos 
de imparidades. As perdas acumuladas medidas segundo o método de equivalência patrimonial limitam-se ao custo de 
investimento inicial, já que o BAD não garantiu quaisquer perdas potenciais do FAD. 

Imóveis e Equipamento
Os imóveis e o equipamento são medidos pelo custo histórico menos a depreciação. O custo histórico inclui a despesa imputável 
directamente à aquisição dos bens. Os custos posteriores são incluídos no montante inscrito do activo ou reconhecidos 
como um activo separado, conforme o que for adequado, apenas quando for provável que os futuros benefícios económicos 
associados ao bem irão reverter a favor do Banco e for possível medir fiavelmente o custo do bem. Os custos com reparações 
e manutenção, quando incorridos, são imputados à demonstração de resultados.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros activos é calculada utilizando o método linear para amortizar 
a diferença entre o custo e os valores residuais estimados ao longo dos períodos de vida útil estimados. Os períodos de vida 
útil são estimados do seguinte modo:

■■ Edifícios: 15 a 20 anos 
■■ Equipamentos fixos e acessórios: 6 a 10 anos 
■■ Móveis e equipamento: 3 a 7 anos 
■■ Veículos motorizados: 5 anos 

Os valores residuais e as vidas úteis dos activos são periodicamente revistos e corrigidos se necessário. Os activos sujeitos a amortização 
são revistos anualmente para efeitos de imparidades. O valor inscrito de um activo é imediatamente reduzido para o seu valor recuperável 
se aquele valor inscrito for superior ao montante recuperável estimado. O montante recuperável é o justo valor mais elevado do activo, 
subtraído dos custos de alienação e o respectivo valor útil. Os ganhos e as perdas com a alienação são determinados como a diferença 
entre as receitas e o montante inscrito do activo e incluídos na demonstração de resultados relativa ao período de alienação.

Activos Incorpóreos
Os activos incorpóreos incluem programas informáticos e são declarados pelo custo histórico menos a amortização. Um activo 
incorpóreo é reconhecido apenas quando o seu custo pode ser mensurado com fiabilidade e quando é provável que os benefícios 
económicos futuros esperados que lhe são atribuíveis fluam para o Banco. A amortização sobre os activos incorpóreos é calculada 
utilizando o método linear para os amortizar até aos seus valores residuais ao longo das suas vidas úteis estimadas de 3 a 5 anos.

Locações
O Banco celebrou diversos contratos de locação operacional, incluindo os relativos aos seus escritórios em determinados países 
membros. Nos termos desses contratos, todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade são efectivamente suportados 
pelo locador. Os pagamentos realizados no âmbito de locações operacionais são imputados à demonstração de resultados 
numa base linear ao longo do período de locação. Os benefícios recebidos e os devedores como incentivos à realização de 
uma locação operacional são também inscritos numa base linear ao longo do prazo de locação. Sempre que uma locação 
operacional seja resolvida antes de o período de locação chegar ao seu termo, qualquer pagamento que seja necessário realizar 
ao locador, a título de penalização, é inscrito como uma despesa no período em que a resolução tiver lugar.
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Afectações e Distribuições de Rendimentos Aprovadas pelo Conselho de Governadores
Em conformidade com o Acordo de Constituição do Banco, o Conselho de Governadores é a única entidade autorizada 
a aprovar realocações da conta de rendimentos para a conta de "superavit" ou distribuições destinadas a outras entidades 
para efeitos de desenvolvimento. O superavit consiste em lucros de exercícios anteriores retidos pelo Banco até ser tomada 
uma decisão acerca da sua utilização ou até que as condições de transferência para utilizações específicas sejam satisfeitas. 
As transferências de rendimentos para efeitos de desenvolvimento são relatadas como despesas na demonstração de resultados 
do exercício em que foram aprovadas. As distribuições de rendimento para fins de desenvolvimento são considerados como 
feitas em nome dos accionistas e podem ser financiados por valores previamente transferidos para a conta excedente ou do 
rendimento do ano em curso.

Lucro atribuível
O Banco utiliza as receitas afectáveis para distribuir o seu lucro líquido. As Receitas afectáveis excluem os ganhos e perdas 
a preços de mercado, não realizados, associados a instrumentos não mantidos para negociação e ajustados para ganhos 
e perdas de conversão.

Resultados Não Distribuídos
Os resultados não distribuídos pelo Banco consistem em montantes consignados a reservas, provenientes dos rendimentos do 
exercício anterior, no saldo dos montantes alocados ao superavit após a dedução das transferências aprovadas pelo Conselho 
de Governadores, no rendimento líquido do exercício corrente não consignado e nas despesas reconhecidas directamente 
no capital, conforme exigem as NIRF.

Juízos Contabilísticos Críticos e Fontes-Chave para Estimar Situações Incertas
Na elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as NIRF, a Administração realiza algumas estimativas, 
pressupostos e juízos que afectam os valores dos activos, passivos, receitas e despesas relatados e a divulgação dos passivos 
contingentes. Os resultados efectivos podem divergir dessas estimativas. As estimativas e os juízos são permanentemente 
avaliados e baseiam-se na experiência histórica e noutros factores, incluindo expectativas sobre factos futuros que se consideram 
ser razoáveis nessas circunstâncias.

A seguir resumem-se as estimativas e os juízos mais significativos:

1) Juízos relevantes
As políticas contabilísticas do Banco exigem que os activos e os passivos sejam inicialmente designados em diferentes 
categorias contabilísticas. Tais decisões requerem um juízo significativo e estão relacionadas com as seguintes circunstâncias:

Justo valor como lucros ou perdas – Ao designar os activos ou passivos financeiros pelo justo valor como lucros ou perdas, 
o Banco determina que esses activos ou passivos satisfazem os critérios para a atribuição dessa classificação.

Custo amortizado e derivados embutidos – O Banco classifica os activos financeiros e aqueles com derivados embutidos, 
no seu conjunto, pelo custo amortizado ou pelo justo valor como lucros ou perdas, de acordo com as orientações da NIRF 9. 
Ao efectuar este juízo, o Banco toma em consideração se os fluxos de caixa do activo financeiro são apenas o pagamento 
do capital e dos juros sobre o capital não liquidado e classifica o activo elegível em conformidade, sem separar o derivado.

Consolidação – O Banco avalia se existem entidades sob o seu controlo e que possam exigir consolidação, de acordo com 
as orientações da NIRF 10.

2) Estimativas relevantes
Na elaboração das demonstrações financeiras, o Banco utiliza também estimativas nas seguintes circunstâncias:

Perdas por imparidade de activos financeiros mensurados pelo custo amortizado – Em todas as datas de relato das demonstrações 
financeiras, o Banco analisa a imparidade dos seus activos financeiros mensurados pelo custo amortizado. O Banco começa 
por avaliar se existem evidências objectivas de imparidade em cada um dos activos. Existindo essas evidências objectivas, 
a imparidade é determinada pelo desconto dos futuros fluxos de caixa esperados, utilizando a taxa de juro efectiva original 
do activo e comparando este valor com o valor líquido inscrito do activo. A determinação do valor e dos prazos dos futuros 
fluxos de caixa relativos aos activos com imparidade exige um exercício significativo de discernimento. Se o Banco concluir 
que não existem evidências objectivas de imparidade de um activo financeiro avaliado individualmente, esse activo é incluído 
num grupo de activos financeiros com características de crédito similares, sendo a imparidade avaliada conjuntamente. As 
evidências objectivas de imparidade de um grupo de activos podem incluir dados observáveis que indiquem ter ocorrido uma 
alteração negativa na situação de pagamento dos mutuários num grupo, ou das condições económicas nacionais ou locais que 
estejam correlacionadas com situações de incumprimento dos activos no grupo. A Administração utiliza estimativas baseadas 
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na experiência histórica de perdas para activos com características de risco de crédito e evidências objectivas de imparidade 
similares às da carteira, sempre que programa os seus fluxos de caixa futuros. A metodologia e os pressupostos utilizados para 
estimar o montante e os prazos dos futuros fluxos de caixa são analisados regularmente para reduzir quaisquer divergências 
entre as perdas estimadas e as perdas efectivamente ocorridas.

Justo valor dos instrumentos financeiros – O justo valor dos instrumentos financeiros que não são cotados em mercados activos 
é avaliado com recurso a técnicas de avaliação. Sempre que são utilizadas técnicas de avaliação (por exemplo, modelos) para 
avaliar os justos valores, estas são validadas e analisadas periodicamente por pessoal qualificado independente da área que 
as criou. Todos os modelos de avaliação são ajustados para assegurar que os resultados reflectem dados reais e preços de 
mercado comparativos. Na medida do praticável, os modelos de avaliação utilizam apenas dados observáveis; no entanto, 
áreas como o risco de crédito (próprio e da contraparte), volatilidades e correlações exigem que a Administração formule 
estimativas. As alterações dos pressupostos sobre estes factores podem afectar o justo valor reportado dos instrumentos 
financeiros. Avaliar a importância de um determinado dado para a avaliação do justo valor na sua totalidade exige a formulação 
de juízos, considerando factores específicos do activo ou passivo. A determinação daquilo que constitui um dado "observável", 
exige uma importante formulação de juízos por parte do Banco.

Benefícios pós-emprego – O valor actual das obrigações com benefícios de aposentação é sensível aos pressupostos actuariais 
e financeiros utilizados, incluindo a taxa de desconto. No final de cada exercício, o Banco determina a taxa de desconto 
adequada e outras variáveis a utilizar para calcular o valor actual das obrigações futuras estimadas com pensões. A taxa de 
desconto baseia-se nos rendimentos de mercado no fim do exercício das obrigações societárias de elevada qualidade nas 
denominações que compõem a UC do Banco, e as estimativas para as outras variáveis baseiam-se no bom senso do banco.

Factos ocorridos após o período em análise
As demonstrações financeiras são ajustadas de modo a reflectir os factos que ocorreram entre a data do balanço e a data de 
autorização de emissão das demonstrações financeiras, desde que forneçam dados sobre as condições existentes à data do balanço.

São divulgados os factos indicativos das condições que ocorreram após a data do balanço, mas que não resultam num 
ajustamento das próprias demonstrações financeiras.

Reclassificação e reformulação
Alguns montantes referentes ao exercício anterior foram reclassificados para efeitos de conformidade com a apresentação 
do exercício actual. Estas reclassificações não afectaram os resultados relatados no exercício anterior.

Nota C – O efeito das normas internacionais de relato financeiro novas e revistas

Normas, Alterações e Interpretações emitidas mas ainda não aplicadas
À data de publicação das presentes demonstrações financeiras, várias Normas Internacionais de Relato Financeiro publicadas 
pelo IASB ainda não eram aplicáveis e não foram tomadas em consideração na sua elaboração. Segue-se uma breve análise 
das novas normas que deverão ser relevantes para o Banco:

NIRF 15: Rédito de Contratos com Clientes
A NIRF 15 foi publicada em Maio de 2014 para aplicação em períodos de relato anuais a partir de 1 de Janeiro de 2018. 
A norma especifica como e quando as entidades devem reconhecer as receitas de contratos com clientes, bem como a sua 
divulgação obrigatória, nas demonstrações financeiras. A norma apresenta um modelo simples, de cinco etapas e baseado 
em princípios, para aplicação a todos os contratos com clientes. 

O Banco determinou que a norma não é aplicável às suas operações, uma vez que os seus contratos com os clientes são 
contabilizados nos termos da NIRF 9.

NIRF 9: Instrumentos Financeiros
O Banco já adoptou a fase 1 da NIRF 9, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2011. A fase 2, que é a versão final da NIRF 9, 
foi publicada em 24 de Julho de 2014 e é aplicável por períodos anuais a partir de 1 de Janeiro de 2018. As revisões na fase 
final desta norma introduzem uma terceira categoria de classificação e mensuração dos activos financeiros, nomeadamente do 
justo valor através de outros rendimentos globais, algumas revisões da contabilidade de cobertura e a substituição do modelo 
de perdas incorridas da NIC 39 pelo modelo de imparidades por perdas de crédito esperadas. A normal final inclui ainda as 
orientações relativas aos passivos financeiros, tal como emitidas anteriormente para o efeito, de que não há lugar a qualquer 
reclassificação subsequente, como lucros ou perdas, dos ganhos ou perdas realizados reconhecidos em "crédito próprio" por 
outros rendimentos globais.



Banco Africano de Desenvolvimento

34

O Banco iniciou um programa de implementação da NIRF 9, que se prevê estar concluído no final de 2017. O Banco continua 
a avaliar o impacto que a adopção terá sobre a sua posição financeira e o seu desempenho e irá quantificar o impacto da 
NIRF 9, na medida do possível, no sentido de fornecer estimativas confiáveis.

NIRF 16: Locações
Em 13 de Janeiro de 2016, o IASB publicou a NIRF 16, "Locações", que substitui as actuais orientações sobre contabilidade 
de locação na NIC 17. A NIRF 16 é aplicável para períodos de reporte anuais a partir de 1 de Janeiro de 2019, sendo permitida 
a sua aplicação numa data anterior a esta. A nova norma implica alterações mais profundas, nomeadamente na contabilidade 
dos locatários. Nos termos da NIC 17, os locatários eram obrigados a distinguir entre uma locação financeira (elementos 
patrimoniais) e uma locação operacional (elementos extrapatrimoniais). Agora, a NIRF 16 exige que os locatários reconheçam 
os passivos de locação de forma a reflectir futuros pagamentos de locação e um "activo direito de uso" para virtualmente todos 
os contratos de locação. O IASB incluiu uma isenção facultativa para determinadas locações de curto prazo e de activos de 
baixo valor; todavia, esta isenção apenas pode ser aplicada pelos locatários.

As indicações preliminares mostram que o Banco será afectado pela nova norma. No entanto, o impacto total sobre o desempenho 
e a posição financeira ainda está a ser avaliado.

Nota D – Políticas e procedimentos de gestão do risco

Na concretização dos seus objectivos de desenvolvimento, o Banco procura maximizar a sua capacidade de assumir riscos 
inerentes à sua actividade principal resultantes das suas operações de concessão de crédito e de investimento, minimizando 
ao mesmo tempo os riscos não inerentes à sua actividade principal (risco de mercado, risco de contraparte e risco operacional), 
que, embora não sendo fundamentais, são importantes para a consecução dos seus objectivos.

Gestão de riscos e apetência pelo risco
O nível mais elevado de supervisão da gestão do risco do Banco é assegurado pelo Conselho de Directores Executivos do 
Fundo, liderado pelo Presidente. O Conselho de Administração está empenhado em assegurar os padrões mais elevados de 
governação corporativa. Para além de aprovar todas as políticas de gestão do risco, o Conselho de Administração analisa 
periodicamente tendências nos perfis de risco e desempenho do Banco para garantir a conformidade com essas políticas.

Três comités de nível de gestão assumem funções de monitorização e supervisão: o Comité de Gestão de Activos e Passivos 
(CGAP), o Comité para o Risco de Crédito (CRC) e o Comité de Operações (OPSCOM). O CGAP é o órgão de supervisão e 
controlo das actividades de gestão do risco financeiro e de tesouraria do Banco. Sendo o fórum de gestão mais elevado do 
Banco para questões de gestão do risco financeiro e de tesouraria, é presidido pelo Vice-Presidente da Divisão Financeira. 
O Comité para o Risco de Crédito (CRC), assegura a execução eficaz das políticas de crédito do Banco e fiscaliza todas as 
questões respeitantes ao risco de crédito relacionadas com as operações soberanas e não soberanas, antes da sua submissão 
ao OPSCOM. Presidido pelo Primeiro Vice-Presidente, o OPSCOM analisa todas as actividades operacionais antes de serem 
submetidas à aprovação do Conselho de Administração.

O CGAP, o CRC e o OPSCOM reúnem-se periodicamente para exercer as suas respectivas funções de fiscalização. Entre outras 
funções, o CGAP analisa projecções e relatórios financeiros sobre gestão de riscos financeiros e de tesouraria, periódicos e ad hoc, 
assim como aprova estratégias propostas para a gestão do balanço do Banco. O Comité para o Risco de Crédito é responsável 
pela governação do risco de crédito end-to-end, pelas avaliações de crédito, pela monitorização da carteira e pela aprovação de 
alterações de notação, entre outras responsabilidades. O CGAP e o CRC são apoiados por vários grupos de trabalho permanentes 
que reportam sobre assuntos específicos, incluindo o risco associado aos países, ao crédito não garantido por Estados soberanos, 
à taxa de juro, à taxa de câmbio, às operações, e ainda sobre projecções financeiras e produtos e serviços financeiros.

O Director de Riscos do Grupo, que reporta directamente ao Presidente do Banco, é responsável pela supervisão de todas 
as questões relacionadas com o risco empresarial. Contudo, a responsabilidade operacional corrente pela implementação 
das políticas e directrizes financeiras e de gestão do risco do Banco é delegada nas correspondentes unidades de negócio. 
O Departamento de Gestão Financeira e o gabinete do Director de Riscos do Grupo são responsáveis pela monitorização do 
cumprimento corrente dessas políticas e directrizes. 

O grau de exposição ao risco que o Banco está disposto a assumir a fim de alcançar os seus objectivos de desenvolvimento 
está limitado pela sua capacidade de assunção de riscos. Esta apetência institucional pelo risco está incorporada na política de 
adequação do capital do Banco e no seu compromisso de manter um perfil de risco prudente consistente com a notação de 
crédito mais elevada. O Banco afecta o seu capital de risco a riscos não inerentes à sua actividade principal (10%), partilhando 
as operações soberanas e não soberanas o saldo remanescente em partes iguais (45% cada).
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Quadro de políticas
As políticas, processos e procedimentos que o Banco utiliza para gerir o seu perfil de risco evoluem continuamente em resposta 
ao mercado, crédito, produto e outros desenvolvimentos. Os princípios que orientam o Banco na gestão dos seus riscos são 
determinados pela Política de adequação de capital do banco, pela Autoridade Geral para a Gestão de Activos e Passivos 
(Autoridade GAP), pela Autoridade Geral para os produtos e serviços financeiros do Banco (Autoridade PSF), e pelas Directrizes 
sobre a gestão do risco de crédito do Banco.

A autoridade GAP fornece o quadro que investe a Administração da autoridade necessária para gerir os activos e passivos 
financeiros do Banco dentro de parâmetros definidos. Esta Autoridade define os princípios orientadores para a gestão do 
risco de taxa de juro, do risco de taxa cambial, do risco de liquidez, do risco de crédito da contraparte e do risco operacional 
do Banco. A autoridade GAP abrange toda a multiplicidade de actividades do Banco nesse domínio, como operações de 
financiamento de dívida e investimento de recursos líquidos, incluindo os aspectos de gestão do risco de taxa de juro e do 
risco de taxa cambial associados às operações de financiamento e de investimentos de capital do Banco.

A Autoridade PSF fornece o quadro ao abrigo do qual o Banco desenvolve e implementa produtos e serviços financeiros para 
os seus mutuários, e directrizes individuais que definem as regras de gestão do risco de crédito e do risco operacional das 
carteiras de créditos garantidos e não garantidos por estados soberanos, de garantias e de investimentos de capital.

Ao abrigo das directrizes das Autoridades PSF e GAP, o Presidente está autorizado a aprovar e alterar directrizes operacionais 
mais detalhadas, se necessário, sob recomendação do Comité de Gestão de Activos e Passivos (CGAP), do Comité para 
o Risco de Crédito (CRC) e do Comité de Operações (OPSCOM). 

As secções seguintes descrevem detalhadamente a forma como as diferentes fontes de risco são geridas pelo Banco.

Risco de Crédito
O risco de crédito resulta da incapacidade ou falta de vontade das contrapartes de honrar as suas obrigações financeiras. Representa 
a perda financeira potencial resultante do incumprimento de um ou mais devedores. O risco de crédito constitui a maior fonte de 
risco para o Banco e resulta principalmente das suas operações de concessão de crédito e de investimentos em títulos do tesouro.

O Banco gere três fontes principais de risco de crédito: (i) risco de crédito soberano, na sua carteira do sector público; (ii) risco 
de crédito não garantido por Estados soberanos, na sua carteira de projectos não soberanos e de enclave; e (ii) risco de 
crédito da contraparte, na sua carteira de investimentos em títulos do tesouro e em transacções de derivados utilizados para 
fins de gestão de activos e passivos. Estes riscos são geridos no contexto de uma estrutura integrada de políticas, directrizes 
e processos de concessão de crédito, descritos detalhadamente nas secções seguintes.

A exposição máxima do Banco ao risco de crédito antes das garantias recebidas em capital próprio ou de outros apoios ao 
crédito para 2016 e 2015 é a seguinte:

(milhares de UC)

Activos 2016 2015

Caixa 1.306.821 1.214.608

Obrigações à vista 3.801 3.801

Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado 4.476.613 3.957.896

Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo justo valor 6.113.428 4.434.365

Activos derivados 1.233.748 1.454.625

Instrumentos não negociáveis na conta de capital 159 271

Rendimentos acumulados e encargos a receber sobre créditos concedidos 492.951 425.559

Outros devedores 337.063 320.213

Créditos concedidos 15.348.447 13.070.393

Participações de capital 767.256 751.306

Outros títulos de dívida 54.358 46.423

1) Risco de crédito soberano
Quando o Banco concede créditos aos mutuários do sector público, exige geralmente uma garantia de um estado soberano 
completa ou equivalente ao país membro que contrai o empréstimo. Ao conceder crédito a entidades soberanas, o Banco fica 
exposto ao risco do país, que inclui possíveis perdas resultantes da incapacidade ou relutância do país em cumprir as suas 
obrigações para com o Banco. O Banco gere o risco de crédito associado a cada país através das suas políticas relacionadas 
com a qualidade de concepção de propostas de projectos e com a gestão da exposição, incluindo a exposição do país a riscos 
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específicos e o risco global de incumprimento do país em causa. Estas políticas incluem a avaliação do perfil de risco do país 
determinado por factores como o seu desempenho macroeconómico, a sustentabilidade da dívida, as condições sociopolíticas 
e as condições para a criação de um ambiente favorável aos negócios.

Exposição por País nos Países Membros Mutuários
As exposições do Banco, em 31 de Dezembro de 2016, a países membros mutuários, bem como a projectos do sector privado 
e a projectos de enclave na sequência das suas actividades de concessão de crédito, são resumidas em seguida:

(Montantes em milhares de UC)

País

N.° de  
créditos 

concedidos

Total  
de créditos 

concedidos*

Montante 
de créditos 

concedidos por 
contratar

Saldo Não 
Desembolsado Saldo Vincendo

% do total 
dos créditos 

concedidos não 
liquidados

África do Sul 8 1.702.729 - 413.369 1.289.360 8,40

Angola 5 1.163.123 241.756 176.937 744.430 4,85

Argélia 1 705.694 - - 705.694 4,60

Botsuana 4 1.018.873 59.182 13.830 945.861 6,16

Cabo Verde 8 124.568 - 41.500 83.068 0,54

Camarões 7 516.848 222.964 279.216 14.668 0,10

Congo 3 151.499 - 151.499 - -

Costa do Marfim 2 294.306 186.241 108.065 - -

Egipto 15 2.082.669 - 534.218 1.548.451 10,09

Etiópia 2 134.431 - 134.131 300 0,00

Gabão 7 263.452 66.359 - 197.093 1,28

Guiné Equatorial 3 55.724 - 39.320 16.404 0,10

Marrocos 59 3.553.879 65.503 795.150 2.693.226 17,55

Maurícia 9 467.112 - 64.937 402.175 2,62

Namíbia 6 422.133 - 173.687 248.446 1,62

Nigéria 8 1.514.297 297.546 928.460 288.291 1,88

Quénia 4 582.727 283.555 298.214 958 0,01

República Democrática do Congo 6 365.310 - - 365.310 2,38

Ruanda 1 55.396 - 48.286 7.110 0,05

Seicheles 5 47.859 - 15.190 32.669 0,21

Senegal 3 193.493 50.967 142.265 261 0,00

Somália** 3 4.335 - - 4.335 0,03

Suazilândia 8 115.676 - 93.236 22.440 0,15

Sudão** 4 54.484 - - 54.484 0,35

Tanzânia 3 380.872 - 380.356 516 0,00

Tunísia 38 2.548.496 - 393.988 2.154.508 14,04

Uganda 3 194.074 - 192.969 1.105 0,01

Zâmbia 8 379.591 114.785 261.335 3.471 0,02

Zimbabué** 12 203.631 - - 203.631 1,33

Nível multinacional 4 115.092 107.116 - 7.976 0,05

Total do sector público 249 19.412.373 1.695.974 5.680.158 12.036.241 78,42 

Total do sector privado 151 5.908.371 1.471.886 1.124.279 3.312.206 21,58 

Total 400 25.320.744 3.167.860 6.804.437 15.348.447 100,00 

* Excluindo créditos concedidos totalmente reembolsados e créditos anulados. As exposições associadas ao financiamento ao comércio e a garantias de reembolso também 
estão excluídas. 
**  Países em situação de não acumulação em 31 de Dezembro de 2016.

(1)  Os resultados do referendo realizado no Sudão do Sul, em Janeiro de 2011, apoiaram a criação de um Estado independente do Sudão do Sul. Após a efectivação da divisão 
do Estado do Sudão em duas nações independentes, em Julho de 2011, o número e o montante dos créditos afectos ao Sudão na presente demonstração deveriam ser 
divididos entre os dois Estados emergentes, nos termos acordados nas negociações em curso entre o Sudão e o Sudão do Sul. No final de Dezembro de 2016, os Estados 
do Sudão e do Sudão do Sul não tinham tomado qualquer decisão sobre os termos e condições dessa permuta.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.
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O Banco também está exposto a alguns dos seus mutuários por conta do financiamento ao comércio e das garantias 
de  reembolso num montante de 401,04 milhões de UC, dos quais 124,26 milhões de UC são relativos ao financiamento 
ao comércio concedido até 31 de Dezembro de 2016.

Contratos de Troca de Exposições 
Como parte dos esforços em curso para reduzir a concentração do risco soberano e aumentar a capacidade de concessão 
de crédito, o Banco Africano de Desenvolvimento celebrou em 2015 Contratos de Troca de Exposições (CTE) com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BIAD) e com o Banco Mundial, ambas entidades com notação AAA.

Um CTE inclui uma troca simultânea de riscos de crédito equivalentes em carteiras de referência de exposição soberana, desde 
que cada Banco Multilateral de Desenvolvimento (BDM) participante mantenha um mínimo de 50 por cento da exposição total 
de cada país que é parte do CTE. 

Dentro do CTE, o BDM que origina os empréstimos soberanos e compra protecção continua a ser o mutuante registado. 
Uma troca de exposição não afecta de nenhuma forma a aplicação das políticas de sanções soberanas normais por parte 
do comprador da protecção. 

A protecção de crédito comprada ou vendida é activada apenas caso ocorram certos eventos de crédito relativamente a algum 
mutuário soberano na carteira de referência. No seguimento de um incumprimento, o vendedor paga uma compensação ao comprador 
pela parte do juro não pago, com base no montante do CTE para o país em falta à taxa de juro estipulada no contrato, actualmente 
definida como a LIBOR a seis meses para o USD acrescida de 0,75%. O vendedor apenas necessita de amortizar o capital em dívida 
ao comprador quando o comprador do CTE abate ou restrutura uma parte, ou o total dos empréstimos na carteira de referência. 
Qualquer amortização de capital em dívida reduz o valor do CTE e a cobertura do CTE para o país onde o abate ou restruturação 
ocorre. A experiência mostra que os BDM raramente abatem os montantes em atraso já que esses montantes acabam sempre por 
ser liquidados no fim. Os pagamentos de juros e de capital, quando aplicáveis, são feitos numa base semestral e não podem 
exceder os pagamentos contratuais relacionados com os empréstimos que estão em incumprimento.

Quando o evento de incumprimento está resolvido, os pagamentos feitos através de uma troca de exposições são devolvidos 
ao vendedor da protecção. 

Os ATE têm maturidades finais em 2030 com uma redução linear anual dos montantes nocionais a partir de 2025. Em 31 de 
Dezembro de 2016, o montante nocional total de protecção de crédito comprado ou vendido nas entidades de referência 
relevantes é de 4,47 mil milhões de USD (3,33 mil milhões de UC). Os BDM participantes não pagaram nenhuma comissão 
de protecção de crédito (ou seja, prémio de garantia) dado que o montante de exposição trocado – comprado e vendido – 
é nocionalmente o mesmo no início. 

O quadro infra mostra os países e os montantes nocionais de protecção de crédito contratados através de ATE. 

(milhões de USD)

Protecção Comprada Protecção Vendida

Banco Mundial
Banco Interamericano 
de Desenvolvimento Banco Mundial

Banco Interamericano 
de Desenvolvimento

Angola 213,71 Angola 85,00 Albânia 126,00 Argentina 750,00

Botsuana 225,00 Egipto 720,00 China 128,18 Brasil 820,00

Gabão 150,00 Marrocos 990,00 Índia 450,00 Equador 303,20

Namíbia 49,00 Nigéria 95,00 Indonésia 475,32 México 800,00

Nigéria 100,00 Tunísia 990,00 Jordânia 13,00 Panamá 206,80

África do Sul 850,00 Paquistão 10,21

Roménia 185,00

Turquia 200,00

Total 1.587,71 Total 2.880,00 Total 1.587,71 Total 2.880,00

O Banco regista as exposições resultantes de EEAs e de transacções similares como contratos de garantias financeiras, 
de acordo com a NIRF 9 e a NIC 37, conforme descrito na Nota B.
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Até 31 de Dezembro de 2016 não ocorreram incumprimentos em quaisquer exposições (associadas às contrapartes cuja 
protecção foi alvo de compra ou venda) abrangidas por estas trocas de exposições e o Banco continua a perspectivar uma 
recuperação total das suas exposições a Estados soberanos e com garantia de Estados soberanos. 

A exposição ao risco de crédito de contraparte que pode surgir da compra ou da venda de protecção, no âmbito da troca de 
exposições, é gerida e mitigada pelo Banco através das suas estruturas e mecanismos robustos de gestão de risco.

O Mecanismo de Apoio ao Crédito para o Sector Privado (PSF) 
O Banco participa em mecanismos de apoio ao crédito tendo como objectivo principal a promoção de operações do sector 
privado (PSO) em determinados países convidando outras entidades a partilhar os riscos dessas PSO. 

Avaliação Sistemática do Risco de Crédito
A estrutura de gestão do risco de crédito do Banco assenta num quadro de avaliação sistemática do risco de crédito, através 
de modelos subjacentes e dos seus factores de risco associados, que foram optimizados para garantir uma previsibilidade 
mais rigorosa dos parâmetros de notação, melhorar o alinhamento com escalas de notação amplamente usadas e assegurar 
a consistência com as boas práticas. A avaliação do risco de crédito é mensurada com base numa escala-padrão uniforme 
e interna com 22 graus, optimizada para fornecer: (i) maior granularidade; (ii) melhor diferenciação entre os devedores; (iii) uma 
distribuição mais suave dos graus, para atenuar a actual concentração de graus; e, finalmente (iv) criar uma estrutura comum 
para a comunicação dos riscos de crédito aos tomadores do risco. O nível de granularidade ajuda a mensurar as probabilidades 
de incumprimento, permitindo uma distinção mais clara entre devedores.

As notações de risco de crédito soberano resultam de uma avaliação do risco baseada em cinco índices de risco, que incluem 
o desempenho macroeconómico, a sustentabilidade da dívida, factores sociopolíticos, o ambiente de negócios e o desempenho 
da carteira do Banco. Estes cinco índices de risco são combinados num risco composto do país para as carteiras garantidas por 
estados soberanos e não garantidas por estados soberanos. As notações de risco dos países são validadas face às notações 
médias de risco de países elaboradas por várias agências internacionais de notação e outros organismos internacionais 
especializados. O CRC analisa trimestralmente as notações dos países, com vista a assegurar que as mesmas reflectem os 
perfis de risco previsíveis dos países. O CRC determina ainda se os países estão a cumprir os respectivos limites de exposição 
e aprova eventuais alterações das provisões para perdas.

O quadro seguinte apresenta a comparação das escalas de medição interna do Banco com as escalas de notação internacionais:

Classe de risco Escala de notação revista

Classificações internacionais

AvaliaçãoS&P – Fitch Moody’s

Risco muito baixo

 1+ A+ e superior A1 e superior

Excelente 1 A A2

 1- A- A3

 2+ BBB+ Baa1

Forte 2 BBB Baa2

 2- BBB- Baa3

Risco baixo

 3+ BB+ Ba1

Bom 3 BB Ba2

 3- BB- Ba3

Risco moderado

 4+ B+ B1

Satisfatório 4
B B2

 4-

 5+
B- B3  Aceitável

 5

Risco elevado 

 5-
CCC+ Caa1 Marginal

 6+

 6
CCC Caa2 Atenção especial

 6-

Risco muito elevado

 7
CCC- Caa3 Abaixo do padrão

 8

 9 CC Ca Duvidoso

10 C C  Perda



Relatório Financeiro 2016

39

Monitorização do Risco da Carteira
No final de Dezembro de 2016, a média ponderada da notação de risco da carteira do Banco de créditos soberanos e garantidos 
por Estados soberanos era de 2,74, comparativamente com a notação de 2,63 obtida em 31 de Dezembro de 2015. O quadro 
infra apresenta a distribuição da carteira soberana pelas cinco classes do risco do Banco:

Perfil de risco da carteira de créditos concedidos vincendos com garantia de Estados soberanos

Risco muito baixo Risco baixo Risco moderado Risco elevado Risco muito elevado

2016 59% 15% 22% 4% -

2015 61% 15% 19% 5%  -

2014 54% 27% 12% 7%  -

2013 54% 24% 12%  9%   1%

2012 73% 15%   1% 10%   1%

2011 70% 15%   1% 13%   1%

É política do Banco que, se o pagamento de capital, juros ou outros encargos, relativo a um qualquer crédito do Banco, se 
atrasar trinta dias, nenhum novo crédito a esse país, ou a qualquer mutuário do sector público desse país, será apresentado 
ao Conselho de Administração para aprovação, nem qualquer crédito previamente aprovado será assinado, até que todos os 
montantes atrasados estejam regularizados. Além disso, para tais países, os desembolsos de todos os créditos concedidos 
a esse país membro, ou por ele garantidos, são suspensos até que todos os montantes em dívida tenham sido pagos. Esses 
países também não se podem candidatar, no período subsequente de facturação, à dispensa do pagamento de 0,5% das 
taxas obrigatórias cobradas sobre créditos elegíveis para esse efeito, não desembolsados.

Embora o Banco beneficie das vantagens do seu estatuto de credor privilegiado e acompanhe rigorosamente a exposição 
dos mutuários soberanos não cumpridores, alguns países têm tido dificuldades no cumprimento atempado do serviço das 
suas dívidas ao Banco. Tal como referido anteriormente, o Banco realiza provisões para imparidade na sua carteira de créditos 
garantidos por Estados soberanos em função da avaliação das perdas incorridas nessa carteira.

Para cobrir potenciais perdas previsíveis e imprevisíveis relacionadas com o crédito, o Banco mantém um mecanismo de atenuação 
prudente dos riscos de crédito. A política de adequação do capital do Banco articula exigências diferenciadas de capital de risco para 
activos sensíveis ao crédito do sector público e do sector privado (créditos e participações financeiras), bem como para passivos 
contingentes (garantias e produtos de gestão de risco de clientes), em cada classe de risco. As operações do sector privado estão 
geralmente sujeitas a maiores exigências de capital de risco, dado que a probabilidade de incumprimento e perda por incumprimento 
é maior do que no caso das operações do sector público. No final de Dezembro de 2016, a carteira de créditos ao sector público 
tinha consumido 42% da totalidade do capital de risco do Banco, com base na estrutura de adequação do capital do Banco. O Banco 
define o capital de risco como a soma do capital desembolsado, líquido de ajustamentos de conversão, e das reservas acumuladas 
ajustadas pelo ganho em activos financeiros avaliados ao justo valor de Outros Rendimentos Globais e pelos ganhos/perdas não 
realizados dos créditos contraídos avaliados ao justo valor resultantes do "crédito próprio". O capital exigível não está incluído no 
cálculo do capital de risco.

2) Risco de crédito não garantido por Estados soberanos
Quando o Banco concede créditos aos mutuários do sector privado ou a projectos enclave, não beneficia de garantias soberanas 
completas. O Banco pode igualmente proporcionar financiamentos a entidades de confiança com intuitos comerciais que, 
embora detidas publicamente, não possuam uma garantia de um Estado soberano.

Para avaliar o risco de crédito de projectos ou iniciativas sem garantia de um estado soberano, o Banco utiliza vários modelos para 
avaliar o risco de cada projecto à partida. Os modelos são personalizados de acordo com as características e natureza específicas das 
transacções. O resultado da avaliação do risco de crédito é mensurado com a escala interna uniforme de 22 graus anteriormente descrita.

As transacções não soberanas estão agrupadas nas seguintes três grandes categorias: a) financiamento de projectos; 
b) instituições financeiras; e c) fundos de capital privado. As notações de crédito internas são obtidas com base em factores 
críticos predeterminados.

a)  Financiamento de projectos
O primeiro factor envolve a avaliação global da solidez financeira do mutuário. Avalia:

principalmente (i) a capacidade de o projecto gerar fluxos de caixa suficientes para o serviço da dívida; (ii) o desempenho operacional 
e a rentabilidade da empresa; e (iii) a estrutura de capital, a flexibilidade financeira e as posições de liquidez da empresa do projecto.
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Em segundo lugar, são analisados os seguintes quatro principais parâmetros não financeiros: (i) o panorama da indústria 
em que a empresa do projecto opera; (ii) a posição competitiva da empresa do projecto na indústria; (iii) a solidez da gestão 
da empresa do projecto, com particular ênfase na sua capacidade de enfrentar condições adversas; e (iv) a qualidade da 
informação que serve de base à análise.

Por fim, a notação de risco da empresa do projecto é ajustada por forma a reflectir a notação de risco global do país de acolhimento.

b)  Instituições financeiras
A avaliação das instituições financeiras segue um sistema de notação uniforme vulgarmente designado por modelo CAMELS: 
i) Adequação do capital – análises da composição, adequação e qualidade do capital da instituição; ii) Qualidade dos activos, 
políticas e procedimentos operacionais e estrutura de gestão do risco; iii) Qualidade da gestão e estrutura de decisão; iv) Lucros 
e posição no mercado – uma avaliação da qualidade e nível de rentabilidade; v) Liquidez e adequação do financiamento – uma 
avaliação centrada na capacidade da entidade para aceder ao mercado da dívida; e vi) Sensibilidade ao risco de mercado – 
uma avaliação do impacto das alterações nas taxas de juro e das flutuações das taxas de câmbio.

c)  Fundos de capital privado
A avaliação de fundos de capital privado toma em consideração a análise dos seguintes factores qualitativos e quantitativos:

■■ Solidez financeira e desempenho histórico do fundo;
■■ Estratégia de investimento e gestão de risco;
■■ Estrutura da indústria;
■■ Gestão e governação corporativa; e
■■ Qualidade da informação.

Todos os novos projectos não soberanos exigem uma notação de crédito inicial, sendo submetidos a uma aprovação rigorosa. 
O Grupo de Trabalho do CRC para Projectos Não Soberanos analisa a notação de crédito não soberano de cada projecto 
trimestralmente e pode recomendar a introdução de alterações, sujeitas à aprovação do CRC, se a evolução das condições 
do país e do projecto o justificarem.

O Banco tem vindo a aumentar desde 2009 os seus investimentos em carteiras de créditos não garantidos por Estados soberanos 
e de capital. A média ponderada da notação de risco era de 3,95 no final de 2016, comparativamente a 4,0 no final do exercício 
de 2015. O quadro infra apresenta a distribuição da carteira não soberana pelas cinco classes do risco de crédito do Banco.

Perfil de risco da carteira de créditos concedidos vincendos, não garantidos por Estados soberanos, e de capital

Risco muito baixo Risco baixo Risco moderado Risco elevado Risco muito elevado

2016 18% 23% 39% 14% 6%

2015 21% 24% 33% 16%  6%

2014 31% 21% 31% 14%  3%

2013 36% 17% 31% 14%   2%

2012 33% 19% 36%   9%   3%

2011 36% 20% 35%   5%   4%

De acordo com as NIRF, o Banco não realiza provisões gerais para cobrir as perdas esperadas na carteira em cumprimento 
não garantida por Estados soberanos. Para a carteira em situação de cobrança duvidosa, o Banco realiza uma provisão 
específica baseada numa avaliação da imparidade do crédito, ou perda incorrida, em cada crédito. No final de Dezembro de 
2016, as provisões acumuladas para imparidades destinadas a cobrir a perda incorrida no capital de créditos em situação de 
imparidade na carteira não garantida por Estados soberanos ascenderam a 162,68 milhões de UC, comparativamente aos 
118,36 milhões de UC no final de Dezembro de 2015.

Para além da concessão de créditos ao sector privado, o Banco realiza investimentos de capital em projectos do sector privado, 
quer directamente, quer através de fundos de investimento. 

Para cobrir potenciais perdas inesperadas relacionadas com o crédito, resultantes de acontecimentos extremos e não previsíveis, 
o Banco mantém um mecanismo de atenuação dos riscos de crédito não garantido por Estados soberanos baseado no 
método de notação interna (IRB) do Banco relacionada com a abordagem do capital económico. No final de Dezembro de 
2016, o capital de risco da carteira não garantida por Estados soberanos do Banco absorvia aproximadamente 26% do total 
das fontes de capital de risco presentes no balanço do Banco. É um valor ainda inferior ao limite de 45% determinado pelo 
Banco para a totalidade de operações não garantidas por Estados soberanos. Da carteira não garantida por estados soberanos 
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do Banco, as participações de capital exigiam, como capital de risco, aproximadamente 10% do total das fontes de capital 
de risco presentes no balanço do Banco. Este valor é ainda inferior ao limite estatutário de 15% estabelecido pelo Conselho 
de Governadores para as participações de capital.

Limites de exposição ao risco de crédito
O Banco opera um sistema de limites de exposição ao risco para garantir o desenvolvimento de uma carteira adequadamente 
diversificada. O Banco gere o risco de crédito de acordo com o limite global de exposição ao risco por país (combinação da carteira 
garantida por Estados soberanos e da carteira não garantida por Estados soberanos), assegurando que, no conjunto, o limite total 
de exposição ao risco aplicável a qualquer país não excede 15% do capital de risco total do Banco. Este limiar e outros factores que 
determinam a definição dos limites por país encontram-se claramente descritos na estrutura de adequação do capital do Banco.

No quadro revisto de adequação do capital e de gestão da exposição ao risco, aprovado pelo Conselho em Maio de 2011, 
a definição de um limite global de concentração por país de 15% (da totalidade do capital de risco do Banco) teve por objectivo 
permitir uma diversificação adequada da carteira do Banco. 

A exposição ao risco de crédito da carteira não garantida por Estados soberanos é também gerida através do acompanhamento 
periódico do limite de exposição ao risco de determinadas indústrias/sectores, investimentos de capital e devedores individuais. 
Adicionalmente, o Banco geralmente exige um conjunto de cauções (fianças e/ou garantias) por parte dos patrocinadores do 
projecto, que se destinam a reduzir parcialmente o risco de crédito dos créditos directos ao sector privado.

3) Risco de crédito da contraparte
No decurso normal da sua actividade, e para além do seu desenvolvimento relacionado com a exposição, o Banco utiliza 
diversos instrumentos financeiros para satisfazer as necessidades daqueles que lhe solicitam empréstimos, procurando gerir a 
sua exposição às flutuações nas taxas de juro e de câmbio e investindo temporariamente os seus recursos líquidos antes dos 
desembolsos. Todos esses instrumentos financeiros envolvem, em graus diversos, o risco de a contraparte na transacção ser 
incapaz de cumprir as suas obrigações para com o Banco. Tendo em conta a natureza da actividade do Banco, não é possível 
eliminar completamente o risco de crédito da contraparte; contudo, o Banco minimiza este risco realizando transacções no 
âmbito de um quadro prudencial de contrapartes aprovadas e estabelecendo normas de notação de crédito mínima, limites 
de exposição e medidas de mitigação do risco de crédito da contraparte.

As contrapartes são obrigadas a cumprir os requisitos de notação de crédito mínima do Banco, sendo aprovadas pelo Vice-
Presidente da divisão financeira do Banco. Para as operações realizadas na moeda local, são permitidos limites de notação 
de crédito mínima menos restritos, a fim de proporcionar uma disponibilidade adequada de oportunidades de investimento 
e de contrapartes em derivados para a implementação de estratégias de gestão do risco adequadas. O CGAP aprova as 
contrapartes classificadas abaixo do nível de notação mínima.

As contrapartes podem ser classificadas como contrapartes em operações de investimento, contrapartes em derivados 
e contrapartes em operações de negociação. A conformidade das suas notações com critérios definidos é monitorizada de perto.

O Banco exige que as contrapartes em operações de negociação tenham uma notação de crédito de curto prazo mínima de 
A-2/P-2/F-2 para transacções liquidadas em condições de entrega contra pagamento (DVP) e uma notação de crédito de 
longo prazo mínima de A/A2 para transacções liquidadas sem DVP.

O quadro seguinte apresenta de forma detalhada as notações de crédito mínimas para as contrapartes de investimento autorizadas:

Maturidade

6 meses 1 ano 5 anos 10 anos 15 anos 30 anos

Estado A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Organismos do Estado e entidades supranacionais A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Bancos A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Sociedades, incluindo instituições financeiras não bancárias A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Títulos Garantidos por Créditos Hipotecários (MBS)/  
 Títulos Garantidos por Activos (ABS)

AAA
Maturidade legal máxima de 50 anos para ABS/MBS com a garantia subjacente proveniente do 
Reino Unido e maturidade legal máxima de 40 anos para os restantes ABS/MBS. A vida média 

ponderada máxima de todos os ABS/MBS na data de aquisição não pode exceder 5 anos.

O Banco também pode investir em fundos mutualistas do mercado monetário com uma notação de crédito mínima de AA-/
Aa3 e estabelecer acordos de recompra de títulos caucionados.
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O Banco utiliza derivados na gestão da sua carteira de créditos contraídos e para efeitos de gestão de activos e passivos. 
Em regra, antes de realizar quaisquer transacções, o Banco realiza um contrato-quadro da ISDA (International Swaps and 
Derivatives Association) e um contrato de compensação com as suas contrapartes em operações com derivados. Às contrapartes 
em operações com derivados exige-se que sejam classificadas com notação de AA-/Aa3 por pelo menos duas agências de 
notação aprovadas, ou de A/A3 para as contrapartes com as quais o Banco tenha estabelecido um contrato cambial colateral. 
As contrapartes com uma notação inferior podem ser utilizadas excepcionalmente para transacções em moeda local. Estas 
contrapartes carecem de aprovação do CGAP. As transacções aprovadas com as contrapartes em derivados incluem swaps, 
contratos forward, opções e outros derivados negociados no mercado de balcão.

Trocas diárias de garantias permitem ao Banco manter as suas exposições líquidas em níveis aceitáveis. Os quadros infra 
apresentam as exposições do Banco a derivados e os seus perfis de notação de crédito:

Derivados Perfil de risco de crédito da exposição líquida

Valor nocional Justo valor* Exposição líquida* AAA AA+ a AA- A+ e inferior

2016 12.607 503 32 0% 25% 75%

2015 12.408 663 68 0% 70% 30%

2014 16.882 565 132 0% 90% 10%

2013 15.898 544 134  0% 90% 10%

2012 15.209 1.047 109 0% 54% 46%

2011 15.393 1.192 146 0% 68% 32%

* Justo valor líquido de garantias. 
** Após recepção de garantias em numerário ou títulos. 

Os activos e passivos financeiros sujeitos a compensação e os contratos-quadro de compensação executáveis encontram-se 
resumidos a seguir:

Activos financeiros sujeitos a compensação, contratos-quadro de compensação executáveis 
e acordos semelhantes

(milhões de UC)

Montantes brutos de 
activos financeiros 

reconhecidos

Montantes brutos de 
passivos financeiros 

reconhecidos 
compensados na 
demonstração de 

posição financeira

Montantes brutos de 
activos financeiros 

apresentados na 
demonstração de 

posição financeira

Montantes relacionados não 
compensados na demonstração 

de posição financeira

Montante  
líquido

Instrumentos 
financeiros

Garantias  
recebidas

2016 935 (432) 503 - (520) (17)

2015 1.362 (699) 663 - (627) 36

2014 902 (337) 565 - (455) 110

2013 654 (110) 544 - (408) 136

Passivos financeiros sujeitos a compensação, contratos-quadro de compensação 
executáveis e acordos semelhantes

(milhões de UC)

Montantes brutos de 
passivos financeiros 

reconhecidos

Montantes 
brutos de activos 

financeiros  
reconhecidos 

compensados na 
demonstração de 

posição financeira

Montantes brutos de 
passivos financeiros 

apresentados na 
demonstração de 

posição financeira

Montantes relacionados não 
compensados na demonstração de 

posição financeira

Montante  
líquido

Instrumentos 
financeiros

Garantias 
monetárias 

comprometidas

2016 538 (396) 142 - - 142

2015 526 (228) 298 - - 298

2014 704 (419) 285 - - 285

2013 880 (290) 590 - 3 593
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Para além dos requisitos mínimos de notação das contrapartes derivadas, o Banco opera uma estrutura de limites à exposição, 
baseada na notação de crédito e na dimensão das diferentes contrapartes, sujeita a um máximo de 12% do total de capital 
de risco (capital próprio e reservas) do Banco para com uma única contraparte. As exposições ao crédito de cada contraparte 
são agregadas em todos os instrumentos, através da metodologia da potencial futura exposição do Banco de Compensações 
Internacionais (BIS) e comparadas regularmente com os limites de crédito do Banco, depois de considerados os benefícios 
de eventuais cauções.

Como se pode ver no quadro seguinte, a exposição ao risco de crédito da carteira de investimento e de derivados associados 
continua a ser dominada por contrapartes com notações elevadas. 

Perfil do risco de crédito da carteira de investimentos

AAA AA+ a AA- A+ e inferior

2016 45% 38% 17%

2015 44% 45% 11%

2014 48% 50% 2%

2013 51% 44%   5%

2012 62% 31%   7%

2011 58% 33%   9%

Para cobrir potenciais perdas inesperadas relacionadas com o crédito, devidas a acontecimentos extremos e não previsíveis, 
o Banco mantém um mecanismo conservador em termos de capital de risco para atenuar os riscos de crédito da contraparte, 
de acordo com os padrões actuais do BIS. No final de Dezembro de 2016, o capital de risco da carteira de crédito a contrapartes 
do Banco, incluindo todos os investimentos e instrumentos derivados, absorvia 3% das fontes de capital de risco totais 
presentes no balanço do Banco.

Risco de Liquidez
O risco de liquidez constitui a perda potencial resultante de uma liquidez insuficiente para satisfazer atempadamente as 
necessidades de fluxos de caixa. O risco de liquidez surge quando existe uma discrepância de maturidade entre os passivos 
e os activos. O principal objectivo de gestão, por parte do Banco, do risco de liquidez consiste em reter recursos líquidos 
suficientes para lhe permitir satisfazer todas as eventuais necessidades de fluxos de caixa para o período rotativo de um ano 
sem financiamento adicional dos mercados de capitais a longo prazo. Para minimizar esse risco, o Banco mantém um nível 
de liquidez mínimo prudencial baseado nas necessidades monetárias líquidas projectadas para um período rotativo de um 
ano. O nível de liquidez mínimo prudencial é actualizado trimestralmente e calculado através da soma de quatro componentes: 
1) pagamentos do serviço da dívida a um ano; 2) desembolsos de créditos concedidos líquidos projectados para o período de 
1 ano (créditos concedidos desembolsados líquidos de reembolsos) se forem superiores a zero; 3) garantias equivalentes ao 
valor dos créditos; e 4) investimentos de capital não desembolsados.

Para alcançar um equilíbrio entre a geração de retornos de investimento adequados e a retenção de títulos que podem ser 
facilmente vendidos por dinheiro, se necessário, o Banco divide a sua carteira de investimento em tranches com diferentes 
objectivos e valores de referência de liquidez. A carteira principal de liquidez (carteira operacional) do Banco é investida em 
títulos com elevada liquidez que podem ser rapidamente vendidos, se necessário, para satisfazer as necessidades de liquidez 
de curto prazo do Banco. Os eventuais resgates de swaps e de empréstimos contraídos com opções embutidas estão 
incluídos no cálculo da dimensão da tranche operacional de liquidez. Para além da carteira principal, o Banco mantém uma 
segunda tranche de liquidez (a carteira prudencial) que é investida também em títulos com liquidez relativa para cobrir as suas 
necessidades de fluxos de caixa operacionais de médio prazo previstas. Uma terceira tranche de liquidez, financiada pelos 
recursos de capital do Banco, é mantida numa carteira de títulos de rendimento fixo destinada a recolher fluxos de caixa 
contratuais com o objectivo de estabilizar o rendimento líquido do Banco. Na determinação do seu nível de liquidez mínimo 
prudencial, o Banco inclui numerário, depósitos e títulos em todos os investimentos em títulos de tesouro, com coeficientes 
de redução ("haircuts") apropriados baseados na classe dos activos e na notação de crédito.
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Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a estrutura da maturidade contratual dos passivos financeiros e dos pagamentos 
futuros de juros era a seguinte:

Estrutura da maturidade contratual dos passivos financeiros e dos pagamentos futuros 
de juros em 31 de Dezembro de 2016

(milhares de UC)

Valor 
contabilístico

Fluxos 
de caixa 

contratuais
Um ano 

ou menos

Mais de 
um ano e 
menos de 
dois anos

Mais de 
dois anos e 

menos de 
três anos

Mais de 
três anos e 

menos de 
quatro anos

Mais de 
quatro anos 
e menos de 
cinco anos

Mais de 
cinco anos

Passivos financeiros com derivados  

Passivos derivados (365.931) 988.736 253.875 329.646 12.801 18.836 127.134 246.444

Empréstimos inscritos pelo justo valor 20.007.612 21.892.312 4.360.504 5.166.708 3.346.191 1.975.721 2.166.528 4.876.660

19.641.681 22.881.048 4.614.379 5.496.354 3.358.992 1.994.557 2.293.662 5.123.104

Passivos financeiros sem derivados

Credores 1.615.988 1.615.988 1.615.988 - - - - -

Empréstimos inscritos pelo custo 
amortizado 636.538 924.405 54.003 80.270 218.301 47.948 156.554 367.329

2.252.526 2.540.393 1.669.991 80.270 218.301 47.948 156.554 367.329

Total de passivos financeiros 21.894.207 25.421.441 6.284.370 5.576.624 3.577.293 2.042.505 2.450.216 5.490.433

Representado por:

Passivos derivados (365.931) 988.736 253.875 329.646 12.801 18.836 127.134 246.444

Credores 1.615.988 1.615.988 1.615.988 - - - - -

Empréstimos Contraídos 20.644.150 22.816.717 4.414.507 5.246.978 3.564.492 2.023.669 2.323.082 5.243.989

Estrutura da maturidade contratual dos passivos financeiros e dos pagamentos futuros 
de juros em 31 de Dezembro de 2015

(milhares de UC)

Valor 
contabilístico

Fluxos 
de caixa 

contratuais
Um ano 

ou menos

Mais de 
um ano e 
menos de 
dois anos

Mais de 
dois anos e 

menos de 
três anos

Mais de 
três anos e 

menos de 
quatro anos

Mais de 
quatro anos 
e menos de 
cinco anos

Mais de 
cinco anos

Passivos financeiros com derivados  

Passivos derivados 355.533 1.208.547 204.407 273.183 288.556 54.209 7.223 380.969 

Empréstimos inscritos pelo justo valor 15.851.251 17.045.076 4.011.338 3.369.892 3.237.750 1.223.042 1.339.325 3.863.729 

16.206.784 18.253.623 4.215.745 3.643.075 3.526.306 1.277.251 1.346.548 4.244.698 

Passivos financeiros sem derivados

Credores 1.332.383 1.332.383 1.332.383 - - - - -

Empréstimos inscritos pelo custo 
amortizado 598.014 943.594 58.795 59.793 71.854 213.010 41.603 498.539 

1.930.397 2.275.977 1.391.178 59.793 71.854 213.010 41.603 498.539 

Total de passivos financeiros 18.137.181 20.529.600 5.606.923 3.702.868 3.598.160 1.490.261 1.388.151 4.743.237 

Representado por:

Passivos derivados 355.533 1.208.547 204.407 273.183 288.556 54.209 7.223 380.969 

Credores 1.332.383 1.332.383 1.332.383 - - - - - 

Empréstimos contraídos 16.449.265 17.988.670 4.070.133 3.429.685 3.309.604 1.436.052 1.380.928 4.362.268 
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Risco cambial
O risco cambial constitui a perda potencial resultante de movimentações adversas das taxas de câmbio estrangeiras no mercado. 
Para promover um crescimento estável em termos de capacidade de assunção de risco, o principal objectivo do Banco em matéria 
de gestão do risco cambial é proteger o seu capital de risco do risco de conversão devido a flutuações nas taxas de câmbio 
estrangeiras através da correspondência da composição cambial dos seus activos líquidos com a composição cambial do DSE 
(UC). O Acordo de Constituição do Banco proíbe-lhe explicitamente exposições cambiais directas, obrigando a que os passivos 
em determinada moeda sejam cobertos com activos na mesma moeda. Este objectivo é alcançado principalmente através da 
retenção ou da concessão, sob a forma de créditos, dos montantes resultantes dos empréstimos contraídos (após actividades 
de "swap"), nas mesmas moedas em que estes empréstimos foram contraídos (após actividades de "swap"). Para evitar criar 
novas discrepâncias cambiais, o Banco exige que os seus mutuários amortizem os seus créditos nas moedas desembolsadas.

Como grande parte do seu balanço é financiada por recursos de capital, relatados em Unidades de Conta (equivalente ao 
Direito de Saque Especial), o Banco detém uma posição de activos líquidos potencialmente expostos ao risco de conversão 
quando as taxas de câmbio flutuam. O Banco mantém uma política de minimização da variação potencial da sua riqueza líquida 
medida em Unidades de Conta, através da correspondência, na medida do possível, da composição cambial dos seus activos 
líquidos com o cabaz de moedas do DSE (Unidade de Conta). Em conformidade com a política de gestão do risco cambial 
do Banco, as transacções cambiais à vista são lançadas de modo a realinhar os activos líquidos com o cabaz de moedas do 
DSE sempre que houver um desalinhamento ou revisão da composição cambial do DSE.

O Banco também cobre a sua exposição aos movimentos adversos registados nas taxas de câmbio estrangeiras nas suas 
despesas administrativas. A distribuição das moedas utilizadas nas despesas administrativas recorrentes do Banco revela uma 
concentração elevada de despesas em euros, dólares americanos e francos CFA.

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a posição cambial líquida era a seguinte:

Posição cambial líquida em 31 de Dezembro de 2016

(Montantes em milhares de UC)

Euro
Dólar  

americano
Iene  

japonês
Libra 

esterlina
Yuan  

chinês Outros Subtotal
Unidades 
de Conta Total

Activos   
Caixa (22.274) 8.070 108.264 11.419 15.138 1.186.480 1.307.097 (276) 1.306.821
Obrigações à vista - - - - - 3.801 3.801 - 3.801
Investimentos – mensurados pelo 
justo valor (a) 1.804.194 3.953.857 663 81.101 96.135 184.021 6.119.971 - 6.119.971
Investimentos inscritos pelo custo 
amortizado 1.243.303 1.697.626 333.573 500.490 701.621 - 4.476.613 - 4.476.613
Instrumentos não negociáveis na 
conta de capital - 159 - - - - 159 - 159
Devedores 573.615 357.976 49.354 40.230 7.796 (485.518) 543.453 380 543.833
Créditos concedidos 6.287.204 7.479.165 184.803 1.821 - 1.224.261 15.177.254 - 15.177.254
Participações de capital 62.101 578.032 - - - 17.137 657.270 62.105 719.375
Outros títulos - - - - - 54.358 54.358 - 54.358
Outros activos - - - - - - - 97.690 97.690

9.948.143 14.074.885 676.657 635.061 820.690 2.184.540 28.339.976 159.899 28.499.875
Passivos 
Credores (508.280) 964.470 (106.665) (296) (42.813) (1.371.269) (1.064.853) (551.135) (1.615.988)
Empréstimos Contraídos (1.076.659) (14.008.695) (1.360.065) (231.353) - (3.967.378) (20.644.150) - (20.644.150)
"Swaps" cambiais sobre os 
empréstimos contraídos e 
respectivos derivados (b) (6.133.791) 2.444.593 1.606.189 231.361 - 2.217.579 365.931 - 365.931

(7.718.730) (10.599.632) 139.459 (288) (42.813) (3.121.068) (21.343.072) (551.135) (21.894.207)
Posição cambial do capital em 31 
de Dezembro de 2016 2.229.413 3.475.253 816.116 634.773 777.877 (936.528) 6.996.904 (391.236) 6.605.668

% do subtotal  31,86 49,67 11,66 9,07 11,12 (13,38) 100,00 - 100,00 
Composição do DSE em 31 de 
Dezembro de 2016  30,33 43,34 7,58 7,87 10,89 - 100,00  - 100,00 

(a) Os investimentos mensurados pelo justo valor incluem:
  Investimentos mensurados pelo justo valor 6.113.428 
  Activos derivados 10.736 
  Passivos derivados (4.193)
 Montante por conta da posição cambial líquida 6.119.971 

(b) Os swaps cambiais sobre os créditos obtidos incluem:
  Activos derivados 1.223.012 
  Passivos derivados (857.081)
  Swaps líquidos sobre empréstimos contraídos por conta  

da posição cambial líquida 365.931 
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Posição cambial líquida em 31 de Dezembro de 2015

(Montantes em milhares de UC)

Euro
Dólar  

americano 
Iene  

japonês
Libra 

esterlina Outros Subtotal
Unidades  
de Conta Total

Activos  
Caixa (15.991) 25.320 129.584 64.217 1.023.536 1.226.666 (12.058) 1.214.608
Obrigações à vista - - - - 3.801 3.801 - 3.801
Investimentos – mensurados pelo justo valor (a) 1.480.065 2.827.398 610 109 140.283 4.448.465 - 4.448.465
Investimentos inscritos pelo custo amortizado 1.292.019 1.644.454 290.275 731.148 - 3.957.896 - 3.957.896
Instrumentos não negociáveis na conta de capital - 271 - - - 271 - 271
Devedores 574.445 313.087 35.694 44.297 (467.135) 500.388 (10.851) 489.537
Créditos concedidos 5.282.346 6.595.194 223.612 2.437 844.795 12.948.384 - 12.948.384
Participações de capital 57.394 546.916 - - 36.707 641.017 62.251 703.268
Outros títulos - - - - 46.423 46.423 - 46.423
Outros activos - - - - - - 93.559 93.559

8.670.278 11.952.640 679.775 842.208 1.628.410 23.773.311 132.901 23.906.212
Passivos 
Credores (320.978) 649.442 (116.153) (382) (1.541.760) (1.329.831) (2.552) (1.332.383)
Empréstimos contraídos (118.753) (10.667.526) (1.246.405) (375.256) (4.041.325) (16.449.265) - (16.449.265)
"Swaps" cambiais sobre os empréstimos contraídos 
e respectivos derivados (b) (5.878.141) 1.504.874 1.540.166 375.782 2.812.852 355.533 - 355.533

(6.317.872) (8.513.210) 177.608 144 (2.770.233) (17.423.563) (2.552) (17.426.115)
Posição cambial do capital em 
31 de Dezembro de 2015 2.352.406 3.439.430 857.383 842.352 (1.141.823) 6.349.748 130.349 6.480.097

% do subtotal 37,05 54,16 13,50 13,27 (17,98) 100,00 - 100,00
Composição do DSE em 31 de Dezembro de 2015 33,24 47,64 7,24 11,87 - 100,00 - 100,00

(a) Os investimentos mensurados pelo justo valor incluem:
  Investimentos mensurados pelo justo valor 4.434.365
  Activos derivados 17.750
  Passivos derivados (3.650)
 Montante por conta da posição cambial líquida 4.448.465

(b) Os swaps cambiais sobre os créditos obtidos incluem:
  Activos derivados 1.436.875
  Passivos derivados (1.081.342)
  Swaps líquidos sobre empréstimos contraídos por conta  

da posição cambial líquida 355.533

Análise da Sensibilidade ao Risco Cambial
Tal como descrito na secção anterior, o Banco gere a sua exposição ao risco cambial fazendo corresponder, na medida do 
possível, a composição cambial dos seus activos líquidos com o cabaz de moedas do DSE. O DSE é composto por um 
conjunto de quatro moedas: o dólar americano, o euro, o iene japonês e a libra esterlina. O peso de cada moeda no cabaz 
é determinado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) a cada cinco anos, tendo a última revisão entrado em vigor em 1 de 
Janeiro de 2011, com base no valor das exportações de bens e serviços e nas reservas internacionais. Com efeitos a partir de 
1 de Outubro de 2016, o FMI aprovou formalmente a inclusão do Yuan Renminbi Chinês (CNY) em Direitos de Saque Especiais 
(SDR), com um peso de 10,92 por cento. A taxa do DSE representa a soma de montantes específicos das quatro moedas do 
cabaz, calculados em dólares americanos, com base nas cotações das taxas de câmbio às 12h00 de cada dia no mercado 
de Londres.

Os riscos cambiais derivam da incerteza acerca do potencial movimento futuro das taxas de câmbio entre estas moedas, 
por um lado, e entre as taxas de câmbio das moedas do DSE e outras moedas não DSE (principalmente moedas africanas) 
utilizadas pelo Banco, por outro lado. A este respeito, o Banco efectua uma análise de sensibilidade anual dos resultados de 
conversão dos seus activos líquidos relativamente ao movimento das diferentes taxas de câmbio. A análise consiste numa 
série de cenários em que as taxas de câmbio entre o dólar americano e as outras moedas DSE e africanas são alargadas com 
margens elevadas (apreciação/depreciação de 10%).

Os quadros a seguir apresentados ilustram a sensibilidade dos activos líquidos do Banco às flutuações cambiais devido 
a movimentos na taxa de câmbio das moedas do cabaz do DSE em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, respectivamente. 
A análise da sensibilidade apresentada assume uma apreciação/depreciação de 10% individual para cada moeda do cabaz, 
em relação ao dólar americano. Devido a uma alteração moderada nos activos expressos em moedas africanas, o quadro 
também inclui o efeito de uma apreciação/depreciação de 10% em cada moeda africana em relação ao DSE. Tendo em conta 
os diferentes cenários, a estratégia de gestão do risco cambial do Banco apresenta uma alteração mínima nos activos líquidos 
em resultado de discrepâncias cambiais.
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Sensibilidade dos activos líquidos do Banco às flutuações cambiais 
em 31 de Dezembro de 2016

(Montantes em milhares de UC)

Dólar  
americano Euro

Iene  
japonês

Libra 
esterlina

Yuan  
chinês

Outras 
moedas

Activos  
líquidos

Alteração 
nos ganhos/

(perdas) 
de activos 

líquidos

Alteração 
nos pontos 

base da 
totalidade 

dos activos 
líquidos

Activos líquidos resultantes 
de uma apreciação de 10% 
em relação ao dólar americano   

Euro 2.888,41 2.139,77 482,48 512,20 709,01 2,94 6.734,83 (3,96)  6pbs 

Libra esterlina 2.952,89 1.988,67 493,25 576,00 724,84 2,94 6.738,61 (0,18)  0pb 

Iene japonês 2.953,76 1.989,26 542,74 523,79 725,06 2,94 6.737,55 (1,24)  2pbs 

CNY 2.944,03 1.982,71 491,78 522,07 794,94 2,94 6.738,46 (0,33)  0pb

Activos líquidos resultantes 
de uma apreciação de 10% 
em cada moeda africana 
em relação ao DSE 2.976,11 2.004,31 497,13 527,76 730,54 3,24 6.739,09 0,29  0pb

Activos líquidos resultantes de 
uma depreciação de 10% em 
relação ao dólar americano

Euro 3.060,59 1.873,82 511,24 542,74 751,28 2,94 6.742,61 3,82  6pbs 

Libra esterlina 2.997,53 2.018,74 500,71 483,23 735,80 2,94 6.738,96 0,17  0pb

Iene japonês 2.996,72 2.018,19 455,07 531,41 735,60 2,94 6.739,94 1,15  2pbs 

CNY 2.944,03 1.982,71 491,78 522,07 794,94 2,94 6.738,46 (0,33)  0pb

Activos líquidos resultantes 
de uma depreciação de 10% 
em cada moeda africana 
em relação ao DSE 2.976,11 2.004,31 497,13 527,76 730,54 2,68 6.738,52 (0,27)  0pb

Pressupostos

Activos líquidos de base 2.976,11 2.004,31 497,13 527,76 730,54 2,94 6.738,79 

Peso da moeda 0,58 0,39 11,90 0,09 1,02 

Taxa de câmbio de base 1,34 1,27 157,28 1,09 9,34   
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Sensibilidade dos activos líquidos do Banco às flutuações cambiais em 31 de Dezembro 
de 2015

(Montantes em milhares de UC)

Dólar  
americano Euro

Iene 
japonês

Libra 
esterlina

Outras 
moedas

Activos  
líquidos

Alteração 
nos ganhos/

(perdas) 
de activos 

líquidos

Alteração 
nos pontos 

base da 
totalidade 

dos activos 
líquidos

Activos líquidos resultantes de uma apreciação 
de 10% em relação ao dólar americano   

Euro 3.025,41 2.281,88 504,80 749,60 14,13 6.575,82 (3,48)  5pbs 

Libra esterlina 3.089,29 2.118,24 515,46 841,97 14,13 6.579,09 (0,22)  0pb 

Iene japonês 3.103,28 2.127,82 569,58 768,89 14,13 6.583,70 4,39 7pbs 

Activos líquidos resultantes de uma apreciação 
de 10% em cada moeda africana em relação 
ao DSE 3.125,84 2.143,30 521,56 774,48 15,54 6.580,72 1,41  2pbs 

Activos líquidos resultantes de 
uma depreciação de 10% em relação 
ao dólar americano

Euro 3.223,10 2.009,08 537,79 798,58 14,13 6.582,68 3,37  5pbs 

Libra esterlina 3.159,82 2.166,60 527,23 711,73 14,13 6.579,51 0,20  0pb 

Iene japonês 3.146,64 2.157,56 477,30 779,63 14,13 6.575,26 (4,04)  6pbs 

Activos líquidos resultantes de uma 
depreciação de 10% em cada moeda 
africana em relação ao DSE 3.125,84 2.143,30 521,56 774,48 12,84 6.578,02 (1,28)  2pbs 

Pressupostos

Activos líquidos de base 3.125,84 2.143,30 521,56 774,48 14,13 6.579,31 

Peso da moeda 0,66 0,42 12,10 0,11 

Taxa de câmbio de base 1,38 1,27 166,41 0,94 

Risco de taxa de juro
A sensibilidade do Banco ao risco de taxa de juro é composta por dois elementos:

1.  a sensibilidade da margem de juro entre a taxa ganha pelo Banco através dos seus activos e o custo dos empréstimos 
contraídos que financiam esses activos; e

2.  a sensibilidade do rendimento dos activos financiados por recursos de capital a alterações nas taxas de juro.

O Banco tem como principal objectivo de gestão do risco de taxa de juro uma margem de juro líquida globalmente estável, que 
não seja demasiado sensível a flutuações acentuadas nas taxas de juro do mercado, mas que consiga responder adequadamente 
às tendências gerais do mercado.
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A posição em risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, era a seguinte:

Posição em risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2016

(milhares de UC)

Um ano 
ou menos

Mais de 
um ano e 
menos de 
dois anos

Mais de 
dois anos e 

menos de 
três anos

Mais de 
três anos e 

menos de 
quatro anos

Mais de 
quatro anos 
e menos de 
cinco anos

Mais de 
cinco anos

Fundos que 
não pagam 

juros Total

Activos  

Caixa 1.306.821 - - - - - - 1.306.821

Obrigações à vista 3.801 - - - - - - 3.801

Investimentos em títulos do tesouro (a) 6.465.731 476.660 389.650 373.290 389.710 2.448.360 53.183 10.596.584

Instrumentos não negociáveis na conta 
de capital 78 56 25 - - - - 159

Devedores 803.290 - - - - - (259.457) 543.833

Créditos concedidos – desembolsados 
e vincendos 12.529.090 314.639 314.617 463.311 306.108 1.422.392 (1.710) 15.348.447

Créditos cobertos – ajustamento  
pelo justo valor - - - - - - 80.230 80.230

Imparidade acumulada para perdas com 
créditos - - - - - - (251.423) (251.423)

Participações de capital - - - - - - 719.375 719.375

Outros títulos 54.358 - - - - - - 54.358

Outros activos - - - - - - 97.690 97.690

21.163.169 791.355 704.292 836.601 695.818 3.870.752 437.888 28.499.875

Passivos

Credores (1.615.988) - - - - - - (1.615.988)

Créditos contraídos (b) (20.201.789) (199) (40.832) (217) (3.832) (127.029) 95.679 (20.278.219)

Swaps de cobertura global (124.628) 104.885 - - 4.458 15.285 - -

(21.942.405) 104.686 (40.832) (217) 626 (111.744) 95.679 (21.894.207)

Posição do Risco de Taxa de Juro 
em 31 de Dezembro de 2016* (779.236) 896.041 663.460 836.384 696.444 3.759.008 533.567 6.605.668

* A posição do risco de taxa de juro representa o capital próprio.

(a) Os investimentos em títulos do tesouro incluem:

  Investimentos em títulos do tesouro 10.590.041

  Activos derivados – investimentos 10.736

  Passivos derivados – investimentos (4.193)

 Montante por conta de risco de taxa de juro 10.596.584

(b) Os créditos contraídos incluem:

  Empréstimos contraídos 20.644.150

  Activos derivados – empréstimos contraídos (1.223.012)

  Passivos derivados – empréstimos contraídos 857.081

 Créditos contraídos líquidos por conta de risco de taxa de juro 20.278.219
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Posição em risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2015

(milhares de UC)

Um ano 
ou menos

Mais de 
um ano e 
menos de 
dois anos

Mais de 
dois anos e 

menos de 
três anos

Mais de 
três anos e 

menos de 
quatro anos

Mais de 
quatro anos 
e menos de 
cinco anos

Mais de 
cinco anos

Fundos que 
não pagam 

juros Total

Activos  

Caixa 1.214.608 - - - - - - 1.214.608

Obrigações à vista 3.801 - - - - - - 3.801

Investimentos em títulos do tesouro (a) 4.766.881 328.160 485.050 358.020 354.090 2.086.200 27.960 8.406.361

Instrumentos não negociáveis na conta 
de capital 102 76 54 39 - - - 271

Devedores 718.117 - - - - - (228.580) 489.537

Créditos concedidos – desembolsados 
e vincendos 10.106.076 342.051 313.425 345.122 307.063 1.658.181 (1.525) 13.070.393 

Créditos cobertos – ajustamento  
pelo justo valor - - - - - - 79.837 79.837

Imparidade acumulada para perdas 
com créditos - - - - - - (201.846) (201.846)

Participações de capital - - - - - - 703.268 703.268

Outros títulos 46.423 - - - - - - 46.423

Outros activos - - - - - - 93.559 93.559

16.856.008 670.287 798.529 703.181 661.153 3.744.381 472.673 23.906.212

Passivos

Credores (1.332.383) - - - - - - (1.332.383)

Créditos contraídos (b) (15.978.687) (203) (203) (36.840) (219) (100.145) 22.565 (16.093.732)

Swaps de cobertura global (221.279) 100.977 101.752 - - 18.550 - -

(17.532.349) 100.774 101.549 (36.840) (219) (81.595) 22.565 (17.426.115)

Posição em risco de taxa  
de juro em 31 de Dezembro de 2015* (676.341) 771.061 900.078 666.341 660.934 3.662.786 495.238 6.480.097

* A posição do risco de taxa de juro representa o capital próprio.

(a) Os investimentos em títulos do tesouro incluem:

  Investimentos em títulos do tesouro 8.392.261

  Activos derivados – investimentos 17.750

  Passivos derivados – investimentos (3.650)

 Montante por conta de risco de taxa de juro 8.406.361

(b) Os créditos contraídos incluem:

  Empréstimos contraídos 16.449.265

  Activos derivados – empréstimos contraídos (1.436.875)

  Passivos derivados – empréstimos contraídos 1.081.342

 Créditos contraídos líquidos por conta de risco de taxa de juro 16.093.732

Risco de Taxa de Juro sobre os Activos Financiados por Dívida
Dois terços dos activos do Banco, sensíveis a taxa de juro, são financiados por dívida. O Banco procura gerar uma margem 
de juro líquida estável para os activos financiados por dívida através da correspondência das características da taxa de juro 
de cada classe de activos com as dos correspondentes passivos.

Em 1990, o Banco passou a oferecer créditos a "taxa variável". A taxa de juro destes créditos é redefinida semestralmente com base 
no custo médio de uma "pool" dedicada dos empréstimos contraídos pelo Banco. Estas pools são financiadas por empréstimos 
contraídos com taxa fixa e taxa flutuante, a fim de oferecer aos mutuários taxas de juro globalmente estáveis, que detectam alterações 
nas taxas de juro do mercado gradualmente. O custo da formulação de passagem dos fundos, incorporado nas taxas cobradas 
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sobre os créditos concedidos pelo Banco com base na pool, tradicionalmente ajudou a minimizar a sensibilidade da taxa de juro da 
margem de juro líquida desta parte da sua carteira de créditos. Perante a menor procura deste produto em detrimento de créditos 
com base no mercado, o Banco está a gerir cuidadosamente a descontinuação gradual das referidas pools de financiamento.

Desde 1997, o Banco concede empréstimos com taxa fixa e com taxa variável, cuja taxa de juro está directamente associada 
às taxas de juro do mercado (créditos concedidos com base no mercado). Nos produtos de concessão de crédito com base 
no mercado, a margem de juro líquida do Banco é preservada através da utilização de swaps para alinhar a sensibilidade da 
taxa de juro dos créditos concedidos com a do financiamento subjacente do Banco (taxa variável Libor a seis meses). O Banco 
também pode proporcionar aos mutuários produtos de gestão do risco, como "swaps", para modificar a moeda e os termos 
da taxa de juro dos seus produtos de créditos concedidos com base no mercado. Embora retenha os riscos de crédito dos 
mutuários, o Banco elimina o risco de mercado associado aos créditos concedidos através destes produtos de gestão do 
risco, reduzindo ao mesmo tempo os riscos de mercado com uma contraparte de derivados autorizada.

Relativamente à carteira de activos líquidos financiados por empréstimos contraídos, o Banco protege a sua margem de juro 
líquida, gerindo os seus investimentos dentro dos limites em torno de valores de referência que replicam as características 
da taxa de juro do financiamento subjacente para cada tranche da carteira. A carteira de activos líquidos financiados por 
empréstimos contraídos está actualmente dividida em duas tranches por forma a reflectir os diferentes objectivos da actividade 
e o financiamento subjacente. A parte nuclear da carteira de investimento é mantida conforme com a política de liquidez do 
Banco e utiliza como referência uma taxa flutuante Libor a seis meses. A carteira de liquidez operacional é gerida para satisfazer 
as necessidades operacionais de fluxo de caixa projectadas e utiliza como referência uma taxa flutuante Libor a um mês.

O Banco diversifica as fontes do seu financiamento com a emissão de dívida em diferentes mercados e instrumentos. A não 
ser que seja necessário financiamento a taxa fixa para um dos seus produtos de crédito concedido com base na pool, o 
Banco protege a sua margem de juro líquida com o swap simultâneo de todos os novos empréstimos contraídos para taxas 
flutuantes numa das moedas activas do Banco com referência a uma taxa Libor padrão a seis meses. Quando o Banco emite 
dívida estruturada, procede simultaneamente a um swap com termos correspondentes para criar, de forma artificial, o desejado 
financiamento com taxa flutuante Libor a seis meses. Para efeitos de gestão do risco, o financiamento exigível é considerado 
uma alternativa à emissão de dívida de curto prazo, tal como o papel comercial em euros. O Banco gere o refinanciamento 
do risco: (i) limitando o montante da dívida, que atingirá a maturidade ou que é potencialmente exigível no prazo de um ano, 
a 25% da carteira de dívida vincenda e (ii) procurando fazer corresponder a maturidade média dos créditos cotados com um 
spread fixo e empréstimos com uma duração semelhante.

Risco de Taxa de Juro sobre os Activos Financiados por Capital
A segunda principal fonte de risco de taxa de juro é a sensibilidade da taxa de juro do rendimento gerado pelo financiamento 
de uma parte significativa dos activos do Banco com recursos de capital. Estes activos são principalmente constituídos por 
créditos de taxa fixa e investimentos com uma duração de 10 anos. As mudanças ocorridas nas taxas de juro do mercado nas 
moedas dos recursos de capital do Banco (o DSE) afectam a margem de juro líquida ganha nos activos financiados por capital. 
Regra geral, taxas de juro de mercado nominal mais baixas resultam em taxas de concessão de crédito e de investimento mais 
baixas, o que, a longo prazo, reduz os ganhos nominais sobre os recursos de capital do Banco.

O Banco gere o perfil de taxa de juro dos activos financiados por recursos de capital com o objectivo de reduzir a sensibilidade da 
margem de juro líquida a flutuações nas taxas de juro do mercado. Nesse sentido, o Banco ajusta continuamente o perfil de redefinição 
dos activos financiados pelos seus recursos de capital (créditos concedidos a taxa fixa e investimentos) para corresponder a um perfil 
de redefinição de referência. O perfil de redefinição de referência é uma escala a 10 anos em que uniformemente 10% dos activos do 
Banco são financiados pelo capital e são redefinidos todos os anos. Utilizando esta referência, a margem de juro líquida do Banco sobre 
activos financiados por capital tende a acompanhar uma média móvel de dez anos de taxas de juros DSE com maturidade a 10 anos.

No final de 2015 e de 2016, o perfil global de redefinição das taxas do Banco estava estreitamente alinhado com o valor de 
referência em quase todos os ciclos anuais.

Sensibilidade da Margem de Juro Líquida
Uma deslocação paralela ascendente de 100 pontos base na curva do DSE teria dado origem, na demonstração de resultados, 
a um ganho máximo de 6,44 milhões de UC e 5,81 milhões de UC em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, respectivamente.

Sensibilidade do Justo Valor
Os movimentos nas taxas de juro também têm um impacto nos valores dos activos e passivos divulgados nas demonstrações 
financeiras pelo justo valor como lucros ou perdas. O quadro apresentado abaixo mostra o efeito de uma deslocação paralela 
na curva de rendimentos de +/-100 pontos base, de cada uma das divisas da carteira de investimentos e das carteiras de 
créditos contraídos e de derivados em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, respectivamente. Contudo, devido às baixas 
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taxas de juro na curva de rendimentos do iene japonês, a análise da sensibilidade realizada em 2016 e em 2015, aos activos 
e passivos denominados nesta moeda, reflecte uma deslocação paralela na curva de rendimentos de +/- 10 pontos base.

(milhares de UC)

Deslocação paralela ascendente Deslocação paralela descendente

2016
Ganhos/(perdas)

2015
Ganhos/(perdas)

2016
Ganhos/(perdas)

2015
Ganhos/(perdas)

Investimentos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas (12.553) (7.776) 14.229 8.808

Carteiras de empréstimos contraídos e de derivados pelo justo valor (207.193) (176.630) 189.203 172.944

Risco de Reembolso Antecipado
Para além das duas principais fontes de risco de taxa de juro, o Banco está exposto ao risco de reembolso antecipado dos 
créditos concedidos antes de 1997, aos quais o banco não pode aplicar uma penalização por reembolso antecipado. Na prática, 
o nível de reembolsos antecipados manteve-se regra geral dentro de níveis aceitáveis. Relativamente a todos os créditos com 
base no mercado, concedidos desde 1997, o Banco protege-se do risco de reembolso antecipado com a vinculação de uma 
penalização de reembolso antecipado ao custo de reaplicação dos fundos a taxas de mercado correntes. Desde 2006, os 
reembolsos antecipados anuais totais dos créditos, especialmente dos créditos concedidos antes de 1997, têm vindo a diminuir 
ao longo dos anos. Em 2016, os reembolsos antecipados ascenderam a 249,63 milhões de UC, face a 24,94 milhões de UC 
realizados em 2015. Nenhum destes reembolsos antecipados estava relacionado com créditos concedidos antes de 1997. 

Risco Operacional
Tal como todas as instituições financeiras, o Banco está exposto a riscos operacionais relacionados com os seus sistemas e funções.

Concretamente, estes riscos incluem o risco de perdas resultante de processos, recursos humanos e/ou sistemas inadequados 
ou malogrados e de situações externas susceptíveis de ter um impacto financeiro negativo ou prejudicar a sua reputação. O risco 
operacional está presente em virtualmente todas as transacções do Banco e inclui perdas atribuíveis a falhas de processos 
internos nas operações de crédito e de mercado.

O escritório do Chief Risk Officer Group (GCRO) é responsável pela gestão das actividades de risco operacional em todo 
o Banco. Tal, inclui a implementação de um Quadro Integrado de Controlo Interno (IICF) cobrindo, um Controle Interno sobre 
os Relatórios Financeiros (ICFR) com base no Quadro COSO e um Quadro de Gestão de Risco Operacional (ORM). O ICFR 
serve como forma de avaliar regularmente a eficácia e a eficiência dos controlos internos do Banco em todos os processos de 
negócio significativos com impacto nas demonstrações financeiras. No âmbito deste processo, a declaração da Administração 
relativamente à adequação dos controlos internos do relato financeiro é publicada no relatório anual do Banco.

Um ORM, por outro lado, não só aborda os riscos inerentes a outros processos de negócios não abrangidos pelo ICFR, mas 
também garante uma abordagem estruturada e bem coordenada à identificação e avaliação do risco, mitigação e controle 
de riscos, bem como relatórios de risco em todo o Banco. Ele também fornece a base para a aplicação de uma abordagem 
avançada para medir capital de risco operacional. A Estrutura de Adequação do Capital e de Gestão da Exposição ao risco do 
Banco prevê, actualmente, a reserva, como capital de risco operacional, de uma tranche de 15% dos resultados operacionais 
médios dos três exercícios precedentes, em linha com as recomendações de Basileia II em matéria de risco operacional.

Compete aos administradores de cada unidade de negócio implementar controlos adequados dos seus respectivos processos de 
negócio com base nas normas institucionais em vigor. Os administradores devem assinar a declaração de conformidade anualmente.

A conformidade com as normas institucionais é verificada por avaliações periódicas realizadas pelo Gabinete do Auditor-Geral 
do Banco. Os resultados das auditorias internas são discutidos com os dirigentes da(s) unidade(s) de negócios em causa, sendo 
facultados resumos aos administradores sénior do Banco e ao Comité de Auditoria e Finanças do Conselho de Administração.

O Banco possui igualmente um plano de contingência e continuidade de negócio que visa assegurar a continuidade das suas 
operações e proteger os interesses das partes interessadas fundamentais do Grupo do Banco, em especial, os países membros 
(mutuários e não mutuários), os detentores de obrigações e outros credores, bem como os funcionários e respectivos familiares, caso 
ocorra alguma perturbação nas suas instalações. Três organismos chave do Banco asseguram a fiscalização e a implementação 
do plano: (i) o Comité Executivo de Crise, liderado pelo Presidente do Banco, que adopta as decisões mais importantes com base 
em recomendações do Comité de Operações de Crise (OCC); (ii) o OCC, presidido pelo Vice-Presidente Executivo que acompanha 
atentamente todos os acontecimentos que afectam o Banco e aconselha as medidas necessárias para minimizar os riscos pertinentes; 
e (iii) a Unidade de continuidade de negócio (BCPU), que acompanha a implementação das decisões adoptadas e é também 
responsável pela realização dos testes periódicos da preparação global de continuidade do negócio do Banco e do seu pessoal.
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Outros elementos das práticas de gestão de riscos operacionais do Banco incluem a conformidade com o Código de Conduta 
e com as regras aplicáveis ao pessoal do Banco, o trabalho do Departamento de Integridade e Anticorrupção (DIAC) e a existência 
de uma Política de Protecção de Denunciantes. 

Nota E – Activos e passivos financeiros

Os quadros que se seguem apresentam a classificação para cada classe de activos e passivos financeiros, assim como os 
respectivos justos valores, em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015:

Análise dos Activos e Passivos Financeiros por Base de Medida

(milhares de UC)

Activos e passivos financeiros  
como lucros ou perdas

Justo valor  
como Outros 
rendimentos 

globais

Activos  
e passivos 

financeiros pelo 
custo amortizado

Valor  
contabilístico  

total
Justo  
valor31 de Dezembro de 2016

Obrigatoriamente  
pelo justo valor

Inscritos  
pelo justo valor

Caixa - - - 1.306.821 1.306.821 1.306.821 

Obrigações à vista - - - 3.801 3.801 3.801 

Investimentos em títulos do tesouro 6.113.428 - - 4.476.613 10.590.041 10.704.093 

Activos derivados 1.233.748 - - - 1.233.748 1.233.748 

Instrumentos não negociáveis na 
conta de capital - - - 159 159 159 

Devedores - - - 543.833 543.833 543.833 

Créditos concedidos 20.752 - - 15.076.272 15.097.024 15.304.475

Participações de capital - - 719.375 - 719.375 719.375 

Outros títulos - - - 54.358 54.358 54.358 

Total de activos financeiros 7.367.928 - 719.375 21.461.857 29.549.160 29.870.663

Credores - - - 1.615.988 1.615.988 1.615.988

Passivos derivados 861.274 - - - 861.274 861.274 

Empréstimos contraídos - 20.007.612 - 636.538 20.644.150 20.725.746 

Total de passivos financeiros 861.274 20.007.612 - 2.252.526 23.121.412 23.203.008 

(milhares de UC)

Activos e passivos financeiros  
como lucros ou perdas

Justo valor  
como Outros 
rendimentos 

globais

Activos  
e passivos 

financeiros pelo 
custo amortizado

Valor  
contabilístico  

total
Justo  
valor31 de Dezembro de 2015

Obrigatoriamente  
pelo justo valor

Inscritos  
pelo justo valor

Caixa - - - 1.214.608 1.214.608 1.214.608

Obrigações à vista - - - 3.801 3.801 3.801

Investimentos em títulos do tesouro 4.434.365 - - 3.957.896 8.392.261 8.538.778

Activos derivados 1.454.625 - - - 1.454.625 1.454.625

Instrumentos não negociáveis na 
conta de capital - - - 271 271 271

Devedores - - - 489.537 489.537 489.537

Créditos concedidos 20.265 - - 12.848.282 12.868.547 12.977.286

Participações de capital - - 703.268 - 703.268 703.268

Outros títulos - - - 46.423 46.423 46.423

Total de activos financeiros 5.909.255 - 703.268 18.560.818 25.173.341 25.428.597

Credores - - - 1.332.383 1.332.383 1.332.383

Passivos derivados 1.084.992 - - - 1.084.992 1.084.992

Empréstimos contraídos - 15.851.251 - 598.014 16.449.265 16.553.691

Total de passivos financeiros 1.084.992 15.851.251 - 1.930.397 18.866.640 18.971.066
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O quadro infra classifica os instrumentos financeiros do Banco inscritos pelo justo valor em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, 
em três níveis que reflectem a fiabilidade relativa das bases de mensuração, sendo o nível 1 o mais fiável. 

(milhares de UC)

Preços cotados nos 
mercados activos para 
o mesmo instrumento

Técnicas de avaliação em 
que todos os elementos 

significativos se baseiam 
em dados de mercado 

observáveis

Técnicas de avaliação em 
que algumas informações 

significativas utilizadas 
não se baseiam em dados 
observáveis nos mercados Total

 (Nível 1) (Nível 2) (Nível 3)

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Investimentos em títulos do 
tesouro

4.203.230 3.141.911 1.875.174 1.230.333 35.024 62.121 6.113.428 4.434.365

Activos derivados 6.268  6.997 1.220.056 1.444.462 7.424 3.166 1.233.748 1.454.625

Créditos concedidos - - 20.752 20.265 - - 20.752 20.265

Participações de capital 6.269 6.488 - - 713.106 696.780 719.375 703.268

Total de activos financeiros 4.215.767 3.155.396 3.115.982 2.695.060 755.554 762.067 8.087.303 6.612.523 

Passivos derivados - - 817.535 1.050.456 43.739 34.536 861.274 1.084.992

Empréstimos contraídos 13.275.578 8.904.524 6.567.675 6.787.675 164.359 159.052 20.007.612 15.851.251

Total de passivos 
financeiros 13.275.578 8.904.524 7.385.210 7.838.131 208.098 193.588 20.868.886 16.936.243

A política do Banco consiste em reconhecer as transferências do nível 3 a partir da data do evento ou alteração das circunstâncias 
que originaram a transferência.

Os investimentos cujos valores se baseiam em preços de mercado cotados em mercados activos, e que por isso se classificam 
no Nível 1, incluem participações cotadas activas, derivados negociados em bolsa, títulos de tesouro norte-americanos 
e determinadas obrigações não garantidas pelo Estado soberano norte-americano. O Banco não ajusta o preço cotado destes 
instrumentos.

Os instrumentos financeiros negociados em mercados que não são considerados activos são avaliados com base em preços 
de mercado cotados, cotações de intermediários ou fontes de fixação de preços alternativas apoiadas por dados observáveis 
são classificados no Nível 2. Estes incluem obrigações emitidas por empresas com qualidade de investimento e determinadas 
obrigações não garantidas pelo Estado soberano norte-americano, participações cotadas, derivados negociados no mercado 
de balcão e créditos convertíveis. Como os investimentos de Nível 2 incluem posições que não são negociadas em mercados 
activos e/ou estão sujeitas a restrições à sua transferência, as avaliações podem ser ajustadas para reflectir a falta de liquidez 
e/ou a impossibilidade de transferência, que se baseiam normalmente na informação disponível no mercado.

Os investimentos classificados no Nível 3 possuem um nível significativo de dados não observáveis, uma vez que são negociados 
com pouca frequência ou não são negociados. Os instrumentos do Nível 3 incluem créditos a países membros regionais, títulos 
de capital próprio e títulos de dívida das empresas, incluindo alguns activos estruturados e instrumentos garantidos por créditos 
hipotecários. Como estes títulos não têm disponíveis preços observáveis, o Banco utilizou técnicas de avaliação para derivar 
o justo valor. Contudo, conforme foi indicado anteriormente, os justos valores dos créditos e de alguns títulos são derivados 
meramente para fins de divulgação e não para relato no balanço.

Os principais produtos classificados no Nível 3 são os seguintes:
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Títulos de Dívida – Activos e Títulos Garantidos por Créditos Hipotecários
Devido à falta de liquidez do mercado e ao longo período de tempo em que alguns títulos não são transaccionados, obter preços 
externos não é uma medida suficientemente forte para determinar se um activo tem ou não um preço observável. Assim, quando o 
preço externo é verificado, é efectuada uma avaliação para verificar se cada título é negociado com liquidez suficiente com base na 
sua notação de crédito e no sector. Se um título tem baixa notação de crédito e/ou for negociado num sector com menos liquidez, 
será classificado como Nível 3. Sempre que não estiver disponível a fixação de preços por parte de terceiros, a avaliação do título 
será estimada a partir dos modelos de fluxo de caixa padrão do mercado com pressupostos de parâmetros de dados que incluem 
a velocidade de amortização antecipada, taxas de incumprimentos, margens de desconto derivadas de títulos comparáveis com 
maturidade semelhante, tipo de garantia e notações de crédito. Estes títulos também são classificados no Nível 3.

Participações em Capital – Capitais Privados
O justo valor de investimentos em entidades não cotadas é avaliado usando métodos adequados, tais como os fluxos de 
caixa descontados ou o valor líquido do activo (VLA). O justo valor das participações de capital do Banco é estimado como 
a percentagem da propriedade do Banco sobre o valor líquido do activo dos investimentos.

Derivados
A negociação de derivados é classificada no Nível 3 se existirem parâmetros não observáveis no mercado, nomeadamente 
produtos cujo desempenho está associado a mais do que um parâmetro subjacente. Como exemplos, podemos citar as 
transacções de derivados e os derivados associados a transacções cambiais locais. Esses parâmetros de correlação não 
observáveis só podem ser subentendidos no mercado, através de métodos como a análise histórica e a comparação com 
níveis históricos ou com dados de referência.

Reconciliação de Saldos ao Justo Valor do Nível 3
A reconciliação de saldos ao justo valor avaliados com recurso a técnicas de avaliação que não utilizam informações significativas 
baseadas em dados observáveis nos mercados (terceiro nível da hierarquia) em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, inclui:

(milhares de UC)

Investimentos 
inscritos pelo 

Justo Valor como 
Lucros ou Perdas

Investimentos 
pelo Justo Valor 

como Outros 
Rendimentos 

Globais
Activos  

derivados
Passivos 

derivados
Empréstimos 

contraídos

2015

Saldo em 1 de Janeiro de 2015 215.504 587.602 33.191 (52.840) (278.526)

(Perdas)/Ganhos não realizados reconhecidos na 
demonstração de resultados (3.195) - 6.577 3.677 934

Ganhos reconhecidos na demonstração dos 
rendimentos integrais - 38.214 - - -

Compras, títulos e liquidações (líquidas) (115.075) 58.838 (30.322) 16.770 124.180

Reclassificação - - 912 - -

Efeitos de conversão (35.113) 12.126 (575) (8.760) (5.640)

Transferência entre activos e passivos - - (6.617) 6.617 -

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 62.121 696.780 3.166 (34.536) (159.052)

2016

Saldo em 1 de Janeiro de 2016 62.121 696.780 3.166 (34.536) (159.052)

(Perdas)/ganhos não realizados  
reconhecidos na demonstração de resultados (20.720) - (692) (7.401) 2.053 

Ganhos reconhecidos na demonstração dos  
rendimentos integrais - (11.911) - - - 

Compras, títulos e liquidações (líquidas) (7.159) 40.380 4.156 (2.091) 1.956 

Efeitos de conversão 782 (12.143) 1.030 53 (9.316)

Transferência entre activos e passivos - - (236) 236 0 

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 35.024 713.106 7.424 (43.739) (164.359)
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Justo Valor dos Activos e Passivos Financeiros pelo Custo Amortizado com Base no Terceiro 
Nível da Hierarquia
O quadro infra classifica o justo valor dos instrumentos financeiros do Banco, inscritos pelo valor amortizado em 31 de Dezembro 
de 2016 e de 2015, em três níveis que reflectem a fiabilidade relativa das bases de mensuração, sendo o nível 1 o mais fiável. 

(milhares de UC)

Preços cotados nos 
mercados activos para o 

mesmo instrumento

Técnicas de avaliação em 
que todos os elementos 

significativos se baseiam 
em dados de mercado 

observáveis

Técnicas de avaliação em 
que algumas informações 

significativas utilizadas 
não se baseiam em dados 
observáveis nos mercados Total

 (Nível 1) (Nível 2) (Nível 3)

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Investimentos em títulos 
do tesouro

4.553.354 3.946.031 - 62.065 37.311 96.317 4.590.665 4.104.413

Créditos concedidos - - - - 15.283.723 12.957.021 15.283.723 12.957.021

Total de activos financeiros 4.553.354 3.946.031 - 62.065 15.321.034 13.053.338 19.874.388 17.061.434

Empréstimos contraídos - - 609.536 601.711 108.598 100.729 718.134 702.440

Total de passivos 
financeiros - - 609.536 601.711 108.598 100.729 718.134 702.440

Informação Quantitativa Relativa à Mensuração do Justo Valor Utilizando Dados 
Significativos Não Observáveis (Nível 3)
O quadro seguinte apresenta as técnicas de avaliação utilizadas para determinar o justo valor dos activos financeiros do nível 
3 da hierarquia de mensuração, assim como os dados-chave não observáveis utilizados nos modelos de avaliação. O Banco 
determinou que os participantes no mercado utilizam os mesmos dados na fixação de preços dos instrumentos financeiros. 
A Administração considera que alterar os dados não observáveis descritos em seguida para reflectir outros pressupostos 
alternativos possíveis e razoáveis, não resultaria numa alteração significativa do justo valor estimado.

Tipo de instrumento financeiro Abordagem à avaliação Dados-chave não observáveis

Inter-relação entre os dados-
chave não observáveis e as 
mensurações do justo valor

Investimentos em títulos 
do tesouro

Depósitos a prazo
Títulos garantidos por activos

Obrigações do Estado e de agências
Obrigações emitidas por empresas

Instituições financeiras
Supranacionais

Fluxo de caixa descontado
Fixação de preços comparável

Spreads de crédito
Taxa de reembolso condicional

Taxa de incumprimento constante
Perfil de pagamentos esperado na 

sequência do incumprimento
Rendimento da perda por 

incumprimento

O aumento da taxa  
reduz o justo valor

Créditos concedidos
Taxa fixa

Taxa flutuante
Fluxo de caixa descontado

Custo médio do capital
Probabilidade de incumprimento, 

perda por incumprimento

Uma elevada probabilidade de 
incumprimento resulta num justo 

valor reduzido

Activos derivados Modelo de opções
Volatilidade do crédito

Risco de crédito da contraparte
Risco de crédito próprio

Participações de capital Valor líquido do activo N/A N/A

Passivos derivados Fluxo de caixa descontado
Volatilidade do crédito

Spreads de crédito

Empréstimos contraídos Fixação de preços consensual
Preços oferecidos

Crédito próprio

Dados Não Observáveis Significativos
Embora o Banco considere que as suas estimativas do justo valor são adequadas, a utilização de metodologias ou pressupostos 
diferentes pode conduzir a resultados diferentes.

As técnicas de avaliação aplicadas com dados não observáveis significativos são descritas resumidamente em seguida:



Relatório Financeiro 2016

57

Fixação de preços comparável
A afixação de preços comparável refere-se ao método em que a avaliação é efectuada a partir do cálculo do rendimento subentendido 
do preço de um instrumento observável semelhante e comparável. O instrumento comparável de um investimento em capital 
privado é uma empresa cotada comparável. O instrumento comparável no caso de obrigações é uma obrigação observável 
semelhante e comparável. Isto pode implicar ajustar o rendimento para derivar um valor para o instrumento não observável.

Rendimento
O rendimento é a taxa de juro utilizada para descontar os fluxos de caixa futuros num modelo de fluxos de caixa descontados. 

Correlação 
A correlação é a medição da forma como o movimento de uma variável influencia o movimento de outra variável. A correlação 
do crédito refere-se geralmente ao factor que descreve a relação entre a probabilidade de entidades individuais entrarem em 
incumprimento das suas obrigações e a probabilidade conjunta de várias entidades entrarem em incumprimento das suas 
obrigações. Da mesma forma, a correlação do capital é a correlação entre dois instrumentos de capital. A correlação da taxa de juro 
refere-se à correlação entre duas taxas de swap. A correlação FX representa a correlação entre duas taxas de câmbio diferentes.

Desconto de liquidez
O desconto de liquidez é principalmente aplicado a empresas não cotadas para reflectir o facto de essas acções não serem 
negociadas de forma activa. Um aumento isolado do desconto de liquidez resultará num movimento desfavorável do justo 
valor da empresa não cotada. 

Volatilidade 
A volatilidade representa uma estimativa sobre a alteração de valor de um determinado instrumento, parâmetro ou índice ao 
longo do tempo. As volatilidades são geralmente subentendidas a partir dos preços da opção observáveis. Para determinados 
instrumentos, a volatilidade pode alterar com o limiar e o perfil de maturidade da opção.

Spreads de Crédito
Os spreads de crédito representam um rendimento adicional que um participante no mercado pode exigir para aceitar a exposição 
ao risco de crédito de um instrumento. A alteração dos pressupostos pode levar a diferentes resultados ao justo valor. 

Análise de Sensibilidade das Avaliações dos Activos e Passivos do Nível 3 Utilizando Dados 
Não Observáveis
No que respeita aos cálculos do justo valor no nível 3, a alteração de um ou mais dos pressupostos utilizados teria os seguintes 
efeitos:

Investimentos
O justo valor dos investimentos de nível 3 é sensível às fontes de fixação de preços utilizadas. O desvio do justo valor derivado 
da utilização de outras fontes de preços totaliza 0,01 milhões de UC ou 0,02% (2015: 0,01 milhões de UC, ou 0,01%).

Empréstimos Contraídos e Derivados
O quadro apresentado abaixo mostra o efeito de uma deslocação paralela na curva de rendimentos de +/- 100 pontos base, 
de cada uma das moedas da carteira de empréstimos contraídos e derivados do nível 3, em 31 de Dezembro de 2016 e de 
2015. Contudo, devido às baixas taxas de juro na curva de rendimentos do iene japonês, a análise da sensibilidade realizada 
em 2016 e 2015 aos passivos denominados nesta moeda reflecte uma deslocação paralela na curva de rendimentos de +/- 
10 pontos base:

(milhares de UC)

Deslocação  
paralela ascendente

Deslocação  
paralela descendente

Ganhos/(perdas) Ganhos/(perdas)

2016 2015 2016 2015

Carteiras de empréstimos contraídos e de derivados pelo justo valor de nível 3 (7.233) (3.868) 3.393 3.023
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Lucros e perdas do Primeiro Dia – Perdas/Ganhos Não Reconhecidos como Resultado 
da Utilização de Modelos de Avaliação que Utilizam Dados Não Observáveis
Os saldos não amortizados dos lucros e perdas do primeiro dia em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, estavam distribuídos 
da seguinte forma:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo em 1 de Janeiro 136.743 139.044

Novas transacções 27.169 32.208

Montantes reconhecidos na demonstração de resultados do exercício (13.210) (37.054)

Efeitos de conversão 12.050 2.545

Saldo em 31 de Dezembro 162.752 136.743

Nota F – Investimentos em títulos do tesouro

Como parte da estratégia de gestão da sua carteira global, o Banco investe em obrigações do Estado e de agências, 
obrigações supranacionais, obrigações emitidas por bancos e por empresas, depósitos a prazo, títulos mobiliários garantidos 
por hipotecas e por activos, programa financiado de participação no risco, transacções de mútuo com garantia, acordos de 
revenda e instrumentos derivados relacionados, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps cambiais cruzados, swaps de taxa 
de juro, opções e vendas a curto prazo.

Para as obrigações do Estado, de agências e supranacionais com uma maturidade final superior a 1 ano e inferior a 15 anos, 
o Banco apenas pode investir em obrigações de contrapartes com uma classificação de crédito mínima de AA- ou garantida 
incondicionalmente pelos governos de países membros ou outras entidades oficiais com os mesmos critérios de notação. 
A notação AAA é obrigatória para maturidades superiores a 15 anos e até 30 anos. No caso dos títulos hipotecários e garantidos 
por activos, o Banco apenas pode investir em títulos com notação AAA. O Banco só pode investir em obrigações emitidas por 
bancos e por empresas com maturidade superior a 6 meses e inferior a 5 anos com contrapartes que possuam notação AA- no 
mínimo. Para obrigações de dívida com mais de 5 anos e até 10 anos, é exigida uma notação AAA. Só é permitido comprar 
opções cambiais ou de taxa de juro se a vida do contrato de opção não exceder 1 ano. Essas transacções só são realizadas 
com contrapartes com notação AA- ou superior. Todas as transacções de derivados, incluindo opções, swaps cambiais 
cruzados e de taxa de juro, incluindo transacções de swaps de activos, só são permitidas com contrapartes aprovadas ou 
garantidas por entidades com quem o Banco tenha celebrado contratos-quadro sobre derivados e um acordo de apoio de 
garantias e que possuam notação mínima de A-/A3 na data da transacção.

Em 31 de Dezembro de 2016, o Banco tinha recebido garantias pelo justo valor de 526 milhões de UC relacionadas com contratos 
de swap. Deste montante, 464 milhões de UC em numerário foram registados no balanço com um passivo correspondente 
incluído em "Outros credores". O saldo de 62 milhões de UC era constituído por activos financeiros líquidos depositados no Banco.

A composição dos investimentos em títulos do tesouro em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, era a seguinte:

(milhares de UC)

2016 2015

Investimentos em títulos de tesouro mensurados obrigatoriamente pelo justo valor como lucros ou perdas 6.113.428 4.434.365

Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado 4.476.613 3.957.896

Total 10.590.041 8.392.261
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Investimentos em Títulos do Tesouro Mensurados Obrigatoriamente pelo Justo Valor como 
Lucros ou Perdas (FVTPL)
Segue-se um resumo dos investimentos do Banco em títulos do tesouro mensurados obrigatoriamente como FVTPL 
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015:

(milhões de UC)

Dólar americano Euro CNY Outras moedas Todas as moedas

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Depósitos a prazo 128,38 588,06 392,64 600,16 53,52 - 154,51 1,04 729,05 1.189,26

Títulos garantidos por activos 23,59 27,35 11,18 34,73 - - - - 34,77 62,08

Obrigações do Estado e de agências 2.208,24 1.262,17 613,85 420,98 10,66 11,04 81,08 63,87 2.913,83 1.758,06

Obrigações emitidas por empresas 103,97 196,37 42,76 55,68 - - - - 146,73 252,05

Instituições financeiras 1.231,98 689,63 714,60 265,26 - - 22,99 23,40 1.969,57 978,29

Supranacionais 249,76 51,04 28,21 99,16 31,92 34,75 9,59 9,68 319,48 194,63

Total 3.945,92 2.814,62 1.803,24 1.475,97 96,10 45,79 268,17 97,99 6.113,43 4.434,37

O valor nominal dos investimentos em títulos do tesouro mensurados obrigatoriamente como FVTPL, em 31 de Dezembro de 
2016, era de 6.108,09 milhões de UC (2015: 4.425,60 milhões de UC). O rendimento médio dos investimentos em títulos do 
tesouro mensurados obrigatoriamente como FVTPL no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 era de 0,45% (2015: 0,58%).

A estrutura de maturidade contratual dos investimentos em títulos do tesouro mensurados obrigatoriamente como FVTPL, em 
31 de Dezembro de 2016 e de 2015, era a seguinte:

(milhões de UC)

2016 2015

Um ano ou menos 2.791,71 2.635,22

Mais de um ano e menos de dois anos 1.306,00 769,96

Mais de dois anos e menos de três anos 1.784,50 594,66

Mais de três anos e menos de quatro anos 209,20 387,17

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 0,02 -

Mais de cinco anos 22,00 47,36

Total 6.113,43 4.434,37

Investimentos em Títulos do Tesouro inscritos pelo Custo Amortizado
Segue-se um resumo dos investimentos do Banco em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado, em 31 de Dezembro 
de 2016 e de 2015:

(milhões de UC)

Dólar americano Euro CNY Outras moedas Todas as moedas

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Títulos garantidos por activos 37,19 94,30 - - - - - - 37,19 94,30 

Obrigações do Estado e de agências 814,54 933,17 697,20 735,75 701,62 - 675,08 727,75 2.888,44 2.396,67 

Instituições financeiras 37,05 - - - - - - 61,92 37,05 61,92 

Supranacionais 808,85 617,00 546,09 556,26 - - 158,99 231,75 1.513,93 1.405,01 

Total 1.697,63 1.644,47 1.243,29 1.292,01 701,62 - 834,07 1.021,42 4.476,61 3.957,90 

O valor nominal dos investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado em 31 de Dezembro de 2016 era de 
4.423,44 milhões de UC (2015: 3,929.94 milhões de UC). O rendimento médio dos investimentos em títulos do tesouro inscritos 
pelo custo amortizado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, era de 3,23% (2015: 2,81%).
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A estrutura de maturidade contratual dos investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado, em 
31 de Dezembro de 2016 e de 2015, era a seguinte:

(milhões de UC)

2016 2015

Um ano ou menos 345,89 318,66

Mais de um ano e menos de dois anos 473,31 329,50

Mais de dois anos e menos de três anos 386,46 480,23

Mais de três anos e menos de quatro anos 372,42 355,28

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 402,99 352,91

Mais de cinco anos 2.495,54 2.121,32

Total 4.476,61 3.957,90

O justo valor dos investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado em 31 de Dezembro de 2016 era 
de 4.590,66 milhões de UC (2015: 4.104,41 milhões de UC).

Nota G – Activos e passivos derivados

Os justos valores dos activos e passivos financeiros derivados eram, em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Activos Passivos Activos Passivos 

Relativos a empréstimos contraídos:

Swaps cambiais 1.167.194 594.839 1.360.605 924.967

Swaps de taxa de juro 48.045 148.769 68.566 43.307

Swaps de créditos concedidos 7.773 113.473 7.704 113.068

1.223.012 857.081 1.436.875 1.081.342

Relativos a investimentos:

Swaps de activos 1.712 4.193 2.629 3.650

Swaps de cobertura global e outros 9.024 - 15.121 -

10.736 4.193 17.750 3.650

Total 1.233.748 861.274 1.454.625 1.084.992

Os valores nocionais dos activos e passivos financeiros derivados eram, em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Relativos a empréstimos contraídos:

Swaps cambiais 10.776.969 10.691.305

Swaps de taxa de juro 11.669.522 6.498.407

Swaps de créditos concedidos 1.777.321 1.480.199

24.223.812 18.669.911

Relativos a investimentos:

Swaps de activos 244.983 194.920

Swaps de cobertura global 227.865 329.728

472.848 524.648

Total 24.696.660 19.194.559

Swaps de Créditos Concedidos
O Banco realizou swaps de taxa de juro para converter com eficácia o rendimento de taxa fixa sobre créditos concedidos em 
determinadas moedas em rendimento de taxa variável.
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Contratos de Futuros
O Banco celebrou contratos de futuros para cobrir as obrigações de taxa fixa contra flutuações da taxa de juro. Em 31 de 
Dezembro de 2016, o Banco detinha um valor nocional em futuros de 6.388 milhões de euros, 222 milhões de libras esterlinas, 
e de 14.669 milhões de dólares americanos. O valor contabilístico de futuros em Euros foi um valor de mercado negativo de 
2,8 milhões de UC (de dinheiro), e para os futuros dólares foi um valor de mercado positivo de 9,7 milhões de UC (em dinheiro).

Contratos Forward Cambiais para Cobertura 
Para proteger o Banco de eventuais acréscimos significativos de despesas administrativas que possam resultar da apreciação 
das principais moedas da despesa administrativa, ou seja, o euro, a libra esterlina, o franco CFA e o dólar americano face 
à UC, o Banco realizou contratos forward cambiais para cobrir economicamente as suas despesas administrativas. Em 31 de 
Dezembro de 2016 não existiam posições abertas relativas aos contratos forward cambiais.

Contabilidade de Cobertura
O Banco aplica a contabilidade de cobertura pelo justo valor aos swaps de taxa de juro contraídos para cobrir o risco de 
exposição à taxa de juro associado aos créditos a taxa fixa. As alterações no justo valor dos instrumentos de cobertura derivados 
são reconhecidas como lucros ou perdas. O instrumento coberto é ajustado de modo a reflectir as alterações no seu justo valor 
relativamente ao risco coberto, sendo os ganhos ou perdas atribuíveis ao risco coberto reconhecidos como lucros ou perdas.

O justo valor dos swaps de créditos concedidos, inscritos e efectivos como instrumentos de cobertura, em 31 de Dezembro 
de 2016, era um passivo de 109,54 milhões de UC. No exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, os ganhos de justo 
valor destes swaps de créditos concedidos foram de 2,71 milhões de UC. As perdas de justo valor dos créditos concedidos 
cobertos, atribuíveis ao risco coberto, foram de 3,36 milhões de UC. Por conseguinte, a ineficácia de cobertura reconhecida 
como lucros ou perdas representou uma perda de 0,65 milhões de UC. 

O tratamento contabilístico da cobertura de swaps na data de inscrição exige a amortização da diferença inscrita entre o valor 
líquido dos créditos concedidos e o seu justo valor à partida. Em 2016, a amortização do ajustamento do justo valor do risco 
coberto cifrou-se em 4,03 milhões de UC.

Nota H – Instrumentos não negociáveis por conta de capital

Até Maio de 1981, todos os pagamentos relativos a capital realizável foram efectuados em moedas convertíveis. No entanto, 
para os aumentos de capital autorizados em Maio de 1979 (mas efectuados em Dezembro de 1982), e em Maio de 1981, 
os membros regionais tinham as seguintes duas alternativas para efectuar os seus pagamentos:

1)  Cinco (5) prestações anuais iguais, das quais pelo menos 50% podem ser pagas em moeda convertível e o restante na 
moeda local; ou

2)  Cinco (5) prestações anuais iguais, das quais 20% podem ser pagas em moeda convertível e 80% em livranças não negociáveis 
e não sujeitas a juros. Essas livranças são realizáveis pelo Banco, apenas em moeda convertível, em prestações que se 
iniciam no quinto aniversário da data de pagamento da primeira subscrição.

Os membros não regionais devem efectuar os seus pagamentos apenas em moedas convertíveis.

A parte realizável das subscrições, autorizada em conformidade com a Resolução B/BG/87/11 do Conselho de Governadores, 
relativa ao Quarto Aumento Geral de Capital (GCI-IV), será paga do seguinte modo:

1)  Membros Regionais – 50% em cinco (5) prestações anuais iguais em numerário, e em moeda ou moedas livremente 
convertíveis, seleccionadas pelo país membro, e 50% por depósito de cinco livranças não negociáveis e não sujeitas a 
juros, de igual valor, denominadas em Unidades de Conta. Essas livranças são realizáveis pelo Banco, apenas em moeda 
convertível, em cinco (5) prestações anuais iguais que se iniciam no quinto aniversário da data de pagamento da primeira 
subscrição.

2)  Membros Não Regionais – cinco (5) prestações anuais iguais nas respectivas moedas nacionais, sempre que essas moedas 
sejam livremente convertíveis, ou em livranças denominadas em moedas livremente convertíveis, realizáveis à vista.
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No âmbito do Quinto aumento geral de capital (GCI-V), não existem diferenças quanto à forma de pagamento entre membros 
regionais e não regionais. Cada um dos membros deve pagar a parte realizada das suas acções em oito (8) prestações anuais 
iguais e sucessivas. A primeira prestação será paga em numerário e numa moeda livremente convertível. Da segunda à oitava 
prestações, o pagamento será efectuado em numerário ou livranças realizáveis à vista numa moeda livremente convertível.

Ao abrigo do Sexto Aumento Geral de Capital (GCI-VI), autorizado em conformidade com a Resolução  
B/BG/2010/08 do Conselho de Governadores, de 27 de Maio de 2010, cada um dos membros elegíveis para receber 
financiamento exclusivo do Fundo Africano de Desenvolvimento deve pagar a parte realizada das suas acções subscritas 
em 12 (doze) prestações anuais iguais e sucessivas; os países de rendimento médio, os países com elegibilidade dupla, e os 
Países Membros Não Regionais, devem pagar a parte realizada das suas acções subscritas em 8 (oito) prestações anuais 
iguais e sucessivas.

As acções ao abrigo do GCI-VI devem ser pagas em moedas livremente convertíveis, em numerário ou sob a forma de notas 
promissórias realizáveis na data de vencimento do seu pagamento ou em data anterior.

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os saldos de livranças não negociáveis eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo em 1 de Janeiro 271 739

Movimento líquido do exercício (112) (468)

Saldo em 31 de Dezembro 159 271

Nota I – Créditos concedidos e garantias

Créditos Concedidos
A carteira de créditos do Banco inclui créditos concedidos a, ou garantidos por países membros mutuários, além de outros 
créditos concedidos sem garantia de um Estado soberano. Os montantes desembolsados com a concessão de créditos 
são reembolsáveis na moeda ou moedas desembolsadas pelo Banco ou em outra ou outras moedas livremente convertíveis 
aprovadas pelo Banco. O montante reembolsável em cada uma destas moedas será igual ao montante desembolsado na 
moeda original. Os créditos são concedidos pelo prazo máximo de vinte anos, incluindo o período de carência, que corresponde 
normalmente ao período de implementação do projecto. Os créditos concedidos destinam-se a financiar projectos e programas 
de desenvolvimento e não se destinam a venda. Além disso, a Administração considera que não existe um mercado secundário 
comparável para o tipo de créditos concedidos pelo Banco.

Os tipos de créditos para concessão actualmente detidos pelo Banco e os termos aplicáveis encontram-se descritos a seguir:

  Carteira de créditos concedidos: A carteira de créditos concedidos do Banco é actualmente constituída por três tipos 
principais de créditos com base nos termos financeiros: créditos com taxa fixa, taxa flutuante e taxa variável. Os créditos à 
taxa fixa e variável têm termos multimoeda e de moeda única, ou seja, são oferecidos em multimoeda ou em moeda única. 
Enquanto os créditos concedidos com taxa flutuante só têm termos de moeda única.

  Outros créditos concedidos: O Banco também oferece co-financiamento paralelo e sindicação de créditos A/B. A sindicação 
de créditos permite ao Banco mobilizar o co-financiamento, mediante a transferência de parte ou da totalidade dos riscos 
associados aos seus créditos concedidos e garantias para outros parceiros de financiamento. Deste modo, a sindicação 
de créditos diminui e diversifica o perfil de risco da carteira de financiamento do Banco. A sindicação de créditos pode ser 
apoiada ou não por financiamento, e organizada numa base individual, como carteira ou numa outra base consistente com 
as práticas do sector.

O Banco também concede aos seus PMR créditos em moeda local, se o Banco estiver em condições de se financiar eficientemente 
no mercado da moeda local. Estes créditos em moeda local são concedidos ao abrigo do preçário do crédito com spread 
fixo, sendo aplicável o princípio "de transferência de custos" a fim de assegurar que o custo global dos fundos é compensado.
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Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os créditos concedidos vincendos eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo vincendo de créditos concedidos – custo amortizado 15.327.695 13.050.128

Saldo vincendo de créditos concedidos – justo valor 20.752 20.265

15.348.447 13.070.393

Menos: provisão acumulada para imparidades (251.423) (201.846)

Saldo em 31 de Dezembro 15.097.024 12.868.547

Justo Valor dos Créditos Concedidos
Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os justos valores inscritos e estimados dos créditos concedidos vincendos eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Valor  
contabilístico

Justo valor  
estimado

Valor  
contabilístico

Justo valor  
estimado

Créditos concedidos inscritos pelo custo amortizado

Créditos concedidos de taxa fixa 13.465.104 13.416.625 10.785.155 10.679.302

Créditos concedidos de taxa flutuante 1.677.955 1.677.148 2.082.283 2.088.446

Créditos concedidos de taxa variável 184.636 189.950 182.690 189.273

Subtotal 15.327.695 15.283.723 13.050.128 12.957.021

Créditos concedidos pelo justo valor 20.752 20.752 20.265 20.265

Total 15.348.447 15.304.475 13.070.393 12.977.286

Provisões acumuladas para imparidades dos créditos concedidos 
ao custo amortizado (251.423) - (201.846) -

Créditos concedidos líquidos 15.097.024 15.304.475 12.868.547 12.977.286

O Banco está exposto a um crédito mensurado como FVTPL devido à existência de uma opção de conversão no crédito 
susceptível de alterar a qualidade dos futuros fluxos de caixa, de forma a não representar unicamente pagamentos de capital 
e de juros, tal como é exigido pela NIRF 9. Assim, o justo valor deste crédito, e de créditos similares, é determinado com 
base no modelo de fluxos de caixa previstos, usando componentes como as taxas de juro e o spread de crédito do mutuário 
calculado com base na metodologia de notação de crédito interna do Banco para a concessão de créditos não garantidos 
por Estados soberanos. 

Maturidade e composição monetária de créditos concedidos vincendos
A estrutura de maturidade contratual dos créditos concedidos vincendos, em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, era a seguinte:

(milhões de UC)

2016 2015

Períodos Taxa fixa Taxa flutuante Taxa variável Total Total

Um ano ou menos 968,41 262,61 183,60 1.414,62 1.266,10

Mais de um ano e menos de dois anos 946,49 322,25 1,04 1.269,78 1.098,16

Mais de dois anos e menos de três anos 1.042,55 185,80 - 1.228,35 1.362,59

Mais de três anos e menos de quatro anos 1.260,48 155,83 - 1.416,31 1.106,51

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 1.131,43 145,40 - 1.276,83 1.108,44

Mais de cinco anos 8.136,50 606,06 - 8.742,56 7.128,59

Total 13.485,86 1.677,95 184,64 15.348,45 13.070,39

Os mutuários podem liquidar os créditos antes da respectiva maturidade contratual, nos termos especificados nos contratos 
de crédito.
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A composição monetária e o tipo de créditos concedidos vincendos, em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, eram os seguintes:

(Montantes em milhões de UC)

2016 2015

Montante % Montante %

Taxa fixa: Várias divisas Euro 95,08  136,04

Iene japonês 170,09  211,01

Libra esterlina 1,84  2,60

Franco suíço 2,24  3,84

Dólar americano 222,46  196,23

Outros -  0,02

491,71 3,21 549,74 4,21

Moeda única Euro 4.739,42  4.639,67

Iene japonês 0,76  2,16

Rand sul-africano 1.087,61  702,30

Dólar americano 5.894,01  4.838,92

Outros 41,02  52,37

11.762,82 76,64 10.235,42 78,31

Produtos Estruturados Euro 1.056,97  -

Dólar americano 174,36  -

1.231,33 8,02 - -

Taxa flutuante: Moeda única Euro 336,90 428,85

Iene japonês 7,86 9,03

Rand sul-africano 95,69 89,35

Dólar americano 1.237,50 1.575,31

1.677,95 10,93 2.102,54 16,08

Taxa variável: Várias divisas Euro -  29,60

Iene japonês -  0,73

Dólar americano 142,69  108,17

142,69 0,93 138,50 1,06

Moeda única Euro 9,21  11,03

Iene japonês 15,37  14,44

Franco suíço 0,98  0,98

Dólar americano 16,39  17,74

41,95 0,27 44,19 0,34

Total 15.348,45 100,00 13.070,39 100,00

O rendimento ponderado médio dos juros dos créditos concedidos vincendos, no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, 
foi de 2,60% (2015: 2,45%).

Resumo comparativo da composição monetária dos créditos concedidos vincendos, em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015:

(Montantes em milhões de UC)

2016 2015

Montante % Montante %

Euro 6.237,58 40,64 5.245,19 40,13

Iene japonês 194,08 1,26 237,37 1,81

Libra esterlina 1,84 0,01 2,60 0,02

Rand sul-africano 1.183,30 7,71 791,65 6,06

Franco suíço 3,22 0,02 4,82 0,04

Dólar americano 7.687,41 50,09 6.736,37 51,54

Outros 41,02 0,27 52,39 0,40

Total 15.348,45 100,00 13.070,39 100,00
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Rendimentos Acumulados e Encargos a Receber sobre Créditos Concedidos
Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, o rendimento acumulado e os encargos a receber de créditos concedidos eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Rendimentos acumulados e encargos a receber sobre créditos concedidos 492.951 425.559

Menos: provisão acumulada para imparidades (259.458) (228.580)

Saldo em 31 de Dezembro 233.493 196.979

Provisões para Imparidades do Capital dos Créditos e dos Encargos a Receber
Em 31 de Dezembro de 2016, os empréstimos pendentes com um saldo de capital agregado de 568,52 milhões de UC 
(em 2015: 541,73 milhões de UC), dos quais 287,42 milhões de UC (2015: 270,22 milhões de UC) se encontravam vencidos, 
foram considerados com imparidade. 

Os montantes brutos de créditos concedidos e encargos a receber em imparidade, e a imparidade acumulada dos mesmos, 
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo vincendo sobre créditos em imparidade 568.518 541.726

Menos: provisão acumulada para imparidades (251.423) (201.846)

Saldo líquido sobre créditos em imparidade 317.095 339.880

Encargos a receber e rendimento acumulado de empréstimos em imparidade 364.804 324.857

Menos: provisão acumulada para imparidades (259.458) (228.580)

Encargos líquidos a receber e rendimento acumulado de empréstimos em imparidade 105.346 96.277

Os movimentos das provisões acumuladas para imparidades do capital de créditos concedidos vincendos, nos exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo em 1 de Janeiro 201.847 151.288

Provisões para imparidades do capital de créditos concedidos no exercício (líquido) 43.777 51.577

Reversão de provisão para empréstimo amortizado - (4.967)

Efeitos de conversão 5.799 3.948

Saldo em 31 de Dezembro 251.423 201.846

As provisões acumuladas para imparidades do capital de créditos concedidos vincendos incluem as que dizem respeito 
a créditos ao sector público e privado. No exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, a provisão líquida constituída para 
imparidades de créditos concedidos ao sector privado ascendeu a 40,91 milhões de UC (2015: provisão para 65,99 milhões 
de UC). As provisões acumuladas para créditos ao sector privado em 31 de Dezembro de 2016 ascenderam a 162,68 milhões 
de UC (2015: 118,36 milhões de UC).

Os movimentos das provisões acumuladas para imparidades dos juros e encargos a receber de créditos concedidos, nos 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo em 1 de Janeiro 228.580 225.649

Provisões para imparidades dos encargos de créditos concedidos no exercício (líquido) 24.033 13.848

Reversão de provisão para crédito concedido amortizada - (16.384)

Efeitos de conversão 6.845 5.467

Saldo em 31 de Dezembro 259.458 228.580
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As provisões acumuladas para imparidades do capital de créditos concedidos vincendos e dos devedores, incluem as 
provisões que dizem respeito a créditos ao sector privado. No exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, foi efectuada 
uma provisão para imparidades de juros e encargos a receber de créditos do sector privado no montante de 9,07 milhões de 
UC (2015: 4,89 milhões de UC). Em 31 de Dezembro de 2016, as provisões acumuladas para juros e encargos a receber de 
créditos concedidos ao sector privado ascendiam a 17,03 milhões de UC (2015: 7,58 milhões de UC).

Garantias
O Banco pode assumir compromissos irrevogáveis especiais para pagar montantes aos mutuários ou a terceiros relativos 
a bens e serviços a financiar ao abrigo dos contratos de crédito. Em 31 de Dezembro de 2016, as garantias de reembolso 
irrevogáveis por liquidar emitidas pelo Banco a favor de bancos comerciais sobre créditos concedidos não desembolsados 
ascendiam a 1,11 milhões de UC (2015: 0,59 milhões de UC).

O Banco presta garantias de financiamento ao comércio e de reembolso a entidades dos países membros regionais no âmbito 
de créditos para fins de desenvolvimento, concedidos a essas entidades por terceiros. As garantias representam um risco 
potencial para o Banco se os pagamentos garantidos perante determinada entidade não forem realizados. Em 31 de Dezembro 
de 2016, as garantias de financiamento ao comércio e de reembolso não amortizadas prestadas pelo Banco ascendiam 
a 401,04 milhões de UC (2015: 444,43 milhões de UC).

Para além das garantias referidas concedidas a outras entidades, em 2015 o Banco realizou contratos de garantias para cobrir 
alguns dos seus créditos concedidos, através dos quais entrega e recebe compensações no caso de ocorrer um incumprimento 
em qualquer dos créditos abrangidos. Tendo em conta a sua estrutura, essas garantias são denominadas Contratos de Troca 
de Exposições e são consideradas essencialmente ferramentas de gestão de risco. Os detalhes são apresentados na Nota D. 
Em 31 de Dezembro de 2016, o montante nominal destes contratos era de 4,47 mil milhões de USD (3,33 mil milhões de UC).

Da mesma forma, o Banco compra mecanismos de apoio ao crédito da Facilidade de Reforço ao Crédito do Sector Privado 
(PSF) para alguns de seus créditos concedidos. Em 31 de Dezembro de 2016, os montantes de empréstimos não-soberanos 
cobertos pelo PSF totalizaram 146,90 milhões de UC, e o custo dessa cobertura para 2016 foi de 0,55 milhões de UC.

Nota J – Participações de capital

Investimento no FAD
O FAD foi criado em 1972 como instituição internacional para ajudar o Banco a contribuir para o desenvolvimento económico 
e social dos países africanos, para promover a cooperação e a intensificação das trocas comerciais internacionais, particularmente 
entre os países africanos, e para disponibilizar financiamentos em condições muito preferenciais para esse efeito. As subscrições 
iniciais do Fundo foram efectuadas pelo Banco e pelos Estados Participantes iniciais no Acordo do FAD, e os Estados Participantes 
que aderiram ao Acordo desde a data da assinatura inicial. Desde então, foram recebidas mais subscrições dos participantes 
sob a forma de Aumentos gerais especiais e Reconstituições gerais.

O FAD tem um Conselho de Administração com 14 membros, sendo 7 escolhidos pelo Banco Africano de Desenvolvimento 
e os restantes 7 pelos Estados Participantes. O Conselho de Administração do Fundo reporta ao Conselho de Governadores 
constituído por representantes dos Estados Participantes e do BAD. O Presidente do Banco é o Presidente "ex officio" do Fundo.

Para exercer as suas funções, o Fundo utiliza os escritórios, o pessoal, a organização, os serviços e as instalações do Banco, 
pagando para esse efeito uma parte das despesas administrativas. A parte das despesas administrativas paga pelo Fundo 
ao Banco é calculada anualmente na base de uma fórmula de partilha de custos, aprovada pelo Conselho de Administração, 
que é definida em grande parte pelo número de programas e projectos executados durante o exercício. Com base na fórmula 
de partilha de custos, a parcela de despesas administrativas suportada pelo FAD para o exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2016 ascendia a 211,73 milhões de UC (em 2015: 200,93 milhões de UC), representando 62,14% (2015: 63,14%) das 
despesas administrativas partilháveis incorridas pelo Banco. As contas do FAD são mantidas autonomamente e em separado 
das do Banco.

Embora o BAD, por acordo, exerça 50% dos direitos de voto no FAD, o Acordo de Constituição do FAD também prevê que no 
caso de cessação das operações do FAD, os activos do Fundo sejam distribuídos pelos seus participantes na proporção dos 
valores por eles pagos por conta das suas subscrições, após a regularização de quaisquer reclamações que se encontrem 
pendentes contra os participantes. Em 31 de Dezembro de 2016, a proporção ou quota económica do Banco no FAD era 
de 0,45% (2015: 0,48%).
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Não obstante o exercício do poder de voto de 50% no Fundo pelo Banco, as condições para controlo nos termos da NIRF 
10 Demonstrações Financeiras Consolidadas não são cumpridas, uma vez que o Banco não possui participação de voto 
total para controlar o FAD, não possui direitos sobre os retornos variáveis derivados da sua relação com o FAD e tem uma 
participação económica inferior a 1% no Fundo. Consequentemente, o Fundo não pode ser consolidado nas Demonstrações 
Financeiras do Banco.

Em consequência da implementação, em 2006, da Iniciativa de Alívio da Dívida Multilateral (MDRI) descrita na Nota V-2, o valor 
líquido do activo do FAD, que serve de base para determinar o valor do investimento do Banco no Fundo, diminuiu, resultando 
numa perda por imparidade no investimento do Banco. O valor líquido do activo do FAD corresponde ao resultado dos recursos 
de desenvolvimento líquidos menos as obrigações à vista pendentes, mais os créditos desembolsados e vencidos, não incluindo 
os saldos devidos dos países que alcançaram os seus pontos de conclusão HIPC e que são, por conseguinte, devidos para 
a anulação de créditos no âmbito da MDRI na data do balanço.

Outras Participações de Capital
O Banco pode assumir posições no capital de empresas produtivas e intermediárias financeiras de capitais privados, em empresas 
do sector público que se encontrem em processo de privatização ou em instituições regionais e sub-regionais. O objectivo do 
Banco com esses investimentos de capital é promover o desenvolvimento económico dos seus Países Membros Regionais 
e em particular, o desenvolvimento dos seus sectores privados. A participação de capital do Banco procura também promover 
a utilização eficiente de recursos, promovendo a participação africana, desempenhando um papel catalisador na atracção de 
outros investidores e mutuantes e mobilizando o fluxo de recursos internos e externos para projectos financeiramente viáveis, 
que tenham igualmente mérito económico.

Salvo aprovado em contrário pelo Conselho de Administração, a participação de capital do Banco não deverá exceder 25% do 
capital social da entidade em que investe. O Banco não procura uma posição de controlo nas empresas em que investe, mas 
acompanha de perto os seus investimentos de capital através da representação no órgão de gestão. Nos termos da Resolução 
B/BG/2009/10 do Conselho de Governadores, de 13 de Maio de 2009, o investimento de capital total pelo Banco não deverá 
em qualquer situação ultrapassar 15% do valor agregado do capital realizável e das reservas do Banco e do "superavit" (capital 
de risco) incluído nos seus recursos ordinários de capital.

Nos termos da NIRF 9, os investimentos em capital têm de ser mensurados pelo justo valor como lucros ou perdas. No entanto, 
quando o investimento de capital não é detido para negociação, as entidades têm a opção de integrar alterações do justo 
valor em "Outros rendimentos globais" (OCI) sem rever a alteração do justo valor como lucros ou perdas, se o investimento 
for subsequentemente desreconhecido. Como os investimentos de capital do Banco são actualmente detidos para fins 
estratégicos de desenvolvimento dos Países Membros Regionais e não para negociação, o Banco optou por inscrever todos 
os seus investimentos de capital pelo justo valor como "Outros rendimentos globais".
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As participações de capital do Banco no final dos exercícios de 2016 e 2015 são resumidas a seguir:

(Montantes em milhares de UC)

Ano considerado Capital exigível
Valor contabilístico

Instituições 2016 2015
Fundo Africano de Desenvolvimento 1972 - 111.741 111.741

Comparticipação acumulada dos lucros/(perdas) e imparidades em 1 de Janeiro (49.490) (49.528)
Comparticipação nas perdas do exercício (302) (395)
Reversão da provisão para o exercício 156 433

- 62.105 62.251
INVESTIMENTOS DIRECTOS
Instituições de financiamento da ajuda ao desenvolvimento

Africa50 Project Development 2016 - 2.181 -
Africa50 Projecto Finance 2015 55.790 18.589 18.041
Africa Prudential plc 2015 - 116 145
Banco Africano de Exportação e Importação 1993 20.180 70.620 55.283
Fundo de garantia para África 2011 - 7.582 6.908
Afriland Properties plc 2015 - 88 134
Banco de Desenvolvimento dos Estados da África Central (BDEAC) 1975 2.152 1.566 1.326
Banco de Desenvolvimento da África Oriental 1967 10.414 16.289 15.311
Eastern and Southern African Trade and Development Bank 1985 40.466 55.345 52.521
Great Lakes Development Bank (BDEGL)* 1980 - - -
Shelter Afrique 1982 6.099 930 13.583
TCX Investment Company Mauritius Limited 2007 165 18.176 15.300
United Capital plc 2015 - 415 307
Banco de Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD) 1973 1.742 5.186 5.157

137.008 197.083 184.016
Bancos Comerciais

United Bank for Africa 1961 - 5.650 6.488
- 5.650 6.488

Instituições de microfinanciamento
AB Microfinance Bank Nigeria Limited 2007 - 856 1.297
Access Bank Liberia Limited 2008 - 960 915
Access Bank Tanzania Limited 2007 - 652 650
Advans Banque Congo 2008 - 1.326 1.199
MicroCred Côte d'Ivoire S.A. 2013 - 680 826

- 4.474 4.887
Companhias de seguros

Africa Trade Insurance Agency 2013 - 11.452 10.831
Africa-Re 1977 - 49.080 42.544
Eastern and Southern African Reinsurance Company (ZEP-RE) 2011 - 17.419 15.543

- 77.951 68.918
TOTAL DE INVESTIMENTOS DIRECTOS 137.008 285.158 264.309

FUNDOS
Fundo de capitalização para África 2010 803 17.248 19.754
Africa Health Fund LLC 2009 3.398 11.897 9.538
Africa Joint Investment Fund 2010 540 6.482 13.785
Africa Renewable Energy Fund L.P 2014 10.106 7.286 5.380
African Agriculture Fund LLC 2010 1.598 26.148 22.291
African Infrastructure Investment Fund 2 2009 2.360 20.638 19.745
AfricInvest Fund II LLC 2008 700 8.604 8.567
AfricInvest Fund II LLC 2016 8.935 6.747 -
AFIG Fund II LP 2016 18.027 454 -
Agri-Vie Fund PCC 2008 487 8.937 9.865
Argan Infrastructure Fund 2010 6.508 3.514 3.874
ARM-Harith Infrastructure Fund 2015 10.231 4.473 2.991
Atlantic Coast Regional Fund LLC 2008 1.678 13.175 16.975
Aureos Africa Fund LLC 2007 1.253 14.786 15.161
Business Partners International Southern Africa SME Fund 2014 3.228 1.600 1.184
Carlyle Sub-Saharan Africa Fund (CSSAF) 2012 16.346 5.259 6.583
Catalyst Fund I LLC 2010 464 8.297 6.753
Cauris Croissance II Fund 2012 1.086 1.425 1.889
ECP Africa Fund II PCC 2005 8.603 21.233 25.230
ECP Africa Fund III PCC 2008 6.369 44.423 41.224
Eight Miles LLP 2012 2.949 15.215 8.248
Enko Africa Private Equity Fund 2014 9.384 1.031 1.081
Evolution One Fund 2010 746 2.837 1.941
GEF Africa Sustainable Forestry Fund 2011 219 14.173 11.721
GroFin Africa Fund 2008 2.401 2.048 4.044
Helios Investors II (Maurícia) Limited 2011 901 30.135 25.788
I & P Afrique Entrepreneurs 2012 1.459 3.259 2.769
Fundo de investimento para a saúde em África 2010 1.138 5.436 5.458
KIBO Fund II 2014 7.339 1.411 788
Fundo de capital privado do Magrebe II (Maurícia) PCC 2008 4.397 10.595 17.431
Fundo de capital privado do Magrebe II (Maurícia) PCC 2012 1.908 16.119 14.078
Moringa Mauritus África 2016 7.034 807 -
New Africa Mining Fund II 2010 - - -
Fundo de Habitação Pan-africano (PAHF) 2013 2.949 1.860 981
Fundo Pan-africano para o desenvolvimento de Infra-estruturas 2007 3.062 29.430 28.835
Fundo Pan-africano para o desenvolvimento de Infra-estruturas II 2014 6.496 440 935
Pan-African Investment Partners II Limited 2008 - 3 57
Fundo para as infra-estruturas da África do Sul 1996 - - 19.346
West Africa Emerging Market Fund 2011 841 4.687 2.418

TOTAL DE FUNDOS 155.943 372.112 376.708
TOTAL DE INVESTIMENTOS DIRECTOS E FUNDOS 292.951 657.270 641.017
TOTAL GLOBAL 292.951 719.375 703.268

* Montantes integralmente desembolsados, sendo o valor inferior a 100 UC, à taxa de câmbio em vigor.
** Em 31 de Dezembro de 2016, o custo de investimentos de capital (excluindo o FAD) inscrito pelo justo valor ascendeu a 563,14 milhões de UC (2015: 524,63 milhões de UC).
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Nota K – Outros títulos

O Banco pode investir em determinados instrumentos de dívida emitidos por entidades nos seus Países Membros Regionais 
(PMR), para o financiamento de projectos e programas de desenvolvimento. O Banco também pode investir noutros títulos, 
incluindo no financiamento ao comércio que cumpra os objectivos de desenvolvimento dos países membros mutuários.

Estes investimentos são classificados como activos financeiros pelo custo amortizado.

O montante de "Outros títulos" inscrito em 31 de Dezembro de 2016 era de 54,36 milhões de UC (2015: 46,42 milhões de UC).

Nota L – Imóveis, equipamento e activos incorpóreos

(milhares de UC)

Imóveis e equipamento
Activos 

incorpóreos
Total  

global

2016 Terrenos

Imobilizações 
corpóreas 
em curso

Construção e 
beneficiações

Móveis, 
equipamentos 

fixos e 
acessórios

Equipamento 
e veículos 

motorizados

Total de 
imóveis e 

equipamentos
Software 

informático

Imóveis, 
equipamento 

e activos 
incorpóreos

Custo:

Saldo em 1 de Janeiro 480 69.803 24.133 16.375 62.214 173.005 23.722 196.727

Colocado em uso - (59.816) 41.528 - 18.288 - - -

Acréscimos no exercício - 7.423 262 1.393 4.305 13.383 875 14.258

Alienações no exercício - - - (16) (4.101) (4.117) - (4.117)

Saldo em 31 de Dezembro 480 17.410 65.923 17.752 80.706 182.271 24.597 206.868

Depreciação acumulada:

Saldo em 1 de Janeiro - - 22.422 8.364 50.606 81.392 22.507 103.899

Depreciação no exercício - - 1.122 2.590 5.292 9.004 1.031 10.035

Alienações no exercício - - - (17) (4.091) (4.108) - (4.108)

Saldo em 31 de Dezembro - - 23.544 10.937 51.807 86.288 23.538 109.826

Valores contabilísticos líquidos:  
31 de Dezembro de 2016 480 17.410 42.379 6.815 28.899 95.983 1.059 97.042

(milhares de UC)

Imóveis e equipamento
Activos 

incorpóreos
Total  

global

2015 Terrenos

Imobilizações 
corpóreas 
em curso

Construção e 
beneficiações

Móveis, 
equipamentos 

fixos e 
acessórios

Equipamento 
e veículos 

motorizados

Total de 
imóveis e 

equipamentos
Software 

informático

Imóveis, 
equipamento 

e activos 
incorpóreos

Custo:

Saldo em 1 de Janeiro 480 56.345 23.314 18.843 66.042 165.024 22.668 187.692

Acréscimos no exercício - 13.533 819 3.346 4.980 22.678 1.062 23.740

Alienações no exercício - (75) - (5.814) (8.808) (14.697) (8) (14.705)

Saldo em 31 de Dezembro 480 69.803 24.133 16.375 62.214 173.005 23.722 196.727

Depreciação acumulada:

Saldo em 1 de Janeiro - - 22.121 11.780 53.509 87.410 21.448 108.858

Depreciação no exercício - - 301 2.173 5.511 7.985 1.067 9.052

Alienações no exercício - - - (5.589) (8.414) (14.003) (8) (14.011)

Saldo em 31 de Dezembro - - 22.422 8.364 50.606 81.392 22.507 103.899

Valores contabilísticos líquidos:  
31 de Dezembro de 2015 480 69.803 1.711 8.011 11.608 91.613 1.215 92.828
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Os terrenos onde se encontra o edifício da sede foram originalmente licenciados para utilização ilimitada pelo Banco, mas o Governo 
da Costa do Marfim manteve a propriedade. No entanto, em 2013, o Governo da Costa do Marfim aprovou a transferência 
do título de propriedade dos terrenos para o Banco, estando a decorrer os processos pertinentes para a sua formalização.

Nota M – Empréstimos contraídos

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os empréstimos contraídos pelo Banco eram os seguintes:

(milhões de UC)

2016 2015

Empréstimos inscritos pelo justo valor 20.007,61 15.851,25

Empréstimos inscritos pelo custo amortizado 636,54 598,01

Total 20.644,15 16.449,26

Em 31 de Dezembro de 2016, os empréstimos contraídos pelo Banco incluíam empréstimos subordinados de 230,07 milhões 
de UC (2015: 223,09 milhões de UC).

A estrutura da adequação do capital aprovada pelo Conselho de Administração adoptou um rácio dívida/capital utilizável único 
para acompanhar a alavancagem do Banco. De acordo com este rácio, o valor total da dívida não liquidada não pode ultrapassar 
100% do capital utilizável. O capital utilizável engloba o capital próprio do Banco e o capital exigível dos seus membros não 
mutuários com notação A- ou superior. O capital utilizável do Banco em 31 de Dezembro de 2016 era de 28,22 mil milhões de UC.

O Banco utiliza derivados no âmbito da contracção de empréstimos e da gestão de passivos, para tirar partido de oportunidades 
de redução de custos e para reduzir os seus custos de financiamento.

Alguns contratos de contracção de empréstimos de longo prazo contêm disposições que permitem o resgate ao critério do titular 
em datas específicas antes da maturidade. Esses empréstimos contraídos estão patentes nos quadros sobre a estrutura da 
sua maturidade, utilizando as datas fixadas para o resgate e não as maturidades contratuais. A Administração crê, no entanto, 
que uma parcela desses empréstimos contraídos pode ficar por liquidar para além das suas datas de resgate indicadas mais 
próximas.

O Banco celebrou contratos de swap de divisas com os principais bancos internacionais, mediante os quais as receitas de 
um empréstimo são convertidas numa moeda diferente, sendo celebrado simultaneamente um contrato forward cambial, 
assegurando o câmbio futuro das duas moedas de modo a recuperar a moeda convertida. O Banco realizou também swaps 
de taxa de juro, o que transforma uma obrigação de pagamento com taxa flutuante em determinada moeda numa obrigação 
de pagamento com taxa fixa, ou vice-versa.
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Resumo da carteira de empréstimos contraídos pelo Banco, em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015:

Empréstimos contraídos e Swaps em 31 de Dezembro de 2016

(Montantes em milhões de UC)

 Empréstimos directos  Contratos de Swap Cambiais (a)  Swaps de Taxa de Juro

Moeda Tipo de taxa

Inscritos 
pelo 

justo valor

Inscritos 
pelo custo 

amortizado

Custo
médio

ponderado 
(b)

(%)

Maturidade
média

ponderada
(anos)

Montante
a pagar/

(a receber) 

Custo
médio

ponderado 
(b)

(%)

Maturidade
média
(anos)

 Montante
Nocional
a pagar/

(a receber) 

Custo
médio

ponderado 
(b)

(%)

Maturidade
média
(anos)

Euro 

Fixa 1.076,66 - 0,26 6,8 133,81 8,71 2,7 (1.039,72) 0,20 6,5

- - - - (59,59) 1,08 0,2 - - -

Revisível - - - - 5.990,09 (0,37) 3,5 1.039,72 (0,39) 6,5

- - - - (187,52) (0,60) 1,1 - - -

Libra esterlina

Fixa 231,35 - 0,88 1,9 - - - - - -

- - - - (228,77) 0,01 1,9 - - -

Revisível - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Iene  
japonês

Fixa 856,71 130,56 0,91 31,1 - - - - - -

- - - - (958,54) 0,90 30,9 - - -

Revisível 372,80 - 3,95 3,8 60,95 (0,71) 4,2 15,92 (0,44) 7,7

- - - - (327,99) 3,88 9,3 (15,92) 2,04 7,7

Dólar  
americano

Fixa 12.121,52 379,37 1,71 2,4 - - - - - -

- - - - (3.868,10) 1,73 1,9 (8.410,21) 1,47 2,4

Revisível 1.434,73 - 0,87 1,7 3.218,44 0,86 12,0 9.857,51 1,06 2,3

- - - - (1.479,09) 0,67 4,0 (1.435,66) 0,96 1,7

Outras (d)

Fixa 3.831,52 127,52 4,40 4,8 - - - - - -

- - - - (3.058,89) 3,91 5,1 (777,01) 4,02 9,8

Revisível 82,32 2,58 0,33 2,3 1.012,88 7,21 3,2 565,24 3,79 9,8

- - - - (630,98) 5,06 2,0 - - -

Total

Fixa 18.117,76 637,45 2,15 4,6 133,81 8,71 2,7 (1.039,72) 0,20 6,5

- - - - (8.173,90) 2,42 6,5 (9.178,22) 1,69 3,0

Revisível 1.889,85 2,58 1,45 2,2 10.282,36 0,76 6,2 11.478,39 1,06 3,1

- - - - (2.625,57) 2,03 4,0 (1.451,58) 0,97 1,8

Capital pelo valor nominal 20.007,61 640,03 2,08 4,5 (383,30) - - (191,13) - -

Prémio e desconto  
líquido não amortizado - (3,49) - - 733,36 - - 229,74 - -

20.007,61 636,54 2,08 4,5 350,06 - - 38,61 - -

Ajustamento de justo valor - - - - 229,29 (c) - - (139,34) (c) - -

Total 20.007,61 636,54 2,08 4,5 572,35 - - (100,73) - -

Informação complementar (empréstimos directos):
O valor nominal dos empréstimos em 31 de Dezembro de 2016 foi de 20.644,15 milhões de UC e o valor justo estimado foi de 20.725,75 milhões de UC.

(a)   Os contratos de swap cambiais incluem swaps de taxa de juro de moedas cruzadas.
(b)   O período médio de refixação da taxa das responsabilidades financeiras líquidas para os empréstimos contraídos com taxa variável era de seis meses. As taxas indicadas 

são as que se encontravam em vigor em 31 de Dezembro de 2016.
(c)  Estes montantes estão incluídos em activos e passivos derivados no balanço.
(d)  Estes montantes dizem principalmente respeito a créditos contraídos e derivados em AUD, CHF, NZD, TRY e ZAR.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.
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Empréstimos contraídos e Swaps em 31 de Dezembro de 2015

(Montantes em milhões de UC)

 Empréstimos directos  Contratos de Swap Cambiais (a)  Swaps de Taxa de Juro

Moeda Tipo de taxa

Inscritos 
pelo 

justo valor

Inscritos 
pelo custo 

amortizado

Custo
médio

ponderado 
(b)

(%)

Maturidade
média

ponderada
(anos)

Montante
a pagar/

(a receber) 

Custo
médio

ponderado 
(b)

(%)

Maturidade
média
(anos)

 Montante
Nocional
a pagar/

(a receber) 

Custo
médio

ponderado 
(b)

(%)

Maturidade
média
(anos)

Euro 

Fixa 118,74 - 0,28 1,3 213,65 6,63 5,3 - - - 

- - - - - - - (117,85) 0,28 1,3 

Revisível - - - - (271,05) (0,35) 1,5 117,85 (0,23) 1,3 

- - - - 5.740,60 (0,17) 3,5 - - - 

Iene  
japonês

Fixa 771,80 122,67 0,88 33,3 - - - - - - 

- - - - (831,75) 0,86 34,2 - - - 

Revisível 351,94 - 4,30 4,3 15,71 (0,49) 6,6 14,36 (0,31) 8,7 

- - - - (371,00) 3,34 9,6 (14,36) 2,47 8,7 

Dólar  
americano

Fixa 10.085,14 368,04 1,58 1,6 - - - - - - 

- - - - (4.293,77) 1,75 2,2 (5.357,47) 1,65 2,5 

Revisível 178,59 - 0,85 0,9 3.848,06 0,27 9,9 5.625,48 0,45 2,4 

- - - - (759,27) (0,08) 4,0 (238,13) 1,60 0,7 

Outras (d)

Fixa 3.954,45 58,15 3,16 4,2 - - - - - - 

- - - - (3.476,88) 3,17 4,0 (572,08) 1,77 1,6 

Revisível 390,59 49,77 5,22 2,0 614,98 5,64 3,1 503,33 2,75 1,8 

- - - - (684,60) 3,94 2,3 - - - 

Total

Fixa 14.930,13 548,86 1,94 4,1 213,65 6,63 5,3 - - - 

- - - - (8.602,39) 2,24 6,0 (6.047,40) 1,54 1,9 

Revisível 921,12 49,77 4,08 2,7 4.207,70 1,09 9,5 6.261,02 0,83 2,4 

- - - - 3.925,73 (1,24) 3,1 (252,49) (0,54) (1,0)

Capital pelo valor nominal 15.851,25 598,63 2,07 4,0 (255,31) - - (38,87) - -

          

Prémio e desconto  
líquido não amortizado - (0,62) - - 519,40 - - 34,59 - -

15.851,25 598,01 2,07 4,0 264,09 - - (4,28) - - 

    

Ajustamento de justo valor - - -  171,55 (c) - - 29,54 (c) - -

Total 15.851,25 598,01 2,07 4,0 435,64 - - 25,26 - -

Informação complementar (empréstimos directos):
O valor nominal dos empréstimos em 31 de Dezembro de 2015 foi de 16.449,26 milhões de UC e o valor justo estimado foi de 16.553,69 milhões de UC.

(a)   Os contratos de swap cambiais incluem swaps de taxa de juro de moedas cruzadas.
(b)   O período médio de refixação da taxa das responsabilidades financeiras líquidas para os empréstimos contraídos com taxa variável era de seis meses. As taxas indicadas 

são as que se encontravam em vigor em 31 de Dezembro de 2015.
(c)  Estes montantes estão incluídos em activos e passivos derivados no balanço.
(d)  Estes montantes dizem principalmente respeito a créditos contraídos e derivados em AUD, CHF, NZD, TRY e ZAR.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.

Em 31 de Dezembro de 2016, a estrutura da maturidade contratual dos créditos contraídos vincendos (excluindo empréstimos 
contraídos resgatáveis antecipadamente) era a seguinte:

i) Créditos Contraídos Inscritos pelo Justo Valor

(milhões de UC)

Períodos Capital ordinário Capital exigível Total

Um ano ou menos 3.749,90 285,69 4.035,59 

Mais de um ano e menos de dois anos 4.882,12 20,51 4.902,63 

Mais de dois anos e menos de três anos 3.145,94 1,34 3.147,28 

Mais de três anos e menos de quatro anos 1.761,66 34,94 1.796,60 

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 1.974,30 - 1.974,30 

Mais de cinco anos 3.934,19 217,02 4.151,21 

Total 19.448,11 559,50 20.007,61 
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ii)  Créditos Contraídos Inscritos pelo Custo Amortizado

(milhões de UC)

Períodos Capital ordinário Capital exigível Total

Um ano ou menos 4,80 - 4,80 

Mais de um ano e menos de dois anos 31,07 - 31,07 

Mais de dois anos e menos de três anos 169,10 - 169,10 

Mais de três anos e menos de quatro anos 11,84 - 11,84 

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 56,76 63,68 120,44 

Mais de cinco anos 302,78 - 302,78 

Subtotal 576,35 63,68 640,03 

Prémio e desconto líquido não amortizado (3,49) - (3,49)

Total 572,86 63,68 636,54 

Em 31 de Dezembro de 2015, a estrutura da maturidade contratual dos créditos contraídos vincendos (excluindo empréstimos 
contraídos resgatáveis antecipadamente) era a seguinte:

1) Créditos contraídos inscritos pelo justo valor

(milhões de UC)

Períodos Capital ordinário Capital exigível Total

Um ano ou menos 3.530,54 192,29 3.722,83

Mais de um ano e menos de dois anos 3.137,85 - 3.137,85

Mais de dois anos e menos de três anos 3.066,91 - 3.066,91

Mais de três anos e menos de quatro anos 1.107,37 1,33 1.108,70

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 1.182,68 2,37 1.185,05

Mais de cinco anos 3.600,75 29,16 3.629,91

 Total 15.626,10 225,15 15.851,25

ii)  Créditos Contraídos Inscritos pelo Custo Amortizado

(milhões de UC)

Períodos Capital ordinário Capital exigível Total

Um ano ou menos 4,93 - 4,93

Mais de um ano e menos de dois anos 5,93 - 5,93

Mais de dois anos e menos de três anos 19,78 - 19,78

Mais de três anos e menos de quatro anos 162,29 - 162,29

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 4,93 - 4,93

Mais de cinco anos 340,93 59,84 400,77

Subtotal 538,79 59,84 598,63

Prémio e desconto líquido não amortizado (0,62) - (0,62)

 Total 538,17 59,84 598,01

Em 31 de Dezembro de 2016, o justo valor dos empréstimos contraídos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas era 
de 20.007,61 milhões de UC (2015: 15.851,25 milhões de UC). Em relação a estes empréstimos contraídos, o montante que 
o Banco será contratualmente obrigado a pagar na maturidade, em 31 de Dezembro de 2016 era de 20.364,44 milhões de 
UC (2015: 15.848,51 milhões de UC). O valor de liquidação dos empréstimos contraídos resgatáveis antecipadamente equivale 
ao montante nocional acrescido dos encargos financeiros acumulados.

No que se refere à Nota P, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, registou-se uma perda de 68,83 milhões 
de UC em empréstimos ao justo valor e derivados relacionados (em 2015: perda líquida de 38,81 milhões de UC). As perdas 
de justo valor atribuíveis a alterações do risco de crédito do Banco, incluídas em Outros Rendimentos Integrais no exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2016, foram de 13,11 milhões de UC (2015: ganhos de 73,06 milhões de UC).



Banco Africano de Desenvolvimento

74

As variações do justo valor atribuíveis a alterações do risco de crédito do Banco são calculadas comparando os fluxos monetários 
descontados dos empréstimos contraídos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas, utilizando o spread de crédito do 
Banco nos mercados líquidos relevantes para obrigações cotadas contra a LIBOR no início e no final do período relevante. 
O spread de crédito do Banco não foi aplicado no caso de variações do justo valor de empréstimos contraídos exigíveis com 
uma data de resgate inferior a um ano.

Em relação aos créditos contraídos considerados ao justo valor como lucros ou perdas em 31 de Dezembro de 2016, as perdas 
acumuladas não realizadas ao justo valor nessa data eram de 720,68 milhões de UC (em 2015: perdas de 770,29 milhões de UC).

Nota N – Capital próprio

O capital próprio é composto por capital e reservas. Seguem-se mais detalhes sobre o mesmo:

Capital
O capital inclui subscrições dos países membros e ajustamentos cambiais acumulados sobre subscrições (CEAS). O Banco 
não está sujeito a qualquer exigência de capital imposta a nível externo.

Subscrições realizadas e pagas
As subscrições de acções do Banco são constituídas pela subscrição do capital inicial, por um aumento de capital voluntário 
e pelos seis Aumentos gerais de capital (GCI) efectuados até à data. O Quinto aumento geral de capital (GCI-V) foi aprovado 
pelo Conselho de Governadores do Banco no dia 29 de Maio de 1998 e entrou em vigor a 30 de Setembro de 1999 mediante 
a ratificação dos Estados membros e a entrada em vigor das respectivas alterações aos Acordos de Constituição do Banco. 
O GCI-V aumentou o capital autorizado do Banco em 35%, de 1,62 para 2,187 milhões de acções com um valor nominal 
de 10.000 UC por acção. As acções GCI-V, com um total de 567.000 acções, são divididas em acções realizadas e acções 
resgatáveis na proporção de 6 por cento realizadas 94 por cento resgatáveis. As acções do GCI-V foram distribuídas por 
membros regionais e membros não regionais de forma a que, quando totalmente subscritas, os membros regionais deverão 
deter 60% do total do capital do Banco e os membros não regionais deverão deter os restantes 40%.

Antes do GCI-V, o capital subscrito estava dividido entre capital realizado e capital resgatável, na proporção de 1 para 7. Após 
o GCI-V, o capital autorizado do Banco consiste em 10,81% de acções realizadas e 89,19% de acções resgatáveis.

Antes do Sexto aumento geral de capital, através das suas resoluções B/BG/2008/07 e B/BG/2009/05, o Conselho de Governadores 
autorizou dois aumentos de capital, na sequência dos quais o capital autorizado do Banco passou de 21.870 milhões de UC para 
22.120 milhões de UC, com vista a permitir à República da Turquia e ao Grão-Ducado do Luxemburgo tornarem-se membros do 
Banco. A adesão destes dois países produziu efeitos após a conclusão das formalidades previstas no Acordo de Constituição 
do Banco e nas Regras Gerais aplicáveis à admissão de países não regionais como membros do Banco. Consequentemente, 
em 20 de Outubro de 2013 e 29 de Maio de 2014, a República da Turquia e o Grão-Ducado do Luxemburgo, respectivamente, 
foram formalmente admitidos como os 78.º e 79.º países membros do Banco.

Em 2009, o Conselho de Administração apoiou uma proposta apresentada pelo Canadá e pela República da Coreia no sentido 
de subscreverem, temporariamente, capital exigível adicional correspondente a acções sem direito de voto do Banco no 
montante de 1,63 mil milhões de UC e 0,19 mil milhões de UC, respectivamente. Esta proposta foi aprovada pelo Conselho 
de Governadores em 22 de Fevereiro de 2010. Consequentemente, o capital social autorizado do Banco aumentou de 
22.120 milhões de UC para 23.947 milhões de UC através da criação de mais 182.710 acções sem direito de voto. Estas 
acções resgatáveis sem direito de voto seriam absorvidas pelas subscrições do Canadá e da República da Coreia no âmbito 
do GCI-VI, no momento da sua entrada em vigor.

O GCI-VI foi aprovado pelo Conselho de Governadores do Banco em 27 de Maio de 2010. O GCI-VI aumentou o capital próprio 
autorizado do Banco de 23.947 milhões de UC para 67.687 milhões de UC, com a criação de 4.374.000 acções adicionais. 
As novas acções criadas serão alocadas aos grupos regional e não regional de modo a que, quando estiverem subscritas 
na sua totalidade, 60% serão detidas pelo grupo regional e 40% pelo grupo não regional. As novas acções e as anteriores 
acções acima referidas serão divididas em acções realizadas e acções resgatáveis na proporção de 6% de acções realizadas 
e de 94% de acções resgatáveis.

Após a conclusão do GCI-VI e na sequência das resoluções do Conselhos de Governadores, as referidas acções resgatáveis 
sem direito de voto, temporárias, do Canadá e da Coreia referidas foram efectivamente retiradas em 2011 e em 2012, 
respectivamente, reduzindo assim o capital autorizado do Banco em cada um desses exercícios em 163.296 e 19.414 acções.
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Na sequência da sua Resolução B/BG/2012/04, de 31 de Maio de 2012, o Conselho de Governadores autorizou um Aumento 
de Capital Especial do capital accionista autorizado do Banco para permitir: (i) a subscrição por um novo país membro regional 
(a República do Sudão do Sul) do número mínimo de acções necessário para a sua adesão; e (ii) a resultante subscrição por 
membros não regionais do número de acções necessário para cumprir o rácio de 60/40 de acções detidas por membros 
regionais e membros não regionais. Em conformidade, o Conselho de Governadores decidiu aumentar o capital autorizado 
do Banco com a criação de 111.469 novas acções, das quais 66.881 estarão disponíveis para subscrição pela República do 
Sudão do Sul e 44.588 estarão disponíveis para subscrição por membros não regionais. Em 2014, através da Resolução B/
BG/2014/02, o Conselho de Governadores reviu em baixa a subscrição inicial do Sudão do Sul para 33.895 acções, em linha 
com a respectiva quota no FMI. As acções adicionais estão sujeitas aos mesmos termos e condições que as acções autorizadas 
no GCI-VI. Em 30 de Abril de 2015, tendo completado o processo de adesão ao Banco Africano de Desenvolvimento, o Sudão 
do Sul foi admitido como membro.

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, o capital do Banco era o seguinte:

(milhares de UC)

2016 2015

Capital Autorizado (em acções de 10.000 UC cada) 66.975.050 66.975.050

Menos: Capital não subscrito (1.488.883) (1.492.542)

Capital subscrito 65.486.167 65.482.508

Menos: Capital exigível (60.588.775) (60.598.095)

Capital realizado 4.897.392 4.884.413

Acções a emitir após o pagamento de prestações futuras (878.060) (1.157.150)

Mais: Montantes pagos antecipadamente 560 445

4.019.892 3.727.708

Menos: Montantes em atraso (17) (17)

Capital em 31 de Dezembro 4.019.875 3.727.691

Em 31 de Dezembro de 2016, estava incluído no total de acções não subscritas no valor de 1.488,88 milhões de UC um 
montante de 38,83 milhões de UC que representava o saldo da participação da ex-República Federal Socialista da Jugoslávia 
(ex-Jugoslávia).

Como a ex-Jugoslávia deixou de existir enquanto Estado perante a lei internacional, as suas acções (compostas por 38,83 milhões 
de UC em acções resgatáveis e 4,86 milhões de UC em acções realizadas) foram mantidas como acções depositadas no 
Banco, de acordo com o n.º 6 do artigo 6.º do Acordo do Banco. Em 2002, o Conselho de Administração do Banco aprovou a 
proposta para convidar cada um dos Estados sucessores da ex-Jugoslávia a inscrever-se como membros do Banco, embora 
esse estatuto de membro estivesse sujeito ao cumprimento de determinadas condições, incluindo o pressuposto proporcional 
das responsabilidades contingenciais da ex-Jugoslávia para com o Banco à data de 31 de Dezembro de 1992. No caso 
desse Estado sucessor recusar ou por outro motivo não se tornar membro do Banco, a parcela pro rata das acções da ex-
Jugoslávia, que poderia ter sido redistribuída ao Estado sucessor, seria redistribuída por outros membros não regionais do 
Banco interessados, de acordo com as condições definidas nas Regras de transmissão de acções. No entanto, os montantes 
resultantes dessa redistribuição serão transferidos para o Estado sucessor. Além disso, dependendo da resposta dos Estados 
sucessores, o Banco pode, ao abrigo das suas Regras de transmissão de acções, redistribuir as acções da ex-Jugoslávia 
por países membros não regionais interessados e creditar os montantes resultantes aos Estados sucessores numa base 
"pro rata". Em 2003, um dos Estados sucessores declinou o convite de se candidatar à aquisição do estatuto de membro e, 
em contrapartida, ofereceu ao Banco a sua parcela "pro rata" dos montantes resultantes de qualquer redistribuição das acções 
da ex-Jugoslávia, como parte da sua Ajuda Oficial ao Desenvolvimento. O Banco aceitou a proposta.
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Em 31 de Dezembro de 2016, as subscrições dos países membros e os seus poderes de voto eram os seguintes:

(Montantes em milhares de UC)

Países membros
Total

de acções
 % do total
de acções

Nocional
pago

Capital exigível
Capital

Número
de votos

% do total
Poder de voto

 1 Alemanha 267.940 4,148 158.645 2.520.760 268.565 4,126

 2 Angola 75.439 1,168 41.629 712.772 76.064 1,169

 3 Arábia Saudita 12.483 0,193 7.395 117.440 13.108 0,201

 4 Argélia 273.459 4,233 168.046 2.566.550 274.084 4,211

 5 Argentina 5.847 0,091 6.107 52.364 6.472 0,099

 6 Áustria 28.915 0,448 18.495 270.660 29.540 0,454

 7 Bélgica 41.366 0,640 24.492 389.180 41.992 0,645

 8 Benim 12.447 0,193 6.942 117.532 13.072 0,201

 9 Botsuana 69.627 1,078 63.433 632.845 70.252 1,079

10 Burquina Faso 25.741 0,398 14.649 242.775 26.366 0,405

11 Brasil 23.785 0,368 14.051 223.806 24.411 0,375

12 Burundi 15.367 0,238 9.709 143.966 15.992 0,246

13 Cabo Verde 4.944 0,076 3.346 46.100 5.569 0,086

14 Camarões 69.847 1,081 38.202 660.281 70.472 1,083

15 Canadá 250.904 3,884 180.903 2.328.140 251.529 3,864

16 Chade 4.278 0,066 2.548 40.240 4.903 0,075

17 China 76.159 1,179 47.526 714.080 76.784 1,180

18 Comores 542 0,008 605 4.826 1.167 0,018

19 Congo 29.309 0,454 16.758 276.350 29.934 0,460

20 Coreia 31.153 0,482 19.418 292.060 31.778 0,488

21 Costa do Marfim 241.341 3,736 143.749 2.269.670 241.966 3,718

22 Dinamarca 76.484 1,184 55.409 709.440 77.109 1,185

23 Egipto 358.016 5,542 220.711 3.359.460 358.641 5,510

24 Eritreia 2.003 0,031 2.506 17.522 2.628 0,040

25 Etiópia 101.981 1,579 56.878 962.940 102.606 1,576

26 Espanha 69.279 1,073 49.351 643.440 69.904 1,074

27 Estados Unidos da América 425.032 6,580 251.970 3.998.360 425.657 6,540

28 Finlândia 31.655 0,490 20.248 296.310 32.280 0,496

29 França 243.211 3,765 155.557 2.276.560 243.836 3,746

30 Gabão 70.772 1,096 48.390 659.348 71.397 1,097

31 Gâmbia 9.796 0,152 5.571 92.413 10.421 0,160

32 Gana 137.701 2,132 76.129 1.300.871 138.326 2,125

33 Guiné 26.005 0,403 15.095 244.961 26.630 0,409

34 Guiné-Bissau 1.458 0,023 870 13.720 2.083 0,032

35 Guiné Equatorial 9.431 0,146 6.395 87.917 10.056 0,154

36 Índia 16.626 0,257 10.347 155.920 17.251 0,265

37 Itália 157.167 2,433 100.507 1.471.170 157.792 2,424

38 Japão 355.667 5,506 227.490 3.329.180 356.292 5,474

39 Jibuti 1.213 0,019 1.517 10.618 1.838 0,028

40 Koweit 29.208 0,452 21.420 270.660 29.833 0,458

41 Lesoto 3.724 0,058 4.039 33.210 4.349 0,067

42 Libéria 12.445 0,193 7.827 116.637 13.070 0,201

43 Líbia 193.171 2,990 120.463 1.811.247 193.796 2,977

44 Luxemburgo 13.012 0,201 3.001 127.130 13.637 0,210

45 Madagáscar 41.412 0,641 23.097 391.030 42.037 0,646

46 Maláui 16.812 0,260 10.043 158.080 17.437 0,268

47 Mali 27.959 0,433 15.712 263.881 28.584 0,439

48 Mauritânia 3.706 0,057 4.145 32.915 4.331 0,067

49 Maurícia 42.309 0,655 32.865 390.230 42.934 0,660

50 Marrocos 232.534 3,600 154.342 2.171.000 233.159 3,582

51 Moçambique 38.221 0,592 22.528 359.697 38.846 0,597

52 Namíbia 22.236 0,344 15.217 207.150 22.861 0,351

53 Níger 15.341 0,237 9.674 143.742 15.966 0,245

Total dos Países Regionais 3.824.066 59,199 2.355.067 35.897.385 3.856.932 59,257

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.
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(Montantes em milhares de UC)

Países membros
Total

de acções
 % do total
de acções

Nocional
pago

Capital exigível
Capital

Número
de votos

% do total
Poder de voto

Total dos Países Regionais 3.824.066 59,199 2.355.067 35.897.385 3.856.932 59,257
54 Nigéria 577.177 8,935 375.952 5.407.433 577.802 8,877

55 Noruega 76.038 1,177 48.126 712.260 76.663 1,178

56 Países Baixos 56.584 0,876 35.461 530.400 57.209 0,879

57 Portugal 15.500 0,240 9.258 145.750 16.125 0,248

58 Quénia 92.976 1,439 51.863 877.900 93.601 1,438

59 Quénia 92.976 1,439 51.863 877.900 93.601 1,438

60 Reino Unido 113.399 1,756 71.438 1.062.560 114.024 1,752

61 República Centro-Africana 2.720 0,042 1.802 25.412 3.345 0,051

62 República Democrática do Congo 83.552 1,293 52.126 783.395 84.177 1,293

63 Ruanda 8.509 0,132 4.787 80.303 9.134 0,140

64 São Tomé e Príncipe 4.365 0,068 2.610 41.054 4.990 0,077

65 Senegal 67.574 1,046 37.508 638.241 68.199 1,048

66 Seicheles 1.827 0,028 1.778 16.499 2.452 0,038

67 Serra Leoa 18.648 0,289 11.113 175.381 19.273 0,296

68 Somália 1.941 0,030 2.427 16.986 2.566 0,039

69 Sudão do Sul 29.383 0,455 1.695 292.140 30.008 0,461

70 Sudão 21.450 0,332 13.621 200.877 22.075 0,339

71 Suazilândia 7.388 0,114 8.350 65.530 8.013 0,123

72 Suécia 101.711 1,575 64.206 952.920 102.336 1,572

73 Suíça 94.969 1,470 60.743 888.950 95.594 1,469

74 Tanzânia 49.204 0,762 27.718 464.337 49.829 0,766

75 Togo 10.122 0,157 6.049 95.171 10.747 0,165

76 Tunísia 90.577 1,402 61.525 844.260 90.341 1,388

77 Turquia 21.512 0,333 3.244 211.890 22.137 0,340

78 Uganda 29.021 0,449 16.875 273.347 29.646 0,455

79 Zâmbia 75.956 1,176 42.663 716.865 76.558 1,176

80 Zimbabué 133.571 2,068 77.555 1.258.158 134.196 2,062

Total dos Não Regionais 2.635.606 40,801 1.664.808 24.691.390 2.651.858 40,743
Total Global 6.459.672 100,000 4.019.875 60.588.775 6.508.790 100,000

A posição de subscrição, incluindo a distribuição de direitos de voto em 31 de Dezembro de 2016 reflecte as diferenças nos prazos dos pagamentos das subscrições pelos 
países membros durante o período de pagamento das subscrições permitido pelo GCI-VI. Após a subscrição total das acções, os grupos regional e não regional deterão 60% 
e 40%, respectivamente, dos direitos de voto.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.

Ajustamento Cambial Acumulado das Subscrições (CEAS)
Antes do Quarto aumento geral de capital (GCI-IV), os pagamentos referentes à parcela do capital subscrito pelos países membros 
não regionais eram fixados em termos das suas moedas nacionais. No âmbito do GCI-IV, e dos subsequentes aumentos de 
capital, os pagamentos efectuados por membros regionais e não regionais em dólares americanos eram fixados a uma taxa 
de câmbio de 1 UC = 1,20635 USD. Esta taxa representa a relação entre o dólar americano e o DSE imediatamente antes da 
introdução do método de avaliação dos DSE com base num cabaz de moedas em 1 de Julho de 1974 (DSE 1974). Como 
resultado dessas práticas, quando fossem recebidos esses pagamentos, poderiam surgir perdas ou ganhos pela conversão 
destas moedas em UC. Essas diferenças resultantes da conversão são inscritas na conta de Ajustamento cambial acumulado 
das subscrições.

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, o Ajustamento Cambial Acumulado das Subscrições era o seguinte:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo em 1 de Janeiro 168.842 173.538

Perdas de conversão líquidas em novas subscrições (7.798) (4.696)

Saldo em 31 de Dezembro 161.044 168.842

Reservas
As reservas consistem em resultados não distribuídos, ganhos/perdas de justo valor dos investimentos inscritos pelo justo valor 
como "Outros Rendimentos Globais" e ganhos/perdas de empréstimos contraídos, avaliados pelo justo valor, decorrentes do 
"crédito próprio" e das reavaliações dos passivos definidos.
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Resultados Não Distribuídos
Os resultados não distribuídos incluem os rendimentos líquidos do exercício findo, após a dedução das transferências aprovadas 
pelo Conselho de Governadores, e as despesas líquidas reconhecidas directamente no capital. Os resultados não distribuídos 
também incluíram os ajustamentos de transição resultantes da adopção de normas de relato financeiro novas ou revistas, nos 
casos aplicáveis.

Os movimentos dos resultados não distribuídos em 2015 e 2016 foram os seguintes:

(milhares de UC)

Saldo em 1 de Janeiro de 2015 2.996.435

Rendimento líquido do exercício (30.840)

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 2.965.595

Rendimento líquido do exercício actual 25.070

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 2.990.665

Receitas afectáveis 
O Banco utiliza as receitas afectáveis para distribuir o seu lucro líquido. As receitas afectáveis excluem os ganhos e perdas 
a preços de mercado, associados com os instrumentos não mantidos para negociação e ajustado de ganhos e perdas de 
conversão.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, as receitas afectáveis foram as seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Resultado antes da distribuição aprovada pelo Conselho de Governadores 120.070 93.160 

Perdas não realizadas sobre empréstimos contraídos e respectivos derivados 78.778 49.516

Ganhos de transferência (998) (14.605)

Perdas não realizadas em swaps de cobertura global 5.477 9.332 

Receitas afectáveis 203.327 137.403 

Neste exercício, o Conselho de Governadores também aprovou a distribuição de 95,00 milhões de UC (2015: 124,00 milhões 
de UC) do rendimento e da conta de superavit a determinadas entidades para fins de desenvolvimento.

Desde 2006, as transferências a entidades para fins de desenvolvimento, aprovadas pelo Conselho de Governadores, são 
consideradas despesas na demonstração de resultados do exercício em que essas transferências foram aprovadas.

Os movimentos da conta de superavit em 2015 e 2016 foram os seguintes:

(milhares de UC)

Saldo em 1 de Janeiro de 2015 8.442

Afectação do rendimento líquido de 2014 25.000

Distribuição ao fundo especial de alívio da dívida (10.000)

Distribuição ao Fundo de assistência técnica aos países de rendimento médio (8.000)

Distribuição ao Mecanismo de preparação de projectos de infra-estruturas no âmbito da NEPAD (8.000)

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 7.442

Saldo em 1 de Janeiro de 2016 7.442

Afectação do rendimento líquido de 2015 11.000 

Distribuição ao Fundo Especial de Alívio da Dívida (6.000)

Distribuição ao Fundo de assistência técnica aos países de rendimento médio (5.000)

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 7.442
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As distribuições a entidades para fins de desenvolvimento, incluindo as retiradas da conta de superavit para os exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, foram as seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 43.000 51.000

Assistência Pós-Conflito – RDC 41.000 47.000

Fundo Especial de Alívio da Dívida 6.000 10.000

Fundo de assistência técnica aos países de rendimento médio 5.000 8.000

Mecanismo para a Preparação de Projectos de Infra-estruturas no âmbito da NEPAD - 8.000

Total 95.000 124.000

Nota O – Rendimentos de créditos concedidos e de investimentos 
e respectivos derivados

Nota O – Rendimentos de créditos concedidos e respectivos derivados
O rendimento de créditos concedidos e respectivos derivados para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 
foi o seguinte:

(milhares de UC)

2016 2015

Rendimento em juros sobre créditos concedidos sem imparidades 348.068 305.609

Rendimento em juros sobre créditos concedidos com imparidades 36.868 32.898

Despesas financeiras sobre swaps de créditos concedidos (34.435) (37.401)

Taxas de compromisso 16.376 11.430

Comissões de garantia de financiamento comercial 2.028 1.965

Comissão estatutária 283 270

Total 369.188 314.771

Rendimento de Investimentos e Respectivos Derivados
O rendimento de Investimentos e respectivos derivados para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 foi 
o seguinte:

(milhares de UC)

2016 2015

Rendimento em juros 170.166 151.680

Perdas realizadas sobre investimentos inscritas pelo justo valor (22.416) (4.966)

Ganhos/(perdas) não realizados de valor justo com investimentos 7.957 (24.501)

Total 155.707 122.213

O rendimento total em juros recebidos de investimentos ao custo amortizado referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 
foi de 133,01 milhões de UC (2015: 102,64 milhões de UC). 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou formalmente a inclusão do Yuan Chinês Renminbi (CNY) no cabaz de Direitos 
de Saque Especiais (SDR) do FMI com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2016 com um peso de 10,92%. Em linha com 
a política do Banco para alinhar os seus activos líquidos no cabaz SDR, a Administração aprovou a alienação de certos activos 
financeiros mantidos ao custo amortizado (dominados em USD; Euro; JPY; GBP) para financiar a aquisição de activos financeiros 
em Yuan Chineses Renminbi. O valor nominal dos activos financeiros vendidos foi 365,57 milhões de UC, enquanto o produto 
totalizou 393,02 milhões de UC. O ganho na alienação de 27,45 milhões de UC foi incluído na declaração de rendimentos.
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Nota P – Encargos com empréstimos contraídos

Juros e Custos de Contratação Amortizados
Os juros e os custos de contratação amortizados dos empréstimos contraídos referentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2016 e de 2015 foram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Encargos cobrados a emissores de obrigações 375.213 344.336

Amortização de custos de contratação (2.161) 1.798

Total 373.052 346.134

O total de despesas com juros sobre os passivos financeiros não inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas referentes 
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 foi de 1,85 milhões de UC (2015: 61,34 milhões de UC).

Juros Líquidos sobre Derivados Relacionados com os Créditos Contraídos
Os juros líquidos sobre derivados relacionados com os empréstimos contraídos referentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2016 e de 2015 foram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Juros sobre derivados a pagar 187.833 108.841

Juros sobre derivados a receber (384.094) (326.461)

Total (196.261) (217.620)

Perdas/ganhos sobre Créditos contraídos, Respectivos Derivados e Outros
As perdas/ganhos sobre empréstimos contraídos, respectivos derivados e outros relativos aos exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2016 e de 2015 foram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Perdas não realizadas sobre empréstimos contraídos e respectivos derivados, inscritos pelo justo valor (68.834) (38.814)

Ganhos/(perdas) com derivados de empréstimos contraídos e outros não considerados pelo justo valor 790 (10.702)

Total (68.044) (49.516)

Os ganhos líquidos com derivados de créditos contraídos e outros não valorizados pelo justo valor, relativos aos exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2016, cifraram-se em 0,79 milhões de UC (2015: perdas de 10,70 milhões de UC). Estas perdas 
incluíram os efeitos na demonstração de resultados da aplicação de contabilidade de cobertura, traduzidos numa perda não 
realizada de 0,65 milhões de UC representando a ineficácia da cobertura e de 4,03 milhões de UC decorrente da amortização 
do ajustamento pelo valor justo do risco coberto (Ver Nota G).

A correcção da avaliação de perdas no que respeita ao risco de contraparte de activos financeiros de instrumentos derivados 
(Ajustamento da Avaliação de Crédito) para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 ascendeu a 1,42 milhões de UC 
(2015: perdas de 11,22 milhões de UC), enquanto a correcção de avaliação de ganhos no que respeita ao risco de crédito 
de passivos financeiros de instrumentos derivados (Ajustamento de Avaliação de Financiamento) para o exercício findo em 
31 de Dezembro de 2016 foi de 8,89 milhões de UC (2015: perdas de 0,34 milhões de UC).

Nota Q – Despesas administrativas

O total das despesas administrativas diz respeito a despesas incorridas para as operações do Banco e em nome do FAD, 
e do FFN. O FAD e o FFN reembolsam o Banco pela sua parcela do total das despesas administrativas, com base numa 
fórmula acordada de repartição de custos, que é influenciada essencialmente por determinados indicadores seleccionados da 
actividade operacional, no caso das despesas operacionais, e da dimensão relativa dos balanços, no caso das despesas não 
operacionais. No entanto, as despesas atribuídas ao FFN não deverão exceder 20% do rendimento bruto do FFN.
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As despesas administrativas incluem:

(milhares de UC)

2016 2015

Despesas com mão-de-obra* 266.707 250.672

Outras despesas gerais 75.557 72.623

Total 342.264 323.295

Reembolsável pelo FAD (211.733) (200.932)

Reembolsável pelo FFN (471) (364)

Líquido 130.060 121.999

* Parcela do BAD relativa a despesas com mão-de-obra – 105,91 milhões de UC (2015: 96,78 milhões de UC).

Nas despesas administrativas gerais está incluído um montante de 10,02  milhões de UC (2015: 7,80  milhões de UC) 
correspondente a despesas incorridas no âmbito dos contratos de locação operacional dos escritórios na Costa do Marfim 
e em alguns outros países membros onde o Banco tem representação.

À data do balanço, o Banco detinha compromissos vincendos em locações operacionais com os seguintes vencimentos:

(milhares de UC)

2016 2015

Até um ano 7.131 8.141

Entre o segundo e o quinto ano, inclusive 7.192 9.273

Total 14.323 17.414

As locações são geralmente negociadas para um prazo médio de vencimento de 1 (um) a 5 (cinco) anos. As locações podem 
ser prolongadas por períodos não superiores ao prazo original das mesmas.

Nota R – Benefícios dos funcionários

Plano de Aposentação do Pessoal
O Plano de Aposentação do Pessoal (PAP), um plano de benefício definido estabelecido pelo Conselho de Governadores 
ao abrigo da Resolução 05-89 de 30 de Maio de 1989, entrou em vigor em 31 de Dezembro de 1989, na sequência do 
encerramento do Fundo de Previdência do Pessoal. Tal como está definido pelas políticas de contratação, todas as pessoas 
empregadas pelo Banco a tempo inteiro são elegíveis para participar no PAP, a partir do momento em que completem 6 meses 
de serviço sem interrupção superior a 30 dias.

O PAP é administrado como um fundo autónomo por uma comissão de curadores nomeados pelo Banco em representação 
dos seus funcionários. Em Novembro de 2004, o Conselho de Administração do Banco aprovou algumas revisões ao PAP, que 
incluíram a simplificação do cálculo da taxa de contribuição do funcionário, uma referência mais explícita à responsabilidade 
e aos direitos residuais do Banco enquanto patrocinador do PAP, alterações aos benefícios para filhos sobrevivos e um aumento 
da taxa de acumulação da pensão de 2% para 2,5% por cada ano de serviço. Também aderiram ao Plano de 2007, novos 
membros dos escritórios de representação do Banco. Em conformidade, os custos de serviços anteriores associados a estas 
alterações foram relatados nas demonstrações financeiras dos respectivos anos.

Em 2008, as disposições relativas a reformas antecipadas e a prestações por morte do cônjuge foram modificadas, resultando 
num custo de serviço anterior negativo de 8,12 milhões de UC, que foi imediatamente reconhecido. Ao abrigo do PAP revisto, 
os funcionários contribuem com uma taxa de 9% sobre o salário base. Foi eliminado um factor fiscal que estava incluído na 
base de cálculo da contribuição do PAP anterior. O Banco contribui normalmente com o dobro da contribuição do funcionário, 
mas essa contribuição pode variar em função dos resultados das valorizações actuariais anuais.

Em 2011, o Conselho de Administração aprovou o alargamento da idade de reforma obrigatória no Banco de 60 para 62 anos 
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2012. Os participantes no Plano em 11 de Maio de 2011 puderam decidir, até 31 de 
Dezembro de 2012, se desejavam reformar-se antecipadamente aos 60 anos sem penalização ou se aceitavam o aumento 
e reformar-se aos 62 anos. A opção de reforma aos 60 anos não está disponível para pessoal contratado pelo Banco a partir 
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de 1 de Janeiro de 2012, a data de entrada em vigor da alteração. A maioria dos participantes elegíveis optou pela idade de 
reforma revista. O impacto da alteração na avaliação actuarial do PAP saldou-se por um corte de 10,90 milhões de UC e foi 
inscrita nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011.

Ao longo do ano de 2015, o Conselho de Administração aprovou alterações no sentido de melhorar a sustentabilidade do Plano. 
Estas alterações incluíram principalmente a revisão da comutação da pensão, bem como benefícios aplicáveis por morte na reforma. 

Todas as contribuições para o PAP são irrevogáveis, sendo mantidas pelo Banco separadamente num fundo de pensões que 
será utilizado de acordo com as disposições do PAP. Nem as contribuições, nem qualquer rendimento das mesmas serão 
utilizados ou desviados para fins que não sejam o benefício exclusivo dos participantes activos e aposentados ou dos seus 
beneficiários ou legados, ou para o cumprimento das responsabilidades do PAP. Em 31 de Dezembro de 2016, praticamente 
todos os investimentos do PAP estavam sob gestão externa e investidos em fundos indexados, com os seguintes objectivos: 
a) Carteira de acções – acompanhar tanto quanto possível os rendimentos do Índice Morgan Stanley Capital International 
World, bem como realizar a cobertura da exposição cambial das responsabilidades futuras previsíveis do PAP; b) Carteira de 
obrigações – acompanhar tanto quanto possível os rendimentos do Índice Citigroup World Government Bond, bem como 
realizar a cobertura cambial das responsabilidades futuras previsíveis do PAP.

Plano de Benefícios de Saúde Pós-emprego
O Plano de Benefícios de Saúde (PBS) foi criado pelas resoluções B/BD/2002/17 e F/BD/2002/18 do Conselho de Administração, 
de 17 de Julho de 2002, e entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2003. Nos termos do PBS, todos os membros do plano, 
incluindo funcionários activos ou reformados contribuem com uma percentagem do seu salário ou pensão e o Banco contribui 
normalmente com o dobro da contribuição do funcionário, mas essa contribuição pode variar em função dos resultados das 
valorizações actuariais anuais.

As taxas de contribuição dos funcionários e dos aposentados baseiam-se no estado civil e no número de crianças elegíveis. 
A gestão e as actividades do PBS é supervisionada por uma comissão do PBS composta por responsáveis seleccionados 
do Banco e por representantes da associação dos aposentados e do pessoal. As contribuições do Banco, do pessoal e dos 
aposentados são depositadas numa conta fiduciária. De acordo com a Directiva que institui o Plano, todos os membros do 
Plano, incluindo o pessoal e os aposentados, podem usufruir dos serviços a que os próprios e os dependentes reconhecidos 
têm direito.

Em 7 de Janeiro de 2015, o Conselho de Administração aprovou um novo conjunto de taxas contributivas do PBS para 
o Banco, para os funcionários no activo e para os aposentados. O novo conjunto de taxas contributivas entraram em vigor em 
1 de Setembro de 2015 e têm como objectivo aumentar a sustentabilidade financeira do Plano a longo prazo.

As despesas com pensões e com benefícios de saúde pós-emprego referentes a 2016 e 2015, incorridas conjuntamente pelo 
Banco, pelo FAD e pelo FFN (o Grupo do Banco), incluíam:

(milhões de UC)

Plano de Aposentação do Pessoal Plano de Benefícios de Saúde

2016 2015 2016 2015

Custo efectivo do serviço – bruto 43,22 48,45 13,21 13,82

Correcções ao custo de serviços anteriores - - - (16,22)

Menos: contribuições dos funcionários (9,98) (9,11) (3,14) (2,46)

Custo líquido efectivo do serviço 33,24 39,34 10,07 (4,86)

Custo em juros 22,64 21,03 5,18 4,44

Rendimento esperado dos activos do plano (18,74) (15,90) - -

Despesas do exercício 37,14 44,47 15,25 (0,42)

Em 31 de Dezembro de 2016, o Banco tinha responsabilidades para com o PAP no montante de 282,04 milhões de UC (2015: 
128,90 milhões de UC), enquanto a responsabilidade do Banco para com o segmento de aposentação do PBS ascendia a 
193,11 milhões de UC (2015: 145,64 milhões de UC). 
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Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 essas responsabilidades, que estão incluídas na rubrica do Balanço "Outros credores", 
eram as seguintes:

(milhões de UC)

Plano de Aposentação do Pessoal Plano de Benefícios de Saúde

2016 2015 2016 2015

Justo valor dos activos do plano:

Valor de mercado dos activos do plano no início do exercício 550,50 508,93 39,13 34,55

Rendimento efectivo dos activos 46,45 (8,95) (0,03) 0,06

Contribuição da entidade patronal 19,96 60,34 6,29 5,03

Contribuições dos participantes no plano durante o exercício 9,98 9,11 3,14 2,46

Benefícios pagos (22,29) (18,93) (2,99) (2,97)

Valor de mercado dos activos do plano no final do exercício 604,60 550,50 45,54 39,13

Valor actual da responsabilidade com o benefício definido:

Responsabilidade com o benefício no início do exercício 679,40 689,48 184,77 175,36

Custo efectivo do serviço 33,24 39,34 10,07 11,36

Contribuições dos funcionários 9,98 9,11 3,14 2,46

Custo em juros 22,64 21,03 6,63 5,55

Ganho/(perda) real 163,67 (60,63) 37,03 9,23

Benefícios pagos (22,29) (18,93) (2,99) (2,97)

Correcções ao custo de serviços anteriores - - - (16,22)

Responsabilidade com o benefício no final do exercício 886,64 679,40 238,65 184,77

Situação do financiamento:

Responsabilidade reconhecida no balanço em 31 de Dezembro, 
representando o benefício que excede o activo do plano (282,04) (128,90) (193,11) (145,64)

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 não existiam custos de serviços anteriores não reconhecidos. Em 31 de Dezembro 
de 2016, as perdas actuariais líquidas acumuladas reconhecidas directamente no capital como "Outros rendimentos globais" 
para o PAP cifraram-se em 335,23 milhões de UC (2015: perdas de 199,26 milhões de UC). As perdas actuariais líquidas 
acumuladas reconhecidas directamente no capital como "Outros rendimentos globais" para o PBS foram de 88,60 milhões 
de UC (2015: perdas de 50,10 milhões de UC).

De seguida apresenta-se uma síntese da situação do financiamento do PAP no final dos últimos cinco anos fiscais:

(milhões de UC)

2016 2015 2014 2013 2012

Plano de Aposentação do Pessoal:

Justo valor dos activos do plano 604,60 550,50 508,93 454,01 415,84

Valor actual da responsabilidade 
com o respectivo benefício

(886,64) (679,40) (689,48) (550,31) (523,13)

Financiamento do défice (282,04) (128,90) (180,55) (96,30) (107,29)

Ajustamentos experimentais aos activos 
do plano

3,74 (23,97) 0,89 (26,37) (33,05)

Ajustamentos experimentais 
às responsabilidades do plano

(338,96) (175,29) (235,93) (140,24) (163,59)

Líquido (335,22) (199,26) (235,04) (166,61) (196,64)
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A situação de financiamento do Plano de Benefícios de Saúde no final dos cinco últimos anos fiscais era a seguinte:

(milhões de UC)

2016 2015 2014 2013 2012

Plano de Benefícios de Saúde

Justo valor dos activos do plano 45,54 39,13 34,55 30,81 25,85

Valor actual da responsabilidade com 
o respectivo benefício

(238,65) (184,77) (175,36) (161,60) (158,85)

Financiamento do défice (193,11) (145,64) (140,81) (130,79) (133,00)

Ajustamentos experimentais aos activos 
do plano

(6,49) (5,01) (3,96) (2,89) (2,18)

Ajustamentos experimentais às 
responsabilidades do plano

(82,11) (45,09) (35,86) (43,64) (60,23)

Líquido (88,60) (50,10) (39,82) (46,53) (62,41)

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os pressupostos utilizados nas valorizações actuariais disponíveis mais recentes 
eram os seguintes:

(Percentagens)

Plano de Aposentação do Pessoal Plano de Benefícios de Saúde

2016 2015 2016 2015

Taxa de desconto 3,02 3,40 3,02 3,40

Taxa de crescimento dos salários 4,00 3,65 4,00 3,65

Crescimento futuro das pensões 2,00 2,15

Taxa de crescimento do custo com cuidados de saúde 5,00 5,00

Os pressupostos de mortalidade do PAP baseiam-se nos quadros dos Regimes de Pensões Auto-administrados de 2008 
(SAPS08), baseados especificamente na experiência do Reino Unido com Regimes de Pensões Auto-administrados. Na mesma 
linha, os pressupostos de mortalidade do PBS baseiam-se nos quadros dos Regimes de Pensões Auto-administrados de 
2008, baseados especificamente na experiência do Reino Unido com Regimes Ocupacionais. Estes quadros SAPS partem 
do princípio que os participantes não têm problemas de saúde e foram actualizados usando as projecções dos Planos de 
Investigação de Mortalidade Contínuos (IMC) de 2009 para incluir melhorias de longevidade futura.

A taxa de desconto utilizada para determinar a responsabilidade sobre o benefício é seleccionada com referência às taxas de 
longo prazo no final do ano das obrigações de empresas com notação AA nos diferentes mercados das cinco moedas do PAP.

O pressuposto relativo à inflação dos custos com saúde é a taxa de aumento do custo da prestação dos benefícios de saúde. 
Esta taxa é influenciada por um vasto leque de factores, tais como as tendências económicas, a evolução da medicina e a 
utilização dos pacientes. Para efeitos destes cálculos, parte-se do pressuposto que a taxa de inflação dos custos com saúde 
foi de 5% ao ano.

A obrigação e os custos dos benefícios de saúde pós-aposentação imputáveis ao Banco são extremamente sensíveis 
a pressupostos no que respeita à inflação dos custos com saúde.

A duração média do PAP e do PBS é de 17,89 anos e 18,5 anos, respectivamente.

O quadro seguinte mostra a saída do fluxo de caixa dos benefícios:
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(milhões de UC)

2017 2018 2019 2020 2021
2022  

a 2026

Fluxos de tesouraria 
do PBS

3,13 3,35 3,56 3,77 4,00 23,87

Fluxos de tesouraria 
do PAP

26,72 32,54 31,68 35,49 33,08 186,72

O quadro seguinte mostra os efeitos da variação de um ponto percentual na taxa de crescimento assumida do custo dos 
cuidados de saúde:

(milhares de UC)

Aumento de 1% Redução de 1%

2016 2015 2016 2015

Efeito sobre o custo total do serviço e dos juros 6.406 6.052 (4.635) (4.346)

Efeito sobre as responsabilidades com os benefícios 
pós-aposentação 79.252 57.701 (58.721) (43.568)

O quadro seguinte mostra os efeitos da variação de um ponto percentual na taxa de desconto do PAP:

(milhares de UC)

Aumento de 1% Redução de 1%

2016 2015 2016 2015

Efeito sobre o custo total do serviço e dos juros 11.297 6.441 (15.482) (8.458)

Efeito sobre as responsabilidades com os benefícios 
pós-aposentação 138.625 94.693 (181.702) (120.986)

Não são investidos quaisquer activos do PAP nos instrumentos financeiros do próprio Banco, nem em qualquer propriedade 
ocupada pelo Banco, nem noutros activos utilizados pelo Banco. Todos os investimentos são mantidos em mercados activos.

O quadro seguinte apresenta a afectação média ponderada de activos ao Plano de Aposentação do Pessoal em 31 de Dezembro 
de 2016 e de 2015:

(milhares de UC)

2016 2015

Títulos de dívida 278.628 257.274 

Títulos de capital 215.087 199.555 

Propriedades 97.674 87.975 

Outros 133 -

Total 591.522 544.804

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os activos do PBS estavam investidos essencialmente em obrigações e depósitos 
de curto prazo.

As estimativas do Banco em relação às contribuições que espera efectuar para o PAP e para o PBS no exercício que findará 
em 31 de Dezembro de 2017 são de 57,43 milhões de UC e de 18,51 milhões de UC, respectivamente.

Nota S – Entidades terceiras

Foram identificadas as seguintes entidades terceiras:

O Banco concede ou garante créditos a alguns dos seus membros, que são também seus accionistas, e contrai empréstimos 
de fundos junto dos mercados de capitais nos territórios de alguns dos seus accionistas. Enquanto instituição multilateral de 
desenvolvimento com um conjunto de membros que inclui 54 Estados africanos e 26 estados não africanos (os "membros 
regionais" e os "membros não regionais", respectivamente), as subscrições do capital do Banco são efectuadas por todos os 
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seus membros. Todos os poderes do Banco estão delegados no Conselho de Governadores, constituído pelos Governadores 
nomeados por cada país membro do Banco, os quais exercem o poder de voto do país membro que os nomeou. As subscrições 
e os poderes de voto dos países membros são descritos na Nota N. O Conselho de Administração, que é composto por 20 
(vinte) administradores eleitos pelos países membros, é responsável pela condução de todas as operações do Banco e, para 
tal, exerce todos os poderes que lhe foram delegados pelo Conselho de Governadores. O Banco também concede ou garante 
créditos a determinados organismos dos seus Países Membros Regionais e a empresas públicas e privadas que operam nesses 
países. Esses créditos são aprovados pelo Conselho de Administração.

Além destes recursos ordinários, o Banco administra os recursos de outras entidades, no âmbito de acordos especiais. Neste 
contexto, o Banco administra os recursos do FAD. Além disso, o Banco administra diversos fundos especiais e fundos fiduciários, 
os quais têm objectivos que são consistentes com os da promoção do desenvolvimento económico e do progresso social dos 
seus Países Membros Regionais. É neste enquadramento que o Banco administra o FFN, bem como determinados fundos de 
doadores multilaterais e bilaterais sob a forma de subsídios.

O FAD foi constituído na sequência de um acordo estabelecido entre o Banco e determinados países. As operações gerais do 
FAD são conduzidas por um Conselho de Administração com 14 membros, 7 dos quais são seleccionados pelo Banco. O Banco 
exerce 50% dos poderes de voto no FAD e o Presidente do Banco é o Presidente "ex officio" do Fundo. No desempenho das 
suas funções, o FAD utiliza os escritórios de representação, o pessoal, a organização, os serviços e as instalações do Banco, 
reembolsando-o para tal com base numa fórmula acordada de partilha de custos, determinada em grande medida pelo número 
de programas e de projectos executados durante o exercício.

O investimento do Banco no FAD está incluído na rubrica "Participações de capital" e é divulgado na Nota J. Além do montante 
registado como participação de capital, o Banco faz alocações periódicas ao Fundo para promover os seus objectivos. As alocações 
de rendimento líquido efectuadas pelo Banco ao FAD são registadas na rubrica "Outros recursos", nas demonstrações financeiras 
do Fundo. Em 2016, a afectação de rendimento líquido ao Fundo ascendeu a 43 milhões de UC (2015: 51 milhões de UC).

O FFN é um fundo especial administrado pelo Banco com recursos contribuídos pelo Governo da Nigéria. O Conselho de 
Administração do BAD conduz todas as operações do FFN com base nas condições do Acordo do FFN e, a esse respeito, 
o Banco consulta o Governo da Nigéria. O FFN também utiliza os escritórios de representação, o pessoal, a organização, os 
serviços e as instalações do Banco, reembolsando-o pela sua parcela de despesas administrativas por essa utilização. A parcela 
de despesas administrativas reembolsadas pelo FAD e pelo FFN ao Banco é divulgada na Nota Q.

Os recursos sob a forma de subsídios administrados pelo Banco em nome de outros doadores, incluindo dos seus países 
membros, organismos e outras entidades, são geralmente condicionados a utilizações específicas, como o co-financiamento 
dos projectos de concessão de crédito do Banco, operações de redução de dívidas e assistência técnica aos mutuários, 
incluindo estudos de viabilidade. Na Nota V-5 são apresentados mais detalhes sobre o saldo vincendo desses fundos doados 
à data de 31 de Dezembro de 2016 e de 2015.

O Banco cobra comissões pela gestão de alguns destes fundos. As comissões de gestão recebidas pelo Banco no exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2016 cifravam-se em 1,71 milhões de UC (2015: 1,70 milhões de UC).

O Banco também administra o PAP e o PBS. As actividades do PAP e do PBS são divulgadas na Nota R.

Retribuição dos Gestores
As retribuições pagas aos gestores e aos directores executivos do Banco, durante os exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2016 e de 2015, foram distribuídas da seguinte forma:

(milhares de UC)

2016 2015

Salários 21.074 20.351

Benefícios na rescisão e outros benefícios 9.644 11.403

Contribuições para o plano de aposentação e de cuidados médicos 4.611 4.269

Total 35.329 36.023
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O Banco também pode conceder créditos pessoais e adiantamentos ao seu pessoal, incluindo aos gestores. Esses créditos 
e adiantamentos, garantidos pelos benefícios de rescisão credores aquando da saída do Banco, são concedidos de acordo 
com as normas e regulamentos do Banco. Em 31 de Dezembro de 2016, os saldos não liquidados em créditos concedidos 
e adiantamentos aos gestores ascendiam a 4,89 milhões de UC (2015: 5,83 milhões de UC).

Nota T – Relato por segmentos

O Banco é uma instituição financeira de desenvolvimento multilateral dedicada ao progresso económico e social dos seus 
países membros regionais. Os produtos e serviços do Banco são similares e estão estruturados e distribuídos de uma forma 
razoavelmente uniforme entre os mutuários.

Tendo por base a avaliação das operações do Banco, a Administração determinou que o BAD tem apenas um segmento 
relatável, dado que o Banco não gere as suas operações, alocando recursos com base na determinação da contribuição de 
mutuários individuais para o rendimento líquido.

Os produtos e serviços que geram receitas para o Banco são essencialmente créditos, investimentos em títulos do tesouro 
e investimentos de capital.

As receitas externas referentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 estão distribuídas da seguinte forma:

(milhares de UC)

2016 2015

Rendimento em juros dos créditos concedidos

Créditos concedidos de taxa fixa 312.743 272.224

Créditos concedidos de taxa variável 14.147 13.717

Créditos concedidos de taxa flutuante 58.046 52.566

384.936 338.507

Taxas de compromisso e comissões 18.687 13.665

Despesas financeiras sobre swaps de créditos concedidos (34.435) (37.401)

Rendimento total dos créditos 369.188 314.771

Rendimento de investimentos 155.707 122.213

Rendimento de outros títulos de dívida 3.777 3.734

Outros rendimentos 44.308 17.351

Receita externa total 572.980 458.069

As receitas resultantes de transacções com um único país mutuário do Banco e superiores a 10% das receitas do Banco para 
um país ascenderam a 88,36 milhões de UC no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 (2015: um país com receitas 
superiores a 10% das receitas do Banco no valor de 75,55 milhões de UC).

Para efeitos de gestão interna, as actividades de desenvolvimento do Banco estão divididas em cinco sub-regiões do continente 
africano, nomeadamente: África Central, África Oriental, África Setentrional, África Austral e África Ocidental. As actividades 
que envolvem mais do que um país do continente africano são descritas como actividades multinacionais. Os investimentos 
em títulos do tesouro são efectuados sobretudo fora do continente africano e, como tal, não se encontram incluídos no 
quadro abaixo. A apresentação das informações com base nas áreas geográficas acima indicadas distribui os rendimentos 
pela localização dos clientes.
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As informações geográficas sobre o rendimento de empréstimos para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 
e de 2015 são as seguintes:

(milhares de UC)

África  
Central

África  
Oriental

África 
Setentrional

África  
Austral

África 
Ocidental

Nível 
multinacional Total

2016

Rendimento de créditos garantidos 
por Estados soberanos

41.687 4.815 58.178 100.301 4.397 200 209.578

Rendimento de créditos não garantidos 
por Estados soberanos

4.482 17.214 15.859 48.212 42.804 31.039 159.610

46.169 22.029 74.037 148.513 47.201 31.239 369.188

2015

Rendimento de créditos garantidos 
por Estados soberanos

42.435 4.213 50.865 80.713 2.466 233 180.925

Rendimento de créditos não garantidos 
por Estados soberanos

3.533 11.530 16.198 36.729 35.531 30.325 133.846

45.968 15.743 67.063 117.442 37.997 30.558 314.771

Em 31 de Dezembro de 2016, os terrenos e edifícios pertencentes ao Banco estavam sobretudo localizados na sua sede em 
Abidjan, na Costa do Marfim. Mais de 90% de outros activos fixos e incorpóreos estavam localizados nos centros de recursos 
regionais em Nairobi, Pretória, e nas antigas Instalações Temporárias de Relocalização do Banco em Tunes.

Nota U – Aprovação das demonstrações financeiras

Em 29 de Março de 2017, o Conselho de Administração autorizou o envio das presentes demonstrações financeiras ao 
Conselho de Governadores. As demonstrações financeiras deverão ser aprovadas pelo Conselho de Governadores na sua 
Assembleia Anual, em Maio de 2017.

Nota V – Divulgações adicionais

Nota V — 1: Taxas de câmbio

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, as taxas utilizadas para a conversão das moedas em Unidades de Conta foram as 
seguintes:

 2016 2015

1 UC = DSE = Birr etíope 30,276000 29,279000

Cedi ganês 5,458630 5,204920

Coroa dinamarquesa 9,481280 9,472210

Coroa norueguesa 11,588100 12,206900

Coroa sueca 12,229500 11,574200

Dalasi gambiano 58,650000 55,460000

Dinar argelino 148,586000 148,456000

Dinar koweitiano 0,411430 0,420570

Dinar líbio 1,932400 1,932400

Dinar tunisino 3,154220 2,808040

Dirham marroquino 13,572400 13,726600

Dobra são-tomense 31.186,800000 31.778,200000

Dólar americano 1,344330 1,385730

Dólar australiano 1,857840 1,896700

Dólar canadiano 1,805030 1,917850

Dólar neozelandês 1,929300 2,023550
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Dong vietnamita 30.297,200000 30.676,600000

Euro 1,275340 1,272830

Franco CFA 836,568000 834,922000

Franco guineense 12.362,700000 10.663,200000

Franco suíço 1,368260 1,374780

Iene japonês 157,018000 167,116000

Kwanza angolano 224,588000 187,510000

Libra egípcia 24,499800 10,835092

Libra esterlina 1,092780 0,935100

Lira turca 4,633920 4,009690

Naira nigeriana 412,220000 269,631000

Novo Kwacha da Zâmbia 13,396600 14,187500

Pula do Botsuana 14,362500 15,587500

Rand sul-africano 18,396500 21,541200

Real brasileiro 4,380510 5,410990

Riyal saudita 5,041240 5,196480

Rupia indiana 91,353400 91,910100

Rupia mauritana 48,409500 49,778500

Won coreano 1.624,620000 1.624,080000

Xelim queniano 137,917000 140,118000

Xelim tanzaniano 2.905,990000 2.979,700000

Xelim ugandense 4.853,700000 4.678,710000

Yuan Chinês Renminbi 9,342830 8,995480

Não se afirma que qualquer moeda detida pelo Banco pode ser ou poderia ter sido convertida em qualquer outra moeda às taxas de câmbio resultantes das taxas indicadas acima.

Nota V – 2: Outras actividades de ajuda ao desenvolvimento

i) República Democrática do Congo (RDC)
Paralelamente ao esforço coordenado internacionalmente entre o Banco, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 
Mundial e outros doadores bilaterais e multilaterais para ajudar a República Democrática do Congo (RDC) nos seus esforços 
de reconstrução, o Conselho de Administração aprovou em 26 de Junho de 2002 um plano de liquidação da dívida em 
atraso da RDC. No âmbito deste plano, as contribuições recebidas pela comunidade de doadores foram utilizadas de 
imediato para liquidar parcialmente as dívidas em atraso da RDC. O montante residual das dívidas em atraso da RDC ao 
Banco e os montantes dos créditos concedidos não liquidados foram consolidados em novos contratos de crédito, de 
forma a que o valor actual dos novos créditos fosse igual ao valor actual dos montantes que eram devidos no âmbito dos 
termos contratuais anteriores. Os novos créditos concedidos incorporam a taxa de juro média ponderada dos créditos 
antigos. Ao aprovar o plano de liquidação da dívida em atraso, o Conselho de Administração levou em consideração os 
seguintes factores: a) o plano de liquidação da dívida em atraso está incluído num programa para a RDC coordenado 
internacionalmente; b) a dimensão da dívida em atraso da RDC ao Banco excluiu as soluções convencionais; c) o conflito 
armado permanente na RDC originou uma destruição generalizada dos activos físicos, pelo que a RDC quase não possui 
capacidade para pagar o serviço da sua dívida; e d) o pacote proposto resultaria numa melhoria significativa da sua capacidade 
de reembolso, se forem tomadas as medidas de apoio adequadas. Além disso, não existia uma ligação automática entre 
o mecanismo de liquidação da dívida em atraso e o alívio da dívida que possa ser posteriormente concedido sobre o crédito 
consolidado. Em Junho de 2004, a RDC alcançou o ponto de decisão no âmbito da Iniciativa de apoio a Países Pobres 
Fortemente Endividados (HIPC). Consequentemente, desde essa data, o crédito consolidado beneficiou da redução parcial 
do serviço da dívida ao abrigo da HIPC.

Foi constituída uma conta especial, separada dos activos do Banco, para todas as contribuições efectuadas para o plano 
de liquidação da dívida em atraso da RDC. Essas contribuições podem incluir alocações esporádicas do rendimento líquido 
do Banco na conta especial, por decisão do Conselho de Governadores, representando a contribuição do Banco para 
o plano de liquidação da dívida em atraso. O montante dessa alocação de rendimento líquido está sujeito à aprovação 
dos Conselhos de Governadores do Banco, que ocorre normalmente no decorrer na assembleia geral anual do Banco. 
Consequentemente, o rendimento dos créditos consolidados concedidos à RDC reconhecido nos lucros correntes apenas 
é retirado às reservas e transferido para a conta especial após a aprovação formal, total ou parcial, dessa transferência por 
parte do Conselho de Governadores do Banco.
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ii) Mecanismo de assistência a países pós-conflito/Estados em transição
O Fundo de apoio a países pós-conflito foi constituído como estrutura de ajuda aos países que saem de conflitos nos seus 
esforços de reassunção dos compromissos com a comunidade de doadores, de forma a reactivar a ajuda ao desenvolvimento 
e ajudar esses países a alcançar o ponto de decisão necessário à qualificação para o alívio da dívida no âmbito da Iniciativa 
de Apoio a Países Pobres Fortemente Endividados (HIPC), após liquidarem junto do Grupo do Banco os créditos em atraso. 
A estrutura envolve a disponibilização de um conjunto de recursos através de um instrumento separado com alocações 
provenientes do rendimento líquido do BAD e de contribuições do FAD e de outros doadores privados.

Os recursos do fundo são concedidos numa base casuística a países que se encontrem em verdadeira situação de pós-
conflito e que ainda não beneficiem de alívio da dívida para suprir lacunas de financiamento, após terem realizado o máximo 
esforço para liquidar as suas dívidas em atraso junto do Grupo do Banco. Neste contexto, o Conselho de Governadores, 
através da sua Resolução B/BG/2004/07 de 25 de Maio de 2004, criou o Mecanismo de Apoio a Países Pós-conflito 
(PCCF), sob a administração do FAD, e aprovou uma alocação do rendimento líquido do Banco do ano de 2003 no valor 
de 45 milhões de UC. O Conselho de Governadores, através da sua resolução B/BG/2005/05 de 18 de Maio de 2005, 
aprovou uma alocação adicional do rendimento líquido do Banco do ano de 2004 no valor de 30 milhões de UC, sendo 
esta a segunda prestação da contribuição do Banco para o mecanismo, e através da sua resolução B/BG/2006/04 de 
17 de Maio de 2006, aprovou ainda a terceira e última prestação da contribuição do Banco no valor de 25 milhões de UC, 
provenientes do rendimento líquido de 2005. Em Março de 2008, o Conselho de Administração aprovou a instituição do 
Mecanismo de Apoio a Países Frágeis (FSF), que assumiu as actividades da PCCF e proporciona uma estrutura alargada 
e integrada de ajuda aos países elegíveis. A FSF visa consolidar a paz e estabilizar economias, bem como lançar as 
bases para uma redução sustentável da pobreza e para o crescimento económico dos países elegíveis no longo prazo. 
Por norma, as contribuições efectuadas pelo BAD à PCCF/FSF não são utilizadas para liquidar montantes devidos ao 
Banco por países beneficiários.

iii) Iniciativa de apoio a países pobres fortemente endividados (HIPC)
O Banco participa numa iniciativa multilateral para lidar com os problemas relacionados com dívidas de países identificados 
como países HIPC. No âmbito desta iniciativa, os credores concedem alívio da dívida a países elegíveis que apresentem, 
durante um longo período de tempo, um bom desempenho nas suas políticas dedicadas à redução das dívidas para níveis 
sustentáveis. No enquadramento original da iniciativa HIPC, determinados créditos concedidos a países beneficiários 
elegíveis eram pagos pelo Fundo Fiduciário HIPC a um preço equivalente ao valor actual líquido dos créditos ou, se inferior, 
ao seu valor contabilístico, calculado utilizando a metodologia acordada no âmbito das iniciativas.

Após a assinatura de um acordo de alívio da dívida no âmbito da HIPC, os créditos em causa foram pagos pelo seu valor 
actual líquido ou, se inferior, pelo seu valor de lançamento. Em média, os créditos concedidos que integram a carteira do 
BAD têm taxas de juro mais elevadas do que as taxas de desconto do valor actual aplicadas e, por isso, o valor actual 
líquido dos créditos excede o valor contabilístico. Consequentemente, os créditos do BAD em causa foram pagos pelo 
Fundo Fiduciário HIPC aos seus valores contabilísticos.

Em 1999, a iniciativa HIPC foi melhorada para proporcionar um alívio da dívida maior, mais rápido e mais direccionado 
para a pobreza. Este objectivo foi alcançado através da redução dos critérios de elegibilidade para qualificação no âmbito 
da iniciativa e através da concretização mais rápida do alívio da dívida, quando comparado com a estrutura original. Com 
o enquadramento melhorado, em que são elegíveis 33 países africanos, o alívio da dívida é implementado através de 
reduções anuais do serviço da dívida, bem como através da libertação de até 80% das responsabilidades anuais com 
o serviço da dívida, à medida que elas se vencem, até se atingir a totalidade do alívio da dívida. Além disso, é concedido 
um financiamento temporário, entre os pontos de decisão e de conclusão, num montante até 40% da totalidade do alívio 
da dívida, sempre que possível, por um horizonte temporal de 15 anos.

No fim de Dezembro de 2016, a implementação da iniciativa HIPC demonstra que dos 33 países elegíveis, 30 PMR 
alcançaram as fases de conclusão, ao passo que o Chade ainda se encontra no período intercalar. Três países, a Somália, 
o Sudão e a Eritreia (pré-ponto de decisão) ainda não alcançaram o ponto de decisão.

iv) Iniciativa multilateral de alívio da dívida (MDRI)
Na Cimeira de Gleneagles, a 8 de Julho de 2005, o Grupo dos 8 países mais desenvolvidos acordaram uma proposta para 
que o FAD, a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) cancelassem 
100% das suas reclamações de reembolso aos países que tenham atingido, ou que vão atingir, o ponto de conclusão no 
âmbito da iniciativa HIPC reforçada.
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O principal objectivo da MDRI é concluir o processo de alívio da dívida dos PPAE através da cedência de recursos adicionais 
para ajudar 38 países em todo o mundo, 33 dos quais estão na África, para que façam progressos no sentido de alcançar 
os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), salvaguardando simultaneamente a capacidade de financiamento 
de longo prazo do FAD e da AID. O cancelamento da dívida seria concretizado através da redução dos compromissos de 
reembolso dos HIPC que tenham atingido o ponto de conclusão e do ajustamento dos seus fluxos de assistência brutos, 
reduzindo-os pelo mesmo montante. De forma a manter a integridade financeira do FAD, os doadores comprometeram-
se em efectuar contribuições adicionais para o FAD para repor, "dólar por dólar", o capital anterior e os pagamentos dos 
encargos com os serviços.

A MDRI efectivou-se para o FAD a 1 de Setembro de 2006. Nessa data, o FAD deduziu do seu saldo de créditos concedidos 
desembolsados e não liquidados, líquidos da redução dos HIPC, um montante de 3,84 mil milhões de UC, que se traduziu 
por uma correspondente redução dos activos líquidos do FAD. A redução do valor líquido do activo do FAD resulta numa 
redução do valor do investimento do Banco no Fundo. A subsequente inscrição dos saldos dos créditos é efectuada 
à medida que os outros países alcançarem o seu ponto de conclusão HIPC e beneficiarem do cancelamento de créditos no 
âmbito da MDRI. A redução do valor líquido do activo do FAD não inclui os créditos por liquidar pelos países beneficiários 
da MDRI que não alcançaram o seu ponto de conclusão no final do ano.

Nota V – 3: Fundos especiais

Ao abrigo do artigo 8.º do Acordo de Constituição do Banco, o Banco pode atribuir ou pode ser-lhe atribuída a administração 
de fundos especiais.

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os fundos mantidos em separado dos fundos constituídos por recursos de capital 
ordinários do Banco eram os seguintes:

1) O FFN foi constituído através de um acordo assinado em 26 de Fevereiro de 1976 (o Acordo) entre o Banco de Desenvolvimento 
Africano e a República Federal da Nigéria. O Acordo estipula que o FFN deverá vigorar por um período de 30 anos a contar 
da data de entrada em vigor do Acordo e que os recursos do FFN deverão ser transferidos para o Governo da Nigéria após o 
seu encerramento. No entanto, o período de validade de 30 anos pode ser prorrogado por mútuo acordo entre o Banco e a 
República Federal da Nigéria. Quando expirou o período inicial de 30 anos, em 25 de Abril de 2006, o Banco e a República 
Federal da Nigéria acordaram 2 prorrogações temporárias (de 12 meses cada), de modo a permitir encetar novas consultas 
e proceder a uma avaliação independente do FFN.

Na sequência dos resultados positivos da análise independente, o Acordo FFN foi renovado por um período de dez anos a partir 
de 26 de Abril de 2008. O capital inicial do FFN foi de 50 milhões de Naira, a pagar em duas prestações iguais de 25 milhões 
de Naira cada, em moedas livremente convertíveis. A primeira prestação, equivalente a 39,90 milhões de dólares americanos, 
foi recebida pelo Banco a 14 de Julho de 1976, e o pagamento da segunda prestação, equivalente a 39,61 milhões de dólares 
americanos, foi efectuado a 1 de Fevereiro de 1977.

Durante o mês de Maio de 1981, a República Federal da Nigéria anunciou a reconstituição do FFN com 50 milhões de naira. 
A primeira prestação de 35 milhões de Naira (52,29 milhões de dólares americanos) foi paga em 7 de Outubro de 1981. A segunda 
prestação de 8 milhões de Naira (10,87 milhões de dólares americanos) foi recebida em 4 de Maio de 1984. O pagamento da 
terceira prestação no valor de 7 milhões de Naira (7,38 milhões de dólares americanos) foi efectuado em 13 de Setembro de 1985.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, o Governo da República Federal da Nigéria autorizou o saque 
de 13 milhões de dólares americanos (8,41 milhões de UC) das reservas para liquidação do seu compromisso respeitante 
à liquidação da dívida vencida da Libéria no âmbito do mecanismo de liquidação de dívida de Países Pós-conflito, coordenado 
internacionalmente.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, na sequência de um pedido do Governo da Nigéria datado de 13 de Maio 
de 2015, foi efectuado um saque no valor de 10 milhões de dólares americanos (7,14 milhões de UC) dos recursos do Fundo 
e pago ao Governo da Nigéria.
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De seguida, apresenta-se uma síntese dos recursos do FFN em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015:

(milhares de UC)

2016 2015

Contribuição recebida 128.586 128.586

Fundos gerados (líquido) 142.210 140.452

Ajustamento pela conversão cambial (94.003) (99.162)

176.793 169.876

Representado por:

Devido por bancos 5.384 5.053

Investimentos 127.865 115.224

Rendimentos acumulados e encargos a receber sobre créditos concedidos 1.127 1.124

Juros acumulados sobre investimentos 125 59

Outros devedores 538 295

Créditos concedidos não liquidados 57.395 48.765

192.434 170.520

Menos: Credores (15.641) (644)

176.793 169.876

2)  O Fundo Especial de Alívio da Dívida (para países africanos afectados pela seca) foi constituído pela Resolução 20-74 
do Conselho de Governadores para apoiar países africanos afectados por catástrofes imprevisíveis. O objectivo deste fundo 
foi posteriormente alargado, em 1991, de forma a incluir o fornecimento de ajuda, sob a forma de subsídios, a instituições de 
investigação cujos objectivos de pesquisa em áreas específicas possam contribuir para o objectivo do Banco de satisfação das 
necessidades dos Países Membros Regionais nessas áreas. Os recursos deste Fundo consistem em contribuições efectuadas 
pelo Banco, pelo FAD e por diversos estados membros.

Segue-se a demonstração resumida dos recursos e activos do Fundo especial de alívio da dívida (para países africanos afectados 
pela seca) em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo do Fundo 103.467 97.464

Fundos gerados 5.833 5.481

Fundos alocados a Dimensões Sociais de Ajustamentos Estruturais (SDA) 2 1

Menos: Alívio desembolsado (101.910) (94.272)

7.392 8.674

Representado por:

Devido por bancos 697 1.250

Investimentos 6.695 7.424

7.392 8.674

Em 31 de Dezembro de 2016, um total de 2,95 milhões de UC (2015: 0,72 milhões de UC) estava autorizado mas ainda por 
desembolsar ao abrigo do Fundo Especial de Alívio da Dívida.

iii) Fundo Africa Growing Together (AGTF): Nos termos da resolução B/BG/2014/06 do Conselho de Governadores, de 22 de 
Maio de 2014, foi celebrado entre o Banco e a República Popular da China o acordo que estabelece o Fundo Africa Growing 
Together, com vista ao financiamento conjunto das operações soberanas e não soberanas elegíveis do BAD. Na sequência da 
entrada em vigor do acordo que estabelece o Fundo African Growing Together, o Banco recebeu uma contribuição inicial de 
50 milhões de dólares americanos para o Fundo em 28 de Novembro de 2014.
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Segue-se a demonstração resumida dos recursos e activos do Fundo Africa Growing Together em 31 de Dezembro de 2016 
e de 2015:

(milhares de UC)

2016 2015
Contribuição recebida 39.205 36.082
Fundos gerados (líquido) (691) (336)

38.514 35.746
Representado por:
Devido por bancos 985 648
Investimentos 35.073 35.473
Créditos concedidos não liquidados 2.155 -
Rendimentos acumulados e encargos a receber sobre créditos concedidos e investimentos 484 -
Menos: Credores (183) (375)

38.514 35.746

Nota V – 4: Fundos fiduciários

As Resoluções 11-70, 19-74 e 10-85 do Conselho de Governadores atribuíram ao Banco a Administração do Fundo Mamoun 
Beheiry, do Fundo Petrolífero Árabe e do Fundo Especial de Assistência de Emergência para a Luta contra a Seca e a Fome em 
África. Geridos em separado dos fundos com recursos de capital ordinários do Banco, estes fundos são mantidos e contabilizados 
em moedas específicas, que são convertidas em Unidades de Conta às taxas de câmbio em vigor no final do ano.

1) O Fundo Mamoun Beheiry foi constituído pela Resolução 11-70 do Conselho de Governadores de 31 de Outubro de 1970, 
através da qual Mamoun Beheiry, antigo Presidente do Banco, acordou a constituição de um fundo que poderia ser utilizado 
pelo Banco para premiar os funcionários que se tivessem distinguido pelo seu desempenho na prossecução dos objectivos 
do Banco. 

iii) O Fundo especial de assistência de emergência para a luta contra a seca e a fome em África (SEAF) foi constituído 
pela 20.ª Reunião de Chefes de Estado e de Governos dos países membros da União Africana, anteriormente denominada 
Organização da Unidade Africana (OUA), que teve lugar em Addis Abeba, na Etiópia, nos dias 12 a 15 de Novembro de 1984, 
sob a Resolução AHG/Res. 133 (XX), com o objectivo de prestar auxílio aos países membros africanos afectados pela seca 
e pela fome.

São resumidas abaixo as principais características financeiras destes Fundos Fiduciários à data de 31 de Dezembro de 2016 
e de 2015:

(milhares de UC)

2016 2015
1) Fundo Mamoun Beheiry

Contribuição 151 151
Rendimento de investimentos 160 200

311 351
Menos: prémio atribuído (46) (46)
  Oferta (25) (25)

240 280
Representado por:
Devido por bancos 240 280

240 280

2) Fundo especial de assistência de emergência para a luta contra a seca e a fome em África
Contribuições 24.542 23.809
Fundos gerados 6.374 6.171

30.916 29.980
Auxílio concedido (27.330) (26.513)

3.586 3.467
Representado por:
Devido por bancos 1.428 3
Investimentos 2.158 3.464

3.586 3.467
Total de recursos e activos dos fundos fiduciários 3.826 3.747
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Nota V – 5: Subsídios (fundos de doadores)

O Banco administra subsídios em nome de doadores, que incluem os países membros, organismos e outras entidades. 
Os recursos destinados a subsídios são restritos a determinadas utilizações, nomeadamente co-financiamento dos projectos 
de concessão de crédito do Banco, operações de redução de dívida, auxílio técnico a mutuários, inclusive sob a forma de 
estudos de viabilidade e elaboração de projectos, programas regionais e globais e programas de investigação e formação. 
Estes fundos são colocados à custódia do Banco e não são incluídos nos activos do Banco. De acordo com o artigo 11.º do 
Acordo de Constituição do Banco, as contas destes subsídios são mantidas em separado das do Banco.

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os saldos desembolsados de recursos sob a forma de subsídios eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015
Fundo Alterações Climáticas em África 4.301 4.409

Fundo Africa Growing Together 35.807 33.165
Fundo de Comércio Africano 6.085 6.811
Fundo African Water Facility 44.743 51.999
Comunidade africana de práticas de gestão orientadas para os resultados da ajuda ao desenvolvimento 3.443 1.112
Perspectivas Económicas em África 61 48
Grupo dos Líderes Africanos da Energia 435 -
Mecanismo Africano de Apoio Jurídico 12.799 14.496
Fundo Prioritário Multidoadores para a Agricultura 13.477 14.465
AMINA 1.637 1.620
Fundo Fiduciário da Fundação Bill e Melinda Gates 7.350 1.169
Canadá 299 712
Subsídio do Governo chinês 214 250
Fundo para as Tecnologias Limpas 51.494 67.075
Evolução climática 12.212 11.188
Bacia do Congo 33.221 38.528
Fundo Fiduciário UE-África para as Infra-estruturas 1.061 382
Mecanismo de financiamento de fertilizantes 9.516 9.242
Finlândia 2.580 3.205
França –BAD (Fonds d’Assistance Technique) 623 717
Programa Global sobre Agricultura e Segurança Alimentar (GAFSP) 33.556 4.078
Fundo Global para o Ambiente 27.158 22.882
Estratégia global para a melhoria dos dados estatísticos nos domínios agrícola e rural (ERAG) 1.603 2.852
Fundo Fiduciário para a Governação 1.426 1.408
ICA – Consórcio para as infra-estruturas em África 1.312 1.355
IMDES (Iniciativa para a Migração e o Desenvolvimento) 4.594 4.855
Fundo fiduciário para a melhoria das estatísticas da segurança alimentar (ISFS) 770 942
Índia 2.820 1.882
Programa de Comparações Internacionais – África (ICP – Africa) 14 13
Iniciativa de Criação de um Clima de Investimento em África 1.606 10.200
Itália 34 285
Japão (FAPA) 31.735 29.767
Fundo Fiduciário da Coreia 24.964 22.422
Projecto Eólico do Lago Turkana 36 3.199
Parceria "Making Finance Work for Africa" 723 731
Fundo de Transição MENA 18.840 16.176
Fundo fiduciário de microfinanciamento 3.632 3.828
Programa de Parceria Multidoadores para a Água 628 694
INFRA-ESTRUTURA NEPAD 32.908 37.876
Noruega 634 842
Fundo de Cooperação Técnica de Portugal 553 736
Mecanismo de Apoio ao Crédito para o Sector Privado 41.965 -
Programa para o desenvolvimento de infra-estruturas em África (PIDA) 111 109
Iniciativa de abastecimento de Água e Saneamento às Comunidades Rurais 63.582 71.588
SFRD (Região dos Grandes Lagos) 429 433
Fundo Fiduciário de cooperação Sul-Sul 1.480 2.109
Reforço das Capacidades Estatísticas (RCE) 8.798 7.735
Fundo Estratégico para o Clima 27.370 20.818
Fundo para as Energias Sustentáveis em África 44.663 33.044
Fundo Fiduciário Sueco para serviços de consultoria 120 171
Subsídio de assistência técnica da Suíça 1.432 1.800
Fundo da Nigéria para a cooperação técnica 6.982 9.124
Reino Unido 6.523 8.708
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 41
Fundo Fiduciário para Países em Transição 2.159 1.699
Fundo Value for Money 925 901
Fundo Fiduciário Multidoadores do Zimbabué 43.939 44.108
Outros 43 43
Total 681.425 630.047
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Relatório dos Auditores Independentes destinado ao Conselho de Governadores do Banco 
Africano de Desenvolvimento 

Exercício findo a 31 de Dezembro de 2016

Parecer
Auditámos as demonstrações financeiras anuais em anexo referentes ao Banco de Desenvolvimento Africano (o Banco), 
que consistem no balanço à data de 31 de Dezembro de 2016 e a demonstração de resultados, a demonstração do 
rendimento integral, a demonstração das alterações do capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa referentes 
ao exercício findo nessa data, um resumo das normas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas, tal como 
está definido nas notas A a V. 

Na nossa opinião, as demonstrações financeiras em anexo apresentam, de forma apropriada e em todos os aspectos 
materiais, a situação financeira do Banco à data de 31 de Dezembro de 2016, bem como o seu desempenho financeiro 
e os seus fluxos de caixa relativos ao exercício findo nessa data, em conformidade com as Normas Internacionais 
de Relato Financeiro. 

Base para Opinião
A nossa auditoria foi realizada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. As nossas responsabilidades 
sob esses padrões estão descritas na secção Responsabilidades dos Auditores para a Auditoria das Demonstrações 
Financeiras do nosso relatório. Somos independentes do Banco de acordo com as exigências éticas que são relevantes 
para a nossa auditoria das demonstrações financeiras, e temos cumprido com as nossas outras responsabilidades 
éticas de acordo com esses requisitos. Acreditamos que as evidências de auditoria que obtivemos são suficientes 
e adequadas para fundamentarmos o nosso parecer.

Questões-chave de Auditoria
As questões de auditoria chave são os assuntos que, de acordo com o nosso parecer profissional, eram mais importantes 
na nossa auditoria das demonstrações financeiras do período corrente. Estas questões foram abordadas no contexto 
da nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação da nossa opinião sobre as mesmas, 
e não emitimos um parecer específico sobre estas matérias. 

Imparidade de empréstimos
Consulte a Nota I das demonstrações financeiras 

A questão de auditoria chave
A imparidade de empréstimos é estimada pela administração por meio do exercício de julgamento e a utilização 
de pressupostos subjectivos.
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Devido à importância dos empréstimos e à incerteza das estimativas relacionadas, esta é considerada uma questão 
de auditoria chave.

Como o assunto foi abordado na nossa auditoria
Avaliámos o processo de monitorização do risco de crédito do Banco. Inspeccionámos a documentação do risco 
de crédito trimestral aprovada pela Comissão de Risco de Crédito do Banco, para avaliar se o risco de crédito 
é controlado de forma adequada.

Avaliação dos activos financeiros, passivos e derivados
Consulte as Notas E, F, G & M das demonstrações financeiras

A questão de auditoria chave
A determinação do valor dos instrumentos financeiros ao justo valor ou custo amortizado e da sua possível imparidade 
requer a aplicação de técnicas de avaliação que muitas vezes envolvem o exercício de julgamento pela administração 
e a utilização de pressupostos e estimativas.

Devido à importância desses instrumentos financeiros e a incerteza das estimativas relacionadas, esta é considerada 
uma questão de auditoria chave.

Como o assunto foi abordado na nossa auditoria
Avaliámos o processo do Banco relacionado com a determinação do valor justo dos títulos, swaps de taxas de juro 
e swaps de taxa de moeda, e a metodologia implementada pelo Banco para verificar os preços de mercado em 
mercados líquidos ou modelo de avaliação justo.

Comparou-se a valorização dos valores de mercado para os títulos a preços de mercado disponíveis e avaliou-se 
a sua classificação de acordo com os três níveis de valor justo no final do ano.

Através de limites específicos, analisámos os títulos individuais pelo custo amortizado, com uma perda de valor no 
final do ano em comparação com o preço de compra, a fim de avaliar se a imparidade era necessária.

Comparou-se a valorização dos swaps com informação externa elaborada pelas contrapartes. Também avaliámos se os 
swaps não reconhecidos como coberturas tinham sido correctamente valorizados pelo justo valor através de lucros e perdas.

Avaliação actuarial dos benefícios pós-emprego
Consulte a Nota R das demonstrações financeiras

 A questão de auditoria chave 
A valorização das obrigações de benefícios médicos de aposentação e pós-emprego do Banco requer o exercício 
de julgamento e o uso de pressupostos actuariais.

Devido à importância dessas obrigações de benefícios e a incerteza das estimativas relacionadas, esta é considerada 
uma questão de auditoria chave.

Como o assunto foi abordado na nossa auditoria
Avaliámos a razoabilidade dos principais pressupostos actuariais utilizados na valorização das obrigações de 
benefícios médicos de aposentação e pós-emprego. Isto incluiu uma comparação da taxa de desconto em relação aos 
dados derivados de mercados das cinco moedas da Unidade de Conta e uma avaliação dos principais pressupostos 
relativos à avaliação da obrigação de benefícios médicos.
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Outras informações
A administração é responsável pelas outras informações. As outras informações compreendem a informação incluída 
no Relatório Anual do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, mas não incluem as demonstrações financeiras 
e o relatório dos nossos auditores sobre os mesmos.

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não cobre as outras informações e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de garantia.

Em consonância com a nossa auditoria das demonstrações financeiras, a nossa responsabilidade é a de ler as outras 
informações e, ao fazê-lo, considerar se estas são materialmente incompatíveis com as demonstrações financeiras 
ou com os nossos conhecimentos obtidos na auditoria, ou pareçam ser, de outra forma, materialmente declaradas 
de forma incorrecta. Se, com base no trabalho que realizamos, concluirmos que há uma distorção relevante destas 
outras informações, somos obrigados a comunicar este facto. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e dos Responsáveis  pela Governança em relação às Demonstrações Financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as NIRF, e pelo controlo interno que a mesma determinou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorções relevantes, independentemente de terem sido causadas por fraude ou erro. 

Na preparação das demonstrações financeiras, a administração é responsável por avaliar a capacidade do Banco em 
continuar a sua actividade, revelando, conforme o caso, questões relacionadas com a continuidade das operações 
e utilizando o pressuposto da continuidade da contabilidade a menos que a administração pretenda liquidar o Banco 
ou cessar operações, ou não tenha alternativa realista senão fazê-lo.

Os responsáveis  pela governança estão encarregues de supervisionar o processo de informação financeira do Banco.

Responsabilidades dos Auditores para com a Auditoria das Demonstrações Financeiras
Os nossos objectivos são obter uma garantia razoável de que as demonstrações financeiras como um todo estão 
livres de distorções relevantes, independentemente de terem sido causadas por fraude ou erro, e emitir um 
relatório dos auditores que inclua a nossa opinião. A garantia razoável é um alto nível de segurança, mas não é uma 
garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria irá sempre detectar uma distorção 
relevante quando ela existir. As distorções podem ser causadas por fraude ou erro e são consideradas relevantes 
se, individualmente ou em conjunto, se pensa que possam influenciar razoavelmente as decisões económicas dos 
utilizadores, tomadas com base nas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria em conformidade com as normas de auditoria, exercemos um julgamento profissional 
e mantemos o cepticismo profissional ao longo da auditoria. Nós também:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorções relevantes nas demonstrações financeiras, quer devido a fraude 
ou erro, elaboramos e executamos procedimentos de auditoria de resposta a esses riscos e obtemos prova de 
auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não se 
detectar uma distorção material resultante de fraude é maior do que para uma distorção resultante de erro, pois 
a fraude pode envolver colusão, falsificação, omissões intencionais, imprecisões, ou a substituição de controlos 
internos.

• Temos um entendimento dos controlos internos relevantes para a auditoria, de forma a conceber procedimentos 
de auditoria adaptados às circunstâncias, mas não com o objectivo de emitir um parecer sobre a eficácia do 
controlo interno da entidade. 
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• Avaliar a adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e divulgações 
feitas pela administração.

• Concluir sobre a adequação do uso da continuidade das actividades de contabilidade de gestão e, com base na 
evidência de auditoria obtida, se uma incerteza relevante existe relacionadas com acontecimentos ou condições 
que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade do Banco para continuar como uma preocupação 
constante. Se concluir que existe uma incerteza material, somos obrigados, no nosso Relatório de Auditoria, 
a chamar a atenção para as divulgações relacionadas nas demonstrações financeiras ou, se tais divulgações são 
inadequadas, a modificar a nossa opinião. Nossas conclusões são baseadas na evidência de auditoria obtida até 
a data do relatório dos nossos auditores. No entanto, eventos ou condições futuras podem causar o Banco deixar 
de continuar como uma preocupação constante.

• Avaliar a sua apresentação geral, estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, 
e  se as demonstrações financeiras representam as transacções e eventos subjacentes de uma maneira que 
consegue uma apresentação adequada.

Comunicamos com os responsáveis  pela governança sobre, entre outros assuntos, o âmbito planeado, o momento da 
auditoria e os resultados de auditoria significativos, incluindo quaisquer deficiências significativas nos controlos 
internos que identificamos durante a nossa auditoria.

Enviamos também aos responsáveis  pela governança uma declaração em como cumpriram as exigências éticas 
relevantes relativas à independência, e comunicamos todos os relacionamentos e outros assuntos que possam 
razoavelmente ter influência na nossa independência e, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos comunicados com os responsáveis  pela governança, determinamos os assuntos que eram de maior 
importância na auditoria das demonstrações financeiras do período corrente e, portanto, são os assuntos principais 
de auditoria. Estas questões são descritas no nosso Relatório de Auditoria a menos que a lei ou regulamento impeça 
a divulgação pública do assunto ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinamos que um assunto 
não deve ser comunicado no nosso relatório, pois as consequências adversas em fazê-lo seriam razoavelmente 
superiores aos benefícios do interesse público dessa comunicação.

Paris La Défense, 30 de Março de 2017

KPMG S.A. 

Valéry Foussé
Sócio
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Orçamento administrativo do BAD para o exercício de 2017

(milhares de UC)

Descrição

Despesas com o pessoal

Salários 164.125 

Benefícios 77,158 

Outras despesas com o pessoal 11,193 

Pessoal a termo certo e de assistência técnica 1,968 

Consultores 22,145 

Formação do pessoal 4,177 

280,766 

Despesas gerais

Missões oficiais 18,725 

Alojamento 17,441 

Aluguer, reparações e manutenção de equipamento 11,414 

Despesas de comunicação 8,589 

Impressão, publicação e reprodução 1.334 

Consumíveis e material de escritório 570 

Biblioteca 160 

Outras despesas institucionais 29,353 

87,586 

Total das despesas administrativas 368,352

Depreciação 12,340

Total 380,692

Menos: Comissões de gestão* (232.270)

Orçamento administrativo líquido 148,422

*  O montante representa a parcela pertencente ao Fundo Africano de Desenvolvimento e ao Fundo Fiduciário da Nigéria do justo valor das despesas do Banco no que diz respeito 
a escritórios de representação, pessoal, organização, serviços e instalações, calculado com base numa fórmula aprovada pelos Conselhos.
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O FUNDO AFRICANO 
DE DESENVOLVIMENTO

GESTÃO FINANCEIRA

Subscrições

Reconstituições do FAD
Os recursos do Fundo Africano de Desenvolvimento (o FAD ou 
o Fundo) consistem essencialmente em subscrições do Banco, 
subscrições e contribuições de Estados Participantes, bem 
como outros recursos recebidos pelo Fundo. As subscrições 
cumulativas do FAD ascenderam a 26,71 mil milhões de UC 
em 31 de Dezembro de 2016.

Após as subscrições iniciais, o FAD tem recebido recursos adicionais 
sob a forma de reconstituições gerais periódicas, normalmente 
efectuadas de três em três anos. 

Durante as negociações da Décima Quarta Reposição da 
ADF (ADF-14), que teve lugar no Luxemburgo de 28 a 29 de 
Novembro de 2016, os Deputados concordaram com um nível de 
recursos de 5,04 mil milhões de UC, composto por subscrições 
de doadores de 3,36 mil milhões de UC, incluindo um elemento 
de subvenção de 0,14 mil milhões de UC de Empréstimos de 
Doadores em Condições Preferenciais (CDL) e Empréstimos 
Intercalares (BL), contribuições de doadores de 0,12 mil milhões 
de UC na forma de CDL (líquido de elemento de subvenção), 
contribuições suplementares de 0,01 mil milhões de UC, 
Capacidade de Compromissos Contraídos Antecipadamente 
ou recursos gerados internamente no valor de 0,74 mil milhões 
de UC, um intervalo técnico de 0,81 mil milhões de UC.

A décima terceira reconstituição do Fundo (FAD-XIII) foi adoptada 
pelo Conselho de Governadores em 31 de Janeiro de 2014, 
produzindo efeitos a partir de 31 de Março de 2014. A dotação 
total de recursos ascende a 5,35 mil milhões de UC, incluindo 
subscrições de doadores no valor de 3,80 mil milhões de UC, 
contribuições suplementares de 0,06 mil milhões de UC, capacidade 
de compromissos contraídos antecipadamente ou recursos gerados 
internamente no valor de 0,98 mil milhões de UC e um intervalo 
técnico de 0,51 mil milhões de UC. A reconstituição abrangeu o 
período operacional 2014-2016. Em 31 de Dezembro de 2016, 
os Estados Participantes tinham subscrito um montante total 
de 3,82 mil milhões de UC, representando 99% dos montantes 
comprometidos no âmbito do FAD-XIII.

Mecanismo de Apoio ao Crédito para o Sector Privado
Como parte da reconstituição do ADF 13, em 2014 o Fundo atribuiu 
uma subvenção de 165 milhões de UC para o  estabelecimento 
do Mecanismo de Apoio ao Crédito para o Sector Privado (PSF). O 
PSF oferece garantias de apoio ao crédito em certos empréstimos 
elegíveis do sector privado em países ADF para incentivar o 
aumento do financiamento do desenvolvimento para o sector 
privado nesses países. O PSF dispõe de autonomia operacional e 
financeira em relação ao Fundo e os seus estatutos impedem-no 
explicitamente de recorrer ao Fundo para cobrir quaisquer perdas 
em que possa incorrer. Em 31 de Dezembro de 2016, tinham sido 
aprovados reforços de crédito no valor de 146,90 milhões de UC. 

Compromissos no âmbito da Iniciativa de Alívio da Dívida 
Multilateral
Nos termos da Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida (MDRI), 
os países doadores comprometem-se a compensar o FAD pelo 
cancelamento dos seus empréstimos aos países pobres altamente 
endividados (PPAE) que atingiram, ou atingirão, o ponto de 
conclusão ao abrigo da Iniciativa HIPC reforçada. A MDRI entrou 
em vigor em 1 de Setembro de 2006 para o período de 2006-2054. 
Para preservar a integridade e a capacidade financeira do Fundo 
Africano de Desenvolvimento, as condições da MDRI exigem que 
os doadores compensem totalmente o Fundo pela anulação de 
dívidas no âmbito da MDRI. Os doadores concordaram em realizar 
ajustes periódicos no âmbito da iniciativa, de forma a reflectir as 
alterações provocadas pelo perdão da dívida nos custos reais 
e estimados do Fundo.

Em 31 de Dezembro de 2016, o Fundo tinha recebido dos doadores 
compromissos agregados no valor de 4,69 mil milhões de UC, 
representando 83% do custo da MDRI (5,65 mil milhões de UC) 
para o período de 2006-2054. 

Produtos Financeiros
O FAD é o instrumento de financiamento concessional do Grupo 
do Banco que concede aos países membros regionais de baixo 
rendimento empréstimos concessionais e subsídios para a 
concretização de projectos e programas, bem como apoio através 
de assistência técnica para estudos e reforço de capacidades.

Créditos concedidos 
Antes da reconstituição FAD-XIII, o Fundo operava em condições 
de concessão de crédito diferenciadas para países de elegibilidade 
dupla, de elegibilidade simples e em progressão para o FAD, em 
comparação com os países elegíveis apenas para o FAD. Deste 
modo, os créditos concedidos aos países de elegibilidade dupla, 
de elegibilidade simples e em progressão tinham um período de 
maturidade de 30 anos, incluindo um período de carência de 8 anos, 
com uma taxa de juro de 1% ao ano. Os empréstimos concedidos 
aos países elegíveis apenas para o FAD tinham um período de 
maturidade de 50 anos, incluindo um período de carência de 
10 anos, sem juros. A comissão de compromisso fixa de 0,50% 
ao ano sobre os montantes não desembolsados e a taxa de serviço 
de 0,75% ao ano sobre os saldos autorizados não desembolsados 
ainda eram aplicáveis a todos os créditos concedidos pelo FAD. 

Tendo em vista a preservação da capacidade e da sustentabilidade 
financeira a longo prazo do FAD, a reconstituição FAD-XIII 
introduziu (i) condições de crédito mais rigorosas e diferenciadas; 
e (ii) dois subgrupos de países elegíveis apenas para o FAD: 
o grupo «regular» e o grupo «avançado». As condições de 
financiamento para os países regulares e avançados, elegíveis 
apenas para o FAD, bem como para os países de elegibilidade 
dupla, de elegibilidade simples e em progressão, foram agravadas. 
Foram ainda introduzidos um quadro de pré-pagamento 
voluntário e uma cláusula de reembolso acelerado.

Assim, os novos créditos concedidos nos termos do FAD-XIII 
a países FAD regulares têm uma maturidade de 40 anos, incluindo 
um período de carência de 10 anos. Os créditos concedidos a países 
avançados do FAD têm uma maturidade de 40 anos, incluindo 
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um período de carência de 5 anos. A comissão de compromisso 
fixa de 0,50% ao ano sobre os montantes não desembolsados e 
a taxa de serviço de 0,75% ao ano sobre saldos autorizados não 
desembolsados continuam aplicáveis. Os créditos concedidos 
aos países de elegibilidade dupla, de elegibilidade simples e em 
progressão têm um período de maturidade de 30 anos, incluindo 
um período de carência de 5 anos, e uma taxa de juro de 1% ao 
ano, além da comissão de compromisso fixa e da taxa de serviço.

Garantias
Por forma a estimular mais investimentos do sector privado 
nos países de baixo rendimento, o instrumento de Garantia do 
Risco Parcial do FAD (FAD-PRG) foi introduzido como parte do 
FAD-XII a fim de mobilizar os recursos do sector privado e de 
outros co-financiadores para os países apoiados pelo FAD, 
incluindo os países frágeis. O FAD-PRG protege os investidores 
privados de riscos políticos bem definidos relacionados com 
o incumprimento de certos compromissos por parte dos governos 
ou de entidades governamentais e incentiva os governos 
a realizar as reformas políticas e orçamentais necessárias para 
reduzir os riscos relacionados com o desempenho.

Com a reconstituição FAD-XIII, o instrumento de Garantia de 
Crédito Parcial (PCG) foi introduzido no leque de instrumentos do 
FAD. O FAD-PCG é um instrumento destinado a ajudar apenas 
os países e empresas estatais (ES) apoiados pelo FAD que 
tenham um bom desempenho e pretendam mobilizar recursos 
de financiamento comercial internos e externos para fins de 
desenvolvimento. O instrumento servirá para garantir parcialmente 
as obrigações decorrentes do serviço da dívida dos países de 
baixo rendimento (PBR) e as ES destes países que tenham bom 
desempenho. O FAD-PCG pode ser utilizado apenas para: 1) os 
países apoiados pelo FAD com risco de sobre-endividamento baixo 
e moderado (países com luz verde e amarela, respectivamente) 
e uma capacidade adequada de gestão de dívida; e 2) desde 
que sejam cumpridos determinados critérios de elegibilidade 
estabelecidos, as ES de países apoiados pelo FAD com baixo 
e com moderado risco de sobre-endividamento (países com luz 
verde e amarela, respectivamente). À semelhança do FAD-PRG, 
o FAD-PCG permitirá aos PBR e às ES com bom desempenho 
catalisar maiores volumes de financiamento de projectos de 
desenvolvimento com condições mais atractivas. 

Investimentos
Os investimentos do FAD em numerário e títulos do tesouro 
ascenderam a 3,20 mil milhões de UC em 31 de Dezembro de 
2016, face a 3,27 mil milhões de UC no final de 2015. O rendimento 
do investimento obtido no exercício em apreço, excluindo 
os ganhos em investimentos a custo amortizado, ascendeu 

a 50,35 milhões de UC, representando uma rentabilidade de 
1,49% sobre um nível médio de liquidez de 3,37 mil milhões de 
UC, comparativamente ao rendimento de 60,97 milhões de UC, 
que representou uma rentabilidade de 1,64% sobre um nível 
médio de liquidez de 3,72 mil milhões de UC em 2015.

O Fundo beneficiou de um lucro pontual de 31,66 milhões de UC, 
que foi gerado pelas vendas de activos mantidos até ao custo 
amortizado. Estes foram realizados como parte da estratégia de 
realinhamento da gestão do activo e passivo do Fundo desencadeada 
pela inclusão do yuan renminbi chinês no cabaz de moedas dos 
Direitos de Saque Especiais. 

Actividades de desenvolvimento
Em 31 de Dezembro de 2016, o valor acumulado dos créditos e 
subsídios assinados, líquido de anulações, era de 29,38 mil milhões 
de UC, face a 28,26 mil milhões de UC registados no final de 2015. 
O Quadro 1.6 apresenta os créditos aprovados, desembolsados 
e não desembolsados entre 2012 e 2016.

Em 31 de Dezembro de 2016, o valor total dos créditos concedidos 
por liquidar era de 10,73 mil milhões de UC, um valor 0,93 mil 
milhões de UC superior ao dos créditos concedidos e não 
liquidados no final de 2015, que era de 9,80 mil milhões de UC. 

Em Dezembro de 2016, o número de créditos e subsídios 
activos totalizava 1,244 e tinham sido totalmente reembolsados 
ou anulados através da MDRI 727 créditos no montante 
de 5,77 mil milhões de UC.

Desembolsos
Os créditos e subsídios desembolsados pelo Fundo registaram 
um aumento de 3,57%, passando de 1,40 mil milhões de UC 
em 2015 para 1,45 mil milhões de UC em 2016. Em 31 de 
Dezembro de 2016, os desembolsos acumulados de créditos e 
subsídios ascendiam a 22,96 mil milhões de UC, face a 21,51 mil 
milhões de UC no final do exercício anterior. Foi integralmente 
desembolsado um total de 2.225 créditos e subsídios, no 
montante de 18,15 mil milhões de UC, representando 79,03% dos 
desembolsos cumulativos. O Gráfico 1.3 apresenta a evolução 
dos empréstimos desembolsados e reembolsados ao longo dos 
últimos cinco anos.

Reembolsos
Os principais reembolsos de créditos do Fundo ascenderam 
a 69,64 milhões de UC em 2016, face a 66,34 milhões de UC 
em 2015, o que representa um aumento de 4,97% relativamente 
ao ano anterior. Os reembolsos acumulados em 31 de Dezembro 
de 2016 totalizavam 7,39 milhões de UC.

Quadro 1.6.
Estado do Empréstimo, 2012-2016
(milhões de UC)

2012 2013 2014 2015 2016

Créditos concedidos aprovados* 1.659,51 2.054,48 1.338,23 1.259,58 1.267,91

Desembolsos 1.169,60 1.702,21 1.215,30 1.398,36 1.447,30

Saldos não desembolsados 6.921,62 6.327,68 6.558,66 6.762,39 6.413,75

* Excluindo aprovações de Fundos Especiais, mas incluindo garantias e subsídios.
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Políticas e processos de gestão do risco
À semelhança do Banco, o Fundo recorre a procedimentos de 
gestão do risco rigorosos para reduzir de forma prudente a sua 
exposição a riscos (riscos de liquidez, cambiais e associados a 
taxas de juro) que não sejam essenciais para a sua actividade 
principal que consiste em prestar apoio aos seus clientes 
na área do desenvolvimento. A Nota C às demonstrações 
financeiras descreve as políticas e práticas de gestão do Fundo 
para gerir estes riscos. 

RESULTADOS FINANCEIROS

O Fundo apresentou um déficit inferior de 67,26 milhões de 
UC em 2016, comparado com um déficit de 83,25 milhões 
de UC em 2015, explicado principalmente pelo aumento nos 
rendimentos de investimento de 60,97 milhões de UC em 
2015 para 82,01 milhões de UC em 2016. Como o ambiente 
prevalecente de juros baixos continuou a reduzir o rendimento 
do investimento, o aumento é em grande parte devido a ganhos 
realizados na alienação de aplicações de tesouraria anteriormente 
detidas pelo custo amortizado.

As perdas persistentes registadas nos últimos anos devem-se 
principalmente a mudanças estruturais no Fundo, nomeadamente 
o cancelamento de créditos concedidos a alguns beneficiários ao 
abrigo da Iniciativa MDRI (descrito na Nota F às demonstrações 
financeiras) e a integração acrescida de elementos de subsídio 
na recente metodologia de afectação de recursos do FAD. 
Embora estas mudanças não sejam inscritas como rendimento 
nas demonstrações financeiras do Fundo, o seu impacto não 
afecta negativamente a capacidade de compromisso ou a 
sustentabilidade financeira do Fundo, já que se espera que este 
seja compensado através de novas subscrições de doadores, 
a pagar durante o período de vigência dos créditos cancelados. 

Os descontos na cobrança acelerada das notas promissórias 
depositados para o pagamento das subscrições para o Fundo 
ascendeu a 28,34 milhões de UC em 2016, ligeiramente acima 
dos 27,21 milhões de UC registados em 2015, como resultado 
das baixas taxas de juros globais.

A parcela do total de despesas administrativas comuns do 
Grupo do BAD pertencente ao Fundo registou um aumento 
nominal de 10,80 milhões de UC, passando de 200,93 milhões 
de UC em 2015 para 211,73 milhões de UC em 2016, devido 
ao aumento geral das despesas operacionais do Grupo do 
Banco. A participação destas despesas pertencente ao Fundo 
diminuiu ligeiramente situando-se em 62,14% para 2016, em 
comparação com 63,14% para 2015. Conforme indicado 
anteriormente, a parcela do total de despesas administrativas 
pertencente ao Fundo baseia-se numa fórmula predefinida  
de repartição de custos, que é influenciada pelos níveis relativos 
de determinados indicadores do volume operacional e pelas 
dimensões relativas dos balanços.

O Fundo continua a cancelar dívidas de qualificação sob 
a iniciativa MDRI para os países que atingiram o ponto de 
conclusão HIPC. Nenhum país novo atingiu o ponto de conclusão 
durante 2016. Na Nota F às demonstrações financeiras com 
fins especiais, é apresentado um resumo das anulações de 
créditos acumuladas ao abrigo das iniciativas MDRI e HIPC. 

De acordo com a política de não acumulação do Fundo, as despesas 
com o serviço da dívida pagas a, ou garantidas por mutuários, são 
excluídas do rendimento dos créditos se as prestações do capital ou 
as despesas com o serviço da dívida de quaisquer desses créditos 
estiverem em mora por um período igual ou superior a seis meses, 
até à data em que esses pagamentos forem recebidos. Como 
resultado desta política, foram excluídos 2,09 milhões de UC em 
rendimentos de empréstimos não acumulados do rendimento de 
2016, face aos 2,05 milhões de UC registados em 2015. O número 
de mutuários com empréstimos em situação de não acumulação 
manteve-se, em 31 de Dezembro de 2016, ao mesmo nível 
registado no final de Dezembro de 2015 (três mutuários).

Gestão e Monitorização do Desempenho
Tal como acontece com o Banco Africano de Desenvolvimento 
(o Banco), a Administração monitoriza os valores mensurados 
e os indicadores de desempenho que reflectem os factores 
críticos de sucesso nas actividades do FAD. Na medida em 
que o FAD alarga os subsídios para além da concessão de 
empréstimos a taxas altamente concessionais, a rentabilidade 
convencional e as taxas financeiras não são consideradas um 
meio adequado de determinar a sua eficácia na disponibilização 
de recursos para o desenvolvimento dos países membros 
regionais. Um dos indicadores utilizados pelo Fundo para avaliar 
a disponibilização efectiva de recursos de desenvolvimento é o 
nível de desembolsos efectuados para os PMR de um período 
para o outro. Como já foi referido, no exercício em análise, foram 
desembolsados 1,45 mil milhões de UC em créditos e subsídios, 
face aos 1,40 mil milhões de UC desembolsados em 2015, 
o que representa um ligeiro aumento ao longo do ano anterior.

Gráfico 1.3.
Desembolsos e Reembolsos de Créditos do BAD, 2012-2016
(Milhões de UC)
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Declaração de recursos de desenvolvimento líquidos  
a 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

2016 2015

RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO   

DEVIDO POR BANCOS 310.579 376.273

INVESTIMENTOS (Nota D)

Investimentos em títulos de tesouro, obrigatoriamente pelo justo valor 1.871.797 1.699.887

Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado 1.018.054 1.192.030

Total dos investimentos 2.889.851 2.891.917

OBRIGAÇÕES À VISTA (Nota E) 2.378.081 2.669.459

A RECEBER

Rendimento acumulado de empréstimos e investimentos 59.918 57.417

Outros valores a receber 35.658 25.766

95.576 83.183

PASSIVOS (216.245) (88.946)

RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO LÍQUIDOS 5.457.842 5.931.886

FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO

SUBSCRIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES (Notas G e M)

Montantes subscritos, incluindo contribuições através da cobrança acelerada de subscrições 2.664.3411 2.664.4463

Menos: Parcela de cobrança acelerada ainda não efectivada (282) (15.793)

26.643.129 26.628.670

Menos: Prestações vincendas (337.535) (1.348.588)

26.305.594 25.280.082

Menos: Prestações vencidas (7.018) (7.018)

26.298.576 25.273.064

Contribuições pagas no âmbito da Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida 928.363 849.249

27.226.939 26.122.313

Menos: Reduções não amortizadas sobre subscrições e contribuições (Nota B) (88.272) (100.786)

27.138.667 26.021.527

Ajustamentos cambiais acumulados sobre subscrições e contribuições (Nota B) (368.644) (306.711)

Total de subscrições e contribuições 26.770.023 25.714.816

OUTROS RECURSOS (Nota H) 645.961 602.961

RESERVAS (Nota I) (407.777) (340.516)

AJUSTAMENTO ACUMULADO DA CONVERSÃO CAMBIAL (Nota B) (358.396) (353.093)

26.649.811 25.624.168

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO

SUBSÍDIOS E ACTIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Nota F) (5.321.811) (4.750.545)

INICIATIVA DE SUBVENÇÕES DESEMBOLSADAS PARA PAÍSES POBRES ALTAMENTE ENDIVIDADOS (Nota F) (184.000) (184.000)

MONTANTES LÍQUIDOS RELATIVOS AO ALÍVIO DA DÍVIDA (Nota F) (4.955.072) (4.955.072)

CRÉDITOS CONCEDIDOS DESEMBOLSADOS E VINCENDOS (Nota F) (10.731.086) (9.802.665)

RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO LÍQUIDOS 5.457.842 5.931.886

As notas que acompanham as demonstrações financeiras com fins especiais fazem parte deste documento.
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Demonstração dos rendimentos e despesas e de outras alterações 
nos recursos de desenvolvimento para o exercício findo em 
31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

2016 2015

RENDIMENTOS E DESPESAS
Taxas de serviço sobre os empréstimos 75.230 66.907

Taxas de compromisso sobre os empréstimos 21.337 23.417

Rendimento dos investimentos 82.008 60.967

Despesas administrativas (Nota K) (211.733) (200.932)

Reduções sobre a cobrança acelerada das obrigações à vista dos participantes (28.335) (27.209)

Encargos financeiros (192) (1.251)

Perda realizado e perda não realizada em derivados (1.411) -

Perdas cambiais (4.165) (5.148)

Défice (67.261) (83.249)

ALTERAÇÃO NO FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO
Aumento nas subscrições realizadas 1.025.507 1.100.072

Contribuições recebidas por conta da Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida 79.121 101.198

Aumento noutros recursos 43.000 51.000

Alterações no ajustamento cambial acumulado sobre subscrições e contribuições (61.933) (15.070)

Alterações nas reduções não amortizadas sobre subscrições e contribuições 12.512 11.416

Alterações no ajustamento cambial acumulado (5.303) (21.072)

1.092.904 1.227.544
ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO
Desembolso de subsídios (571.266) (370.728)

Desembolso de empréstimos (876.030) (1.027.633)

Reembolso de empréstimos 69.635 66.342

Recuperações por conta da Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida - 9.317

Ajustamento cambial sobre empréstimos (122.026) (41.112)

(1.499.687) (1.363.814)

Alteração nos recursos de desenvolvimento líquidos (474.044) (219.519)

Recursos de desenvolvimento líquidos no início do exercício 5.931.886 6.151.405

RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO LÍQUIDOS NO FINAL DO EXERCÍCIO 5.457.842 5.931.886

As notas que acompanham as demonstrações financeiras com fins especiais fazem parte deste documento.

Demonstração do rendimento integral  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

 2016 2015

DÉFICE (67.261) (83.249)

OUTROS RENDIMENTOS INTEGRAIS

Alterações no ajustamento cambial acumulado (5.303) (21.072)

TOTAL DOS RENDIMENTOS GLOBAIS PARA O EXERCÍCIO (72.564) (104.321)

As notas que acompanham as demonstrações financeiras com fins especiais fazem parte deste documento.
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Declaração de fluxos  de  caixa  
 para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

 2016 2015

FLUXOS DE CAIXA DE:

ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO:

Défice (67.261) (83.249)

Ajustamentos para reconciliar os rendimentos líquidos com os valores de caixa líquidos proporcionados por actividades 
de exploração:

Perdas/(ganhos) não realizados sobre investimentos 9.351 (8.362)

Reduções sobre a cobrança acelerada das obrigações à vista dos participantes 28.335 27.209

Alterações nos rendimentos acumulados sobre empréstimos e investimentos (2.501) (1.406)

Alterações no activo corrente líquido 108.262 (18.304)

Valores de caixa líquidos proporcionados por/(utilizados em) actividades de exploração 76.186 (84.112)

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO:

Desembolso de subsídios (571.266) (370.728)

Desembolso de empréstimos (876.030) (1.027.633)

Reembolso de empréstimos 69.635 66.342

Recuperações por conta da Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida - 9.317

Investimentos com maturidade de 3 meses após a aquisição:

Investimentos em títulos de tesouro, obrigatoriamente pelo justo valor 292.997 (404.717)

Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado 103.932 382.374

Valores de caixa líquidos utilizados em actividades de investimento, financiamento e desenvolvimento (980.732) (1.345.045)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Subscrições e contribuições recebidas em numerário 446.556 448.760

Obrigações à vista dos participantes cobradas 806.340 794.355

Aumento noutros recursos 43.000 51.000

Valores de caixa líquidos proporcionados por actividades de financiamento 1.295.896 1.294.115

Efeito das alterações das taxas de câmbio sobre os valores de caixa e equivalentes de caixa 7.861 (26.186)

Aumento/(redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 399.211 (161.228)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 475.589 636.817

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 874.800 475.589

COMPOSTO POR:

Caixa 310.579 376.273

Investimentos com maturidade nos 3 meses seguintes à aquisição:

Investimentos em títulos de tesouro, obrigatoriamente pelo justo valor 564.221 99.316

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 874.800 475.589

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Movimentos resultantes de flutuações nas taxas de câmbio em:

Créditos concedidos 122.026 41.112

Subscrições e contribuições (61.933) (15.070)

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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Nota A — Objectivo, organização e recursos

Objectivo e Organização
O Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD ou o Fundo) é uma instituição internacional criada em 1972 com o objectivo de 
ajudar o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD ou o Banco) a contribuir para o desenvolvimento económico e social dos seus 
membros regionais, a promover a cooperação e a intensificação das trocas comerciais entre esses membros e a disponibilizar 
financiamento em termos concessionais para esse efeito.

Através da Resolução F/BG/2010/03 de 27 de Maio de 2010, o Conselho de Governadores aumentou o número de membros 
do Conselho de Administração do FAD de doze (12) para catorze (14), sendo sete (7) escolhidos pelo Banco e os restantes 
sete (7) pelos Estados Participantes. O Conselho de Administração reporta ao Conselho de Governadores, que é constituído 
por representantes dos Estados Participantes e do BAD. O BAD detém 50% (cinquenta por cento) dos direitos de voto no FAD 
e o Presidente do Banco é o Presidente ex officio do Fundo.

O BAD, o Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN) (um fundo especial gerido pelo BAD) e o FAD são designados, em conjunto, por 
«o Grupo do Banco». O principal objectivo do BAD é a promoção do desenvolvimento económico e social nos países membros 
regionais. O BAD financia projectos e programas de desenvolvimento nestes países, participando igualmente na selecção, estudo 
e preparação de projectos que contribuem para esse desenvolvimento e, sempre que necessário, presta assistência técnica. 
O FFN foi criado ao abrigo de um acordo celebrado entre o Banco e a República Federal da Nigéria, com vista a proporcionar um 
apoio adicional aos esforços de desenvolvimento dos países membros regionais do BAD, especialmente os menos desenvolvidos. 
Os activos e passivos do BAD e do FFN são distintos e independentes dos do FAD. Além disso, o FAD não é responsável pelas 
respectivas obrigações. As transacções com estas organizações filiadas, se existentes, são descritas nas notas que se seguem.

Recursos
Os recursos do Fundo consistem em subscrições do Banco, subscrições e contribuições dos Estados Participantes, outros 
recursos recebidos pelo Fundo e fundos resultantes de operações ou que, por outro motivo, revertam a favor do Fundo. Os recursos 
iniciais do Fundo consistiam em subscrições do Banco e dos Estados Participantes que subscreveram originalmente o Acordo 
de constituição do Fundo (o Acordo). Desde então, a reconstituição dos recursos tem sido efectuada através de aumentos 
gerais e especiais de subscrições e contribuições.

Nota B — Base de elaboração e políticas contabilísticas relevantes

Devido à natureza e organização do Fundo, as suas demonstrações financeiras são elaboradas com fins especiais. As demonstrações 
financeiras com fins especiais são preparadas com o objectivo específico de reflectirem os recursos de desenvolvimento líquidos 
do Fundo, pelo que não são apresentadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro. Os recursos de 
desenvolvimento líquidos representam os recursos disponíveis para financiar os compromissos com créditos e subsídios, sendo 
essencialmente constituídos por valores de caixa, investimentos negociáveis e obrigações à vista dos Estados Participantes. 
As presentes demonstrações financeiras com fins especiais foram elaboradas em conformidade com o n.º 1 do artigo 35.º do 
Acordo de Constituição do Fundo, segundo o qual o Fundo é obrigado a divulgar, com a regularidade adequada, um resumo 
da sua situação financeira e da demonstração de rendimentos e despesas, apresentando os resultados das suas operações.

As políticas contabilísticas relevantes aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras com fins especiais do Fundo 
são as seguintes:

Base Monetária das Demonstrações Financeiras com Fins Especiais
Os valores apresentados nas demonstrações financeiras com fins especiais encontram-se expressos em Unidades de Conta 
(UC). Segundo o artigo 1.º do Acordo, uma Unidade de Conta tem o valor de 0,81851265 gramas de ouro fino.

Em 1 de Abril de 1978, na sequência da entrada em vigor da segunda alteração aos Estatutos do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), o ouro deixou de ser o denominador comum do sistema monetário internacional. A partir daquela data, os cálculos 
relativos às moedas dos membros do FMI passaram a ser efectuados com base no Direito de Saque Especial (DSE) para efeitos 
de aplicação das disposições dos Estatutos do FMI. A Unidade de Conta do Fundo passou a ter por base a sua relação com 
o DSE à data de constituição do Fundo. Nessa altura, 1 Unidade de Conta equivalia a 0,921052 DSE.

Notas às demonstrações financeiras com fins especiais  
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
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Posteriormente, em 16 de Novembro de 1992, o Conselho de Governadores decidiu, através da Resolução F/BG/92/10, 
proceder à redefinição da Unidade de Conta do Fundo, estabelecendo a sua equivalência com a Unidade de Conta do BAD, 
que é equivalente ao Direito de Saque Especial do FMI. Dando cumprimento a esta Resolução, o Conselho de Administração, 
em 22 de Junho de 1993, adoptou como data de entrada em vigor da Resolução o dia 1 de Janeiro de 1993 e, desde então, 
a UC do Fundo tem sido considerada equivalente à UC do Banco.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou formalmente a inclusão do yuan renminbi chinês (CNY) no cabaz de Direitos 
de Saque Especiais (SDR) do FMI, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2016 com um peso de 10,92%. Em linha com 
a política do Fundo, a Administração aprovou a realização de operações de câmbio para alinhar, na medida do possível, 
a composição de activos líquidos do Fundo para a SDR. As transacções relacionadas foram executadas em Outubro de 2016 
usando uma combinação de troca de moeda à vista e em contratos a prazo sobre divisas estrangeiras. A perda nas operações 
cambiais a prazo foi reconhecida na demonstração do resultado.

O Fundo realiza as suas operações nas moedas dos Estados Participantes. Os rendimentos e as despesas são convertidos 
para UC à taxa em vigor na data da transacção. Os activos e passivos são convertidos para UC às taxas em vigor à data da 
Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos. As diferenças resultantes da conversão são debitadas ou creditadas 
ao Ajustamento Cambial Acumulado. Os ganhos e perdas cambiais sobre as subscrições recebidas são creditados ou debitados 
ao Ajustamento Cambial Acumulado sobre subscrições e contribuições. Em caso de conversão cambial, os ganhos ou perdas 
daí resultantes são incluídos nos rendimentos.

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, as taxas utilizadas para a conversão de moedas em UC eram as seguintes:

2016 2015

1 Unidade de Conta é equivalente a:

Peso argentino 21.524.800 13.234.600

Real brasileiro 4,380510 5,410990

Dólar canadiano 1,805030 1,917850

Yuan renminbi chinês 9,342830 8,995480

Coroa dinamarquesa 9,481280 9,472210

Euro 1,275340 1,272830

Rupia indiana 91,353400 91,910100

Iene japonês 157,018000 167,116000

Won coreano 1.624,620000 1.624,080000

Dinar koweitiano 0,411430 0,420570

Coroa norueguesa 11,588100 12,206900

Libra esterlina 1,092780 0,935100

Rand sul-africano 18,396500 21,541200

Coroa sueca 12,229500 11,574200

Franco suíço 1,368260 1,374780

Lira turca 4,633920 4,009690

Dólar americano 1,344330 1,385730

Não se afirma que qualquer moeda detida pelo Fundo pode ser ou poderia ser convertida em qualquer outra moeda às taxas de câmbio resultantes das taxas indicadas acima.

Subscrições e Contribuições dos Estados participantes
As subscrições afectas pelos Estados Participantes a cada reconstituição são integralmente registadas como subscrições 
a receber dos participantes após a apresentação de um instrumento de subscrição por estes. A reconstituição produz efeitos 
quando o FAD recebe os instrumentos de subscrição dos participantes relativos à parte do nível de reconstituição pretendido, 
especificado na resolução de reconstituição. A parte dos montantes subscritos, cujo pagamento ainda não seja devido pelos 
Estados Participantes, é registada como prestações das subscrições vincendas e não é incluída nos recursos de desenvolvimento 
líquidos do Fundo. As subscrições vincendas vencem-se ao longo do período de reconstituição (geralmente três anos), em 
conformidade com um plano de pagamento mutuamente acordado. O pagamento das subscrições por determinados participantes 
na data do seu vencimento depende do processo de dotação orçamental dos participantes em causa.

As subscrições a receber são liquidadas através do pagamento em numerário ou do depósito de livranças pagáveis à vista, não 
negociáveis e não sujeitas a juros. As livranças são cobradas pelo Fundo nos termos de um programa de cobrança acordado 
na data da reconstituição.
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Relativamente à nona reconstituição do FAD, foi concedida aos participantes a possibilidade de efectuarem um pagamento 
antecipado, em numerário, de montante equivalente ao valor actual líquido de todas as suas subscrições e contribuições. 
Após a recepção desses pagamentos em numerário, é creditado aos participantes o valor nominal integral de todas as suas 
subscrições e, de comum acordo com o Fundo, os montantes recebidos em numerário são investidos e os rendimentos 
resultantes desse investimento revertem a favor do Fundo. É inicialmente registada uma redução, calculada como a diferença 
entre o valor nominal das subscrições e o montante recebido em numerário, que representa os juros que se deverão vencer 
sobre o dinheiro recebido dos Estados Participantes que optaram pelo programa de cobrança acelerada. Essa redução 
é amortizada ao longo do período de cobrança previsto, de modo a garantir o reconhecimento das contribuições de capital 
efectivamente realizadas pelo participante em causa, que ultrapassem o montante inicialmente adiantado.

Através das resoluções F/BG/2006/12 e F/BG/2006/13 de 18 de Maio de 2006 e 31 de Agosto de 2006, respectivamente, 
o Conselho de Governadores do Fundo autorizou o Conselho de Administração a aprovar a participação do FAD na Iniciativa 
Multilateral de Alívio da Dívida (MDRI), tendo igualmente autorizado um aumento nos recursos do FAD para assegurar a compensação 
integral e atempada do cancelamento da dívida ao abrigo da MDRI, sujeito à satisfação das seguintes condições de eficácia:

1)  Recepção de Instrumentos de Compromisso dos doadores, cobrindo um montante total equivalente a, pelo menos, 70% 
(setenta por cento) do custo total do alívio da dívida para o primeiro grupo de 14 países contemplados pela Iniciativa HIPC, 
que tenham atingido o ponto de conclusão; e 

2)  Recepção de Instrumentos de Compromisso não qualificados de doadores, de montante não inferior ao equivalente a, pelo 
menos, 75% (setenta e cinco por cento) do custo total do alívio da dívida incorrido durante o resto do período da FAD-X. 

Satisfeitas as duas condições supramencionadas, o Conselho de Administração do Fundo aprovou o arranque da MDRI com 
efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006. A fim de assegurar a compensação integral de refluxos prescindidos em resultado do 
cancelamento antecipado da dívida, os órgãos de administração do FAD subscreveram a proposta apresentada pela Administração 
sobre a adopção de um esquema de compensação ao longo do período de 50 anos da Iniciativa. Os doadores contribuirão com 
recursos adicionais para o FAD, de montante equivalente ao serviço da dívida prescindido (taxas de serviço e capital) para cada 
período de reconstituição, apresentando garantias ao longo do período de duração da iniciativa. Os sistemas de financiamento 
compensatório assumirão a forma de um aumento geral da contribuição dos Estados Participantes nos termos do artigo 7.º do 
Acordo de constituição do FAD. As contribuições recebidas dos Estados Participantes ao abrigo dos sistemas de financiamento 
compensatório não serão consideradas parte da percentagem de encargos no período de reconstituição durante o qual esses 
recursos são recebidos, mas beneficiarão dos mesmos direitos de voto que as subscrições normais. Essas contribuições são 
comunicadas separadamente do total de subscrições e contribuições na Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.

Manutenção do Valor das Reservas Monetárias
Antes da segunda reconstituição geral, as subscrições eram denominadas em UC e estavam sujeitas ao artigo 13.º do Acordo, 
segundo o qual, se o valor nominal de uma moeda de um Estado Participante no FMI sofresse uma redução em termos da UC 
ou se o seu valor de câmbio sofresse, na opinião do Fundo, uma depreciação significativa no território desse participante, este 
pagaria ao Fundo, num prazo razoável, um montante da sua moeda necessário para manter o valor, à data da subscrição, do 
montante dessa moeda pago ao Fundo por esse participante e que não tivesse sido desembolsado ou convertido noutra moeda.

Por outro lado, em caso de aumento do valor nominal ou do valor de câmbio da moeda de um Estado Participante no território 
desse participante, o Fundo devolver-lhe-ia um montante dessa moeda equivalente ao aumento no valor das reservas dessa 
moeda detidas pelo Fundo, recebidas a título de pagamento de subscrições, na medida em que esses montantes não tivessem 
sido desembolsados ou convertidos noutra moeda.

De acordo com as sucessivas resoluções do Conselho de Governadores aplicáveis desde a segunda à décima terceira 
reconstituição geral do Fundo, que estipularam que o artigo 13.º não seria aplicável a tais reconstituições gerais, os subscritores 
das mesmas fixaram o montante das respectivas subscrições a pagar em moeda nacional, de acordo com a decisão sobre as 
paridades acordadas à data de entrada em vigor destas reconstituições. Os ganhos ou perdas resultantes da conversão destas 
subscrições em UC, após a sua recepção, são aplicados face às subscrições, sendo os débitos ou créditos de compensação 
registados como Ajustamentos Cambiais Acumulados sobre Subscrições (CEAS).

Activos Financeiros
Os activos financeiros do Fundo são classificados nas seguintes categorias: activos financeiros registados pelo custo amortizado 
e activos financeiros Inscritos pelo Justo Valor como Lucros ou Perdas (FVTPL). Estas classificações são determinadas com 
base no modelo empresarial do Fundo. Dependendo do modelo empresarial do Fundo, os activos financeiros são detidos 
para efeitos de estabilização da receita através da gestão da margem de juro líquida ou para efeitos de gestão da liquidez. 
A Administração define a classificação dos seus activos financeiros no reconhecimento inicial.
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i) Activos Financeiros inscritos pelo custo Amortizado
Um activo financeiro só será classificado como «a custo amortizado» se o activo cumprir o objectivo do modelo empresarial do 
Fundo que preconiza a detenção do activo para recolha dos fluxos de caixa contratuais; e se os termos contratuais produzirem, 
em datas específicas, fluxos de caixa que representem apenas pagamentos de capital e juros de empréstimos não amortizados. 
A natureza dos derivados embutidos em activos financeiros é analisada para determinar se os fluxos de caixa do investimento 
são apenas pagamentos de capital e juros de empréstimos não amortizados, não sendo contabilizados separadamente.

Em caso de incumprimento de qualquer um dos critérios acima enunciados, o activo financeiro será inscrito como «justo valor 
como lucros ou perdas».

Os activos financeiros inscritos pelo custo amortizado incluem, sobretudo, obrigações à vista e rendimentos acumulados sobre 
os créditos concedidos e os valores a receber que cumprem os critérios de activos financeiros a custo amortizado. As obrigações 
à vista são livranças não negociáveis e não sujeitas a juros, pagáveis à vista e depositadas para o pagamento de subscrições.

O Fundo também classifica como inscritos pelo custo amortizado os investimentos de receitas provenientes da cobrança 
acelerada de livranças. Este procedimento é consistente com o modelo de negócio do Fundo de cobrança de fluxos de caixa 
contratuais. Estes activos financeiros têm por principal objectivo recuperar o desconto concedido aos Estados Participantes 
ao abrigo do programa de cobrança acelerada.

ii) Activos Financeiros inscritos pelo Justo Valor como Lucros ou Perdas (FVTPL)
Os activos financeiros que não cumprem os critérios de custo amortizado descritos são mensurados pelo justo valor como lucros 
ou perdas. Esta categoria inclui todos os activos em títulos do tesouro detidos para revenda para realizar alterações de curto 
prazo do justo valor. Os ganhos e perdas destes activos financeiros são relatados na demonstração de resultados no período em 
que ocorrem. Os derivados também são classificados como activos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas.

A caixa e os equivalentes de caixa incluem montantes devidos por bancos, os depósitos à ordem e outros investimentos 
a curto prazo com elevada liquidez que são facilmente convertíveis num valor de caixa conhecido, estão sujeitos a um risco 
insignificante de alteração do respectivo valor e têm um prazo de maturidade após a aquisição de três meses ou menos.

As operações de compra e venda de activos financeiros são reconhecidas com base na data da transacção, que corresponde 
à data em que o Fundo se compromete a comprar ou vender os activos. Os créditos concedidos são reconhecidos quando 
o dinheiro é entregue aos mutuários. O rendimento dos investimentos inclui os juros acumulados e os ganhos e perdas não 
realizados sobre os activos financeiros inscritos como FVTPL.

Os activos financeiros são desreconhecidos quando os direitos a receber fluxos de caixa dos activos financeiros tiverem 
caducado ou quando o Fundo tiver transferido praticamente todos os riscos e compensações da respectiva titularidade.

Investimentos
Os títulos de investimento do Fundo são classificados como activos financeiros a custo amortizado ou pelo justo valor. 
Os investimentos classificados como activos financeiros a custo amortizado incluem activos financeiros não derivados com 
pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos fixos. Estes investimentos são detidos até à maturidade e posteriormente 
mensurados pelo custo amortizado segundo o método do juro efectivo. Todos os outros títulos de investimento são classificados 
como investimentos inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas e avaliados pelo valor de mercado.

O rendimento dos investimentos inclui os juros acumulados e os ganhos e perdas não realizados sobre a carteira detida pelo 
justo valor como lucros ou perdas. As operações de compra e venda de investimentos são reconhecidas com base na data 
da transacção, que corresponde à data em que o Fundo se compromete a comprar ou vender os investimentos.

Créditos Concedidos
O Fundo disponibiliza financiamento concessional para fins de apoio ao desenvolvimento dos países menos desenvolvidos 
de África. A elegibilidade do país é determinada pela avaliação do rendimento nacional bruto per capita e pela sua solvência e 
desempenho. A sustentabilidade da dívida é analisada anualmente para determinar os riscos de sobreendividamento de cada 
país beneficiário e para definir as condições mais adequadas de financiamento.

As seguintes categorias de países são elegíveis para receber créditos do FAD:

■■ Os países de categoria A sem notação de crédito suficiente para financiamento não concessional e cujos níveis de rendimentos 
se encontram abaixo dos limiares operacionais. 
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■■ Os países de categoria A sem notação de crédito suficiente para financiamento não concessional, mas cujos níveis de 
rendimentos se encontram acima dos limiares operacionais (países de dupla elegibilidade), têm acesso a fundos do FAD 
com condições de financiamento modificadas em paralelo com as condições próprias para países com dupla elegibilidade. 

■■ Os países de categoria B com notação de crédito para financiamento não concessional, mas cujos níveis de rendimentos 
se encontram abaixo dos limiares operacionais, têm acesso aos recursos do BAD e do FAD. 

Os países em progressão são aqueles que se encontram em transição da categoria de países mutuários do FAD para a categoria 
de mutuários do BAD, sendo as políticas de progressão determinadas para cada nova reconstituição do FAD.

Os créditos desembolsados por liquidar são inscritos pelo custo amortizado e não são incluídos nos Recursos de Desenvolvimento 
Líquidos das demonstrações financeiras com fins especiais, porque constituem uma afectação de recursos de desenvolvimento. 
Por este motivo, não é necessária uma provisão para eventuais perdas.

O rendimento de créditos decorrente de encargos com taxas de juro, de serviço e de compromisso é reconhecido numa 
base cumulativa. O Fundo coloca todos os créditos concedidos a um país mutuário em situação de não acumulação caso 
as prestações de capital ou as taxas de serviço de qualquer um dos créditos concedidos a esse país membro se encontrem 
vencidas por um período igual ou superior a seis meses, salvo se a Administração do Fundo decidir cobrar o montante em 
mora num futuro próximo. A Administração poderá também colocar um crédito em situação de não acumulação, mesmo que 
ainda não se encontre vencido por um período superior a 6 meses, se as circunstâncias do caso concreto, incluindo os factos 
ocorridos após a data do balanço, justificarem a adopção dessa medida. Na data em que os créditos de um mutuário são 
colocados em situação de não acumulação, os encargos em dívida anteriormente acumulados sobre os créditos concedidos 
a esse mutuário são deduzidos aos rendimentos dos créditos referentes a esse período. Os encargos sobre os créditos em 
situação de não acumulação apenas são incluídos nos rendimentos se o Fundo tiver recebido o pagamento desses encargos.

Garantia de Risco Parcial
O Fundo oferece garantias através do programa de Garantias de Risco Parcial (PRG) para créditos concedidos para apoiar 
projectos desenvolvidos num país membro por entidades privadas. Ao abrigo do programa PRG, o Fundo concede garantias 
financeiras para mutuários privados a um país membro quando este não cumprir as suas obrigações contratuais para com 
mutuantes privados num projecto. O PRG cobre os mutuantes privados contra riscos políticos bem definidos relacionados com 
o incumprimento de certos compromissos por parte do governo ou de entidades governamentais, motivados por situações 
políticas de força maior, não convertibilidade cambial, riscos regulamentares e variadas formas de incumprimento de contratos.

No quadro do PRG, o Fundo executa as obrigações de pagamento se o mutuário entrar em incumprimento e o mutuante 
exigir o pagamento do Fundo. Sempre que uma garantia é solicitada, o Fundo tem o direito contratual de exigir o pagamento 
por parte do país membro que prestou a contra-garantia ao Fundo.

O rendimento obtido da taxa de garantia é revertido e amortizado sobre o período de vida da garantia.

Garantia de Crédito Parcial 
O Fundo também disponibiliza outro instrumento de crédito sob a forma de Garantia de Crédito Parcial (PCG), um instrumento 
de mitigação de riscos concebido para uma melhor mobilização de recursos através da atracção de capital privado. 

O Produto PCG serve para garantir parcialmente as obrigações decorrentes do serviço da dívida e ajudará a: (i) prorrogar 
as maturidades da dívida; (ii) melhorar o acesso aos mercados de capitais para projectos de investimento no sector público, 
nomeadamente em infra-estruturas; (iii) reduzir os custos efectivos dos empréstimos; (iv) apoiar a mobilização de recursos 
de longo prazo dos mercados de capitais nacionais e internacionais; e (v) apoiar a mobilização soberana de financiamento 
comercial destinado a reformas políticas ou sectoriais. 

O rendimento obtido da taxa de garantia no âmbito do PGC é revertido e amortizado sobre o período de vida da garantia.

Subsídios
Para além dos empréstimos, o Fundo está também autorizado a conceder financiamento a projectos de desenvolvimento sob 
a forma de subsídios. Antes da nona reconstituição de recursos do Fundo, só eram concedidos subsídios a actividades de 
assistência técnica. A partir da nona reconstituição, os subsídios passaram a poder ser utilizados para assistência técnica e 
também para o financiamento de projectos. Os subsídios, tal como os empréstimos, representam uma afectação de recursos 
de desenvolvimento, sendo tratados como tal na Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos do Fundo.
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Iniciativa de Apoio a Países Pobres Fortemente Endividados (HIPC)
O Fundo participa numa iniciativa multilateral de alívio da dívida, que visa resolver os problemas de dívida dos países identificados 
como países pobres altamente endividados (PPAE), procurando ajudar a evitar que os seus esforços de reforma sejam 
comprometidos por níveis de dívida externa insustentáveis. No âmbito desta iniciativa, os credores concedem alívio da dívida 
a países que apresentem, durante um longo período de tempo, um bom desempenho nas suas políticas dedicadas à redução 
das dívidas para níveis sustentáveis. Como parte deste processo, foi criado o Fundo Fiduciário de Alívio da Dívida HIPC (o Fundo 
Fiduciário), constituído por fundos de doadores, incluindo o Grupo do Banco, com vista a ajudar os beneficiários a reduzirem 
a sua dívida global, incluindo as dívidas perante o Fundo.

No âmbito da estrutura original da iniciativa de alívio da dívida, após a assinatura de um Acordo de Alívio da Dívida HIPC pelo 
Fundo, o país beneficiário e o Fundo Fiduciário, os empréstimos ou prestações de reembolso identificados como disponíveis 
para venda ao Fundo Fiduciário são inscritos pelo seu valor actual líquido estimado. Na data de liquidação, o valor estimado 
inscrito é ajustado em função da diferença entre o dinheiro recebido e o valor contabilístico dos créditos vendidos.

Nos termos da estrutura HIPC reforçada, o mecanismo de implementação compreende um pagamento parcial do serviço da 
dívida do FAD, à medida que esta se for vencendo, com fundos recebidos do Fundo Fiduciário.

Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida (MDRI)
Nos termos da MDRI, os créditos devidos por HIPC elegíveis são cancelados quando os países atingem o ponto de conclusão 
ao abrigo da estrutura HIPC. O Fundo deverá ser integralmente compensado pelos empréstimos cancelados ao abrigo da MDRI 
através de contribuições adicionais efectuadas pelos doadores ao longo do período de reembolso dos empréstimos cancelados 
anteriormente estabelecido. Quando a MDRI entra em vigor num determinado país, certos montantes anteriormente concedidos 
a esse país a título de empréstimo deixam de ser reembolsáveis pelo mesmo e assumem a forma de subsídios atribuídos pelo 
Fundo. Assim sendo, os empréstimos cancelados ao abrigo da MDRI são incluídos na rubrica «Montantes Líquidos relativos 
ao Alívio da Dívida» da Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos e registados como distribuição de recursos 
de desenvolvimento, sendo efectuada a correspondente compensação nos empréstimos por liquidar.

Passivos Financeiros
Os passivos financeiros incluem os valores a pagar e são subsequentemente avaliados pelo custo amortizado. Os passivos 
financeiros são desreconhecidos em caso de cumprimento, cancelamento ou caducidade.

Derivados
O Fundo utiliza operações cambiais a prazo para mitigar a sua exposição à perda potencial devido a movimentos adversos 
nas taxas de câmbio de mercado. O Fundo mantém uma política de minimização da variação potencial da sua riqueza líquida 
medida em Unidades de Conta, através da correspondência, na medida do possível, da composição cambial dos seus Recursos 
de Desenvolvimento (NDR) e empréstimos por liquidar, com o cabaz de moedas do DSE (Unidade de Conta). De acordo com 
a política de gestão do risco cambial do Fundo, o Fundo utiliza uma combinação de operações de câmbio à vista e a prazo 
para realinhar qualquer desalinhamento.

Todas as operações cambiais a prazo são realizadas pelo justo valor, com todos os ganhos ou perdas realizados e não realizados 
reconhecidos na demonstração de resultados. 

Imparidade de Activos Financeiros
O Fundo avalia em cada uma das datas do balanço se existem evidências objectivas de imparidade de um activo financeiro ou 
de um grupo de activos financeiros incluídos nos seus Recursos de Desenvolvimento Líquidos. Considera-se que um activo 
financeiro ou um grupo de activos financeiros sofre imparidade e são incorridas perdas por imparidade se, e apenas se, existirem 
evidências objectivas de imparidade como consequência de um ou mais factos ocorridos após o reconhecimento inicial do 
activo (um «evento de perda») e esse evento (ou eventos) de perda tiver um impacto nos futuros fluxos de caixa estimados do 
activo financeiro ou grupo de activos financeiros que possam ser previstos com fiabilidade.

Se o Fundo concluir que existem evidências objectivas da ocorrência de uma perda por imparidade dos seus valores a receber 
ou dos seus investimentos em títulos de tesouro inscritos pelo custo amortizado (nos anos anteriores descrito como investimento 
detido até à maturidade), o montante da perda é calculado como a diferença entre o valor contabilístico dos activos e o valor actual 
dos futuros fluxos de caixa estimados (excluindo futuras perdas de crédito que não tenham sido incorridas), descontado à taxa 
de juro efectiva original dos activos financeiros. A perda por imparidade estimada poderá resultar de atrasos no pagamento dos 
montantes em dívida e os cálculos da imparidade reflectem a melhor estimativa da Administração quanto aos efeitos desses atrasos.



Relatório Financeiro 2016

113

A perda por imparidade é reportada como uma redução do valor contabilístico do activo através da utilização de uma conta 
de provisão e reconhecida na demonstração de resultados. Se um investimento em títulos de tesouro inscrito pelo custo 
amortizado tiver uma taxa de juro variável, a taxa de desconto para mensurar qualquer perda por imparidade é a actual taxa 
de juro efectiva determinada nos termos do contrato.

Os créditos concedidos não são incluídos nos Recursos de Desenvolvimento Líquidos, pelo que não estão sujeitos a imparidade.

Divulgação do Justo Valor
Os justos valores de activos cotados em mercados activos baseiam-se nos actuais preços de oferta de compra, enquanto 
os dos passivos se baseiam nos actuais preços de oferta de venda. Para instrumentos financeiros com mercados inactivos, 
o Fundo estabelece o justo valor utilizando técnicas de avaliação que incorporam o máximo de dados provenientes do mercado. 
Estas técnicas incluem o recurso a transacções independentes recentes, análises de fluxos de caixa descontados, modelos 
de fixação de preços de opções e outras técnicas de avaliação normalmente utilizadas pelos participantes no mercado. 

Os instrumentos financeiros para os quais não se encontravam imediatamente disponíveis cotações de mercado foram 
avaliados recorrendo a metodologias e pressupostos que exigem necessariamente o uso de juízos subjectivos. Deste modo, 
não é possível determinar imediatamente o valor efectivo a que esses instrumentos podem ser negociados numa transacção 
corrente ou se podem ser efectivamente negociados. A Administração entende que estas metodologias e pressupostos são 
razoáveis. Todavia, os valores efectivamente realizados numa venda podem ser diferentes dos justos valores divulgados.

São utilizados os três níveis hierárquicos seguintes para determinar o justo valor:

Nível 1:   Preços cotados nos mercados activos para o mesmo instrumento (ou seja, sem alteração ou renovação).

Nível 2:   Preços cotados nos mercados activos, no que respeita a activos ou passivos similares ou a outras técnicas 
de avaliação em que todos os elementos significativos se baseiam em dados de mercado observáveis.

Nível 3:   Técnicas de avaliação em que os elementos significativos não se baseiam em dados de mercado observáveis.

Os métodos e pressupostos utilizados pelo Fundo na previsão dos justos valores dos instrumentos financeiros são os seguintes:

Investimentos: Os justos valores para os títulos de investimento baseiam-se nos preços das cotações de mercado, quando 
disponíveis, recorrendo ao preço das ofertas. Se as cotações de mercado não estiverem disponíveis, os justos valores baseiam-
se nas cotações de mercado de instrumentos comparáveis. As obrigações do Estado e das agências incluem obrigações ou 
títulos de dívida negociáveis e outras obrigações do Estado emitidas ou incondicionalmente garantidas pelos governos dos 
países membros ou por outras entidades oficiais, com uma notação de crédito mínima de AA-. No caso dos títulos garantidos 
por activos, o Fundo apenas pode investir em títulos com uma notação de crédito de AAA. Os instrumentos do mercado 
monetário incluem depósitos a prazo, certificados de depósito e outras obrigações com um período de maturidade inferior a 1 
ano, emitidos ou incondicionalmente garantidos por bancos ou outras instituições financeiras, com uma notação mínima de A.

Instrumentos financeiros derivados: Os justos valores dos instrumentos financeiros derivados baseiam-se em cotações de 
mercado, sempre que possível, ou em técnicas de avaliação que recorrem a estimativas de mercado dos fluxos de caixa e a 
taxas de desconto. O Fundo utiliza também ferramentas de avaliação baseadas em modelos de fixação de preços padronizados 
da actividade e técnicas de avaliação para avaliar os instrumentos financeiros derivados. Os modelos utilizam dados provenientes 
do mercado como as taxas de juro, curvas de rendimentos, taxas de câmbio e volatilidades das opções. Todos os modelos 
financeiros utilizados para avaliar os instrumentos financeiros do Fundo são sujeitos a análises internas e externas periódicas.

Factos ocorridos após o período em análise
As demonstrações financeiras são ajustadas de modo a reflectir os factos que ocorreram entre a data da Demonstração dos 
Recursos de Desenvolvimento Líquidos e a data de autorização de emissão das declarações financeiras, desde que forneçam 
dados sobre as condições existentes à data da Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.

Os factos indicativos das condições existentes após a data da Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos são 
divulgados mas não resultam num ajuste das próprias demonstrações financeiras.

Reclassificação
Alguns montantes referentes ao exercício anterior foram reclassificados para efeitos de conformidade com a apresentação do 
exercício actual. Estas reclassificações não afectaram os resultados reportados no exercício anterior.
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Nota C — Políticas e procedimentos de gestão de risco

Na concretização dos seus objectivos de desenvolvimento, o Fundo procura maximizar a sua capacidade de assumir riscos 
inerentes à sua actividade principal resultantes das suas operações de concessão de crédito e de investimento, minimizando 
ao mesmo tempo os riscos não inerentes à sua actividade principal (risco de mercado, risco de contraparte e risco operacional), 
que, embora não sendo fundamentais, são importantes para a consecução dos seus objectivos.

O grau de exposição ao risco que o Fundo está disposto a assumir a fim de alcançar os seus objectivos de desenvolvimento 
está limitado pela sua capacidade de compromisso. A estratégia global de gestão do risco do Fundo é minimizar a exposição 
dos seus recursos de reconstituição (Capacidade de Compromisso) ao risco de comprometimento excessivo e proteger os 
seus Recursos de Desenvolvimento Líquidos de perdas cambiais que possam afectar negativamente a capacidade de longo 
prazo do Fundo para cumprir as suas necessidades em matéria de ajuda ao desenvolvimento.

As políticas, os processos e os procedimentos que o Banco utiliza para gerir o seu perfil de risco evoluem continuamente em 
resposta ao mercado, crédito, produto e outros desenvolvimentos. O nível mais elevado de supervisão da gestão do risco é 
assegurado pelo Conselho de Directores Executivos do Fundo, liderado pelo Presidente. O Conselho de Administração está 
empenhado em assegurar os padrões mais elevados de governação corporativa. Para além de aprovar todas as políticas de 
gestão do risco, o Conselho de Administração analisa periodicamente tendências nos perfis de risco e desempenho do Fundo 
para garantir a conformidade com essas políticas.

Os princípios orientadores através dos quais o Fundo gere os riscos inerentes e não inerentes à sua actividade principal são 
determinados pela Autoridade Geral de Gestão dos Riscos dos Activos (Autoridade GRA) e aprovados pelo Conselho de 
Administração do Fundo.

A Autoridade GRA é a estrutura global que investe a Administração da autoridade necessária para gerir os activos e passivos 
financeiros líquidos do Fundo dentro de parâmetros definidos. Esta Autoridade define os princípios orientadores para a gestão 
do risco de taxa de juro, do risco de taxa cambial, do risco de liquidez, do risco de crédito da contraparte e do risco operacional 
do Fundo. A Autoridade GRA abrange a totalidade das actividades de gestão dos riscos dos activos do Fundo.

No âmbito da Autoridade GRA, o Presidente está autorizado a aprovar e alterar directrizes operacionais mais detalhadas, se 
necessário, sob recomendação do Comité de Gestão de Activos e Passivos (CGAP/ALCO). O CGAP, presidido pelo Vice-Presidente 
da divisão financeira, é o órgão de supervisão e controlo das actividades de gestão do risco financeiro e de tesouraria do Fundo.

O ALCO reúne-se periodicamente para desenvolver a sua função de supervisão. O ALCO é apoiado por vários grupos de 
trabalho permanentes que reportam sobre assuntos específicos, incluindo o risco de taxa de juro, o risco cambial, o risco 
operacional, projecções financeiras e produtos e serviços financeiros. Em Junho de 2012, o Grupo do Banco criou ainda o 
Comité para o Risco de Crédito (CRC), com vista a assegurar a execução eficaz das políticas de crédito do Banco e fiscalizar 
todas as questões respeitantes ao risco de crédito relacionadas com as operações de crédito.

A responsabilidade operacional corrente pela implementação das políticas e directrizes financeiras e de gestão do risco do 
Fundo é delegada nas correspondentes unidades de negócio. O Departamento de Gestão Financeira é responsável pela 
monitorização do cumprimento corrente dessas políticas e directrizes.

As secções seguintes descrevem detalhadamente a forma como cada fonte de risco é gerida pelo Fundo.

Risco de Crédito
O risco de crédito resulta da incapacidade ou falta de vontade das contrapartes de honrar as suas obrigações financeiras. 
O risco de crédito é a perda financeira potencial resultante do incumprimento de um ou mais devedores. O risco de crédito 
constitui a maior fonte de risco para o Fundo e resulta principalmente das suas operações de concessão de crédito e de 
investimentos em títulos do tesouro.

O risco de crédito do Fundo tem duas origens principais: (1) risco de crédito soberano, suscitado pela concessão de créditos aos seus 
PMR elegíveis e (2) risco de crédito da contraparte, na sua carteira de investimentos em títulos do tesouro e transacções de derivados.

Risco de Crédito Soberano
O Fundo concede créditos concessionais para financiamento do desenvolvimento económico e social dos seus países membros 
que, regra geral, têm uma notação de crédito inferior à dos mutuários do BAD. Apesar de os créditos serem incluídos nas 
demonstrações financeiras como recursos já afectados para a ajuda ao desenvolvimento, e não nos Recursos de Desenvolvimento 
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Líquidos, o Fundo continua a gerir os riscos do crédito soberano para garantir uma afectação equitativa dos recursos aos 
beneficiários elegíveis e garantir um correcto acompanhamento e gestão dos refluxos previstos, provenientes de reembolsos de 
créditos concedidos. A elegibilidade do país para concessão de crédito é determinada pela avaliação, entre outros, do rendimento 
nacional bruto per capita e pela sua notação de crédito e desempenho. O Fundo utiliza o Quadro de Sustentabilidade da Dívida 
do Fundo Monetário Internacional/Banco Mundial (DSF) em países de baixo rendimento para responder às muitas necessidades 
prementes do continente com uma afectação baseada no desempenho (PBA) dos recursos do FAD e garantir o encaminhamento 
dos fundos para áreas em que sejam usados com a maior eficácia. O processo PBA, que é revisto periodicamente, também serve 
para determinar a percentagem de recursos do FAD afectada sob a forma de subsídios a cada mutuário elegível. Os recursos são 
afectados com base na análise da sustentabilidade da dívida. Certos países recebem a totalidade dos recursos sob a forma de 
subsídios, enquanto outros podem receber uma combinação de créditos e de subsídios ou apenas créditos.

Exposição por País nos Países Membros Mutuários
As exposições do Fundo em 31 de Dezembro de 2016, decorrentes das suas actividades de concessão de crédito, são 
resumidas a seguir:

Resumo de empréstimos a 31 de Dezembro de 2016

(Montantes em milhares de UC) 

País

N.º de  
créditos 

concedidos*

Total  
de créditos 

concedidos*

Montante de 
créditos concedidos  

por contratar
Saldo Não 

Desembolsado Saldo Vincendo

% do total dos 
créditos concedidos 

não liquidados
Angola 14 76.521 - 32.722 43.799 0,41

Benim 34 348.888 - 102.239 246.649 2,30

Botsuana 12 42.885 - - 42.885 0,40

Burquina Faso 35 431.937 - 83.943 347.994 3,24

Burundi 6 23.749 - - 23.749 0,22

Cabo Verde 29 93.979 - 2.807 91.172 0,85

Camarões 35 589.145 24.030 221.490 343.625 3,20

Chade 16 108.811 - 32.260 76.551 0,71

Congo 4 54.214 - 43.787 10.427 0,10

Costa do Marfim 7 139.636 1.000 104.524 34.112 0,32

Egipto 17 122.439 - - 122.439 1,14

Eritreia 8 80.816 - 13.180 67.636 0,63

Etiópia 31 1.651.076 25.590 493.434 1.132.052 10,55

Gabão 1 1.059 - - 1.059 0,01

Gana 42 896.703 35.000 150.026 711.677 6,63

Guiné Equatorial 11 22.572 - - 22.572 0,21

Guiné-Bissau 10 31.000 - 12.521 18.479 0,17

Guiné 17 175.614 - 104.459 71.155 0,66

Gâmbia 12 38.664 - 8.516 30.148 0,28

Jibuti 20 99.613 6.000 18.593 75.020 0,70

Lesoto 37 142.187 12.780 9.324 120.083 1,12

Libéria 8 148.684 9.420 95.824 43.440 0,40

Madagáscar 28 364.052 - 96.791 267.261 2,49

Mali 47 580.336 9.395 150.178 420.763 3,92

Maláui 28 284.557 7.520 96.593 180.444 1,68

Marrocos 5 26.850 - - 26.850 0,25

Mauritânia 17 64.551 - 8.675 55.876 0,52

Maurícia 2 1.697 - - 1.697 0,02

Moçambique 39 792.012 51.280 168.870 571.862 5,33

Namíbia 2 10.543 - - 10.543 0,10

Nigéria 28 881.561 71.768 268.643 541.150 5,04

Níger 25 294.132 - 119.694 174.438 1,63

Quénia 60 1.870.554 5.135 595.599 1.269.820 11,83

República Centro-Africana 1 1.025 - 215 810 0,01

República Democrática do Congo 9 197.944 106.220 1.005 90.719 0,85

Ruanda 26 417.970 - 157.199 260.771 2,43

Seicheles 3 4.304 - - 4.304 0,04

Senegal 43 554.457 - 135.895 418.562 3,90

Serra Leoa 16 117.656 - 26.993 90.663 0,84

Somália**/+ 17 66.203 - - 66.203 0,62

Suazilândia 8 28.804 - - 28.804 0,27

Sudão** 15 179.134 - - 179.134 1,67
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São Tomé e Príncipe 6 17.328 - 12.867 4.461 0,04

Tanzânia 51 1.802.191 - 537.923 1.264.268 11,78

Togo 3 21.530 - 4.764 16.766 0,16

Uganda 36 1.082.692 - 306.200 776.492 7,24

Zimbabué** 10 36.890 - - 36.890 0,34

Zâmbia 24 428.641 8.290 137.271 283.080 2,64

Nível multinacional 20 163.001 146.409 4.860 11.732 0,11

Total 975 15.610.807 519.837 4.359.884 10.731.086 100,00

+   Os resultados do referendo realizado no Sudão do Sul, em Janeiro de 2011, apoiaram a criação de um Estado independente do Sudão do Sul. Após a efectivação da divisão 
do Estado do Sudão em duas nações independentes em Julho de 2011, o número e o montante dos empréstimos afectos ao Sudão na presente demonstração serão divididos 
entre os dois Estados emergentes, nos termos acordados nas negociações em curso entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. No final de Dezembro de 2016, os Estados 
do Sudão do Norte e do Sudão do Sul não tinham tomado qualquer decisão sobre os termos e condições dessa permuta. 

*  Excluindo créditos concedidos totalmente reembolsados e créditos anulados. 
**  Países em situação de não acumulação em 31 de Dezembro de 2016. 

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.

Risco de Crédito da Contraparte
No decurso normal da sua actividade, o Banco utiliza diversos instrumentos financeiros para satisfazer as necessidades dos 
seus mutuários, gerir a sua exposição às flutuações nas taxas de juro e de câmbio dos mercados e investir temporariamente 
os seus recursos líquidos antes dos desembolsos. Todos esses instrumentos financeiros envolvem, em graus diversos, o risco 
de a contraparte na transacção ser incapaz de cumprir as suas obrigações para com o Fundo. Em virtude da natureza da 
actividade do Fundo, não é possível eliminar completamente o risco de crédito da contraparte. No entanto, o Fundo minimiza 
este risco, executando transacções num quadro prudencial de contrapartes aprovadas, padrões mínimos de notação de crédito, 
limites à exposição a contrapartes e medidas de redução do risco de crédito da contraparte.

As contrapartes são obrigadas a cumprir os requisitos mínimos do Fundo em termos de notação de crédito e são aprovadas 
pelo Vice-Presidente do Grupo do Banco responsável pela divisão financeira. O ALCO aprova as contrapartes classificadas 
abaixo do nível de notação mínima.

As contrapartes podem ser classificadas como contrapartes em operações de investimento, contrapartes em derivados 
e contrapartes em operações de negociação. As suas notações de crédito são monitorizadas de perto pelo Departamento 
de Gestão Financeira.

O Fundo exige que as contrapartes em operações de negociação tenham uma notação de crédito de curto prazo mínima de 
A-2/P-2/F-2 para transacções liquidadas em condições de entrega contra pagamento (DVP) e uma notação de crédito de 
longo prazo mínima de A/A2 para transacções liquidadas sem DVP.

O quadro seguinte apresenta de forma detalhada as notações de crédito mínimas para as contrapartes de investimento autorizadas:

Maturidade

6 meses 1 ano 5 anos 10 anos 15 anos 30 anos

Estado A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Organismos do Estado e entidades supranacionais A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Bancos A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Sociedades, incluindo instituições financeiras não bancárias A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Títulos Garantidos por Créditos Hipotecários (MBS)/ 
Títulos Garantidos por Activos (ABS)

AAA
Maturidade legal máxima de 50 anos para ABS/MBS com a garantia subjacente proveniente do 
Reino Unido e maturidade legal máxima de 40 anos para os restantes ABS/MBS elegíveis. A vida 
média ponderada máxima de todos os ABS/MBS na data de aquisição não pode exceder 5 anos.

O Fundo utiliza derivados na gestão dos seus activos e passivos. Em regra, antes de realizar quaisquer transacções, o Banco 
celebra um contrato-quadro da ISDA e um contrato de permuta de garantias com as suas contrapartes em operações com 
derivados. Às contrapartes em operações com derivados exige-se que sejam classificadas com notação de AA-/Aa3 por pelo 
menos duas agências de notação aprovadas, ou de A-/A3 às contrapartes com as quais o Fundo tenha celebrado um acordo 
de permuta de garantias. Estas contrapartes carecem de aprovação do ALCO. As transacções aprovadas com as contrapartes 
em derivados incluem swaps, contratos forward, opções e outros derivados negociados no mercado de balcão.

Para além destes requisitos mínimos de notação, o Fundo opera no âmbito de um quadro de limites à exposição, baseado na notação 
de rating de crédito e na dimensão da contraparte, sujeito a um máximo estipulado para cada contraparte. As exposições ao crédito 
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de cada contraparte são agregadas em todos os instrumentos, através da metodologia da potencial futura exposição do Banco de 
Compensações Internacionais (Bank for International Settlements – BIS) e monitorizadas regularmente face aos limites de crédito 
do Fundo, após a consideração dos benefícios de qualquer garantia. A mudança no perfil de risco de crédito dos investimentos e 
carteira de derivados do Fundo, em 2016 deveram-se ao realinhamento de Recursos de Desenvolvimento Líquidos (NDR) após a 
inclusão do yuan renminbi chinês (CNY) no cabaz de Direitos de Saque Especiais (SDR) com efeito de 1 de Outubro de 2016.

Perfil do risco de crédito das carteiras de investimentos e derivados

AAA AA+ a AA- A+ e inferior

2016 26% 31% 43%

2015 38% 54% 8%

2014 40% 49% 11%

Risco de Liquidez
O risco de liquidez constitui a perda potencial resultante de uma liquidez insuficiente para satisfazer atempadamente as 
necessidades de fluxos de caixa. O principal objectivo de gestão do risco de liquidez, por parte do Fundo, consiste em reter 
recursos líquidos suficientes para lhe permitir satisfazer todas as eventuais necessidades de tesouraria para 50% a 75% da 
média móvel de desembolsos previstos para um período de três anos.

Para alcançar um equilíbrio entre a geração de rentabilidades de investimento adequadas e a retenção de títulos que podem 
ser facilmente alienados para gerar liquidez, se necessário, o Fundo divide a sua carteira de investimento em duas tranches 
com diferentes objectivos e valores de referência de liquidez. A carteira principal de liquidez do Fundo, que é de justo valor, 
é investida em títulos com elevada liquidez que podem ser rapidamente vendidos, se necessário, para satisfazer as necessidades 
de liquidez de curto prazo do Fundo. Para além da carteira de negociação, o Fundo gere uma segunda tranche de liquidez 
sob a categoria genérica de carteira de custos amortizados, detida numa carteira de títulos de taxa fixa com o objectivo de 
ganhar fluxos de caixa contratuais.

Risco Cambial
O risco cambial constitui a perda potencial resultante de movimentações adversas das taxas de câmbio estrangeiras no mercado. 
Garantir a disponibilização dos desembolsos nas moedas solicitadas pelos mutuários e minimizar a exposição dos seus recursos 
de desenvolvimento líquidos a movimentos cambiais adversos, a fim de promover um crescimento estável dos activos líquidos 
do Fundo, incluindo dos seus Recursos de Desenvolvimento Líquidos (NDR) e dos créditos por liquidar, é o principal objectivo 
de gestão do risco cambial do Fundo. O Fundo faz corresponder, na medida do possível, a composição cambial dos seus 
activos líquidos com a UC enquanto principal referência dessa composição. O Fundo pode efectuar transacções cambiais por 
duas razões: (1) para fazer corresponder a composição cambial dos seus Activos Líquidos (carteiras de créditos concedidos 
e de investimento) com a UC; e (2) para realizar os desembolsos nas moedas solicitadas pelos mutuários do FAD.

Risco de Taxa de Juro
O risco de taxa de juro constitui a perda potencial resultante de movimentações adversas das taxas de juro nos mercados. 
Reduzir a sensibilidade dos retornos sobre os investimentos do Fundo a alterações nas taxas de juro nos mercados, para 
procurar auferir rentabilidades estáveis e razoáveis sobre a liquidez investida, é o principal objectivo de gestão do risco de taxa 
de juro do Fundo. Para alcançar esse objectivo, os investimentos do Fundo são geridos em duas carteiras: (1) uma carteira 
gerida activamente (a «Carteira Operacional»); e (2) uma carteira gerida passivamente (a «Carteira de Investimento»).

A Carteira Operacional permite gerar rapidamente liquidez para cobrir desembolsos esperados e inesperados ou outras saídas de 
fluxos de caixa prováveis. A Carteira Operacional é gerida por referência à taxa LIBOR a três meses para todas as moedas. Regra geral, 
os investimentos na Carteira Operacional são detidos para negociação e periodicamente avaliados com base na cotação de mercado.

A Carteira de Investimento é constituída por fundos não utilizados de imediato para desembolsos de créditos, que podem ser 
investidos numa moldura temporal mais alargada. Em geral, os investimentos da Carteira de Investimento são adquiridos para 
detenção até à maturidade e não são avaliados com base na cotação de mercado. A Carteira de Investimento é composta 
por duas sub-carteiras: (1) uma carteira de investimento que tem por objectivo estabilizar o rendimento, gerar um rendimento 
estável para o Fundo e reduzir a sensibilidade desse rendimento ao risco de taxas de juro. Esta carteira é gerida com base 
num perfil de redefinição uniforme a dez anos para cada moeda investida; e (2) uma carteira de investimento para cobranças 
aceleradas com o objectivo de investir as receitas provenientes de cobranças aceleradas e recuperar o desconto concedido 
aos Estados Participantes, minimizando ou eliminando o risco de taxa de juro das cobranças aceleradas. Esta carteira é gerida 
com base numa taxa-alvo, a taxa de desconto acordada com os Estados Participantes.
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O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou formalmente a inclusão do yuan renminbi chinês (CNY) no cabaz de Direitos 
de Saque Especiais (SDR) do FMI com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2016 com um peso de 10,92%. Em linha com a 
política do Fundo para alinhar, na medida do possível, os seus activos líquidos para SDR, a Administração aprovou a alienação 
de certos activos financeiros mantidos ao custo amortizado (dominados em USD; Euro; GBP) para financiar a aquisição de 
activos financeiros em yuan renminbi chineses. O valor nominal dos activos financeiros alienados foi 515,88 milhões de UC, 
enquanto o produto totalizou 547,54 milhões de UC. O ganho na alienação de 31,66 milhões de UC foi incluído na declaração 
de rendimentos.

Posição do Risco de Taxa de Juro em 31 de Dezembro de 2016

(milhares de UC)

Um ano 
 ou menos

Mais  
de um ano  

e menos de 
dois anos

Mais  
de dois anos  

e menos 
de três anos

Mais  
de três anos 
e menos de 
quatro anos

Mais  
de quatro 

anos e menos 
de cinco anos

Mais de 
cinco anos Total

Activos  

Caixa 310.579 - - - - - 310.579

Investimentos 1.331.450 710.350 372.267 141.307 54.311 280.166 2.889.851 

Obrigações à vista 623.773 511.052 448.762 350.658 207.960 235.876 2.378.081 

Devedores 95.576 - - - - - 95.576

2.361.378 1.221.402 821.029 491.965 262.271 516.042 5.674.087 

Passivos 

Credores (216.245) - - - - - (216.245)

(216.245) - - - - - (216.245)

Recursos de Desenvolvimento Líquidos  
em 31 de Dezembro de 2016 2.145.133 1.221.402 821.029 491.965 262.271 516.042 5.457.842

Posição do Risco de Taxa de Juro em 31 de Dezembro de 2015

(milhares de UC)

Um ano 
 ou menos

Mais  
de um ano 

e menos de 
dois anos

Mais  
de dois anos  

e menos 
de três anos

Mais  
de três anos 
e menos de 
quatro anos

Mais  
de quatro 

anos e menos 
de cinco anos

Mais de 
cinco anos Total

Activos  

Caixa 376.273 - - - - - 376.273

Investimentos 864.160 797.860 753.220 309.890 138.811 27.976 2.891.917

Obrigações à vista 774.962 610.949 437.887 360.694 148.608 336.359 2.669.459

Devedores 83.183 - - - - - 83.183

2.098.578 1.408.809 1.191.107 670.584 287.419 364.335 6.020.832

Passivos 

Credores (88.946) - - - - - (88.946) 

(88.946) - - - - - (88.946) 

Recursos de desenvolvimento líquidos  
em 31 de Dezembro de 2015 2.009.632 1.408.809 1.191.107 670.584 287.419 364.335 5.931.886
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Nota D — Activos e passivos financeiros

Os quadros que se seguem apresentam a classificação para cada classe de activos e passivos financeiros, assim como 
os respectivos justos valores:

Análise dos Activos e Passivos Financeiros por Base de Medida

(milhares de UC)

Activos e passivos financeiros como 
lucros ou perdas

Justo valor  
como Outros 
rendimentos 

globais

Activos  
e passivos 

financeiros pelo 
custo amortizado

Valor  
contabilístico  

total Justo Valor31 de Dezembro de 2016
Obrigatoriamente  

pelo justo valor
Inscritos  

pelo justo valor

Caixa - - - 310.579 310.579 310.579

Investimentos em títulos do tesouro 1.871.797 - - 1.018.054 2.889.851 2.889.548

Obrigações à vista - - - 2.378.081 2.378.081 2.378.081

Devedores - - - 95.576 95.576 95.576

Total de activos financeiros 1.871.797 - - 3.802.290 5.674.087 5.673.784

Passivos - - - 216.245 216.245 216.245

Total de passivos financeiros - - - 216.245 216.245 216.245

(milhares de UC)

Activos e passivos financeiros como 
lucros ou perdas

Justo valor  
como Outros 
rendimentos 

globais

Activos  
e passivos 

financeiros pelo 
custo amortizado

Valor  
contabilístico  

total Justo Valor31 de Dezembro de 2015
Obrigatoriamente  

pelo justo valor
Inscritos  

pelo justo valor

Caixa - - - 376.273 376.273 376.273

Investimentos em títulos do tesouro 1.699.887 - - 1.192.030 2.891.917 2.946.459

Obrigações à vista - - - 2.669.459 2.669.459 2.669.459

Devedores - - - 83.183 83.183 83.183

Total de activos financeiros 1.699.887 - - 4.320.945 6.020.832 6.075.374

Passivos - - - 88.946 88.946 88.946

Total de passivos financeiros - - - 88.946 88.946 88.946

A composição dos investimentos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 era a seguinte:

(milhares de UC)

2016 2015

Investimentos em títulos de tesouro mensurados obrigatoriamente pelo justo valor como lucros ou perdas 1.871.797 1.699.887

Investimentos em títulos do tesouro inscritos pelo custo amortizado 1.018.054 1.192.030

Total 2.889.851 2.891.917
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Investimentos em Títulos do Tesouro Mensurados obrigatoriamente pelo Justo Valor como 
Lucros ou Perdas (FVTPL)
Os investimentos em títulos de tesouro do Fundo avaliados como FVTPL em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 resumem-
se da seguinte forma:

(milhões de UC)

Yuan chinês Dólar americano Euro Outras moedas Todas as moedas

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Depósitos a prazo 85,63 - 57,44 25,04 91,15 22,23 129,42 52,05 363,64 99,32

Títulos garantidos por activos - - 0,09 0,11 - 1,67 - 8,25 0,09 10,03

Obrigações do Estado e de agências 364,86 - 430,10 457,20 194,59 190,12 283,58 303,79 1.273,13 951,11

Obrigações emitidas por empresas - - 7,44 268,40 8,04 53,40 - 196,67 15,48 518,47

Instituições financeiras - - 129,72 - 51,63 - 9,19 - 190,54 -

Supranacionais - - 14,87 24,89 - 59,58 14,05 36,49 28,92 120,96

Total 450,49 - 639,66 775,64 345,41 327,00 436,24 597,25 1.871,80 1.699,89

A estrutura de maturidade contratual dos investimentos avaliados como FVTPL em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 era a seguinte:

(milhões de UC)

2016 2015

Um ano ou menos 1.129,51 631,85

Mais de um ano e menos de dois anos 462,33 504,18

Mais de dois anos e menos de três anos 241,44 518,36

Mais de três anos e menos de quatro anos 38,43 43,72

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 0,09 -

Mais de cinco anos - 1,78

Total 1.871,80 1.699,89

Investimentos em Títulos do Tesouro inscritos pelo Custo Amortizado
Os investimentos em títulos de tesouro do Fundo pelo custo amortizado em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 resumem-se 
da seguinte forma:

(milhões de UC)

Yuan chinês Dólar americano Euro Outras moedas Todas as moedas

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Títulos garantidos por activos - - - 14,42 - - - - - 14,42

Obrigações do Estado e de agências 551,70 - 111,44 492,62 138,50 224,68 - 66,18 801,64 783,48

Obrigações emitidas por empresas - - - 6,00 - 25,26 - 10,65 - 41,91

Instituições financeiras - - - - 25,14 - 33,05 25,14 -

Supranacionais - - 97,07 202,84 94,20 116,33 - - 191,27 352,22

Total 551,70 - 208,51 715,88 257,84 366,27 - 109,88 1.018,05 1.192,03

A estrutura de maturidade contratual dos investimentos inscritos pelo custo amortizado em 31 de Dezembro de 2016 e de 
2015 era a seguinte:

(milhões de UC)

2016 2015

Um ano ou menos 201,94 232,31

Mais de um ano e menos de dois anos 248,02 293,68

Mais de dois anos e menos de três anos 130,83 234,86

Mais de três anos e menos de quatro anos 102,88 266,17

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 54,22 138,81

Mais de cinco anos 280,16 26,20

Total 1.018,05 1.192,03
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Contratos de Futuros
O Fundo celebrou contratos de futuros para cobrir as obrigações de taxa fixa contra flutuações da taxa de juro. Em 31 de Dezembro 
de 2016, o Fundo detinha um valor nocional em futuros de 1.195 milhões de euros, 2.115 milhões de GBP e de 1.930 milhões 
de dólares americanos. O valor contábil de futuros de euro, futuros de GBP e futuros de dólares americanos foram valores de 
mercado negativos (fora do dinheiro) de 0,36 milhões de UC, 0,58 milhões de UC e 0,05 milhões de UC, respectivamente.

Nota E — Obrigações à Vista

As obrigações à vista representam pagamentos de subscrições efectuados pelos participantes, em conformidade com o 
artigo 9.º do Acordo, sob a forma de livranças não negociáveis e não sujeitas a juros, pagáveis à vista pelo seu valor nominal. 
O Conselho de Governadores decidiu que a cobrança destas livranças será regulada pelas normas de desembolso do Fundo.

Nota F — Actividades de Desenvolvimento

Nos termos dos regulamentos do Fundo aplicáveis a empréstimos, estes são expressos em UC e reembolsados na moeda 
de desembolso.

Créditos para Projectos e Linhas de Crédito
Geralmente, os empréstimos são concedidos em condições que permitem o reembolso ao longo de um período de 40 anos, 
precedido de um período de carência de 10 anos com início na data do contrato de empréstimo. O capital do empréstimo 
é geralmente reembolsável entre o 11.º e o 20.º ano, a uma taxa de 1% ao ano, e entre o 21.º e o 50.º ano, a uma taxa de 3% 
ao ano. O mutuário está obrigado a pagar semestralmente uma taxa de serviço de 0,75% ao ano sobre o capital desembolsado 
e por liquidar. Os empréstimos e as linhas de crédito aprovados depois de Junho de 1996 estão sujeitos a uma taxa de 
compromisso de 0,5% ao ano sobre a parcela não desembolsada. Esta taxa de compromisso deve começar a ser paga 90 dias 
após a data da assinatura do contrato de empréstimo. A partir da décima segunda reconstituição do FAD, os empréstimos 
a países de elegibilidade dupla, de elegibilidade simples e em progressão passaram a estar sujeitos a condições diferenciadas 
de financiamento, com maturidade a trinta (30) anos, período de carência de 8 anos e taxa de juro de 1%, continuando a aplicar-
se-lhes a taxa de compromisso de 0,50% e a taxa de serviço de 0,75%. No âmbito da FAD-XIII, foram adoptadas condições 
de concessão de crédito diferenciadas com vista a preservar a capacidade e a sustentabilidade financeira do Fundo a longo 
prazo. As novas condições de concessão de crédito exigem a aceleração do reembolso dos créditos não só dos países 
regulares e avançados apenas elegíveis para o FAD, como também dos países de elegibilidade dupla, de elegibilidade simples 
e em progressão, bem como a concessão de incentivos financeiros ao seu reembolso voluntário.

Antes da criação da Conta de Assistência Técnica, os empréstimos para estudos de pré-investimento eram normalmente 
concedidos por um período de 10 anos, incluindo um período de carência de 3 anos, sendo reembolsáveis em sete prestações 
de igual valor entre o 4.º e o 10.º ano.

Relativamente aos saldos não desembolsados dos empréstimos aprovados, o Fundo pode assumir compromissos especiais 
irrevogáveis para pagar aos mutuários ou a outras entidades o custo dos bens e serviços a financiar ao abrigo dos contratos 
de empréstimo. Em 31 de Dezembro de 2016, as garantias irrevogáveis de reembolso por liquidar perante bancos comerciais 
ascendiam a 29,32 milhões de UC (2015: 12,91 milhões de UC).

O Fundo também disponibiliza instrumentos financeiros inovadores sob a forma de Garantias de Reembolso Parcial (PRG) e de 
Garantia de Crédito Parcial (PCG) com o objectivo de uma melhor mobilização de recursos através da atracção de financiamento 
do ADB e de fontes de financiamento comerciais. 

O produto das PRG presta garantias a entidades privadas para projectos de desenvolvimento localizados em Países Membros 
Regionais. Essas garantias representam um risco potencial para o Fundo se os pagamentos garantidos perante determinada 
entidade não forem realizados. Em 31 de Dezembro de 2016, as garantias prestadas pelo Fundo a favor de entidades privadas 
por conta dos seus mutuários ascendiam a 145,75 milhões de UC (2015: 145,75 milhões de UC).

O produto das PCG serve para garantir parcialmente as obrigações decorrentes do serviço da dívida dos Países Membros 
Regionais, o que inclui a prorrogação das maturidades da dívida, um melhor acesso aos mercados de capitais nacionais e 
estrangeiros e a redução dos custos de empréstimo. Em 31 de Dezembro de 2016 não tinham sido prestadas quaisquer PCG.
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Mecanismo de Apoio ao Crédito para o Sector Privado 
Em 2014, o Fundo afectou um subsídio de 165 milhões de UC para a criação do Mecanismo de Apoio ao Crédito para 
o  Sector Privado (o PSF) para fomentar o financiamento de projectos de desenvolvimento nos países membros do FAD. O PSF 
presta ao BAD garantias de reforço de crédito sobre determinados créditos elegíveis concedidos ao sector privado nos países 
membros do FAD. O PSF dispõe de autonomia operacional e financeira em relação ao Fundo e os seus estatutos impedem-
no explicitamente de recorrer ao Fundo para cobrir quaisquer perdas em que possa incorrer. Em 31 de Dezembro de 2016, 
tinham sido aprovados reforços de crédito no valor de 146,90 milhões de UC.

Em 31 de Dezembro de 2016, os créditos concedidos a certos mutuários ou por estes garantidos com um saldo de capital 
agregado por liquidar no valor de 282,23 milhões de UC (2015: 273,79 milhões de UC), dos quais 129,85 milhões de UC 
(2015:  118,64 milhões de UC) encontravam-se vencidos e em situação de não acumulação. Se estes créditos não estivessem 
em situação de não acumulação, o rendimento gerado por créditos para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 teria tido 
um acréscimo de 2,10 milhões de UC (2015: 2,05 milhões de UC). Em 31 de Dezembro de 2016, os encargos acumulados não 
reconhecidos sobre os empréstimos em situação de não acumulação ascendiam a 45,85 milhões de UC, comparativamente 
a 42,64 milhões de UC em 31 de Dezembro de 2015.

As linhas de crédito concedidas a bancos de desenvolvimento nacional e a instituições financeiras nacionais semelhantes têm 
geralmente uma duração máxima de 20 anos, incluindo um período de carência de 5 anos.

Em 31 de Dezembro de 2016, o total de créditos concedidos não liquidados ascendia a 10.731,09 milhões de UC 
(2015: 9.802,66 milhões de UC).

Maturidade e Composição Monetária de Créditos Concedidos por Liquidar
Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a distribuição da maturidade dos créditos concedidos por liquidar era a seguinte:

(Montantes em milhões de UC)

2016 2015

Montante % Montante %

Um ano ou menos* 216,83 2,02 196,18 2,00

Mais de um ano e menos de dois anos 95,56 0,89 84,11 0,86

Mais de dois anos e menos de três anos 109,54 1,02 93,17 0,95

Mais de três anos e menos de quatro anos 123,43 1,15 107,02 1,09

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 138,49 1,29 118,73 1,21

Mais de cinco anos 10.047,24 93,63 9.203,45 93,89

Total 10.731,09 100,00 9.802,66 100,00

* Incluem os pagamentos em atraso de empréstimos.

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a composição monetária dos empréstimos concedidos por liquidar era a seguinte:

(Montantes em milhões de UC)

2016 2015

Moeda Montante % Montante %

Dólar canadiano 9,64 0,09 9,22 0,10

Coroa dinamarquesa 8,96 0,08 9,15 0,09

Euro 3.266,33 30,44 3.052,29 31,14

Iene japonês 620,75 5,78 594,92 6,07

Coroa norueguesa 15,30 0,14 14,66 0,15

Libra esterlina 574,89 5,36 662,60 6,76

Coroa sueca 9,70 0,09 10,70 0,11

Franco suíço 46,97 0,44 49,28 0,50

Dólar americano 6.178,22 57,58 5.399,52 55,08

Outros 0,33 0,00 0,32 0,00

Total  10.731,09 100,00 9.802,66 100,00

Podem ocorrer ligeiras diferenças no total devido a arredondamentos.
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Subsídios e Actividades de Assistência Técnica
Nos termos da política de crédito do Fundo, 5% dos recursos disponíveis ao abrigo da terceira e da quarta reconstituições 
gerais, 10% ao abrigo da quinta e da sexta reconstituições gerais e 7,5% ao abrigo da sétima e da oitava reconstituições 
gerais foram atribuídos sob a forma de subsídios e assistência técnica baseada em subsídios para a identificação e preparação 
de projectos ou programas de desenvolvimento em determinados países membros. Além disso, montantes entre os 18% 
e os 21% dos recursos totais ao abrigo da nona reconstituição foram reservados, sob a forma de subsídios, para utilizações 
autorizadas, incluindo assistência técnica e financiamento de projectos. Os subsídios não comportam encargos. A quota de 
subsídios concedidos ao abrigo da décima, décima primeira e décima segunda reconstituições gerais baseia-se numa análise 
da sustentabilidade da dívida de cada país. Nos termos da sétima, oitava e nona reconstituições gerais, a assistência técnica 
também pode ser prestada numa base reembolsável.

Os empréstimos para assistência técnica são concedidos em condições que permitem o reembolso ao longo de um período 
de 50 anos, incluindo um período de carência de 10 anos, com início na data do contrato de empréstimo. No entanto, as 
seguintes categorias de empréstimos estão sujeitas a condições diferentes:

i)   quando o crédito é concedido para a elaboração de um estudo de pré-investimento e este estudo conclui que o projecto 
não é exequível, o período de carência é alargado para 45 anos, seguido de um período de reembolso de 5 anos; 

ii)   quando o crédito é concedido para reforçar a cooperação dos países membros regionais ou para melhorar o funcionamento 
das instituições existentes e não está relacionado com projectos ou programas específicos, o período de carência é de 
45 anos, seguido de um período de reembolso de 5 anos. 

Os empréstimos para assistência técnica não comportam encargos.

Iniciativa de Alívio da Dívida HIPC
Na estrutura original da iniciativa HIPC, determinados empréstimos concedidos a países beneficiários eram pagos pelo Fundo Fiduciário 
HIPC a um preço equivalente ao valor actual líquido dos empréstimos, calculado utilizando a metodologia acordada no âmbito da 
iniciativa. Após a assinatura de um acordo de alívio da dívida HIPC, os empréstimos identificados para pagamento eram inscritos 
pelo valor actual líquido estimado. O montante inscrito, representando a diferença entre o valor contabilístico e o valor actual líquido 
dos empréstimos, era apresentado como uma distribuição de recursos de desenvolvimento. O montante de 71,08 milhões de UC, 
que representava o valor inscrito em relação ao alívio da dívida HIPC concedido a Moçambique em 1999 ao abrigo da estrutura 
HIPC original, está incluído no montante declarado na secção «Montantes líquidos relativos ao alívio da dívida» da Demonstração dos 
Recursos de Desenvolvimento Líquidos. O saldo por liquidar e o valor actual líquido dos empréstimos concedidos a Moçambique 
e vendidos ao Fundo Fiduciário HIPC em 1999 ascendiam a 132,04 milhões de UC e 60,96 milhões de UC, respectivamente.

Em 1999, a iniciativa HIPC foi reforçada para proporcionar um alívio da dívida maior, mais rápido e mais direccionado para 
a  pobreza. Este objectivo foi alcançado através da redução dos critérios de elegibilidade para qualificação no âmbito da iniciativa 
e através da concretização mais rápida do alívio da dívida, quando comparado com a estrutura original. Com esta estrutura 
reforçada, em que são actualmente elegíveis 33 países africanos, o alívio da dívida é implementado através de reduções anuais 
do serviço da dívida, que permitem a libertação de até 80% das obrigações anuais com o serviço da dívida, à medida que 
elas se vencem, até se atingir o valor actual líquido total do alívio da dívida, determinado pela análise de sustentabilidade da 
dívida. Entre os pontos de decisão e conclusão, é concedido um financiamento intercalar, que pode atingir 40% do total do 
alívio da dívida. As contribuições totais do Fundo para a iniciativa HIPC em 31 de Dezembro de 2016 ascendiam a 184 milhões 
de UC e são apresentadas como uma distribuição de recursos de desenvolvimento na Demonstração dos Recursos de 
Desenvolvimento Líquidos.

Iniciativa de Alívio da Dívida Multilateral
Na Cimeira de Gleneagles, a 8 de Julho de 2005, o Grupo dos 8 países mais desenvolvidos acordaram uma proposta para 
que o FAD, a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) cancelassem 100% 
das suas reclamações de reembolso aos países que tenham atingido, ou que vão atingir, o ponto de conclusão no âmbito 
da iniciativa HIPC reforçada. Através do comunicado emitido em 25 de Setembro de 2005 pelo Comité de Desenvolvimento, 
a comunidade de doadores manifestou o seu apoio à Iniciativa MDRI e solicitou às instituições referidas anteriormente que 
adoptassem as medidas necessárias para garantir a sua execução.

O principal objectivo da MDRI é concluir o processo de alívio da dívida dos PPAE através da cedência de recursos adicionais 
para ajudar 38 países em todo o mundo, 33 dos quais estão na África, para que façam progressos no sentido de alcançar os 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), salvaguardando simultaneamente a capacidade de financiamento de longo 
prazo do FAD e da AID. O cancelamento da dívida é concretizado através da redução dos compromissos de reembolso dos 
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PPAE que tenham atingido o ponto de conclusão e do ajustamento dos seus fluxos de assistência brutos, reduzindo-os pelo 
mesmo montante. De forma a manter a integridade financeira do FAD, os doadores deverão efectuar contribuições adicionais 
para o FAD para repor, «dólar por dólar», o capital anterior e os pagamentos dos encargos com os serviços.

A MDRI efectivou-se para o FAD a 1 de Setembro de 2006. Uma vez que os créditos desembolsados e por liquidar não estão 
incluídos nos recursos de desenvolvimento líquidos, o cancelamento da dívida não teve impacto no saldo dos recursos de 
desenvolvimento líquidos do Fundo. Os cancelamentos de dívidas do FAD são efectivados quando outros países elegíveis 
alcançam o ponto de conclusão da Iniciativa HIPC.

Em 31 de Dezembro de 2016, um montante bruto de 5,68 mil milhões de UC (2015: 5,68 mil milhões de UC) de créditos 
concedidos por liquidar tinha sido cancelado ao abrigo da Iniciativa MDRI para 30 (2015: 30) países HIPC que atingiram o ponto 
de conclusão. Deste montante, 1.225,99 milhões de UC (2015: 1.225,99 milhões de UC) em termos nominais foram convertidos 
pelo Fundo Fiduciário HIPC. O valor actual dos créditos convertidos era de 942,71 milhões de UC (2015: 942,71 milhões de 
UC). Em 31 de Dezembro de 2016, o valor actual foi transferido do Fundo Fiduciário HIPC para o FAD.

Em seguida, apresenta-se um resumo dos montantes referentes ao alívio da dívida concedido ao abrigo da HIPC e da MDRI 
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015:

(milhares de UC)

2016 2015

HIPC MDRI Total HIPC MDRI Total

Saldo em 1 de Janeiro 235.096 4.719.976 4.955.072 235.096 4.564.345 4.799.441

Empréstimos cancelados* - - - - 164.947 164.947

Montante recebido* - - - - (9.316) (9.316)

Saldo em 31 de Dezembro 235.096 4.719.976 4.955.072 235.096 4.719.976 4.955.072

* No momento da implementação da MDRI.

Mecanismo Especial de Liquidação de Dívidas Vencidas
Mecanismo de Liquidação de Dívidas Vencidas para a RDC –em ligação com o esforço coordenado internacional entre o Grupo 
BAD, o FMI, o Banco Mundial e outros doadores bilaterais e multilaterais para auxiliar a República Democrática do Congo 
(RDC) nos seus esforços de reconstrução, o Conselho de Administração aprovou, em 26 de Junho de 2002, um mecanismo 
de liquidação de dívidas vencidas para a RDC. Ao abrigo do mecanismo de liquidação de dívidas vencidas, os representantes 
dos Estados Participantes do FAD (os Representantes) autorizaram uma afectação de cerca de 36,50 milhões de UC em 
recursos sob a forma de subsídios provenientes da nona reconstituição geral dos recursos do FAD (FAD-IX), a fim de liquidar 
a totalidade das dívidas da RDC ao Fundo. Os Representantes autorizaram ainda a utilização de cerca de 11,77 milhões de 
UC provenientes dos recursos residuais do Mecanismo de Financiamento Suplementar (SFM) da FAD-VIII para o pagamento 
parcial das despesas decorrentes das dívidas da RDC ao BAD.

Facilidade de Apoio a Países Frágeis – A Facilidade de Apoio a Países Frágeis (FSF) foi criada em Março de 2008 para 
providenciar uma estrutura operacional alargada e integrada de apoio a países elegíveis, normalmente países membros 
regionais do BAD emergentes de situações de conflito ou crise. A FSF tem como objectivo consolidar a paz, estabilizar as 
economias e criar as bases para uma redução sustentada da pobreza e para um crescimento económico de longo prazo. A 
FSF assume agora as operações de liquidação de dívidas vencidas do anterior Mecanismo de apoio a países pós-conflito 
(PCCF), que foi constituído como um enquadramento destinado a ajudar países em situação de pós-conflito a liquidar as suas 
dívidas e a prepará-los para a reassunção dos compromissos com a comunidade de doadores, de forma a reactivar a ajuda 
ao desenvolvimento e ajudar esses países a alcançar o ponto de decisão da Iniciativa HIPC, necessário à qualificação para o 
alívio da dívida, após liquidarem os créditos em atraso junto do Grupo do Banco. O enquadramento envolve a segregação de 
um conjunto de recursos através de um empréstimo separado com contribuições provenientes do FAD, do BAD e de outros 
doadores privados. Os recursos do empréstimo são concedidos numa base casuística aos países elegíveis genuinamente 
frágeis e que ainda não estejam a beneficiar de alívio da dívida para eliminar hiatos de financiamento, após esse país ter feito 
o máximo esforço para liquidar as suas dívidas em atraso junto do Grupo do Banco. As contribuições efectuadas pelo Fundo 
à FSF não podem ser utilizadas para liquidar montantes devidos ao Fundo por países frágeis beneficiários. As contribuições 
efectuadas pelo Fundo à FSF estão incluídas na rubrica «Subsídios e Actividades de Assistência Técnica» da Demonstração 
dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.
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Nota G — Subscrições e contribuições

As subscrições iniciais do Fundo foram efectuadas pelo Banco e pelos Estados Participantes que subscreveram originalmente 
o Acordo, bem como pelos Estados que aderiram ao Acordo desde a data da assinatura inicial. Desde então, foram recebidas 
mais subscrições dos participantes sob a forma de um aumento geral de capital especial e de treze reconstituições gerais. 
A descrição detalhada destes movimentos é apresentada na Nota M - Demonstração de Subscrições e Poder de Voto.

O Conselho de Governadores, através da sua resolução F/BG/2014/01 de 31 de Janeiro de 2014, aprovou a décima terceira 
reconstituição do Fundo (FAD-XIII), depois de os Representantes terem aprovado um nível de reconstituição de 5,35 mil milhões 
de UC, dos quais 0,98 mil milhões de UC eram provenientes de recursos gerados internamente, para o período operacional 
de três anos, de 2014 a 2016. A FAD-XIII entrou em vigor em Março de 2014, depois de os Estados Participantes terem 
depositado no Fundo instrumentos de subscrição suficientes e a aprovação do Conselho de Administração para a utilização 
dos recursos gerados internamente para fins de compromissos operacionais. Em 31 de Dezembro de 2016, as subscrições 
do FAD-XIII ascendiam a 3,82 mil milhões de UC.

Na reunião realizada no Luxemburgo a 28 e 29 de Novembro de 2016, os Representantes chegaram a um acordo sobre os 
termos de implementação da Décima quarta Reconstituição Geral do Fundo (FAD-XIV). Em conformidade com o Acordo que 
estabelece o Fundo, o relatório de reconstituição que autoriza a FAD-XIV foi sujeito à apreciação e aprovado pelo Conselho 
dos Governadores. A décima quarta reconstituição entrará em vigor na data em que os depósitos efectuados pelos Estados 
Participantes através dos instrumentos de subscrição do Fundo representarem um montante igual ou superior a pelo menos 
30% (trinta por cento) da totalidade das subscrições previstas.

Em 31 de Dezembro de 2016, as contribuições cumulativas comprometidas por conta da MDRI ascenderam a 5,68 mil 
milhões de UC, dos quais 928,37 milhões de UC tinham sido pagos e incluídos na totalidade das subscrições. De acordo com 
a resolução que aprova a MDRI, as contribuições pagas concedem direitos de voto aos Estados Participantes, nos termos 
apresentados na Nota M.

Os ganhos e perdas resultantes da conversão das subscrições e contribuições recebidas em UC são registados na conta de 
Ajustamentos Cambiais Acumulados sobre Subscrições na Demonstração dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.

Nota H — Outros recursos

Em conformidade com as conclusões da Assembleia-Geral das Nações Unidas, o Conselho de Administração reconheceu 
que a ex-República Federal Socialista da Jugoslávia deixou de existir enquanto Estado perante o direito internacional, pelo 
que deixa também de ser um Estado Participante no Fundo ou um membro do Banco. De acordo com a decisão de 1993 
do Conselho de Administração do Fundo, as subscrições da ex-República Federal Socialista da Jugoslávia para o Fundo, 
excluindo o montante em dívida, passam a fazer parte do património permanente do Fundo e não são restituíveis a nenhuma 
entidade. Deste modo, os montantes das subscrições pagas são registados como parte de outros recursos na Demonstração 
dos Recursos de Desenvolvimento Líquidos.

Também incluído em Outros recursos está um total de 632,99 milhões de UC, representando as contribuições do Banco 
no valor de 630,99 milhões de UC, e do Governo do Botsuana no valor de 2 milhões de UC, para as actividades do Fundo, 
em conformidade com o artigo 8.º do Acordo.
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Nota I — Reservas

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, as reservas eram as seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Reservas em 1 de Janeiro (340.516) (257.267)

Défice anual (67.261) (83.249)

Saldo em 31 de Dezembro (407.777) (340.516)

Nota J — Fundos fiduciários

O Fundo possui recursos disponíveis provenientes das contribuições recebidas ao abrigo do artigo 8.º do Acordo, o que 
permite ao Fundo receber outros recursos, incluindo subsídios dos Estados Participantes, dos países não participantes e de 
qualquer entidade pública ou privada.

Em 31 de Dezembro de 2016, o saldo não desembolsado dos recursos dos fundos fiduciários era de 5,76 milhões de UC 
(2015: 5,10 milhões de UC), representando o saldo de um subsídio concedido pelo Japão para o desenvolvimento dos recursos 
humanos em África.

Os recursos dos fundos fiduciários são mantidos em separado dos recursos do FAD.

Nota K — Despesas administrativas

Em conformidade com o artigo 31.º do Acordo, o Fundo reembolsa o BAD pelo justo valor estimado da utilização dos escritórios 
de representação, do pessoal, da organização, dos serviços e das instalações do BAD. O montante reembolsado destinado 
a estas despesas administrativas é calculado com base numa fórmula predefinida de partilha de custos, determinada, em 
grande parte, pela quota relativa do número de programas e projectos do Fundo executados durante o ano pelo Grupo do 
Banco. As despesas administrativas incorridas pelo Fundo durante o ano ascenderam a 211,73 milhões de UC (2015: 200,93 
milhões de UC).

Nota L — Entidades terceiras

Todas as operações do Fundo são conduzidas por um Conselho de Administração com 14 membros, 7 dos quais são 
seleccionados pelo Banco. O Banco exerce 50% dos poderes de voto do FAD e o Presidente do Banco é o Presidente ex 
officio do Fundo. Em conformidade com o Acordo, o Fundo utiliza os escritórios de representação, o pessoal, a organização, 
os serviços e as instalações do BAD (o Banco) para desempenhar as suas funções, reembolsando-o por essa utilização de 
acordo com o referido na Nota K. Neste contexto, o Banco administra os recursos do Fundo. O Fundo administra também os 
fundos fiduciários a ele atribuídos por um dos seus Estados Participantes.
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Nota M — Demonstração de subscrições, contribuições e poder de voto 
em 31 de Dezembro de 2016

(Montantes em milhares de UC)

Subscrições Situação dos pagamentos MDRI Poder de voto

Participantes  Inicial
 Aumento 
especial

Prestações 
FAD-I a 
FAD-XII

Prestação 
FAD-XIII

Remuneração 
dos subsídios

 Total 
Subscrições

 Total de 
prestações 

pagas
Prestações 

vencidas
Prestações 
vincendas

Pagamentos 
recebidos

Número 
de votos %

 1 BAD 4.605 1.382 105.754 - - 111.741 111.741 - - - 1.000.000 50,000
 2 Angola 9.691 - - - - 9.691 9.691 - - - 0,364 0,018
 3 Argentina 1.842 - 16.789 - - 18.631 1.842 7.018 9.771 - 0,069 0,003
 4 Áustria 13.816 - 379.318 93.099 203 486.436 486.436 - - 14.470 18,865 0,943
 5 Bélgica 2.763 - 442.331 90.003 278 535.375 535.375 - - 18.890 20,875 1,044
 6 Brasil 1.842 921 140.866 - - 143.629 143.629 - - - 5,409 0,270
 7 Canadá 13.816 6.908 1.557.485 214.485 773 1.793.467 1.793.467 - - 95.664 71,148 3,557
 8 China 13.816 - 421.923 84.280 282 520.301 520.019 - - 20.010 20,339 1,017
 9 Dinamarca 4.605 1.842 581.148 75.172 418 663.185 663.185 - - 13.257 25,476 1,274
10 Egipto - - 1.303 1.326 - 2.629 2.629 - - - - -
11 Finlândia 1.842 - 451.107 109.382 259 562.590 562.590 - - 18.280 19,077 0,954
12 França 8.809 - 2.271.239 364.167 1.354 2.645.569 2.645.570 - - 112.113 103,860 5,193
13 Alemanha 6.860 6.956 2.277.291 402.680 1.347 2.695.134 2.695.134 - - 80.550 104,538 5,227
14 Índia 5.526 - 73.969 12.364 30 91.889 91.889 - - 2.121 3,541 0,177
15 Itália 9.211 - 1.478.382 202.337 724 1.690.654 1.690.654 - - 47.206 54,126 2,706
16 Japão 13.816 - 2.457.987 293.377 1.407 2.766.587 2.766.586 - - 81.427 107,262 5,363
17 Coreia 9.211 - 199.661 57.541 109 266.522 266.522 - - 8.684 10,365 0,518
18 Koweit 4.974 - 166.846 7.864 29 179.713 179.713 - - 13.118 7,263 0,363
19 Luxemburgo 14.514 - - - - 14.514 14.514 - - - 0,547 0,027
20 Países Baixos 3.684 1.842 936.792 166.606 643 1.109.567 1.109.567 - - 40.214 42,852 2,143
21 Noruega 4.605 2.303 983.880 201.519 608 1.192.915 1.192.915 - - 43.139 46,296 2,315
22 Portugal 7.368 - 166.191 - 1 173.560 151.119 - 22.441 6.888 5,951 0,298
23 Arábia Saudita 8.290 - 252.207 23.202 81 283.780 283.780 - - 5.508 10,894 0,544
24 África do Sul 1.794 - 29.493 16.195 20 47.502 47.502 - - 9.562 0,001 0,000
25 Espanha 1.842 921 557.923 43.713 390 604.789 562.425 - 42.364 48.167 22,996 1,150
26 Suécia 4.605 3.684 1.105.956 207.302 687 1.322.234 1.322.234 - - 48.745 51,634 2,582
27 Suíça 2.763 2.938 789.377 131.073 493 926.644 926.644 - - 59.769 37,150 1,858
28 Turquia 40.693 - - - - 40.693 40.693 - - - 1,533 0,077
29 Emirados Árabes 

Unidos 
4.145 - 4.145 - - 8.290 8.290 - - - 0,312 0,016

30 Reino Unido 4.800 3.073 1.992.671 611.550 1.047 2.613.141 2.613.141 - - 92.637 101,905 5,095
31 Estados Unidos da 

América 12.434 8.290 2.603.776 385.980 1.845 3.012.325 2.749.366 - 262.959 47.944 105,352 5,268
Contribuições 
suplementares/
voluntárias - - 94.714 15.000 - 109.714 109.714 - - - - -
Total 238.582 41.060 22.540.524 3.810.217 13.028 2.664.3411 26.298.576 7.018 337.535 928.363 2.000,000 100,000
Informação 
suplementar:
Contribuições 
suplementares 
através de 
cobranças 
aceleradas para 
reduzir a diferença - - 60.001 5.320 - 65.321 60.001 - 5.320 6.195 - -

Nota N — Aprovação de demonstrações financeiras para fins especiais

Em 29 de Março de 2017, o Conselho de Administração autorizou o envio das presentes demonstrações financeiras ao 
Conselho de Governadores. As demonstrações financeiras deverão ser aprovadas pelo Conselho de Governadores na sua 
Assembleia Anual, em Maio de 2017.
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Relatório de Auditores Independente destinado ao Conselho de Governadores 
do Fundo Africano de Desenvolvimento 

Exercício findo a 31 de Dezembro de 2016

Parecer
Examinamos as demonstrações financeiras de acompanhamento do Fundo Africano de Desenvolvimento (o Fundo) 
que consistem no balanço de recursos de desenvolvimento líquidos em 31 de Dezembro de 2016 e na demonstração 
de rendimentos e despesas e outras mudanças nos recursos de desenvolvimento, na demonstração de rendimentos 
global e na demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, e as notas, incluindo normas 
contabilísticas relevantes e outras notas explicativas, tal como estabelecido nas notas de A a N. 

Na nossa opinião, as demonstrações financeiras com fins especiais em anexo referentes ao Fundo, foram elaboradas, 
em todos os aspectos materiais, em conformidade com as normas de relato contabilístico e financeiro, tal como 
definidas nas normas contabilísticas constantes da Nota B às demonstrações financeiras com fins especiais para 
o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016. 

Base para Opinião
A nossa auditoria foi realizada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. As nossas responsabilidades 
sob esses padrões estão descritas na secção Responsabilidades dos Auditores para a Auditoria das Demonstrações 
Financeiras  do nosso relatório. Somos independentes do Fundo em conformidade com as exigências éticas que são 
relevantes para a nossa auditoria das demonstrações financeiras com base em Normas Internacionais de Auditoria, 
e temos cumprido as nossas outras responsabilidades éticas de acordo com esses requisitos. Acreditamos que 
as evidências de auditoria que obtivemos são suficientes e adequadas para fundamentarmos o nosso parecer.

Outras Informações
A administração é responsável pelas outras informações. As outras informações compreendem a informação incluída 
no Relatório Anual do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, mas não incluem as demonstrações financeiras 
e relatório dos nossos auditores sobre os mesmos.

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não cobre as outras informações e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de garantia.



129

Fundo Africano de Desenvolvimento 
Relatório de Auditores Independente destinado ao  

Conselho de Governadores do Fundo Africano de Desenvolvimento 

Em consonância com a nossa auditoria das demonstrações financeiras, a nossa responsabilidade é a de ler as outras 
informações e, ao fazê-lo, considerar se estas são materialmente incompatíveis com as demonstrações financeiras 
ou com os nossos conhecimentos obtidos na auditoria, ou pareçam ser, de outra forma, materialmente declaradas 
de forma incorrecta. Se, com base no trabalho que realizamos, concluirmos que há uma distorção relevante destas 
outras informações, somos obrigados a comunicar este facto. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e dos Responsáveis pela Governança em relação às Demonstrações Financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com os artigos 26 (v), 35 (1) e 35 (3) do Acordo que cria o Fundo e as normas contabilísticas definidas na nota B para 
as demonstrações financeiras com fins especiais, assim como pelos controlos internos que esta determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 

Na preparação das demonstrações financeiras, a administração é responsável por avaliar a capacidade do Fundo para 
continuar a sua actividade, revelando, conforme o caso, questões relacionadas com a continuidade das operações 
e utilizando o pressuposto da continuidade da contabilidade a menos que a administração pretenda liquidar o Fundo 
ou cessar operações, ou não tenha alternativa realista senão fazê-lo.

Os responsáveis   pela governança estão encarregues de supervisionar o processo de informação financeira do Fundo.

Responsabilidades dos Auditores para com a Auditoria das Demonstrações Financeiras
Os nossos objectivos são obter uma garantia razoável de que as demonstrações financeiras como um todo estão 
livres de distorções relevantes, independentemente de terem sido causadas por fraude ou erro, e emitir um 
relatório dos auditores que inclua a nossa opinião. A garantia razoável é um alto nível de segurança, mas não é uma 
garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria irá sempre detectar uma distorção 
relevante quando ela existir. As distorções podem ser causadas por fraude ou erro e são consideradas relevantes 
se, individualmente ou em conjunto, se pensa que possam influenciar razoavelmente as decisões económicas dos 
utilizadores, tendo por base estas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria em conformidade com as normas de auditoria, exercemos um julgamento profissional 
e mantemos o cepticismo profissional ao longo da auditoria. Nós também:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorções relevantes nas demonstrações financeiras, quer devido a fraude ou 
erro, elaboramos e executamos procedimentos de auditoria de resposta a esses riscos e obtemos prova de auditoria 
que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não se detectar uma 
distorção material resultante de fraude é maior do que para uma distorção resultante de erro, pois a fraude pode 
envolver colusão, falsificação, omissões intencionais, imprecisões, ou a substituição de controlos internos.
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• Temos um entendimento dos controlos internos relevantes para a auditoria, de forma a conceber procedimentos 
de auditoria adaptados às circunstâncias, mas não com o objectivo de emitir um parecer sobre a eficácia do 
controlo interno da entidade. 

• Avaliamos a adequabilidade das práticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas 
e divulgações com elas relacionadas, feitas pela administração.

• Apresentamos conclusões sobre a adequabilidade do uso, por parte da administração, do pressuposto da continuidade 
na contabilidade e, com base nas evidências de auditoria obtidas, sobre a existência de incertezas relevantes 
relacionadas com acontecimentos ou condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade do 
Fundo para continuar com a sua actividade. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, temos a obrigação 
de revelar no relatório dos nossos auditores, as divulgações relacionadas nas demonstrações financeiras ou, se 
tais divulgações são incorrectas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data do relatório dos nossos auditores. No entanto, eventos ou condições futuras podem 
interromper a actividade do Fundo.

• Avaliamos a sua apresentação geral, estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, 
e se as demonstrações financeiras representam as transacções e eventos subjacentes de uma forma a atingir 
uma apresentação justa.

Comunicamos com os responsáveis   pela governança sobre, entre outros assuntos, o âmbito planeado, o momento 
da auditoria e os resultados significativos da mesma, incluindo quaisquer eventuais deficiências significativas no 
controlo interno que identificarmos durante a nossa auditoria.

Paris La Défense, 30 de Março de 2017

KPMG S.A. 

Valéry Foussé
Sócio

Fundo Africano de Desenvolvimento 
Relatório de Auditores Independente destinado ao  

Conselho de Governadores do Fundo Africano de Desenvolvimento 
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Orçamento administrativo do FAD para o exercício de 2017

(milhares de UC)

Comissões de gestão* 232.120

Despesas directas 150

Total 232.270

*  O montante representa a parcela pertencente ao Fundo Africano de Desenvolvimento do justo valor das despesas do Banco no que diz respeito a colaboradores, pessoal, organização, serviços e instalações, 
calculado com base numa fórmula aprovada pelos Conselhos.
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O FUNDO FIDUCIÁRIO DA NIGÉRIA

GESTÃO FINANCEIRA

Recursos do FFN
O Fundo Fiduciário da Nigéria (FFN) é um fundo especial 
administrado pelo Banco. Os recursos do Fundo consistem 
essencialmente em subscrições recebidas da República 
Federal da Nigéria. O FFN foi constituído em 1976, através de 
um acordo assinado entre o Banco e a República Federal da 
Nigéria, por um período inicial de 30 anos com possibilidade 
de prorrogação por acordo mútuo. Depois de, em 2006 
e 2007, terem sido acordadas prorrogações por mais um ano, 
o acordo de operação do FFN foi renovado por mais 10 anos, 
com efeitos a partir de 26 de Abril de 2008, no seguimento de 
uma avaliação positiva do seu desempenho durante os trinta 
(30) anos iniciais de actividade.

Produtos de Empréstimo
O FFN disponibiliza uma linha de crédito aos países membros 
regionais menos desenvolvidos e de baixo rendimento a taxas 
concessionais, por forma a promover o desenvolvimento 
económico e social em África. Anteriormente, o FFN concedia 
financiamento em condições preferenciais exclusivamente 
para operações no sector público. No entanto, no período 
de extensão até 2018, o mandato do Fundo foi alargado para 
abranger também as actividades do sector privado, incluindo 
o subsector do microfinanciamento. 
 
Investimentos
Os valores de caixa e os investimentos em títulos do tesouro 
detidos pelo FFN, todos denominados em dólares americanos, 
ascenderam a 133,25 milhões de UC em 31 de Dezembro 
de 2016, face a 120,28 milhões de UC no final de 2015. 
O  rendimento do investimento obtido em 2016 ascendeu 
a 0,99 milhões de UC, representando uma rentabilidade de 
0,84% sobre um nível médio de liquidez de 117,20 milhões de 
UC, face ao rendimento de 0,37 milhões de UC registado em 
2015, o que representou uma rentabilidade de 0,29% sobre 
um nível médio de liquidez de 126,93 milhões de UC. A carteira 
superou o seu valor de referência em 2016 beneficiando da 
melhoria das condições de mercado durante a segunda 
metade do ano. 

Carteira de Créditos Concedidos
Empréstimos cumulativos assinados, montante líquido de 
cancelamentos, em 31 de Dezembro de 2016, ascendia 
a  320,46 milhões de UC, o mesmo nível que no final de 

2015. Em 2016, os novos créditos aprovados ascenderam a 
18,46 milhões de UC, face aos 12,50 milhões de UC registados 
em 2015. O Quadro 1.7 apresenta a evolução dos saldos dos 
créditos aprovados, desembolsados e não desembolsados 
de 2012 a 2016.

Em 31 de Dezembro de 2016, existiam 35 créditos activos 
com um montante em dívida de 57,54 milhões de UC, bem 
como 51 créditos totalmente liquidados no montante de 
165,24 milhões de UC.

Desembolsos
Os desembolsos aumentaram de 7,47 milhões de UC, 
em 2015, para 10,98 milhões de UC em 2016. Em 31 de 
Dezembro de 2016, os desembolsos acumulados ascendiam 
a 259,65 milhões de UC (2015: 248,67 milhões de UC). Nessa 
mesma data, encontrava-se integralmente desembolsado 
um total de 70  créditos, no montante de 238,89 milhões 
de UC, representando 92% dos desembolsos acumulados. 
O Gráfico 1.4 mostra a evolução dos créditos desembolsados 
e reembolsados ao longo dos últimos cinco anos.

Reembolsos 
Os reembolsos de créditos ascenderam a 4,12 milhões de UC 
em 2016, face aos 5,09 milhões de UC registados em 2015, 

Quadro 1.7.
Estado do empréstimo, 2012-2016
(milhões de UC)

2012 2013 2014 2015 2016

Empréstimos aprovados 12,90 31,17 11,49 12,50 18,46 

Desembolsos 1,76 0,96 3,13 7,47 10,98 

Saldos não desembolsados 22,86 40,70 67,23 71,79 60,81 

Gráfico 1.4
Desembolsos e Reembolsos de Créditos do BAD, 2012-2016
(milhões de UC)
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o que representou um decréscimo de 19,19% em relação ao 
ano anterior. Os reembolsos acumulados em Dezembro de 
2016 totalizavam 200,80 milhões de UC, face a 190,66 milhões 
de UC anteriormente.

Políticas e processos de gestão do risco
À semelhança do Banco, o FFN procura reduzir a sua exposição 
a riscos que não sejam essenciais para a sua actividade principal 
de fornecer ajuda ao desenvolvimento, como os riscos de 
liquidez, dos câmbios e das taxas de juro. O Fundo segue 
rigorosos procedimentos na gestão destes riscos. A Nota D 
relativa às Demonstrações Financeiras do Fundo descreve 
as políticas e práticas de gestão do risco usadas pelo FFN.

RESULTADOS FINANCEIROS

O rendimento do FFN antes da aprovação das transferências 
pelo Conselho de Governadores aumentou de 1,39 milhões 
de UC em 2015 para 1,90 milhões de UC em 2016, devido 
principalmente ao aumento do rendimento dos investimentos.

As despesas administrativas, que representam a parcela 
pertencente ao FFN do total de despesas comuns do Grupo 
do BAD, registaram um acréscimo de 0,11 milhões de UC, 
passando de 0,36 milhões de UC em 2015 para 0,47 milhões 
de UC em 2016. Conforme indicado anteriormente, a parcela 
do total de despesas administrativas do Grupo do BAD 
pertencente ao FFN baseia-se numa fórmula predefinida de 
repartição de custos, que é influenciada pelos níveis relativos 
de determinados indicadores do volume operacional e pelas 
dimensões relativas dos balanços. As despesas administrativas 
do FFN estão, contudo, limitadas a um tecto máximo de 20% 
do seu rendimento bruto por ano.

As reservas do FFN, líquidas de ajustamentos acumulados de 
conversões cambiais, aumentaram 16,76% de 41,29 milhões 
de UC, no final de 2015, para 48,21 milhões de UC em 
31 de Dezembro de 2016.
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Balanço  
em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

ACTIVOS 2016 2015

  

DEVIDO POR BANCOS 5.384 5.053

INVESTIMENTOS (Nota F) 127.865 115.224

DEVEDORES

Rendimento acumulado e créditos de empréstimos concedidos 1.127 1.124

Rendimento acumulado dos investimentos 125 59

Outros valores a receber 538 295

1.790 1.478

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS (Notas D e G)

Desembolsados e por liquidar 57.537 48.903

Menos: Provisões acumuladas para imparidades (142) (138)

57.395 48.765

TOTAL DOS ACTIVOS 192.434 170.520

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.

PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 2016 2015

CREDORES 15.641 644

CAPITAIS PRÓPRIOS (Nota H)

Capital 128.586 128.586

Reservas

Resultados não distribuídos 142.210 140.452

Ajustamento Acumulado da Conversão Cambial (Nota B) (94.003) (99.162)

Total das reservas 48.207 41.290

Total dos capitais próprios 176.793 169.876

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 192.434 170.520

As notas que acompanham as demonstrações financeiras com fins especiais fazem parte deste documento.
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Demonstração de Resultados  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

Demonstração do rendimento integral  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

2016 2015

RENDIMENTOS (Nota I)
Juros e encargos de empréstimos concedidos 1.365 1.457
Rendimento de investimentos 990 365

Total dos rendimentos 2.355 1.822

DESPESAS
Despesas administrativas (Nota J) 472 364
Encargos bancários e (ganhos)/perdas diversos (23) 86

Total das despesas 449 450

Provisões para imparidades do capital e encargos de empréstimos (Nota G) 9 (17)
Total das despesas e provisões para imparidades 458 433

Rendimentos antes das distribuições aprovadas pelo Conselho de Governadores 1.897 1.389
Distribuições de rendimentos aprovadas pelo Conselho de Governadores (Nota H) (139) (149)

RENDIMENTO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.758 1.240

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.

2016 2015

RENDIMENTO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.758 1.240
Outros rendimentos integrais - -

TOTAL DOS RENDIMENTOS INTEGRAIS PARA O EXERCÍCIO 1.758 1.240

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.

Capital
Resultados  

não distribuídos

 Ajustamento 
Acumulado 

da Conversão 
Cambial

Total dos  
capitais próprios

SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2015 128.586 146.347 (106.656) 168.277

Saque de fundos pelo Governo da Nigéria - (7.135) - (7.135)

Rendimento líquido do exercício - 1.240 - 1.240

Ajustamento da conversão cambial - - 7.494 7.494
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 1 DE JANEIRO 2016 128.586 140.452 (99.162) 169.876

Rendimento líquido do exercício - 1.758 - 1.758

Ajustamento da conversão cambial - - 5.159 5.159

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 128.586 142.210 (94.003) 176.793

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.

Demonstração das Alterações do Capital Próprio 
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)
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Demonstração dos fluxos de caixa  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
(milhares de UC – Nota B)

2016 2015

FLUXOS DE CAIXA DE:

ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO:

Rendimentos líquidos 1.758 1.240

Ajustamentos para reconciliar os rendimentos líquidos com os valores de caixa líquidos proporcionados por actividades 
de exploração:

Provisões para imparidades do capital e encargos de empréstimos 9 (17)

Perdas/(ganhos) não realizados sobre investimentos 152 (104)

Alterações nos rendimentos acumulados e créditos de empréstimos concedidos 1.253 356

Alterações no activo corrente líquido 13.328 (806)

Valores de caixa líquidos proporcionados por actividades de exploração 16.500 669

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO:

Desembolsos para empréstimos (10.984) (7.468)

Reembolso de empréstimos 4.116 5.093

Investimentos com maturidade de 3 meses após a aquisição:

Inscritos ao justo valor como lucros ou perdas (13.978) 12.274

Valores de caixa líquidos (utilizados em)/proporcionados por actividades de investimento, concessão de crédito 
e desenvolvimento

(20.846) 9.899

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Saque de fundos pelo Governo da Nigéria - (7.135)

Valores de caixa líquidos utilizados em actividades de financiamento - (7.135)

Efeito das alterações das taxas de câmbio sobre os valores de caixa e equivalentes de caixa 3.371 5.481

Aumento/(redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa (975) 8.914

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 22.543 13.629

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 21.568 22.543

COMPOSTO POR:

Investimentos com maturidade nos 3 meses seguintes à aquisição 16.184 17.490

Caixa 5.384 5.053

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 21.568 22.543

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Fluxos de caixa operacionais decorrentes de juros

  Juros recebidos 1.373 1.500

2. Movimento resultante de flutuações na taxa de câmbio sobre os empréstimos 1.731 1.893

As notas que acompanham as demonstrações financeiras fazem parte deste documento.
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Nota A — Natureza das operações

O Fundo Fiduciário da Nigéria (o Fundo ou FFN) foi constituído através de um acordo assinado em 26 de Fevereiro de 1976 (o Acordo) 
entre o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD ou o Banco) e a República Federal da Nigéria. O Banco Africano de Desenvolvimento, 
com sede em Abidjan, Costa do Marfim, gere os recursos do Fundo em nome do Governo da Nigéria. O Fundo tem por objectivo 
apoiar os esforços de desenvolvimento nos países membros regionais do BAD mais pobres. O Acordo estabelece que o Fundo 
será constituído por um período de 30 anos a contar da data de entrada em vigor do Acordo, podendo ser prorrogado por mútuo 
acordo entre o Banco e a República Federal da Nigéria. O Acordo expirou em 26 de Abril de 2006 e foi prorrogado duas vezes 
por períodos de 1 ano, de forma a permitir a conclusão de uma análise independente das operações do Fundo. Na sequência 
da conclusão da análise independente, o Acordo foi renovado por um período de dez anos a partir de 26 de Abril de 2008.

Nota B – Síntese das políticas contabilísticas relevantes

As demonstrações financeiras do Fundo são elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) 
aprovadas pelo Comité de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB). As demonstrações financeiras foram elaboradas 
segundo a convenção do custo histórico, excepto para determinados activos financeiros, que são registados pelo justo valor.

As políticas contabilísticas relevantes do Fundo encontram-se sintetizadas a seguir:

Reconhecimento das Receitas
O rendimento de juros é acumulado e reconhecido com base na taxa de juro efectiva para o período em que esse instrumento 
for detido e não liquidado pelo Banco. A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta ao valor contabilístico líquido do activo 
os futuros fluxos de caixa estimados ao longo da vida prevista do activo financeiro. As taxas de compromisso sobre linhas de 
crédito não utilizadas vencem cumulativamente.

O rendimento dos investimentos inclui os ganhos e perdas, realizados e não realizados, sobre os instrumentos financeiros 
mensurados pelo justo valor como lucros ou perdas.

Moedas Funcionais e de Apresentação
O Fundo realiza as suas operações em dólares americanos e determinou que a sua moeda funcional é o dólar americano (USD). 
Nos termos do artigo VII, secção 7.3, do Acordo de Constituição do Fundo, as demonstrações financeiras são apresentadas 
em Unidades de Conta (UC).

O valor da Unidade de Conta encontra-se definido no Artigo 5.1 (b) do Acordo de Constituição do Banco como equivalente 
a um Direito de Saque Especial (DSE) do Fundo Monetário Internacional (FMI) ou qualquer unidade adoptada para o mesmo 
efeito pelo FMI. Em 31 de Dezembro de 2016, 1 UC era equivalente a 1,34433 dólares americanos (2015: 1,38573 USD).

Conversão Cambial
O rendimento e as despesas são convertidos para UC às taxas em vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários 
são convertidos de USD para UC às taxas em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais são incluídas nas reservas sob 
o Ajustamento Acumulado da Conversão Cambial (AACC). As alterações no AACC são reportadas na demonstração de alterações 
do capital próprio. As reconstituições de capital são registadas em UC às taxas de câmbio em vigor na data da recepção. 
Os ganhos e perdas resultantes da conversão de outras moedas em UC são incluídos na determinação do rendimento líquido.

Instrumentos Financeiros
Os activos financeiros e os passivos financeiros são reconhecidos quando o Fundo assume direitos ou obrigações contratuais 
com eles relacionados.

1) Activos financeiros
De acordo com a NIRF 9, o Fundo classifica os seus activos financeiros nas seguintes categorias: activos financeiros registados 
pelo custo amortizado e activos financeiros inscritos pelo Justo Valor Como Lucros ou Perdas (FVTPL). Estas classificações 
são determinadas com base no modelo empresarial do Fundo. Dependendo do modelo empresarial do Fundo, os activos 
financeiros são detidos para efeitos de estabilização da receita através da gestão da margem de juro líquida ou para efeitos de 
gestão da liquidez. A Administração define a classificação dos seus activos financeiros no reconhecimento inicial.

Notas às demonstrações financeiras  
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
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i) Activos Financeiros inscritos pelo Custo Amortizado
Um activo financeiro só será classificado como «a custo amortizado» se o activo cumprir o objectivo do modelo empresarial do 
Fundo que preconiza a detenção do activo para recolha dos fluxos de caixa contratuais; e se os termos contratuais produzirem, 
em datas específicas, fluxos de caixa que representem apenas pagamentos de capital e juros de empréstimos não amortizados. 
A natureza dos derivados embutidos em activos financeiros é analisada para determinar se os fluxos de caixa do investimento 
são apenas pagamentos de capital e juros de empréstimos não amortizados, não sendo contabilizados separadamente.

Se não for cumprido qualquer dos dois critérios referidos, o activo financeiro é classificado como considerado pelo «justo valor 
como lucros ou perdas».

Os activos financeiros a custo amortizado incluem os empréstimos concedidos e os créditos sobre montantes adiantados 
aos mutuários e certos investimentos que cumprem os critérios de activos financeiros a custo amortizado. Os empréstimos 
concedidos e os créditos incluem as obrigações à vista, os rendimentos acumulados e os créditos de empréstimos concedidos 
e de investimentos e outros montantes diversos. Os empréstimos concedidos e os créditos constituem activos financeiros 
não derivados com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados num mercado activo. Ocorrem quando o Fundo 
disponibiliza dinheiro, bens ou serviços directamente a um devedor sem intenção de negociar o crédito. Os empréstimos 
concedidos e os créditos são inscritos pelo custo amortizado segundo o método do juro efectivo.

As comissões de abertura do processo de crédito são diferidas e reconhecidas ao longo da vida dos créditos em causa como 
um ajustamento do rendimento. Os custos directos incrementais associados à abertura do processo de crédito são reconhecidos 
como despesas à medida que são incorridas, dado que estes valores são considerados insignificantes.

Os investimentos classificados como activos financeiros inscritos pelo custo amortizado incluem investimentos que são activos 
financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis e com maturidades fixas. Estes investimentos são detidos 
até à maturidade e posteriormente mensurados pelo custo amortizado segundo o método do juro efectivo.

ii) Activos financeiros inscritos pelo Justo Valor como Lucros ou Perdas (FVTPL)
Os activos financeiros que não cumprem os critérios de custo amortizado descritos são mensurados pelo justo valor como lucros 
ou perdas. Esta categoria inclui todos os activos em títulos do tesouro detidos para revenda para realizar alterações de curto 
prazo do justo valor. Os ganhos e perdas destes activos financeiros são relatados na demonstração de resultados no período em 
que ocorrem. Os derivados também são classificados como activos financeiros inscritos pelo justo valor como lucros ou perdas.

A caixa e os equivalentes de caixa incluem montantes devidos por bancos, os depósitos à ordem e outros investimentos 
a curto prazo com elevada liquidez que são facilmente convertíveis num valor de caixa conhecido, estão sujeitos a um risco 
insignificante de alteração do respectivo valor e têm um prazo de maturidade após a aquisição de 3 meses ou menos.

As operações de compra e venda de activos financeiros são reconhecidas com base na data da transacção, que corresponde 
à data em que o Fundo se compromete a comprar ou vender os activos. Os créditos concedidos são reconhecidos quando 
o dinheiro é entregue aos mutuários.

Os activos financeiros são desreconhecidos quando os direitos a receber fluxos de caixa dos activos financeiros tiverem 
caducado ou quando o Fundo tiver transferido praticamente todos os riscos e compensações da respectiva titularidade. 

2) Passivos financeiros
Os passivos financeiros incluem os valores a pagar e são subsequentemente avaliados pelo custo amortizado. Os passivos 
financeiros são desreconhecidos em caso de cumprimento, cancelamento ou caducidade.

Imparidade de Activos Financeiros
O Fundo avalia em cada uma das datas do balanço se existem evidências objectivas de imparidade de um activo financeiro ou de 
um grupo de activos financeiros. Considera-se que um activo financeiro ou um grupo de activos financeiros sofre imparidade e são 
incorridas perdas por imparidade se, e apenas se, existirem evidências objectivas de imparidade como consequência de um ou mais 
factos ocorridos após o reconhecimento inicial do activo (um «evento de perda») e esse evento (ou eventos) de perda tiver um impacto 
nos futuros fluxos de caixa estimados do activo financeiro ou grupo de activos financeiros que possam ser previstos com fiabilidade.

Se o Fundo concluir que existem evidências objectivas da ocorrência de uma perda por imparidade de um empréstimo concedido, 
crédito ou investimento detido até à maturidade registado pelo custo amortizado, o montante da perda é calculado como 
a diferença entre o valor contabilístico dos activos e o valor actual dos futuros fluxos de caixa estimados (excluindo futuras 
perdas de crédito que não tenham sido incorridas), descontada à taxa de juro efectiva original dos activos financeiros. A perda 
por imparidade estimada poderá resultar de atrasos no pagamento dos montantes em dívida e os cálculos da imparidade 
reflectem a melhor estimativa da Administração quanto aos efeitos desses atrasos.
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A perda por imparidade é reportada como uma redução do valor contabilístico do activo através da utilização de uma conta 
de provisão e reconhecida na demonstração de resultados. Se um empréstimo concedido ou outro investimento detido pelo 
custo amortizado tiver uma taxa de juro variável, a taxa de desconto para medir qualquer perda por imparidade é a actual taxa 
de juro efectiva determinada nos termos do contrato.

Os juros e os encargos vencem-se sobre todos os empréstimos concedidos, incluindo os que se encontram em situação de mora.

Compensação de Instrumentos Financeiros
Os activos e os passivos financeiros são compensados e o valor líquido reportado no balanço, sempre que exista um direito 
legalmente consagrado de compensar os valores reconhecidos e exista uma intenção de proceder à liquidação em termos 
líquidos, ou realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente.

Divulgação do Justo Valor
Nos mercados líquidos ou activos, os indicadores mais fiáveis de justo valor são os preços das cotações de mercado. Considera-
se que um instrumento financeiro está cotado num mercado activo se os preços cotados forem regularmente divulgados por 
uma bolsa de valores, corretor, grupo da indústria, serviço de fixação de preços ou agência reguladora e se esses preços 
representarem transacções de mercado reais, realizadas com regularidade de forma independente. Se as condições acima 
referidas não se encontrarem satisfeitas, o mercado será considerado inactivo. São indícios de que um mercado poderá estar 
inactivo, entre outros, a existência de um vasto diferencial compra/venda ou de um aumento significativo do diferencial compra/
venda, ou um número reduzido ou inexistência de transacções recentes observadas no mercado. Quando os mercados 
se tornam ilíquidos ou menos activos, as cotações de mercado poderão não representar os preços a que as transacções 
regulares seriam efectuadas entre compradores e vendedores voluntários e, como tal, poderão exigir ajustes no processo de 
avaliação. Consequentemente, num mercado inactivo, as cotações de preço não são necessariamente sinónimo de justos 
valores. É preciso um discernimento considerável para distinguir entre mercados activos e inactivos.

Os justos valores de investimentos cotados em mercados activos baseiam-se nos actuais preços da oferta, enquanto que os 
dos passivos se baseiam nos actuais preços da procura. Para instrumentos financeiros com mercados inactivos ou títulos não 
cotados, o Fundo estabelece o justo valor utilizando técnicas de avaliação que incorporam o máximo de dados provenientes 
do mercado. Estas técnicas incluem o recurso a transacções independentes recentes, análises de fluxos de caixa descontados, 
modelos de fixação de preços de opções e outras técnicas de avaliação normalmente utilizadas pelos participantes no mercado. 
Os instrumentos financeiros para os quais não se encontravam imediatamente disponíveis cotações de mercado foram 
avaliados recorrendo a metodologias e pressupostos que exigem necessariamente o uso de juízos subjectivos. Deste modo, 
não é possível determinar imediatamente o valor efectivo a que esses instrumentos podem ser negociados numa transacção 
corrente ou se podem ser efectivamente negociados. A Administração entende que estas metodologias e pressupostos são 
razoáveis. Todavia, os valores efectivamente realizados numa venda podem ser diferentes dos justos valores divulgados.

São utilizados os três níveis hierárquicos seguintes para determinar o justo valor:

Nível 1:   Preços cotados nos mercados activos para o mesmo instrumento (ou seja, sem alteração ou renovação).

Nível 2:   Preços cotados nos mercados activos, no que respeita a activos ou passivos similares ou a outras técnicas 
de avaliação em que todos os elementos significativos se baseiam em dados de mercado observáveis.

Nível 3:   Técnicas de avaliação em que os elementos significativos não se baseiam em dados de mercado observáveis.

Os métodos e pressupostos utilizados pelo Fundo na avaliação dos justos valores dos instrumentos financeiros são os seguintes:

Caixa e equivalentes de caixa: O valor contabilístico é o justo valor.

Investimentos: Os justos valores para os títulos de investimento baseiam-se nos preços das cotações de mercado, quando 
disponíveis. Se as cotações de mercado não estiverem disponíveis, os justos valores baseiam-se nas cotações de mercado 
de instrumentos comparáveis.

Empréstimos concedidos: O Fundo não vende os seus empréstimos, nem considera que exista um mercado comparável para 
os seus empréstimos. O justo valor dos empréstimos relatado nestas demonstrações financeiras corresponde às melhores 
estimativas da Administração sobre o valor dos fluxos de caixa esperados para esses empréstimos. Os justos valores dos 
empréstimos concedidos são estimados utilizando um modelo de fluxo de caixa descontado baseado nas taxas de empréstimo 
do mercado no final do ano, expressas em USD, incluindo as percentagens de imparidades, quando aplicável.
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Resultados Não Distribuídos
Os resultados não distribuídos do Fundo consistem nos montantes consignados a reservas dos rendimentos dos exercícios 
anteriores e nos rendimentos líquidos do exercício corrente não consignados.

Juízos Contabilísticos Críticos e Fontes-chave para Estimar Situações Incertas
Na elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as NIRF, a Administração realiza algumas estimativas, 
pressupostos e juízos relativos aos valores dos activos, passivos, receitas e despesas relatados e divulga os passivos 
contingentes. Os resultados efectivos podem divergir dessas estimativas. As estimativas e os juízos são permanentemente 
avaliados e baseiam-se na experiência histórica e noutros factores, incluindo expectativas sobre factos futuros que se consideram 
ser razoáveis nessas circunstâncias.

A seguir resumem-se as estimativas e os juízos mais significativos:

i) Perdas por imparidade de activos registados pelo custo amortizado
O Fundo começa por avaliar individualmente se existem evidências objectivas de imparidade dos activos financeiros. Se o Fundo 
concluir que não existem evidências objectivas de imparidade de um activo financeiro avaliado individualmente, esse activo é 
incluído num grupo de activos financeiros com características de crédito similares, sendo a imparidade avaliada conjuntamente.

Os activos que forem avaliados individualmente para efeitos de imparidade, e relativamente aos quais continue a ser reconhecida 
uma perda por imparidade, não são incluídos numa avaliação conjunta da imparidade. Um activo financeiro ou um grupo de 
activos financeiros considera-se depreciado e as perdas por imparidade ocorrem se, e apenas se, existirem evidências objectivas 
de depreciação como consequência de um ou mais factos ocorridos após o reconhecimento inicial do activo (um «facto de 
perda») e esse facto (ou factos) de perda tiver um impacto sobre os futuros fluxos de caixa estimados do activo financeiro ou 
grupo de activos financeiros que possa ser previsto com fiabilidade.

Se o Fundo concluir que existem evidências objectivas da ocorrência de uma perda de imparidade sobre empréstimos 
concedidos e créditos ou investimentos registados pelo custo amortizado, o montante da perda é calculado como a diferença 
entre o montante registado dos activos e o valor actual dos futuros fluxos de caixa previstos (excluindo futuras perdas de crédito 
que não tenham sido incorridas), descontada à taxa de juro efectiva original dos activos financeiros.

O valor contabilístico do activo é reduzido através da utilização de uma conta de provisão, sendo o montante da perda 
reconhecido na demonstração de resultados.

ii) Justos valores dos instrumentos financeiros
O justo valor dos instrumentos financeiros que não são cotados em mercados activos é determinado com recurso a técnicas 
de avaliação. Sempre que são utilizadas técnicas de avaliação (por exemplo, modelos) para avaliar os justos valores, estas 
são validadas e analisadas periodicamente por pessoal qualificado independente da área que as criou. Todos os modelos 
são periodicamente ajustados para assegurar que os resultados reflectem dados reais e preços de mercado comparativos. 
Na medida do praticável, os modelos de avaliação utilizam apenas dados observáveis; no entanto, áreas como o risco de 
crédito (próprio e da contraparte), volatilidades e correlações exigem que a Administração formule estimativas. As alterações 
dos pressupostos sobre estes factores podem afectar o justo valor reportado dos instrumentos financeiros.

Reclassificações
Alguns montantes referentes ao exercício anterior foram reclassificados para efeitos de conformidade com a apresentação 
do exercício actual. Estas reclassificações não afectaram os resultados relatados no exercício anterior.

Nota C – O efeito das normas internacionais de relato financeiro novas e revistas

Normas, Alterações e Interpretações emitidas mas ainda não aplicadas
À data de autorização das presentes demonstrações financeiras, várias Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) 
publicadas pelo IASB ainda não eram aplicáveis e não foram tomadas em consideração na sua elaboração. Segue-se uma 
breve análise das novas normas que deverão ser relevantes para o Banco:

NIRF 15: Receitas de Contratos com Clientes
A NIRF 15 foi publicada em Maio de 2014 para aplicação em períodos de relato anuais a partir de 1 de Janeiro de 2018. 
A norma especifica como e quando as entidades devem reconhecer as receitas de contratos com clientes, bem como a sua 
divulgação obrigatória, nas demonstrações financeiras. A norma apresenta um modelo simples, de cinco etapas e baseado 
em princípios, para aplicação a todos os contratos com clientes. 
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O Fundo determinou que a norma não é aplicável às suas operações, uma vez que os seus contratos com os clientes são 
contabilizados nos termos da NIRF 9.

NIRF 9: Instrumentos Financeiros
O Fundo já adoptou a fase 1 da NIRF 9, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2011. A fase 2, que é a versão final da NIRF 9, 
foi publicada em 24 de Julho de 2014 e é aplicável por períodos anuais a partir de 1 de Janeiro de 2018. As revisões na fase final 
desta norma introduzem uma terceira categoria de classificação e mensuração dos activos financeiros, nomeadamente, do justo 
valor através de outros rendimentos globais, algumas revisões da contabilidade de cobertura e a substituição do modelo de perdas 
incorridas da NIRF 39 pelo modelo de imparidades por perdas de crédito. A normal final inclui ainda as orientações relativas aos 
passivos financeiros, tal como emitidas anteriormente para o efeito, de que não há lugar a qualquer reclassificação subsequente, 
como lucros ou perdas, dos ganhos ou perdas realizados reconhecidos em «crédito próprio» por outros rendimentos globais.

O Fundo iniciou um programa de implementação da NIRF 9, que se prevê estar concluído até o final de 2017. O Fundo continua 
a avaliar o impacto que a adopção terá sobre sua posição financeira e desempenho e irá quantificar o impacto da NIRF 9, 
quando for praticável para fornecer estimativas confiáveis.

NIRF 16: Locações
Em 13 de Janeiro de 2016, o IASB publicou a NIRF 16, «Locações», que substituem as actuais orientações sobre contabilidade 
de locação na NIC 17. A NIRF 16 é aplicável para períodos de reporte anuais a partir de 1 de Janeiro de 2019, sendo permitida 
a sua aplicação numa data anterior a esta. A nova norma implica alterações mais profundas, nomeadamente na contabilidade 
dos locatários. Nos termos da NIC 17, os locatários eram obrigados a distinguir entre uma locação financeira (elementos 
patrimoniais) e uma locação operacional (elementos extrapatrimoniais). Agora, a NIRF 16 exige que os locatários reconheçam 
os passivos de locação de forma a reflectir futuros pagamentos de locação e um «activo direito de uso» para virtualmente todos 
os contratos de locação. O IASB incluiu uma isenção facultativa para determinadas locações de curto prazo e de activos de 
baixo valor; todavia, esta isenção apenas pode ser aplicada pelos locatários.

A nova norma não afectará o Fundo. 

Nota D – Políticas e procedimentos de gestão do risco

Como descrito na Nota A, o Banco gere os recursos do Fundo em nome do Governo da Nigéria. No decurso do exercício dos 
seus deveres fiduciários, o Banco aplica políticas de gestão de risco específicas destinadas a proteger os recursos do Fundo 
através da Autoridade Geral do Banco para a Gestão de Activos e Passivos («a Autoridade ALM» - Authority on Asset and 
Liability Management). A Autoridade ALM estabelece os princípios orientadores para a gestão dos riscos do Fundo, incluindo 
o risco de taxa de juro, o risco cambial, o risco de liquidez, o risco de crédito da contraparte e o risco operacional.

Ao abrigo da Autoridade ALM, o Presidente do Banco está autorizado a aprovar e alterar as orientações operacionais mais 
detalhadas, se o considerar necessário, com base nas recomendações do Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO). 
O ALCO é o fórum de gestão mais elevado do Banco sobre questões de gestão financeira e de risco financeiro e é presidido 
pelo Vice-Presidente com o pelouro financeiro do Banco.

O ALCO reúne-se periodicamente para desenvolver a sua função de supervisão. No âmbito das suas funções, o ALCO analisa 
projecções e relatórios de gestão do risco financeiro e de tesouraria, periódicos e ad hoc, assim como aprova estratégias de 
correcção do balanço. O ALCO é apoiado por vários grupos de trabalho permanentes que reportam sobre assuntos específicos, 
incluindo o risco de taxa de juro, o risco cambial e projecções financeiras.

No fim de 2013, foi criado o cargo de Director de Riscos do Grupo, que reporta directamente ao Presidente do Banco. 

A responsabilidade operacional corrente pela implementação das políticas e directrizes do Banco em matéria de gestão do risco 
é delegada nas unidades de negócio pertinentes e o Departamento de Gestão Financeira é responsável pela monitorização da 
conformidade corrente com essas políticas e directrizes.

As secções seguintes descrevem detalhadamente a forma como cada fonte de risco é gerida pelo Fundo.
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Risco de Crédito
O risco de crédito constitui a perda financeira potencial resultante do incumprimento de um ou mais devedores/mutuários. O risco 
de crédito constitui a principal fonte de risco para o Fundo decorrente essencialmente das suas operações de concessão de crédito 
e de tesouraria e inclui o risco de crédito soberano de operações de concessão de crédito e o risco de crédito da contraparte.

1) Risco de crédito soberano
Quando o Fundo concede empréstimos a mutuários do sector público, exige geralmente uma garantia soberana completa 
ou equivalente ao Estado-membro que está a solicitar o empréstimo. Desse modo, ao proporcionar uma maior concessão 
de crédito a entidades soberanas, o Fundo expõe-se ao risco de crédito do país que inclui as perdas financeiras potenciais 
resultantes da incapacidade ou falta de vontade de um país honrar as suas obrigações para com o Fundo. O risco de crédito 
do país é gerido através de políticas financeiras e estratégias de crédito, que incluem limites de exposição individual por país 
e avaliações gerais da capacidade de endividamento. Estas incluem a avaliação do desempenho macroeconómico de cada 
país, bem como das respectivas condições sociopolíticas e das perspectivas de crescimento futuro.
 
Exposição por País nos Países Membros Mutuários
Em 31 de Dezembro de 2016, os empréstimos por liquidar do Fundo destinavam-se aos seguintes países:

(Montantes em milhares de UC) 

País

N.º de  
créditos 

concedidos*

Total  
de créditos 

concedidos*

Montante 
de créditos 
concedidos  

por contratar
Saldo Não 

Desembolsado Saldo Vincendo

% do total dos 
empréstimos 

concedidos não 
liquidados

Benim 3 9.923 - 6.000 3.923 6,82

Cabo Verde 1 142 - - 142 0,25

Camarões 1 5.015 - 4.617 398 0,69

Costa do Marfim 1 4.000 4.000 - - -

Gana 1 1.196 - - 1.196 2,08

Guiné-Bissau 1 3.475 - 3.087 388 0,67

Guiné 1 2.474 - - 2.474 4,30

Gâmbia 3 10.209 - - 10.209 17,74

Jibuti 1 391 - - 391 0,68

Libéria 2 13.612 7.060 5.138 1.414 2,46

Madagáscar 1 6.602 - 3.707 2.895 5,03

Mali 1 6.523 - 5.652 871 1,51

Maláui 2 11.664 - 7.621 4.043 7,03

Mauritânia 2 6.754 - - 6.754 11,74

Namíbia 1 552 - - 552 0,96

Níger 1 7.400 7.400 - - -

Ruanda 2 10.648 - 6.500 4.148 7,21

Seicheles 1 452 - - 452 0,79

Senegal 1 - - - - -

Serra Leoa 2 7.488 - 6.670 818 1,42

Somália** 1 865 - - 865 1,50

Suazilândia 1 3.774 - - 3.774 6,56

Tanzânia 1 269 - - 269 0,47

Togo 1 6.534 - 5.845 689 1,20

Uganda 1 10.307 - 3.866 6.441 11,19

Zâmbia 1 6.536 - 2.105 4.431 7,70

Total 35  136.805 18.460 60.808 57.537 100,00

*  Excluindo créditos concedidos totalmente reembolsados e créditos anulados.
**  País com pagamentos em atraso em 31 de Dezembro de 2016.

Podem ocorrer ligeiras diferenças nos totais devido a arredondamentos.
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Avaliação Sistemática do Risco de Crédito
Em Dezembro de 2016, o Fundo apenas concede empréstimos a mutuários do sector público e exige, geralmente, uma garantia 
soberana completa ou equivalente ao Estado-membro que está a solicitar o empréstimo.

A estrutura de gestão do risco de crédito do Fundo assenta numa avaliação sistemática do risco de crédito, utilizando uma 
escala interna uniforme de classificação de risco, que é calibrada de modo a reflectir as expectativas estatísticas de perdas 
por parte do Fundo, tal como apresentado no quadro abaixo.

Classe de risco Escala de notação revista

Classificações internacionais

AvaliaçãoS&P – Fitch Moody’s

Risco muito baixo

 1+ A+ e superior A1 e superior

Excelente 1 A A2

 1- A- A3

 2+ BBB+ Baa1

Forte 2 BBB Baa2

 2- BBB- Baa3

Risco baixo

 3+ BB+ Ba1

Bom 3 BB Ba2

 3- BB- Ba3

Risco moderado

 4+ B+ B1

Satisfatório 4
B B2

 4-

 5+
B- B3  Aceitável

 5

Risco elevado 

 5-
CCC+ Caa1 Marginal

 6+

 6
CCC Caa2 Atenção especial

 6-

Risco muito elevado

 7
CCC- Caa3 Abaixo do padrão

 8

 9 CC Ca Duvidoso

10 C C  Perda

Estas notações de rating de risco de crédito soberanas provêm de uma avaliação baseada em cinco indicadores de risco que 
incluem o desempenho macroeconómico, a sustentabilidade da dívida, os factores sociopolíticos, o ambiente empresarial 
e o desempenho da carteira do Fundo. Estes cinco indicadores de risco são combinados com vista a obter um índice combinado 
de risco soberano dos países e são, seguidamente, convertidos em notações separadas de «rating» de risco de crédito de países. 
Estas notações de risco em função do país são validadas face às notações médias de risco de países elaboradas por agências 
acreditadas e por outros organismos internacionais especializados. O Comité de Risco de Crédito analisa trimestralmente as 
notações dos países, com vista a assegurar a conformidade com os limites de exposição por país e com as alterações das 
condições de risco de crédito dos países, e a aprovar eventuais alterações das provisões para perdas.

Monitorização do Risco da Carteira
É política do Fundo que, se um pagamento de capital, juros ou outros encargos, se atrasar 30 dias, nenhum novo empréstimo 
a esse país, ou a qualquer mutuário do sector público desse país, será apresentado ao Conselho de Administração para 
aprovação, nem qualquer empréstimo previamente aprovado será assinado, até que todos os montantes atrasados estejam 
regularizados. Além disso, para tais países, os desembolsos de todos os empréstimos a esse país mutuário, ou por ele 
garantidos, são suspensos até que todos os montantes em dívida tenham sido pagos.

2) Risco de crédito da contraparte
O risco de crédito da contraparte constitui a perda financeira potencial resultante do incumprimento das respectivas obrigações 
por uma contraparte. O Fundo utiliza diversos instrumentos financeiros para gerir a sua exposição às flutuações nas taxas de juro 
e de câmbio e para investir os seus recursos líquidos antes dos desembolsos. Todos esses instrumentos financeiros envolvem, 
em graus diversos, o risco de a contraparte na transacção ser incapaz de cumprir as suas obrigações para com o Fundo.
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Em virtude da natureza da actividade do Fundo, não é possível eliminar completamente o risco de crédito da contraparte. No 
entanto, o Fundo minimiza este risco, executando transacções num quadro prudencial de contrapartes aprovadas, padrões 
mínimos de notação de crédito, limites à exposição a contrapartes e medidas de redução do risco de crédito da contraparte. 
As contrapartes são obrigadas a cumprir os requisitos mínimos do Fundo em termos de notação de crédito e são aprovadas 
pelo Vice-Presidente do Banco responsável pela área das Finanças. É necessária a aprovação do ALCO para contrapartes 
classificadas abaixo dos requisitos mínimos de notação.

O quadro seguinte apresenta de forma detalhada as notações de crédito mínimas para as contrapartes de investimento 
autorizadas:

Maturidade

6 meses 1 ano 5 anos 10 anos 15 anos 30 anos

Estado A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Organismos do Estado e entidades supranacionais A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Bancos A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Sociedades, incluindo instituições financeiras não bancárias A/A2 AA-/Aa3 AAA/Aaa

Títulos Garantidos por Créditos Hipotecários (MBS) /  
 Títulos Garantidos por Activos (ABS)

AAA
Maturidade legal máxima de 50 anos para ABS/MBS com a garantia subjacente proveniente do 
Reino Unido e maturidade legal máxima de 40 anos para os restantes ABS/MBS elegíveis. A vida 
média ponderada máxima de todos os ABS/MBS na data de aquisição não pode exceder 5 anos.

O Fundo também investe em fundos mutualistas do mercado monetário com uma notação de risco mínima de AA-/Aa3.

Para além destes requisitos mínimos de notação, o Fundo opera numa estrutura de limites à exposição, baseada na notação 
de «rating» de crédito e na dimensão da contraparte, sujeita a um máximo de 10% da liquidez total do Fundo para com 
uma única contraparte. As exposições ao crédito de cada contraparte são agregadas em todos os instrumentos, através da 
metodologia da potencial futura exposição do Banco de Pagamentos Internacionais (Bank for International Settlements – BIS) 
e monitorizadas regularmente face aos limites de crédito do Fundo, após a consideração dos benefícios de qualquer garantia.

Tal como indicado no quadro seguinte, a exposição potencial estimada ao risco de crédito de contraparte das carteiras de 
investimento continua a ser predominantemente de classe AA- ou superior:

Perfil do risco de crédito das carteiras de investimentos e derivados

AAA AA+ a AA- A+ e inferior

2016 66% 23% 11%

2015 19% 68% 13%

2014 19% 78% 3%

2013 50% 44% 6%

2012 63% 19% 18%

2011 50% 23% 27%

Risco de Liquidez
O risco de liquidez constitui a perda potencial resultante de uma liquidez insuficiente para satisfazer atempadamente as 
necessidades de fluxos de caixa. A fim de minimizar o risco de liquidez, a política de gestão de investimentos do Fundo assegura 
a existência de activos líquidos suficientes para cumprir as suas obrigações de desembolso.

Risco Cambial
O risco cambial constitui a perda potencial resultante de movimentações adversas das taxas de câmbio estrangeiras no 
mercado. O Fundo gere o seu risco cambial através da detenção de todos os seus investimentos e empréstimos concedidos 
em dólares americanos, a moeda em que são denominados os recursos do Fundo.

Risco de Taxa de Juro
O Fundo está exposto a um risco de taxa de juro baseado no justo valor relativamente à sua carteira de empréstimos concedidos 
e investimentos. Todos os empréstimos do Fundo estão sujeitos a taxas de juro fixas. Os investimentos são geridos face à 
média mensal da LIBOR a três meses com vista a gerir com prudência os recursos disponíveis. O risco de redefinição das 
taxas não é considerado significativo em comparação com os recursos de capital próprio do Fundo e, como tal, não é coberto.
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Em Dezembro de 2016, o Fundo possuía 60,81 milhões de UC em empréstimos que tinham sido autorizados, mas ainda não 
desembolsados (2015: 71,79 milhões de UC). A taxa de juro sobre estes empréstimos não desembolsados foi fixada entre 
2% e 4% ao ano.

As posições do risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 eram as seguintes:

Posição do Risco de Taxa de Juro em 31 de Dezembro de 2016

(milhares de UC)

Um ano 
ou menos

Mais de 
um ano e 
menos de 
dois anos

Mais de 
dois anos e 

menos de 
três anos

Mais de 
três anos e 

menos de 
quatro anos

Mais de 
quatro anos 
e menos de 
cinco anos

Mais de 
cinco anos

Fundos  
que não 

pagam juros Total

Activos  

Caixa 5.384 - - - - - - 5.384

Investimentos 58.674 53.060 16.080 - - 51 - 127.865

Devedores 1.790 - - - - - - 1.790

Créditos concedidos 4.670 3.300 3.610 3.800 3.760 38.397 (142) 57.395

70.518 56.360 19.690 3.800 3.760 38.448 (142) 192.434

Passivos 

Credores (15.641) - - - - - - (15.641)

Posição do Risco de Taxa de Juro 
em 31 de Dezembro de 2016* 54.877 56.360 19.690 3.800 3.760 38.448 (142) 176.793

* A posição do risco de taxa de juro representa 
o capital próprio.

Posição do Risco de Taxa de Juro em 31 de Dezembro de 2015

(milhares de UC)

Um ano 
ou menos

Mais de 
um ano e 
menos de 
dois anos

Mais de 
dois anos e 

menos de 
três anos

Mais de 
três anos e 

menos de 
quatro anos

Mais de 
quatro anos 
e menos de 
cinco anos

Mais de 
cinco anos

Fundos  
que não 

pagam juros Total

Activos  

Caixa 5.053 - - - - - - 5.053

Investimentos 87.675 21.760 4.292 1.436 - 61 - 115.224

Devedores 1.478 - - - - - - 1.478

Créditos concedidos 4.981 3.680 3.190 3.310 3.260 30.482 (138) 48.765

99.187 25.440 7.482 4.746 3.260 30.543 (138) 170.520

Passivos 

Credores (644) - - - - - - (644)

Posição do risco de taxa de juro em 
31 de Dezembro de 2015* 98.543 25.440 7.482 4.746 3.260 30.543 (138) 169.876

* A posição do risco de taxa de juro representa 
o capital próprio.

Análise da Sensibilidade da Taxa de Juro e de Câmbio
O Fundo detém todos os seus investimentos e empréstimos concedidos em dólares americanos e, assim, está apenas exposto 
ao ajustamento da conversão, pois os activos do Fundo são reportados em UC para fins de demonstrações financeiras. Qualquer 
alteração da taxa de câmbio de UC/USD teria um impacto de aproximadamente 43% nestes valores reportados.

Os movimentos nas taxas de juro têm impacto sobre o justo valor reportado da carteira de investimentos comerciais. O quadro 
abaixo mostra o efeito de um movimento paralelo da curva de rendimentos de +/-100 pontos base na carteira em 31 de Dezembro 
de 2016 e de 2015, respectivamente.
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(milhares de UC)

+100 pontos base -100 pontos base

2016 2015 2016 2015 

(Perdas)/Ganhos em investimentos inscritos pelo justo valor (367) (261) 368 262

Nota E – Activos e passivos financeiros

Os quadros que se seguem apresentam a classificação para cada classe de activos e passivos financeiros, assim como 
os respectivos justos valores:

Análise dos Activos e Passivos Financeiros por Base de Medida

(milhares de UC)

Activos e passivos financeiros como 
lucros ou perdas

Activos  
e passivos 

financeiros pelo 
custo amortizado

Valor  
contabilístico  

total
Justo  
Valor31 de Dezembro de 2016

Obrigatoriamente  
pelo justo valor

Inscritos  
pelo justo valor

Devido por bancos - - 5.384 5.384 5.384

Investimentos em títulos do tesouro 127.865 - - 127.865 127.865

Devedores - - 1.790 1.790 1.790

Créditos concedidos - - 57.395 57.395 52.589

Total de activos financeiros 127.865 - 64.569 192.434 187.628

Passivos - - 15.641 15.641 15.641

Total de passivos financeiros - - 15.641 15.641 15.641

(milhares de UC)

Activos e passivos financeiros como 
lucros ou perdas

Activos  
e passivos 

financeiros pelo 
custo amortizado

Valor  
contabilístico  

total
Justo  
Valor31 de Dezembro de 2015

Obrigatoriamente  
pelo justo valor

Inscritos  
pelo justo valor

Devido por bancos - - 5.053 5.053 5.053

Investimentos em títulos do tesouro 115.224 - - 115.224 115.224

Devedores - - 1.478 1.478 1.478

Créditos concedidos - - 48.765 48.765 48.505

Total de activos financeiros 115.224 - 55.296 170.520 170.260

Passivos - - 644 644 644

Total de passivos financeiros - - 644 644 644

Nota F — Investimentos

No âmbito da sua estratégia de gestão da carteira, o Fundo investe em obrigações do Estado e de agências, depósitos a prazo 
e títulos garantidos por activos.

Relativamente às obrigações do Estado e de agências com uma maturidade final superior a um ano, o Fundo apenas pode 
investir em obrigações de contrapartes com uma notação de crédito mínima de AA-, emitidas ou garantidas incondicionalmente 
pelos governos de países membros do Banco ou outras entidades oficiais. No caso dos títulos garantidos por activos, o Fundo 
apenas pode investir em títulos com uma notação de crédito de AAA. Os investimentos em instrumentos do mercado monetário 
estão limitados a instrumentos com maturidades não superiores a um ano e uma notação de crédito mínima de A.

Em 31 de Dezembro de 2016, todos os investimentos do Fundo encontravam-se detidos pelo justo valor como lucros ou perdas.

Os investimentos do Fundo realizados no FVTPL em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 estão resumidos abaixo:



Fundo Fiduciário da Nigéria

148

(milhares de UC)

2016 2015

Depósitos a prazo 16.184 17.490

Títulos garantidos por activos 51 61

Obrigações do Estado e de agências 111.630 85.465

Obrigações emitidas por empresas - 12.208

Total 127.865 115.224

O quadro abaixo classifica os investimentos do Fundo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 em três níveis, que reflectem 
a relativa fiabilidade das bases de mensuração, sendo o nível 1 o mais fiável.

(milhares de UC)

Preços cotados nos 
mercados activos para 
o mesmo instrumento

Técnicas de avaliação em 
que todos os elementos 

significativos se baseiam 
em dados de mercado 

observáveis

Técnicas de avaliação em 
que algumas informações 

significativas utilizadas 
não se baseiam em dados 
observáveis nos mercados Total

 (Nível 1) (Nível 2) (Nível 3)

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Depósitos a prazo 16.184 17.490 - - - - 16.184 17.490

Títulos garantidos por activos - - - - 51 61 51 61

Obrigações do Estado 
e de agências 111.630 85.465 - - - - 111.630 85.465

Obrigações emitidas 
por empresas

- - - 12.208 - - - 12.208

Total 127.814 102.955 - 12.208 51 61 127.865 115.224

O justo valor dos instrumentos financeiros medido com recurso a técnicas de avaliação sem elementos significativos provenientes 
de dados de mercado observáveis (hierarquia de nível 3) em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 está distribuído da seguinte 
forma:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo em 1 de Janeiro 61 323

Perdas reconhecidas na demonstração de resultados (11) (30)

Compras, títulos e liquidações (líquidas) - (236)

Ajustamentos da conversão cambial 1 4

Saldo em 31 de Dezembro 51 61

A estrutura de maturidade contratual dos investimentos do Fundo em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 era a seguinte:

(milhares de UC)

2016 2015

Um ano ou menos 58.674 87.675

Mais de um ano e menos de dois anos 53.060 21.760

Mais de dois anos e menos de três anos 16.080 4.292

Mais de três anos e menos de quatro anos - 1.436

Mais de quatro anos e menos de cinco anos - -

Mais de cinco anos 51 61

Total 127.865 115.224

O saldo teórico dos investimentos em 31 de Dezembro de 2016 era de 127,87 milhões de UC (2015: 115,22 milhões de UC), 
sendo o rendimento médio de 0,85% (2015: 0,32%).
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Nota G — Empréstimos

Os empréstimos concedidos antes de 22 de Setembro de 2003 estão sujeitos a uma taxa de juro de 4% sobre o saldo vincendo. 
A partir de 22 de Setembro de 2003, nos termos da resolução B/BG/2003/11 do Conselho de Governadores, de 3 de Junho de 
2003, e do acordo protocolar celebrado entre o Governo da Nigéria e o Banco, datado de 22 de Setembro de 2003, a taxa de juro 
dos empréstimos foi alterada, passando de uma taxa fixa de 4% ao ano para uma taxa variável entre 2% e 4% (inclusive) ao ano sobre 
o saldo vincendo e futuros empréstimos não desembolsados. Além disso, é devida uma comissão de 0,75% sobre os montantes 
não desembolsados 120 dias após a assinatura do empréstimo. Os empréstimos aprovados antes da prorrogação do Acordo são 
concedidos por um período máximo de vinte e cinco anos, incluindo períodos de carência que podem ir até cinco anos.

Após a prorrogação do Acordo em Abril de 2008, as condições de empréstimo do FFN foram novamente alteradas em 
consonância com as condições de financiamento especificadas nas directrizes operacionais do Fundo, aprovadas nos termos 
da Resolução ADB/BD/WP/2008/196 do Conselho de Administração, de 2 de Dezembro de 2008, que estipulava que os 
recursos do Fundo passariam a ser mobilizados de acordo com as três seguintes opções:

(1) As condições de financiamento para a primeira opção incluem: (i) sem cobrança de juros sobre créditos FFN; (ii) uma taxa 
de serviço de 0,75% ao ano sobre os saldos em dívida; (iii) uma comissão de imobilização de 0,5% ao ano sobre montantes 
autorizados não desembolsados; e (iv) um prazo de reembolso a 20 anos, incluindo um período de carência de 7 anos.

(2) As condições de financiamento para a segunda opção incluem: (i) sem cobrança de juros sobre créditos FFN; (ii) uma taxa 
de serviço de 0,75% ao ano sobre os saldos em dívida; (iii) uma comissão de imobilização de 0,5% ao ano sobre montantes 
autorizados não desembolsados; e (iv) um prazo de reembolso a 15 anos, incluindo um período de carência de 5 anos.

(3) As condições de financiamento para a terceira opção são idênticas às condições relativas aos créditos concedidos pelo 
BAD para o sector privado, tomando em consideração o disposto na análise de risco do projecto.

Para todas as opções acima indicadas, o período de carência tem início na data de assinatura do acordo de financiamento ou 
na data acordada pelos co-financiadores, no caso de projectos co-financiados.

Nas operações do sector privado, será cobrada uma comissão de manutenção de 0,75% ao ano sobre os saldos não 
desembolsados a partir de 120 dias após a assinatura do contrato de crédito.

O FFN providenciará financiamento para suprir as necessidades dos seus mutuários.

Limites de crédito
A fim de promover uma cobertura mais alargada dos recursos do FFN, a utilização será sujeita a um limite para cada operação. 
Para as operações dos sectores público e privado, será aplicado um limite de 10 milhões de dólares americanos para cada 
projecto. As propostas de projecto de valor superior a 10 milhões de dólares americanos poderão ser consideradas mediante 
justificação bem fundamentada. Serão neste caso sujeitas a uma análise apropriada em função das recomendações formuladas 
nas análises intercalares do FFN.

Nos termos dos regulamentos do Fundo aplicáveis a empréstimos, estes deverão ser expressos em UC e reembolsados na moeda 
de desembolso. Em 31 de Dezembro de 2016, todos os empréstimos desembolsados eram reembolsáveis em dólares americanos.

A estrutura de maturidade contratual dos créditos concedidos vincendos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 era a seguinte:

(Montantes em milhões de UC)

2016 2015

Períodos Montante % Montante %

Um ano ou menos 4,67 8,12 4,98 10,18

Mais de um ano e menos de dois anos 3,30 5,74 3,68 7,53

Mais de dois anos e menos de três anos 3,61 6,27 3,19 6,52

Mais de três anos e menos de quatro anos 3,80 6,60 3,31 6,77

Mais de quatro anos e menos de cinco anos 3,76 6,53 3,26 6,67

Mais de cinco anos 38,40 66,74 30,48 62,33

Total 57,54 100,00 48,90 100,00



Fundo Fiduciário da Nigéria

150

O rendimento ponderado médio dos juros dos empréstimos por liquidar no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 foi 
de 2,59% (2015: 3,21%).

Os mutuários podem pagar antecipadamente os empréstimos, nos termos estipulados no contrato de empréstimo.

Provisões para Imparidades do Capital dos Créditos e dos Encargos a Receber
Em 31 de Dezembro de 2016, os empréstimos concedidos a certos países mutuários, ou por estes garantidos, com um saldo de 
capital agregado de 0,87 milhões de UC, dos quais 0,87 milhões de UC se encontravam vencidos, foram considerados com imparidade.

Os montantes brutos de empréstimos e encargos a receber, com imparidade, e as correspondentes provisões para imparidade 
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo vincendo sobre créditos em imparidade 865 840

Menos: provisão acumulada para imparidades (142) (138)

Saldo líquido sobre créditos em imparidade 723 702

Encargos a receber e rendimento acumulado de empréstimos em imparidade 1.183 1.122

Menos: provisão acumulada para imparidades (622) (599)

Encargos líquidos a receber e rendimento acumulado de empréstimos em imparidade 561 523

Os movimentos das provisões acumuladas para imparidade do capital de empréstimos nos exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2016 e de 2015 eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo em 1 de Janeiro 138 155

Provisões para imparidades do capital de créditos no exercício - (24)

Efeitos de conversão 4 7

Saldo em 31 de Dezembro 142 138

Os movimentos das provisões acumuladas para imparidade dos juros e encargos a receber de empréstimos nos exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo em 1 de Janeiro 599 573

Provisões para imparidades dos encargos de créditos no exercício 9 7

Efeitos de conversão 14 19

Saldo em 31 de Dezembro 622 599

Justo Valor dos Créditos Concedidos

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os justos valores inscritos e estimados dos créditos concedidos vincendos eram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Valor  
contabilístico

Valor Justo  
Estimado 

Valor  
contabilístico

Valor Justo  
Estimado 

Saldo dos empréstimos em 31 de Dezembro 57.537 52.589 48.903 48.505

Provisões acumuladas para imparidades dos empréstimos (142) - (138) -

Saldo líquido 57.395 52.589 48.765 48.505
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Nota H — Capital próprio

O capital próprio é composto pelo capital do Fundo, pelas reservas e os resultados não distribuídos e pelo ajustamento 
acumulado da conversão cambial. Seguem-se mais detalhes sobre o mesmo:

Capital do Fundo
O capital inicial do Fundo era de 50 milhões de nairas, a pagar em duas prestações iguais de 25 milhões de nairas cada, em 
moedas livremente convertíveis. A primeira prestação, equivalente a 39,90 milhões de dólares americanos, foi recebida pelo 
Banco a 14 de Julho de 1976 e a segunda prestação, equivalente a 39,61 milhões de dólares americanos, foi recebida a 1 de 
Fevereiro de 1977.

Durante o mês de Maio de 1981, a República Federal da Nigéria anunciou a reconstituição do Fundo com 50 milhões de 
nairas. A primeira prestação de 35 milhões de nairas, equivalente a 52,29 milhões de dólares americanos, foi recebida em 
7 de Outubro de 1981. A segunda prestação de 8 milhões de nairas, equivalente a 10,87 milhões de dólares americanos, foi 
recebida em 4 de Maio de 1984. A terceira prestação de 7 milhões de nairas, equivalente a 7,38 milhões de dólares americanos, 
foi recebida em 13 de Setembro de 1985.

A 14 de Junho de 2006, na sequência de um pedido do Governo da Nigéria, foi efectuado um pagamento no valor de 200 milhões 
de dólares americanos (135,71 milhões de UC) ao Governo da Nigéria com os recursos do Fundo.

Um segundo pedido de saque no valor de 200 milhões de dólares americanos (129,04 milhões de UC) foi pago ao Governo 
da Nigéria em Julho de 2009.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, o Governo da República Federal da Nigéria autorizou o saque 
de 13 milhões de dólares americanos (8,41 milhões de UC) das reservas para liquidação do seu compromisso respeitante 
à liquidação da dívida vencida da Libéria no âmbito do mecanismo de liquidação de dívida de Países Pós-Conflito, coordenado 
internacionalmente.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, na sequência de um pedido do Governo da Nigéria datado de 13 de Maio 
de 2015, foi efectuado um saque no valor de 10 milhões de dólares americanos (7,14 milhões de UC) dos recursos do Fundo 
e pago ao Governo da Nigéria.

Reservas incluindo Resultados Não Distribuídos

Resultados Não Distribuídos
Lucros acumulados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 foi a seguinte:

(milhares de UC)

Saldo em 1 de Janeiro de 2015 146.347

Liquidação de Dívidas Vencidas da Libéria (7.135)

Rendimento líquido do exercício 1.240

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 e 1 de Janeiro de 2016 140.452

Rendimento líquido do exercício actual 1.758

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 142.210

O Conselho de Governadores do Banco aprovou a transferência de uma parte do rendimento anual do Fundo para o grupo 
de Países Pobres Muito Endividados (PPME). As transferências de rendimento aprovadas pelo Conselho de Governadores 
são consideradas como encargos na demonstração de resultados do ano em que essas transferências foram aprovadas. 
Antes de 2006, as transferências de rendimentos aprovadas pelo Conselho de Governadores eram consideradas como uma 
redução dos resultados não distribuídos. As aprovações nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 foram 
de 0,14 milhões de UC e de 0,15 milhões de UC, respectivamente.
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Ajustamentos Acumulados da Conversão Cambial
Ajustes acumulados de conversão cambial em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 foram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Saldo em 1 de Janeiro 99.162 106.656

Movimentos durante o ano (5.159) (7.494)

Saldo em 31 de Dezembro 94.003 99.162

Nota I — Rendimentos

Juros e Encargos de Empréstimos Concedidos
Os juros e encargos de empréstimos concedidos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 foram os seguintes:

(milhares de UC)

2016 2015

Rendimento em juros sobre créditos concedidos sem imparidades 1.007 1.072

Rendimento em juros sobre créditos concedidos com imparidades 33 33

Taxas de compromisso 325 352

Total 1.365 1.457

Rendimento de Investimentos
O rendimento de investimentos para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 foi o seguinte:

(milhares de UC)

2016 2015

Rendimento em juros 905 507

Perdas realizadas e não realizadas inscritas pelo justo valor 85 (142)

Total 990 365

Nota J — Despesas administrativas

Nos termos do Acordo que institui o FFN, o Fundo pagará ao Banco as despesas incorridas na gestão do Fundo da seguinte forma:

a)  Custos individualmente identificáveis incorridos pelo Banco a favor do Fundo; e
 
b)  Custos indirectos incorridos pelo Banco na gestão do Fundo. 

No entanto, o pagamento anual das despesas supramencionadas incorridas pelo Banco não poderá ultrapassar 20% do 
rendimento bruto do Fundo em cada período. A fórmula de partilha de custos administrativos poderá ser periodicamente 
revista por mútuo acordo.

O montante de 0,47 milhões de UC cobrado relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 (2015: 0,36 milhões 
de UC) representa a parte do Fundo relativa às despesas do Grupo do Banco.

Nota K — Entidades terceiras

O Fundo Fiduciário da Nigéria é gerido pelo Banco Africano de Desenvolvimento. O BAD é responsável pela condução das 
operações gerais do FFN com base nos termos do Acordo, em consulta com o Governo da Nigéria. O FFN utiliza os escritórios, 
o pessoal, a organização, os serviços e as instalações do Banco e reembolsa este último pela sua quota dos custos dessas 
instalações, com base numa fórmula de partilha de custos mutuamente acordada (consultar Nota J). Em 31 de Dezembro 
de 2016, o montante em dívida em relação à quota de despesas administrativas do Fundo era de 0,04 milhões de UC (2015: 
0,05 milhões de UC) e foi incluído na rubrica «Credores» do balanço.
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Nota L — Relato por segmentos

O Fundo tem como objectivo conceder empréstimos, para efeitos de desenvolvimento, aos países membros regionais do 
BAD com menos recursos. Os produtos e serviços do Fundo são similares e estão estruturados e distribuídos de uma forma 
razoavelmente uniforme entre os mutuários. A Administração concluiu que o Fundo tem apenas um segmento a reportar, em 
conformidade com a NIRF 8.

Os produtos e serviços de que derivam as receitas do Fundo são principalmente empréstimos a países membros regionais do 
BAD e investimentos em títulos do tesouro. 

As receitas externas referentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 estão distribuídas da seguinte forma:

(milhares de UC)

2016 2015

Juros e encargos de empréstimos concedidos com garantia soberana 1.365 1.457

Rendimento de investimentos em títulos do tesouro 990 365

Receita externa total 2.355 1.822

Para efeitos de gestão interna, as actividades de desenvolvimento do Fundo estão divididas em cinco sub-regiões do continente 
africano, nomeadamente: África Central, África Oriental, África Setentrional, África Austral e África Ocidental. Os investimentos 
em títulos do tesouro são efectuados sobretudo fora do continente africano e, como tal, não se encontram incluídos no quadro 
abaixo. A apresentação das informações com base nas áreas geográficas acima indicadas distribui os rendimentos pela 
localização dos clientes. O Fundo utiliza os escritórios, o pessoal, a organização, os serviços e as instalações do BAD, pelo 
que não possui activos fixos.

As informações geográficas sobre o rendimento de empréstimos para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 
e de 2015 são as seguintes:

(milhares de UC)

África  
Central

África  
Oriental

África 
Setentrional África Austral

África 
Ocidental

Multi- 
nacional Total

2016

Rendimento de créditos concedidos 25 252 137 301 602 48 1.365

2015

Rendimento de créditos concedidos 25 271 149 313 608 91 1.457

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, não se verificaram rendimentos derivados de transacções com clientes 
externos individuais de montante equivalente a 10% ou mais dos rendimentos do Fundo.

Nota M — Aprovação das demonstrações financeiras

Em 29 de Março de 2017, o Conselho de Administração do Banco autorizou o envio das presentes demonstrações financeiras 
ao Conselho de Governadores. As demonstrações financeiras deverão ser aprovadas pelo Conselho de Governadores do 
Banco Africano de Desenvolvimento na sua assembleia anual, em Maio de 2017.
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Relatório dos Auditores Independentes sobre o Fundo Fiduciário da Nigéria destinado 
ao Conselho de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento

Exercício findo a 31 de Dezembro de 2016

Parecer
Auditámos as demonstrações financeiras em anexo referentes ao Fundo Fiduciário da Nigéria («o Fundo»), que 
consistem no balanço à data de 31 Dezembro 2016 e na demonstração de resultados, na demonstração do rendimento 
global, na demonstração das alterações do capital próprio e na demonstração dos fluxos de caixa referentes ao 
exercício findo nessa data, bem como num resumo das normas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas, 
tal como está definido nas notas A a M. 

Na nossa opinião, as demonstrações financeiras em anexo apresentam, de forma apropriada e em todos os aspectos 
materiais, a situação financeira do Fundo à data de 31 de Dezembro de 2016, bem como o seu desempenho financeiro 
e os seus fluxos de caixa relativos ao exercício findo nessa data, em conformidade com as Normas Internacionais 
de Relato Financeiro (NIRF). 

Base para Opinião
A nossa auditoria foi realizada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. As nossas responsabilidades 
sob esses padrões estão descritas na secção   Responsabilidades dos Auditores para a Auditoria das Demonstrações 
Financeiras  do nosso relatório. Somos independentes do Fundo em conformidade com as exigências éticas que são 
relevantes para a nossa auditoria das demonstrações financeiras com base em Normas Internacionais de Auditoria, 
e temos cumprido as nossas outras responsabilidades éticas de acordo com esses requisitos. Acreditamos que as 
evidências de auditoria que obtivemos são suficientes e adequadas para fundamentarmos o nosso parecer.

Questões-chave de Auditoria
As questões de auditoria chave são os assuntos que, de acordo com o nosso parecer profissional, eram mais importantes 
na nossa auditoria das demonstrações financeiras do período corrente. Estas questões foram abordadas no contexto 
da nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação da nossa opinião sobre as mesmas, 
e não emitimos um parecer específico sobre estas matérias. 

Imparidade de empréstimos
Consulte a nota G das demonstrações financeiras
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A questão de auditoria chave
A imparidade de empréstimos é estimada pela administração por meio do exercício de julgamento e a utilização 
de pressupostos subjectivos.

Devido à importância dos empréstimos e à incerteza das estimativas relacionadas, esta é considerada uma questão 
de auditoria chave.

Como o assunto foi abordado na nossa auditoria
Avaliamos o processo de monitorização do risco de crédito do Fundo. Inspeccionamos a documentação do risco 
de crédito trimestral aprovada pela Comissão de Risco de Crédito do Fundo, para avaliar se o risco de crédito 
é controlado de forma adequada.

Avaliação dos activos financeiros e investimentos
Consulte a nota E e F das demonstrações financeiras

A questão de auditoria chave
A determinação do valor dos instrumentos financeiros ao justo valor e da sua possível imparidade requer a aplicação 
de técnicas de avaliação que muitas vezes envolvem o exercício de julgamento pela administração e a utilização 
de pressupostos e estimativas.

Devido à importância desses instrumentos financeiros e à incerteza das estimativas relacionadas, esta é considerada 
uma questão de auditoria chave.

Como o assunto foi abordado na nossa auditoria
Nós avaliamos o processo do Fundo relacionado com a metodologia implementada pelo Fundo para verificar os 
preços de mercado em mercados líquidos ou modelo de avaliação justo.

Foram comparados os valores justos de mercado dos títulos a preços de mercado disponíveis e foi avaliada a sua 
classificação de acordo com os três níveis de valor justo no final do exercício.

Outras Informações
A administração é responsável pelas outras informações. As outras informações compreendem a informação incluída 
no Relatório Anual do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, mas não incluem as demonstrações financeiras 
e relatório dos nossos auditores sobre os mesmos.

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não cobre as outras informações e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de garantia.

Em consonância com a nossa auditoria das demonstrações financeiras, a nossa responsabilidade é a de ler as outras 
informações e, ao fazê-lo, considerar se estas são materialmente incompatíveis com as demonstrações financeiras 
ou com os nossos conhecimentos obtidos na auditoria, ou pareçam ser, de outra forma, materialmente declaradas 
de forma incorrecta. Se, com base no trabalho que realizamos, concluirmos que há uma distorção relevante destas 
outras informações, somos obrigados a comunicar este facto. Não temos nada a relatar a este respeito.

Fundo Fiduciário da Nigéria
Relatório dos Auditores Independentes sobre o Fundo Fiduciário  

da Nigéria destinado ao Conselho de Governadores  
do Banco Africano de Desenvolvimento
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Responsabilidades da Administração e dos Responsáveis   pela Governança em relação às Demonstrações Financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as NIRF, e pelo controlo interno que a mesma determinou como necessário para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorções, independentemente de terem sido causadas por fraude ou erro. 

Na preparação das demonstrações financeiras, a administração é responsável por avaliar a capacidade do Fundo para 
continuar a sua actividade, revelando, conforme o caso, questões relacionadas com a continuidade das operações 
e utilizando o pressuposto da continuidade da contabilidade a menos que a administração pretenda liquidar o Fundo 
ou cessar operações, ou não tenha alternativa realista senão fazê-lo.

Os responsáveis   pela governança estão encarregues de supervisionar o processo de informação financeira do Fundo.

Responsabilidades dos Auditores para com a Auditoria das Demonstrações Financeiras
Os nossos objectivos são obter uma garantia razoável de que as demonstrações financeiras como um todo estão 
livres de distorções relevantes, independentemente de terem sido causadas por fraude ou erro, e emitir um 
relatório dos auditores que inclua a nossa opinião. A garantia razoável é um alto nível de segurança, mas não é uma 
garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria irá sempre detectar uma distorção 
relevante quando ela existir. As distorções podem ser causadas por fraude ou erro e são consideradas relevantes 
se, individualmente ou em conjunto, se pensa que possam influenciar razoavelmente as decisões económicas dos 
utilizadores, tendo por base estas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria em conformidade com as normas de auditoria, exercemos um julgamento profissional 
e mantemos o cepticismo profissional ao longo da auditoria. Nós também:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorções relevantes nas demonstrações financeiras, quer devido a fraude ou 
erro, elaboramos e executamos procedimentos de auditoria de resposta a esses riscos e obtemos prova de auditoria 
que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não se detectar uma 
distorção material resultante de fraude é maior do que para uma distorção resultante de erro, pois a fraude pode 
envolver colusão, falsificação, omissões intencionais, imprecisões, ou a substituição de controlos internos.

• Temos um entendimento dos controlos internos relevantes para a auditoria, de forma a conceber procedimentos 
de auditoria adaptados às circunstâncias, mas não com o objectivo de emitir um parecer sobre a eficácia do 
controlo interno da entidade. 

• Avaliamos a adequabilidade das práticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas 
e divulgações com elas relacionadas, feitas pela administração.

Fundo Fiduciário da Nigéria
Relatório dos Auditores Independentes sobre o Fundo Fiduciário  

da Nigéria destinado ao Conselho de Governadores  
do Banco Africano de Desenvolvimento
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• Apresentamos conclusões sobre a adequabilidade do uso, por parte da administração, do pressuposto da continuidade 
na contabilidade e, com base nas evidências de auditoria obtidas, sobre a existência de incertezas relevantes 
relacionadas com acontecimentos ou condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade do 
Fundo para continuar com a sua actividade. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, temos a obrigação 
de revelar no relatório dos nossos auditores, as divulgações relacionadas nas demonstrações financeiras ou, se 
tais divulgações são incorrectas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data do relatório dos nossos auditores. No entanto, eventos ou condições futuras podem 
interromper a actividade do Fundo.

• Avaliamos a sua apresentação geral, estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, 
e se as demonstrações financeiras representam as transacções e eventos subjacentes de uma forma a atingir 
uma apresentação justa.

• Comunicamos com os responsáveis   pela governança sobre, entre outros assuntos, o âmbito planeado, o momento 
da auditoria e os resultados significativos da mesma, incluindo quaisquer eventuais deficiências significativas 
no controlo interno que identificarmos durante a nossa auditoria.

Também enviamos aos responsáveis   pela governança uma declaração em como cumpriram as exigências éticas 
relevantes relativas à independência, e comunicamos todos os relacionamentos e outros assuntos que possam 
razoavelmente ter influência na nossa independência e, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos comunicados com os responsáveis   pela governança, determinamos os assuntos que eram de maior 
importância na auditoria das demonstrações financeiras do período corrente e, portanto, são os assuntos principais 
de auditoria. Estas questões são descritas no nosso Relatório de Auditoria a menos que a lei ou regulamento impeça 
a divulgação pública do assunto ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinamos que um assunto 
não deve ser comunicado no nosso relatório, pois as consequências adversas em fazê-lo seriam razoavelmente 
superiores aos benefícios do interesse público dessa comunicação.

Paris La Défense, 30 de Março de 2017

KPMG S.A. 

Valéry Foussé
Sócio
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