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Capítulo 1- Introdução 

 

O Banco da China Lda., sucursal em Luanda - BOCLB tem um modelo centralizado de gestão e 

tratamento de reclamações, o que reflete o interesse do Banco em tratar qualquer exposição dos seus 

Clientes e, de forma articulada, tomar as medidas necessárias para melhorar o seu serviço. 

A gestão das reclamações de clientes deve ser entendida como um aspeto fundamental da 

competitividade e diferenciação no mercado, com o objetivo de melhorar o nível de satisfação e retenção 

dos atuais Clientes e alcançar a captação de novos Clientes. 

A Gestão de Reclamações de Clientes está a afetar o Departamento Administrativo Geral, na Unidade 

Administrativa, que é responsável pela coordenação de todo o processo, garantindo respostas uniformes aos 

clientes dentro do prazo definido, bem como identificando e abordando oportunidades de melhoria 

resultantes da análise de reclamações. 

Além disso, o quadro regulamentar, nos últimos anos, um papel importante no tratamento das 

reclamações, constante do Aviso n.º 12/2016, de 18 de julho de 2016, e instrução n.º 6/2016, de 18 de 

setembro, de Defesa do Consumidor de Produtos e Serviços Financeiros, e da Diretiva n.º 

01/DRO/DSC/2016, Relatório Estatístico das Queixas pelas Instituições Financeiras de 18 de abril de 2016. 

Na parte deste manual, cada departamento ou interventor no processo pode estipular processos internos 

adicionais para a plena eficácia de suas responsabilidades. 

. 
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Capítulo 2 - Disposições gerais 

 

Reclamação é a expressão de qualquer problema e/ou insatisfação relacionado com o Banco de China 

Lda., Filial em Luanda - BOCLB, e por sugestão qualquer proposta de melhoria, expressa por cliente ou 

não cliente, ou por quem o representa. 

As entidades institucionais têm particular importância: 

I. Entidades de supervisão (Banco Nacional de Angola (BNA) e a Bolsa de Valores de Angola 

(BODIVA)); 

II. Autoridades reguladoras (Provedoria de Justiça); 

III. Organizações de Defesa do Consumidor (INADEC), Associação Angolana dos Direitos do 

Consumidor (AADIC). 

Uma reclamação/sugestão pode ser formalizada através de services.ao@bankofchina.com mensagem  

enviada para o  e-mail complaints.ao@bankofchina.com,  e a conclusão de 

services.ao@bankofchina.com ficha de reclamação do Livro de Reclamações, por telefone ou carta dirigida 

à estrutura central de gestão e tratamento de reclamações (Departamento Administrativo) ou a qualquer 

outra estrutura do boclb, seja o destinatário desse organismo ou quem o represente. 

O tratamento da denúncia deve ser efetuado com o maior rigor e rapidez por parte dos intervenientes, 

com o objetivo de uma resposta clara, fundamentada e valiosa ao autor da denúncia que cumpra os prazos 

previstos na lei. 

Capítulo 3 - Procedimentos gerais 

 

 O Serviço Administrativo: 

I. Sistematizar os problemas, identificar áreas sensíveis e oportunidades de melhoria que decorrem 

de queixas/sugestões e submeta-os à avaliação do organismo de estrutura responsável pela 

denúncia em causa, que dará um parecer oportuno sobre a correção e/ou ajuste/melhoria a efetuar; 

 

II. Recolher dados para informação estatística a submeter mensalmente à direção sénior com ênfase 

nas seguintes informações: total de reclamações recebidas com a classificação em termos de 

matéria (novo, reabertura, acompanhamento, segmento comercial, canal de entrada); total de 

reclamações resolvidas vs t. Reclamações em curso; tempo médio de resolução de reclamações e 

entrada total de sugestões; 

 

III. Submeta o relatório de reclamações/sugestões, mensalmente, à Direção Sénior e de seis em seis 

meses à Auditoria Interna, de acordo com o Aviso n.º 12/2016, de 18 de julho, artigo 26.º; 

 

mailto:complaints.ao@bankofchina.com
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IV. Para a frente, pelo 8º dia útil de cada trimestre, ao Departamento de Supervisão Comportamental 

(CSD) do Banco Nacional de Angola (BNA), por e-mail dsc@bna.ao  (ou através da plataforma 

SSIF,  logo que tecnicamente viável) e com uma cópia ao Departamento de Conformidade, o 

mapa referente às reclamações recebidas nos termos da Diretiva n.º 01/DRO/DSC/2016, de 18 de 

abril, do BNA. 

Todos os locais de atendimento ao público devem ter afixado, num local muito visível, sinal de   

informação sobre a existência do livro de reclamações e devem estar equipados com: 

 

a) Livro de Reclamações, composto por folhas destacáveis; 

b) Formulário único para reclamações/sugestões, 

c) Recetáculo de reclamações/sugestões 

Capítulo 4 - Reclamação via e-mail/BNA portal/telephone/Carta/Formulario 

I. As reclamações recebidas por telefone devem ser transcritas, identificando o queixoso, data e hora 

do telefonema e enviadas no dia da receção para o e-mail complaints.ao@bankofchina.com, após 

análise da situação e recolhidos os elementos de prova. 

 

II. As reclamações recebidas por qualquer funcionário do Banco, através de e-mail individual ou de 

grupo, devem ser enviadas no dia da sua receção para o e-mail complaints.ao@bankofchina.com, 

após análise da situação e dos elementos de prova recolhidos. 

 

III.    As reclamações enviadas directamente pelos Clientes ao e-mail complaints.ao@bankofchina.com 

ou aos que chegam através do portal BNA, são recebidas no Departamento Administrativo, que, 

após uma breve análise da situação, irá encaminhar a denúncia para a área com conhecimento do 

Diretor e solicitar que a recolha de todos os elementos necessários para a solução oportuna da 

denúncia seja imediatamente iniciada. 

IV.    Reclamações tratadas por meio de um formulário no departamento Bancário. 

V.    Reclamações dirigidas por carta ao Banco. 

Capítulo 5 A - Queixa presencial 

O funcionário que pertence ao Departamento de Bancos; Departamento de Corporate Banking; O 

departamento de Receptionista da Administração Geral atende o reclamante é responsável por: 

  A ajudar um queixoso que se mostra descontentamento pelos serviços prestados, ou por qualquer 

produto comercializado pelo Banco e que pretenda apresentar uma reclamação, deve ouvir atentamente e 

com a máxima cortesia para lhe pedir que o acompanhe a um espaço personalizado para expor o motivo do 

descontentamento. Em seguida, informe o Gestor de Área da manifestação e de descontentamento cabe ao 

chefe da área. 

mailto:complaints.ao@bankofchina.com
mailto:complaints.ao@bankofchina.com


 

 7 / 14 
 

 

O Gestor de Área ou quem estiver a substituí-lo deve: 

I. Certifique-se de que vai a falar em privado, no seu escritório ou num espaço personalizado, a fim 

de: 

 Ouvir as razões do descontentamento/descontentamento 

 Peça ao queixoso que faça sugestões que permitam a melhoria do produto/serviço, se 

aplicável 

 Tente resolver a situação no momento. 

II. Se o queixoso, mesmo depois de eventualmente apresentar sugestões e/ou ver a sua situação 

resolvida, pretender formalizar a denúncia por escrito, o Chefe da Área colocará à disposição o 

Livro ou formulário de Reclamações, sem deixar que qualquer descontentamento ou resistência 

demonstre pelo facto de o Queixoso insistir na formalização. 

III. Formalizada a denúncia, deve, na presença do autor da denúncia, verificar se estão presentes os 

seguintes requisitos: 

Pessoas Coletivas Pessoas Singulares 

1.      Denominação social ou Firma. 1.     Nome completo. 

2.      Identificação do Representante legal. 
2.     Morada.  

 

3.     Morada da Sede legal. 3.     Contacto telefónico. 

4.     Contacto Telefónico. 4.     Endereço de correio eletrónico. 

5.     Endereço de Correio Eletrónico. 
5.     Produto ou serviço no qual incide a 

reclamação/sugestão. 

6.     Produto ou serviço qual incide a reclamação/ 

sugestão. 
  

 

IV. Verifique se a denúncia é objetiva, suficientemente clara e que o formulário de contacto indicado é 

expedito (e-mail/telefone). 

V. Em caso de dúvida para análise e esclarecimento, tente tirá-los imediatamente, falando com o 

queixoso e, se houver, peça uma cópia dos factos que constituem o objeto da denúncia. 

VI. Sempre que a denúncia apresentada não incluir os elementos pertinentes para a sua apreciação, dar 

a conhecer essa constatação ao autor da denúncia, convidando-o a suprir eventuais omissões. 

VII. Verifiquei os procedimentos acima mencionados, imediatamente entregar a duplicação da folha de 

reclamação ao queixoso, arquivando o triplo em cobertura de arquivo no local de serviço. 
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VIII. Envie imediatamente o original da folha de reclamação para o Departamento Administrativo por 

correio interno. 

IX. Reúna uma cópia da documentação de apoio relacionada com o assunto da denúncia e recolha 

informações adicionais do(s) Empregado(s) envolvidos para esclarecer adequadamente a causa da 

denúncia. 

X. Analise todos os documentos para a análise e resolução da reclamação (cópia da folha de 

reclamação, carta ou formulário) e envie-os para o e-mail complaints.ao@bankofchina.com no dia 

em que são recebidos, incorporando, quando apresentado na Área Comercial, o parecer do 

Diretor do Departamento Bancário. 

NOTA: Na mensagem, no "assunto", deve sempre escrever "Número de Reclamação ___Nome  _Numero 

da conta____". 

 

XI. Arquivar a duplicação da reclamação, juntamente com todos os documentos e informações 

recolhidos, encadeados pela mensagem que mostra o envio para o e-mail 

complaints.ao@bankofchina.com, numa pasta identificada com "Reclamações". Esta pasta deve 

estar na posse do Gestor de Área. 

Nota: As reclamações devem ser apresentadas por ano e por ordem crescente do número de reclamações. 

Capítulo 6 - Gestão de reclamações 

O Departamento Administrativo é responsável por: 

A - Registo de Reclamações. 

Assegurar o registo de reclamações que lhe foram dirigidas por e-mail 

complaints.ao@bankofchina.com, extraído pelo Portal do BNA, carta ou por outros Departamentos, aos 

quais o autor da denúncia se dirigiu a si próprio em aplicação específica  (folha de Excel),denominado 

Registo e Controlo de Reclamações, identificando-o com o número sequencial do registo de entrada; 

No prazo de três (3) dias úteis, devem comunicar a receção da reclamação por carta, enviando-a 

diretamente ao queixoso por e-mail ou, no caso de um Cliente, através do serviço de origem, se o cliente 

não tiver o e-mail na base de dados; 

Na pasta "Reclamações” do Departamento Administrativo subdividida em três (3) que identificam a 

fase em que o desenvolvimento do processo está localizado de acordo com os seguintes caminhos: 

a) Reclamações > Pendente > Ano corrente: quando ainda não tenha sido transitado para a fase de 

revisão; 

b) Reclamações > Em Análise > Ano corrente: quando está em fase de análise; 

mailto:complaints.ao@bankofchina.com
mailto:complaints.ao@bankofchina.com
mailto:complaints.ao@bankofchina.com
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c) Reclamações > Concluído > Ano corrente: quando a reclamação é encerrada/resolvida; 

Para cada Reclamação, será criada uma pasta com identificação do número de registo, seguida do 

nome do queixoso, onde serão arquivados todos os documentos que compõem o processo. Inicialmente, 

esta pasta é colocada na rota indicada na alínea a a para a qual se seguirá a fase de desenvolvimento da 

análise, e nessa altura o processo deslocar-se-á para a rota indicada na alínea b e, quando a análise estiver 

concluída e o resultado informado, transferida para a rota indicada na alínea c. 

B – Proceedimentos de Reclamações 

Secção I Fluxograma: 

Recepção: 

 

 

Reclamação via E-mail ou Telefone ou 

Carta 

Reclamação via Livro de Reclamações Reclamação Via Portal BNA 

C
li

e
n

te
 

Efectua a Reclamação via telefone. Efectua a Reclamação no Departamento 

Bancário. 

Efectua a Reclamação no 

BNA. 

R
e
c
e
p

çã
o
 Recebe Reclamação por telefone ou Carta, 

regista e encaminha para o Departamento 

Administrativo para registo e controlo. 

  

N/A 

 

B
a

n
c
á
r
io

 

Recebe a Reclamação por telefone ou Carta, 

regista e remete para o Departamento 

Administrativo para registo e controlo. 

Recepção, scaneia, classifica, regista no mapa 

de reclamações, envia via email para o 

Compliance o scan em 24h e remete o 

duplicado do livro para arquivo. 

 

N/A 

C
o

p
o
r
a

ti
v

o
 

Recebe a Reclamação por telefone ou Carta, 

regista e remete para o Departamento 

Administrativo para registo e controlo. 

Recepciona a reclamação vinda do Livro e 

acusa a recepção. 

 

N/A 

D
e
p

. 

A
d

m
. 

Recebe as Reclamações, Regista no mapa, atribui número de referência único e remete o número de referência para a Área afecta 

para comunicar o Cliente sobre a recepção formal da sua reclamação. 

 

Descrição: 

Área Área Acção 

Cliente Efectua a Reclamação  

Recepção Se for via telefone ou carta, consolida os dados da reclamação e 

encaminha via e-mail ao Dep. Adm. 

Encaminhamento da Reclamação ao Dep. 

Adm. 

BD Se for via telefone ou carta, consolida os dados da reclamação e 

encaminha via e-mail ao Dep. Adm. 

Encaminhamento da Reclamação ao Dep. 

Adm. 

CBD Dept Se for via telefone ou carta, consolida os dados da reclamação e 

encaminha via e-mail ao Dep. Adm. 

Encaminhamento da Reclamação ao Dep. 

Adm. 
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Dep. Adm. Recepciona as reclamações pelos vários Departamentos/Áreas e 

efectua o registo conforme requisitos mínimos legalmente obrigatórios 

e atribui o número de registo sequencial. 

O Registo deve conter os seguintes elementos: 

 Canal utilizado 

 Detalhe bancário 

 Data 

 Motivo 

 Produto ou Serviço 

 Estado 

 Comentários. 

 

Pelas várias áreas intervenientes no processo, deve ser garantido que, a Reclamação é formulada pelo 

cliente "apenas" e deve ser garantido pelo Banco que: 

 

 Preenchimento completo, incluindo os dados dos clientes; 

 Descrição factual que sustenta a reclamação; 

 Garantir a que o produto, serviço e Área reclamada sejam preenchidos 

 

Nota: As reclamações não podem em momento algum ter o mesmo número sequencial, considerando que 

este número deve ser referência única. 

 

Secção II Classificação e Registo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Elementos de Registo 

1 ID - Colocação do código de referência/número único sequêncial. 

2 Data de Recepção - Indicação da data em que a reclamação foi recebida. 

3 Data de Conlcusão - Colocação da data de envio da resposta e resolução. 

4 Estado do Processo - Indicação da fase em que a reclamação se encontra: (i) Pendente; (ii) Em análise; (iii) Conlcuído. 

5 Sede/Agência Reclamada ("Área"): Denominação da Área Reclamada ou alvo de reclamação. 

6 Província - Indicação da Província onde se encontra localizado o estabelecimento alvo da reclamação. 

7 Meio de Comunicação: Indicação do local ou a via de recepção da reclamação. 

8 Tipo de Cliente - Especificação da tipologia de cliente, autor da reclamação (Singular/Colectivo). 

9 Nome do Reclamante - Inserção do nome completo do Cliente. 

10 Contacto do Reclamante - Contactos fornecidos pelo Cliente ou detidos pelo Banco. 

11 Produto/Serviço Reclamado - Indicação dos Produtos e Serviços alvo de reclamação: (i) Contas de depósito à ordem; (ii) Contas 

de Depósito à Prazo; (iii) Descoberto Bancário; (iv) Créditos; (v) Transferências, (v) Operações com o Estrangeiro. 

12 Motivo da Reclamação - Classificação do motivo da reclamação. 
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Secção III Investigação|Análise:  

 

# 

 

Responsabilidades Responsável PRAZOS 

1 Deve ser efectuado a análise da reclamação a fim de serem identificados os motivos, o produto e 

serviço reclamado, classificar a reclamação no mapa e consequentemente, encaminhar à Área 

Afecta para tratamento. 

Dep ADM 24h 

2 Deve ser investigada com respeito aos prazos internos. Banking & CBD 48h 

3 Deve ser resolvedo, com respeito aos prazos internos seguindo-se da sua comunicação formal ao 

cliente atempadamente. 

Banking & CBD. 72h 

 

 

Secção IV Comunicação: 

 

# 

 

ACÇÕES ÁREA PRAZOS 

1 Uma vez solucionado,  área Afectada deve comunicar formalmente o Cliente, isto é, por e-mail 

ou carta. 

Banking, CBD. Dentro de 24h 

após à resolução 

2 A Área afectada deve remeter um memo interno dirigido ao Dep. Adm via email 

complaints.ao@bankofchina.com efectuar o registo do estado da reclamação, de "Em Análise 

para Concluído", inserindo a data. 

Banking & 

CBD 

24h 

 

 

Secção V Reporte: 

 

Área 

 

Reporte Prazo Modo 

1 Gestão Reportes trimestral, até ao 5.º dia do mês seguinte a que 

se reporta, é efectuado pelo Dep. Administrativo. 

Reporte enviado via e-mail e apresentado nas reuniões. 

2 BNA Até ao 5.º dia do trimestre seguinte a que se reporta é 

efectuado pelo Departamento Administrativo. 

Reporte enviado por email  à Provedoria do Cliente do 

BNA. 

 

 

 

  

 

Capítulo 7 - Procedimentos Legais 

Secção I Prazos legais de resolução de reclamações: 

Relativamente aos prazos, deve-se ter em conta os prazos máximos estabelecidos pelo Banco Nacional de 

Angola, porém o Banco irá adoptar prazos internos inferiores aos legais por forma a garantir a qualidade 

nos seus serviços aos Clientes. 
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Prazos Legais Prazos Internos Descrição 

20 Dias 10 Dias (úteis) Reclamações que envolval apenas o Banco - os Clientes devem ser contactados a partir da 

data da recepção da reclamação, dar solução à mesma. 

30 Dias 15 Dias (úteis) Reclamações que envolvam duas ou mais Instituições Financeiras estabelecidas em Angola. 

60 Dias 20 dias (úteis) Reclamações que envolvam duas ou mais Instituições Financeiras, que não estejam 

estabelecidas em Angola. 

A Instituição envolvida na reclamação deve no limite máximo de 10 (dez) dias a contar da data da notificação da Instituição responsável 

pela investigação, atender a solicitação da Outra Instituição e investigar ou prestar toda a informação necessária relacionada às 

transacções ou serviços específicos relacionados com a investigação. 

 

Secção II Risco: 

 

 

 

Riscos 

1 Quebra de Confidencialidade 

2 Quebra do Código de Conduta 

3 Manipulação de Dados do Cliente e/ou Omissão /Negligência 

4 Risco de Compliance 

5 Abuso da Posição Bancária em Prol do direito do consumidor. 

6 Insatisfação do Cliente 

 

Secção III Consequências: 

 

O não cumprimento do referido manual é uma falha grave para o Banco, quebra do código de conduta e 

princípio basilar do Banco, pelo que, o seu incumprimento, não adesão, actos negligentes podem 

consubstanciar-se em processo disciplinar e consequentemente, despedimento 

 

Capítulo 8 - Disposições diversas 

O Livro das Queixas deve estar sempre à guarda da pessoa responsável pelo local de atendimento e, para 

evitar a ocorrência de situações de incumprimento do Livro por não ter sido encerrado e ainda não ter sido 

substituído, sempre que se inicie um Livro de Reclamações, a capa do livro esgotado deve ser enviada para 

o Departamento Administrativo., acompanhado de um pedido de nova cópia, que será guardado como livro 

suplementar. 

 

Os livros de reclamações que já esgotaram todas as folhas devem ser enviados ao Departamento 

Administrativo devidamente arquivados e acompanhados de quaisquer folhas não agrafadas, devendo o 

Departamento Administrativo registar a receção das capas e folhas não reutilizadas e verificar se não houve 

perda de folhas. 
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O responsável pelo Local de Serviço deve assegurar que dispõe de formulários únicos de 

Reclamações/Sugestões com o recipiente de Reclamações, e, sempre que se justifique, disponibilizá-los, 

bem como aberto diariamente, ao final do dia, o recipiente de reclamações/sugestões para recolher os 

formulários de reclamação. 

O Serviço Administrativo é responsável por: 

I. Mantenha em arquivo as capas dos livros de reclamações e folhas não utilizadas durante 90 

(noventa) dias, após este período pode proceder à sua destruição, mantendo apenas o registo 

digital das capas devidamente identificadas. 

II. Garantir a existência de um stock de Livros de Reclamações, a sua responsabilidade, para atender 

aos pedidos das diferentes áreas. 

III. Abra os Livros de Reclamações antes de os enviar para as áreas de requerimento, sendo 

obrigatório, na contracapa, numerar o livro, escrever o nome da área para onde está a ser enviado e 

registar o número da primeira e última folha. 

Os pedidos de esclarecimento apresentados por outra Instituição Financeira, nacionais ou estrangeiras, 

no âmbito das reclamações, devem ser imediatamente enviados ao Serviço Administrativo, o que, por sua 

vez, deve: 

 

a) Encaminhar o pedido de esclarecimento para a respetiva área, com conhecimento do Diretor da 

área, e este é obrigado a responder ao Departamento Administrativo de acordo com os níveis de 

serviço definidos neste manual; 

b) Com base nas informações recebidas, prepare uma resposta à reclamação apresentada e 

reencasse-a para o Departamento de Conformidade, de modo a que sejam assegurados todos os 

pressupostos decorrentes não só da legislação e regulamentação em vigor, bem como do 

Código de Conduta em vigor no boclb e das boas práticas. 

 

Sempre que a reclamação esteja relacionada com montantes, quer saldos de conta, operações de crédito 

ou qualquer outra situação que possa comprometer o Banco, é obrigatório efetuar a Auditoria Interna na 

confirmação dos montantes a indicar e obter também o seu acordo pelo Departamento de Conformidade 

relativamente ao texto da resposta ao Cliente/entidade. 

 

Sempre que sejam detetados indícios de fraude, incumprimento de segurança ou branqueamento de 

capitais ou financiamento do terrorismo e financiamento do terrorismo e proliferação de armas de 

destruição maciça, as cópias de todo o processo serão imediatamente enviadas para a Auditoria Interna, o 

Departamento de Conformidade e o Departamento Administrativo. 
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Durante o processo de investigação/esclarecimento, todos os contactos com o autor da denúncia, a 

propósito da denúncia, devem ser efetuados através do Departamento Administrativo. 

 

Com exceção de todas as ações em que a Auditoria Interna ou o Departamento de Conformidade, pela 

natureza da situação, têm, a desenvolver, qualquer ação à margem das funções do Departamento 

Administrativo. 

 


