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Situação actual e potencial da evolução do surto de COVID-19
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Surtos frequentes
Evita-se um rápido aumento nos casos. Surgem 
focos contínuos de doenças, mas são contidos 
por medidas de saúde pública

Pico Inicial
Rápido aumento nos casos, atingindo o pico 
no segundo trimestre de 2020
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2020 2021 2022

Assumindo 
vacina 
disponível  
Junho 2021

Pico Retardado
As medidas de saúde pública espalham o pico 
durante um período de tempo mais longo
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A. Cerca de 185 países contêm casos confirmados de COVID-19*

B. Crescimento acelerado do surto na Europa e EUA, com aproximadamente 1,047,000 
e 760,000 casos actuais registados, respectivamente*

C. Forte abrandamento da evolução do número de infectados na China

D. Apesar da incerteza, especialistas a nível mundial têm vindo a apontar 3 cenários 
para a evolução do surto, dependentes das medidas tomadas e do comportamento 
das comunidades

* Dados com data de referência 20-04-2020
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A pandemia COVID-19, com origem 
em Wuhan, na China, tem agora os 
maiores números de casos registados 
na Europa e nos EUA, sendo a sua 
evolução dependente das medidas 
de saúde pública e do seu cumprimento 
pela sociedade.
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Papel do Sector Bancário

No contexto da última grande crise mundial as 
instituições financeiras foram percepcionadas como parte 
do problema. Na actual crise, contudo, 
as mesmas são vistas como parte da solução. 
A adopção célere de medidas direccionadas irá permitir 
às instituições financeiras manter a sua viabilidade 
no curto prazo, e apoiar a economia a mitigar 
os principais impactos da crise.
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Desafios esperados

A curto prazo, as Instituições Financeiras estarão focadas em 
capacitar equipas e sistemas para garantir a continuidade das 
funções básicas de negócio. A forma como as instituições financeiras 
responderem aos desafios desta fase será crítica para reduzir 
os potenciais impactos e criar condições para a recuperação.

Após a redução das medidas restritivas 
ao isolamento social e regresso da 
actividade económica, será crucial moldar 
os processos, tecnologias e pessoas para 
o novo “normal”, e aumentar a resiliência 
para suportar a recuperação da economia. 

0-2 meses 2+ meses Mantenha-se a par em:
Novidades PwC Angola - aqui
Angola Flash Fiscal - aqui
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Analisar…
…as oportunidades que 
surgem com a mudança 
de mentalidade no contacto 
digital com o balcão, e os 
principais impactos da crise 
na rentabilidade por 
segmento e produto

Proteger…
…as pessoas, clientes 
e solvabilidade, reduzindo 
ao mínimo as actividades 
com interacção física

Preparar…
…para desafios acrescidos, 
redução de actividade 
económica, aumento 
do cibercrime e reduções 
de produtividade Regressar… 

…ao mercado mais 
sólidas, eficientes 
e rentáveis

Responder…
…com a implementação e 
melhoria aos sistemas de suporte 
ao negócio e canais digitais, 
e no corte de ineficiências
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https://www.pwc.com/ao/pt/quem-somos.html
https://www.pwc.com/ao/pt/pwcinforfisco/flash.html
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Áreas de resposta do Sector Bancário

Negócio
Adaptar a oferta e o contacto com o cliente às condições impostas pelo isolamento 
social a curto prazo, e garantir a sustentabilidade do negócio a longo prazo, através 
da melhoria da informação de suporte à tomada de decisão e da transformação 
dos produtos e serviços oferecidos, assim como dos canais utilizados, às novas 
tendências na procura.

Pessoas
Assegurar a saúde e segurança dos colaboradores, garantindo, em simultâneo, 
a continuidade da operação através da criação das condições necessárias ao trabalho 
à distância, assim como a preparação dos colaboradores, reforçando as suas 
competências para as mudanças e desafios expectáveis no seu regresso. 

▪ Desadequação da oferta de produtos e serviços
▪ Redução do volume de operações de clientes, 

das transacções realizadas e comissões cobradas
▪ Disrupção dos canais de comunicação tradicionais
▪ Quebra global de confiança no sector

▪ Aumento da probabilidade de default de crédito 
e da imparidade a reconhecer

▪ Redução de fluxos de tesouraria com impacto 
substancial na liquidez

▪ Aumento de práticas de fraude e cibercrime
▪ Limitações tecnológicas na gestão de risco

▪ Riscos de propagação do vírus
▪ Quebra na produtividade e performance, associada 

ao trabalho remoto
▪ Dificuldades no controlo de actividades e tarefas
▪ Redução de carga de trabalho dos postos com contacto 

presencial com clientes

Problemas endereçados

Gestão de Risco
Promover uma gestão de risco diligente, associada à expansão do surto e ao seu 
potencial impacto na economia e no negócio. Aumentar a robustez do ambiente 
de controlo, através da revisão dos mecanismos para a identificação, mensuração 
e mitigação dos níveis de risco, assegurando uma postura de prudência 
e preparação para um futuro incerto.

Ao longo das próximas páginas apresentaremos exemplos de medidas 
que poderão ser implementadas para resposta aos problemas identificados...
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Negócio Medidas que podem implicar 
desenvolvimento tecnológico
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Exemplos de medidas a adoptar pelo Sector Bancário

Contacto 
com 

Cliente

1 Manter a comunicação contínua com clientes

2 Reforçar o contacto e o relacionamento 
com os bancos correspondentes

3 Reforçar a comunicação com os restantes stakeholders

4 Rever os processos de atendimento 
ao cliente nas agências

5 Reforçar o número de colaboradores 
nos call centres

6 Providenciar tutoriais telefónicos no uso de 
canais digitais para a realização de operações

1

Reforçar o investimento nos canais de comunicação não 
presenciais, reduzindo o 
tempo de resposta a solicitações de clientes 
efectuadas nestes canais
E.g. email, call centre, chats, fóruns, mobile banking.

2
Implementar soluções CRM adaptadas 
à nova realidade para melhoria da comunicação 
e relação com clientes, assim como da 
monitorização de indicadores neste âmbito

3 Fomentar a utilização de ATM’s, ao invés de agências, para 
a execução de operações não disponíveis nos canais digitais

Longo prazo
Medidas a implementar após os primeiros 2 meses

Curto prazo
Medidas a implementar no espaço de 2 meses
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Medidas que podem implicar 
desenvolvimento tecnológico

Controlo

1 Rever os orçamentos

2 Avaliar a continuidade a curto prazo de projectos 
e investimentos em curso

3 Reforçar práticas antifraude

4 Determinar protocolos de documentação 
apropriada para decisões tomadas

5 Negociar termos de pagamento com fornecedores

Oferta

1 Rever o pricing em produtos identificados como 
prioritários no contexto actual

2 Alargar o portfólio de operações disponíveis através 
de canais alternativos aos presenciais

3 Criar produtos específicos, com condições contratuais 
extraordinárias no curto prazo
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Exemplos de medidas a adoptar pelo Sector Bancário

Curto prazo
Medidas a implementar no espaço de 2 meses

Longo prazo
Medidas a implementar após os primeiros 2 meses

1 Rever a priorização de investimentos estratégicos

2 Reforçar o controlo do orçamento, 
rentabilidade e avaliação de dimensionamento

3 Rever metodologias de avaliação de rentabilidade 
(por produto, cliente e postos comerciais)

4 Reavaliar o dimensionamento e a afectação 
dos colaboradores às diferentes áreas

5 Renegociar contratos com fornecedores

1 Rever a estrutura da oferta de produtos e serviços, 
alinhando-a com as necessidades dos clientes

2
Rever a segmentação de clientes, com vertente sectorial, de 
forma a incorporar a informação disponível acerca dos impactos 
e projeções da crise em cada sector nas avaliações de clientes

3 Rever as soluções tecnológicas que suportam 
a nova oferta de produtos e serviços 

Negócio
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Longo prazo
Medidas a implementar após os primeiros 2 meses
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Exemplos de medidas a adoptar pelo Sector Bancário

Liquidez

1
Rever o plano de contingência de liquidez
i. Vender activos líquidos (e.g. OT’s)
ii. Aceder a linhas liquidez do BNA
iii. Negociar linhas de financiamento com outras instituições financeiras
iv. Intensificar o contacto com principais depositantes

2 Aumentar a periodicidade de Comités que 
tomam decisões relevantes sobre a liquidez

3 Rever os pressupostos na previsão de fluxos financeiros 
a receber no curto prazo

4 Realizar testes de esforço à liquidez imediata

Gestão de Risco

1

Desenvolver iniciativas para melhorar a liquidez 
a médio prazo
i. Rever a composição de activos e passivos com o objectivo 
de optimizar as Reservas Obrigatórias
ii. Desenvolver esforços para alienação de activos não líquidos 
e de carteiras de crédito non-performing
iii. Securitizar activos não líquidos (e.g. imóveis)

2 Rever o modelo de liquidez, de forma a incorporar 
cenários de risco como o vivido nesta crise

3 Reportar a situação de liquidez de forma proactiva, 
garantindo transparência máxima com o Regulador

4 Rever a metodologia de testes de esforço para 
o risco de liquidez

5 Incluir um buffer adicional nas métricas de apetite 
ao risco relacionadas com liquidez

Medidas que podem implicar 
desenvolvimento tecnológico

Curto prazo
Medidas a implementar no espaço de 2 meses
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Gestão de Risco

Longo prazo
Medidas a implementar após os primeiros 2 meses
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Exemplos de medidas a adoptar pelo Sector Bancário

1
Reforçar os rácios de capital e fundos próprios, 
precavendo a eventual necessidade de melhoria 
do rácio de solvabilidade

2
Identificar instrumentos alternativos para reforço 
de capital elegíveis para aumento dos fundos próprios 
regulamentares

3
Sensibilizar e avaliar a capacidade dos accionistas 
de referência para potenciais necessidades de aumento 
de capital

4 Incluir um buffer adicional no nível de tolerância interno 
definido no perfil de risco

5
Avaliar e reportar ao regulador os impactos, 
observados e potenciais, das medidas implementadas 
de apoio à economia no âmbito da pandemia

Solvabilidade

1
Realizar testes de esforço ao potencial 
aumento de imparidade, com especial ênfase 
na análise de cenários

2 Reter a distribuição de dividendos de forma provisória

3 Reduzir as exposições que ultrapassem os limites 
regulamentares

4 Optimização do cálculo de requisitos de capital
E.g. alocação optimizada de colaterais 

Medidas que podem implicar 
desenvolvimento tecnológico

Curto prazo
Medidas a implementar no espaço de 2 meses
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Gestão de Risco

Longo prazo
Medidas a implementar após os primeiros 2 meses

Medidas que podem implicar 
desenvolvimento tecnológico
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Exemplos de medidas a adoptar pelo Sector Bancário

1 Rever e optimizar os procedimentos de recuperação 
de crédito vencido

2 Rever as metodologias de perdas de imparidade

3 Ajustar o método de análise do risco de crédito 
(modelos de rating/scoring) ao impacto do surto

4 Rever as medidas de testes de esforço 
para o risco de crédito

1
Rever a composição de activos e passivos, com o objectivo 
de incorporar as novas expectativas relativamente 
à evolução das taxas de juro e de câmbio

2 Rever as medidas de testes de esforço para o risco cambial 
e risco de taxa de juro

Crédito

1
Reforçar o contacto com os clientes de crédito, 
de forma a renegociar os financiamentos em tempo 
oportuno e antes da possível entrada em default

2 Avaliar continuamente a qualidade da carteira de crédito, 
de forma a identificar atempadamente riscos de default

Mercado

1 Garantir uma posição e exposição cambial adequadas 
aos normativos do Regulador e apetite ao risco da instituição

2
Rever o modelo de negócio na gestão das carteiras 
de títulos, minimizando o impacto de oscilações 
de justo valor 

3
Realizar testes de esforço ao risco taxas de juro, 
risco taxa de câmbio e risco de justo valor 
de instrumentos financeiros

Curto prazo
Medidas a implementar no espaço de 2 meses
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Longo prazo
Medidas a implementar após os primeiros 2 meses

Operacional

1
Definir o planeamento e as regras para o 
trabalho remoto, assim como para as equipas 
a trabalhar onsite durante os meses iniciais

2

Rever e reforçar os sistemas e procedimentos 
de cibersegurança
i. Efectuar recomendações sobre práticas de phishing
e riscos de utilização de ferramentas de trabalho
ii. Efectuar exercícios de simulação de phishing
para a identificação de vulnerabilidades

3
Reforçar as equipas das funções de controlo, garantindo 
respostas mais rápidas e atempadas 
a anomalias

4 Formular protocolos de sanitização de ATM’s
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Exemplos de medidas a adoptar pelo Sector Bancário

1 Rever e formalizar os processos da instituição, 
incorporando adaptações à nova realidade

2 Digitalizar e automatizar processos (implementação 
de soluções de workflow, digital ou outras)

3 Rever os planos de continuidade de negócio

4

Melhorar as políticas e práticas de cibersegurança 
de forma contínua
i. Melhorar as políticas, práticas e rede de acessos, 
em linha com os mais recentes requisitos de segurança
ii. Implementar procedimentos rigorosos para a gestão 
do computador de trabalho, entre outros dispositivos,
e redução da possibilidade de roubo de informação

5 Automatizar o reporte e a gestão de eventos 
de risco operacional

Gestão de Risco Medidas que podem implicar 
desenvolvimento tecnológico

Curto prazo
Medidas a implementar no espaço de 2 meses
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Pessoas

Gestão de 
recursos

1 Rever o horário de trabalho temporário e o número 
de colaboradores presentes nas agências

2 Antecipar férias de colaboradores 

3 Flexibilizar os horários de trabalho e realocar 
colaboradores em função das necessidades

4 Garantir uma comunicação adequada e contínua

5 Ajustar políticas de RH face à regulação extraordinária

Capacitação

1 Efectuar formações, via e-learning, para 
adaptar as competências ao contexto actual

2 Disponibilizar ferramentas e aplicativos 
necessários ao trabalho remoto
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Exemplos de medidas a adoptar pelo Sector Bancário

1 Redefinir métricas e expectativas de performance 
face à nova realidade

2 Rever os processos de recrutamento, alinhando 
os meios disponíveis e a necessidade da instituição

3 Implementar políticas de trabalho flexível 
de forma alargada

1
Desenvolver planos de formação alinhados 
com as alterações expectáveis nos processos, 
oferta, tecnologias e realocação entre áreas

Longo prazo
Medidas a implementar após os primeiros 2 meses

Medidas que podem implicar 
desenvolvimento tecnológico

Curto prazo
Medidas a implementar no espaço de 2 meses
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Digital
Desenvolvimento dos canais digitais e mobile para melhorar 
a experiência do cliente e aumentar o sentido de proximidade.

- Contratação e gestão de produtos
- Automatização de transferências
- Gestão de aplicações
- Gestão de cartões
- E-payments

CRM
Melhoria da oferta de produtos e serviços e da interacção através 
da melhor captação, tratamento e utilização de dados de clientes.

- Receptividade a produtos e serviços
- Canais preferenciais
- Campanhas promocionais
- Detecção de tendências

Workflow
Suporte digital e aumento do controlo e eficiência operacional 
através da criação de fluxos de informação de suporte 
a processos.

- Abertura de conta
- Concessão de crédito
- Execução de operações cambiais
- Gestão de risco
- Submissão despesas
- Gestão de tickets

Cibersegurança
Implementação de políticas, processos e aplicações que garantam 
a segurança e robustez dos sistemas de informação.

- Endpoint protection
- Gestão de privilégios
- Phishing e malware
- Transferência de informação
- Acesso remoto
- Formação

Reporting
Automatização da recolha e tratamento dos dados utilizados 
no reporte regulamentar e no suporte à decisão assegurando 
qualidade.

- Solvabilidade
- Posição cambial
- Carteira e informação contabilística
- Rentabilidade da rede comercial
- Dimensionamento
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Potenciar a tecnologia na resposta à crise
Exemplos de aplicação

1

2

3

4

5
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