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Estrat é Geral para TIC e Segurança Cibern é tica do BOCLB 

 

Disposições Gerais do Capítulo I 

Article 1 A Estratégia Global para as TIC e a Segurança Cibernética, também 
conhecida como princípios de segurança da informação, serve como um conjunto 
completo de regras e orientações para o Banco da China Limited Luanda Branch (o 
Banco) sobre gestão, proteção e distribuição de ativos de informação, incluindo 
informações sensíveis. O desenvolvimento da ecuridade do o verall para as TIC e cyber 
é o ponto de partida para a proteção da segurança do sistema de informação e a 
prevenção dos riscos de segurança em toda a rede em todo o Banco. A determinação e 
implementação  daecuridade das TIC e da Cyber  é uma missão crucial na organização 
corporativa do Banco e também na base e base para uma gestão eficaz da rede e da 
segurança da informação. 

Article 2 A Política é a base para a construção do sistema de proteção da rede e da 
segurança da informação do Banco e fornece orientações globais sobre o trabalho de 
segurança da rede e da informação em todo o Banco. A formulação e implementação 
da Política é um processo gradual e a longo prazo intimamente ligado à estratégia de 
desenvolvimento de negócios do Banco. A formulação da Política deve decorrer em 
todo o processo de implementação da estratégia de desenvolvimento de negócios, 
enquanto o quadro político e o conteúdo devem ser ajustados e melhorados de tempos 
a tempos na prática.1 

Article 3 Os objetivos globais da proteção da rede e da segurança da informação do 
Banco são definidos da seguinte forma: de acordo com os requisitos em matéria de 
proteção da segurança da informação colocada pelo desenvolvimento das empresas e 
pelos reguladores, melhorar continuamente o sistema de proteção da segurança da 
informação em todo o Banco, reforçar a capacidade global de proteção da segurança da 
informação, prevenir e controlar eficazmente o risco das tecnologias da informação (TI), 
proteger a segurança dos ativos de informação do Banco na medida do tempo,  e 
garantir a segurança, estabilidade e continuidade dos sistemas e redes de informação do 
Banco de modo a apoiar o desenvolvimento de negócios do Banco. 

Article 4 A Política é desenvolvida de acordo com as leis e regulamentos nacionais 
relevantes da Angola2 , bem como as normas de gestão da segurança da informação 
disponíveis no país e na internação e tendo em conta as condições reais do Banco. 

Capítulo II TIC global e Cyber Security Strategy 

 
1 Para obter informações básicas sobre a sucursal, incluindo a escala de negócios, o estado de risco, o modelo de 
negócio, etc., consulte o anexo: Quadro estratégico para a gestão de riscos do BOCLB 
2 Os requisitos regulamentares incluem, mas não se limitam a: Banco Central de Angola emitido em 28 de janeiro 
de 2022 ,“Aviso n.º 1-2022 (28 de Janeiro)   Sistema Financeiro - Código do Governo Societário das Instituições 
Financeiras Bancárias”, Assembleia Nacional Angolana 16 de Fevereiro de 2017 "Lei N.º 7/2017 LEI DE 
PROTECCÃO DAS REDES E SISTEMAS INFORMATICOS", Banco Nacional de Angola, 2 de abril de 2020 
"AVISO N.º 08/2020  Política de Segurança Cibernética e Adopção de Computação em Nuvem", Banco Nacional 
de Angola, 29 de Maio de 2020 "INSTRUTIVO N.º 10/2020 de 29 de Maio  Reporte de Incidentes de Segurança 
Cibernética", Banco Nacional de Angola, 2 de junho de 2022 "DIRECTIVA N.º 05/DSB/DRO/2022  Gestão dos 
Riscos Associados às Tecnologias de Informação e Comunicação e à Segurança Cibernética". 
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Article 5 Princípios básicos  

i. Respeite as  leis e regulamentos de Angola das regiões e  os requisitos de 
supervisão bancária, e elaborar normas de gestão relevantes, conforme necessário. 

ii. A proteção da segurança das redes e da informação deve ser propícia à proteção da 
segurança global dos ativos da informação do Banco (incluindo as principais 
infraestruturas de informação), à melhoria da qualidade dos serviços de sistemas, 
empresas e produtos e à promoção do desenvolvimento das empresas e da gestão do 
controlo interno. 

iii. Incorporar a rede e a segurança da informação na estratégia global de 
desenvolvimento do Banco, encontrar um equilíbrio razoável entre segurança, custo e 
eficiência, reduzir o risco de segurança da informação e assegurar o funcionamento do 
Negócio do Banco. 

iv. Devem ser ensomêndidos os esforços em termos de segurança da informação para 
garantir que os sistemas de informação possam apoiar o funcionamento estável e 
contínuo das empresas e que as medidas de segurança da informação e as TI possam 
ser planeadas e realizadas em sintonia com o desenvolvimento das empresas.  

v. A proteção da segurança da rede e da informação deve seguir o princípio da igual 
ênfase na gestão e na tecnologia, e o sistema de proteção da segurança da rede e da 
informação deve ser construído com base na gestão da segurança e na proteção técnica 
e sob gestão contínua e dinâmica. 

Article 6 Políticas de segurança da informação 

No Banco, as políticas de segurança da informação são elaboradas e implementadas 
pelo Departamento Administrativo Geral. As políticas incluem quatro camadas de cima 
a baixo: princípios orientadores ou estratégia, medidas administrativas, regras de 
implementação e guias operacionais. 

As políticas de segurança da informação envolvem os seguintes campos: 

i. Gestão de ativos de informação; 

ii. Gestão da segurança do pessoal; 

iii. Gestão da segurança física e ambiental; 

iv. Gestão de segurança de redes e comunicações; 

v. Gestão do controlo de acessos; 

vi. Desenvolvimento do sistema e gestão da segurança de testes; 

vii. Gestão da segurança da operação/manutenção do sistema; 

viii. Gestão de incidentes de segurança da informação; 

ix. Gestão da continuidade do negócio dos sistemas de informação; 

x. Conformidade e gestão da conformidade; 

xi. Gestão de riscos de TI; 
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xii. Outsourcing de TI e gestão de riscos. 

Article 7 Estratégia de organização e pessoal 

i. Criar o sistema de responsabilidade no que diz respeito à segurança da rede e da 
informação. O Bancoassume a responsabilidade principal pela respetiva rede e 
prevenção dos riscos de segurança da informação, seguindo os princípios de "quem 
supervisiona é responsável" e "administração local". Um responsável institucional é o 
principal responsável pela segurança da rede, e a Função de Controlo responsável pela 
segurança da rede serve como responsável direto. Os deveres assumidos por pessoas 
responsáveis são definidos como abaixo: Reforçar o desenho de alto nível e o 
planeamento global, integrar a segurança da rede na estratégia de desenvolvimento da 
respetiva instituição e enumerar-a como uma tarefa-chave; Encarregue-se de decidir, 
rever/aprovar, coordenar e comandar o trabalho de rede e segurança da informação sob 
a sua responsabilidade e estudar a forma de resolver questões importantes; Dividir 
claramente os deveres no que respeita ao trabalho de segurança da rede e da informação 
e estabelecer mecanismos e processos de coordenação interna, tais como o controlo 
relacionado com a segurança da rede, o aviso prévio e a resposta de emergência, e 
organizar e liderar esforços para lidar com incidentes importantes; criar e melhorar uma 
estrutura organizacional especializada em segurança da informação, melhorar 
continuamente os sistemas e processos de gestão da segurança da informação; e 
organizar frequentemente atividades educativas com temática de segurança de redes e 
adotar múltiplos métodos para fomentar o pessoal de segurança da rede. 

ii. Para incorporar a segurança da informação e da rede no quadro abrangente de 
gestão dos riscos, é necessário dar pleno jogo às funções do departamento de gestão de 
riscos, do controlo interno, do departamento de auditoria e de outras duas e três linhas 
de defesa, assumir as responsabilidades correspondentes na avaliação e supervisão dos 
riscos de segurança da informação e da rede, para reforçar a supervisão e da retificação 
de riscos,  e iinclui-lo no âmbito da auditoria. 

iii. O banco deve cumprir as respetivas responsabilidades em termos de segurança da 
informação e os postos incompatíveis devem ter as suas responsabilidades separadas.  
O banco deve assegurar que o número e as competências do pessoal sejam adequados 
para suportar as suas necessidades operacionais, processos de gestão de riscos 
associados às TIC e à cibersegurança, numa base contínua, bem como para garantir a 
implementação das suas TIC e da sua estratégia de cibersegurança. 

iv. Todos os trabalhadores receberão educação e formação relacionadas com a 
segurança da informação e serão obrigados a proteger a segurança da informação do 
Banco. 

v. O Banco exercerá o controlo correspondente sobre o acesso e utilização de ativos 
de informação de terceiros do Banco e especificará as responsabilidades e obrigações 
de terceiros relativas à segurança dos ativos de informação do Banco. 

vi. Estabeleça um sistema de prestação de contas interno no que diz respeito à 
segurança da rede e da informação e torne claros cenários de prestação de contas, 
princípios de prestação de contas e procedimentos de prestação de contas por falhas no 
desempenho adequado das funções relacionadas com a segurança da rede e da 
informação. A responsabilidade deve prosseguir com factos reais e distinguir entre 
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responsabilidades coletivas e individuais. 

vii. Intensificar a inspeção e avaliação do trabalho de segurança da rede e da 
informação, refinar o mecanismo de avaliação conexo, especificar os conteúdos de 
avaliação, métodos, procedimentos, assegurar que as responsabilidades relevantes são 
atribuídas às pessoas certas e enviar resultados de avaliação ao departamento de gestão 
de pessoal de cada instituição; e assegurar que as responsabilidades de segurança da 
rede e da informação sejam implementadas de nível a nível, de modo a gerar uma 
sinergia para lidar com a segurança da rede e a segurança da informação com esforços 
conjuntos. 

Article 8 Política de gestão de ativos de informação 

i. Os ativos de informação constituem uma parte importante dos ativos detidos pelo 
Banco, e o Banco designará claramente pessoas responsáveis para diferentes tipos de 
ativos de informação. 

ii. O Banco aplicará a política de proteção classificada dos ativos de informação, a 
fim de proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos ativos de 
informação. 

iii. A rede e os sistemas de informação são submetidos a uma gestão classificada de 
acordo com a política de proteção da segurança da rede baseada em notas. De acordo 
com os graus de importância e requisitos de segurança dos sistemas de informação, o 
Banco deve efetuar medidas de proteção e monitorização de segurança a diferentes 
níveis para proteger a sua rede de perturbações, de acesso ou acesso não autorizado e 
de impedir que os dados sejam divulgados, roubados ou adulterados. 

iv. Aumentar a sensação de proteção de segurança e tomar medidas eficazes para 
prevenir e livrar-se de vírus e malware. 

v.   O banco deve assegurar que o orçamento atribuído seja adequado para cumprir 
as obrigações referidas nas TIC e na Cyber. 

Article 9 Política de segurança física e ambiental 

Os ativos de informação devem ser implantados dentro de salas informáticas até às 
normas nacionais conexas. O Banco estabelecerá um sistema de construção e gestão de 
salas informáticas, a fim de estabelecer muitos requisitos ambientais que incluam 
medidas administrativas de acesso a salas informáticas, métodos de armazenamento de 
meios de comunicação em salas informáticas, intervalos de tempo e formas de 
manutenção de equipamentos de informática, requisitos de confidencialidade da 
informação adequados aos equipamentos de informática e meios de controlar a 
temperatura ambiente e a humidade do computador. 

Article 10 Política de segurança de redes e comunicações 

i. Implementar a estratégia para isolar a internet e a extranet. 

ii. De acordo com os níveis de segurança dos ativos de informação, a rede é dividida 
em diferentes domínios de segurança lógicas, e são exercidos controlos de segurança 
eficazes de acordo com as definições dos níveis de segurança e resultados da avaliação 
do risco de segurança. Ao fazê-lo, o Banco destina-se a realizar uma série de funções, 
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que incluem a distribuição razoável da rede, a filtragem de conteúdos de rede, o 
planeamento unificado da política de acesso à rede, a monitorização da rede, a 
digitalização da segurança da rede, a encriptação de transmissão e a cópia de segurança 
regular de ficheiros e registos de configuração de rede. 

Article 11 Política de controlo de acessos 

A política limitada de controlo do acesso será aplicada aos ativos da informação e será 
estabelecida a autenticação de identidade e o mecanismo de autorização de acesso. 

Article 12 Política de desenvolvimento e teste do sistema 

i. Conceber as normas de gestão classificadas para sistemas de aplicação, classificar 
esses sistemas em diferentes categorias com base em cenários de risco de segurança e 
tomar as correspondentes medidas de proteção de segurança durante o desenvolvimento 
destes sistemas. 

ii. Os sistemas de aplicação devem cobrir e satisfazer os requisitos de segurança dos 
seus tipos correspondentes, em conformidade com os resultados da classificação. 

iii. Crie condições para garantir que os testes de segurança podem ser realizados com 
relatórios de teste emitidos antes do lançamento dos sistemas de aplicação. Os cenários 
de aplicação da Internet não podem ser online a menos que passem em testes de 
segurança. 

Article 13 Política de funcionamento/manutenção do sistema 

i. Os deveres de funcionamento/manutenção da instalação devem ser separados dos do 
desenvolvimento da instalação. 

ii. Os departamentos e o pessoal que se dedica à operação/manutenção do sistema 
devem elaborar as instruções de funcionamento pormenorizadas ou manuais para 
sistemas de informação. 

iii. Estabelecerão sistemas e processos de trabalho para uma monitorização contínua 
dos sistemas de informação, implantarão o sistema com equipamentos e procedimentos 
relevantes, realizarão a função de prevenção e comunicarão exceções ou anomalias em 
tempo útil e integral. 

iv. Devem pôr em prática os processos eficazes de gestão da mudança, a fim de tornar 
a integridade e a fiabilidade dos ambientes de produção. 

v. Estabelecerão um mecanismo para lidar com acidentes ambientais de produção e 
outras situações de emergência, responderão prontamente aos acidentes ocorridos nos 
sistemas de informação, comunicarão a ocorrência de acidentes ao nível do pessoal 
responsável pela gestão das TI e registarão, analisarão e acompanharão a evolução 
desses acidentes até que sejam devidamente tratados e as suas causas fundamentais 
sejam trabalhadas. 

Article 14 Política de gestão do plano  de continuidade de negócios de TI e incidentes 
de segurança da informação; 

i. O Banco construirá um plano de continuidade de negócios a nível bancário e  
monitorizará todos os fatores de negócio críticos. 
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ii. O Banco estabelecerá o mecanismo de resposta de emergência e de recuperação de 
catástrofes para os sistemas de informação e assegurará um funcionamento seguro, 
estável e contínuo destes sistemas. 

iii. O Banco estabelecerá o mecanismo de coordenação e manuseamento de incidentes 
de segurança da informação, a fim de assegurar a prevenção e a deteção a tempo, a 
deteção rápida, a resposta rápida e o manuseamento adequado. 

Article 15 Política de conformidade 

i. O banco estabelecerá os mecanismos e processos de trabalho para o controlo interno 
da segurança da informação, atribuirá pessoal adequado e verificará regularmente o 
cumprimento da gestão da segurança da informação sob a sua responsabilidade. 

ii. As auditorias de segurança da rede e da informação devem basear-se na política de 
auditoria independente, regularmente realizada por instituições de auditoria 
independentes internas ou externas. 

Article 16 Anagement Third Party M 

i. Os terceiros devem cooperar ativamente com a estratégia planeada e a evolução do 
quadro das TIC e da estratégia global de segurança cibernética. 

ii.  Para implementar a estratégia global de TIC e cibersegurança, é necessário 
garantir a eficácia das medidas de mitigação dos riscos no âmbito da gestão dos riscos 
de TI e no âmbito do3 Banco Nacional de Angola para garantir a implementação 
segura da estratégia. 

iii.  No âmbito do BCP,  os prestadores de serviços de terceiros devem satisfazer os 
seguintes requisitos: 

a) O terceiro deve especificar os requisitos de gestão e controlo de segurança para que 
a empresa de outsourcing cumpra as suas responsabilidades de gestão da segurança. Os 
contratos de outsourcing devem incluir cláusulas de segurança e confidencialidade e 
uma clara propriedade da propriedade intelectual. Objetivos e medidas adequados e 
proporcionados relacionados com a segurança da informação, incluindo os requisitos 
de segurança mínima cibernética; 

b) A especificação de utilização do ciclo de vida dos dados do Banco deve ser 
clarificada; 

c) O processo de armazenamento de dados, o processo de monitorização da segurança 
da rede e a localização do centro de dados utilizados pelo terceiro para servir a empresa 
da sucursal devem cumprir os requisitos de TIC e de segurança da rede da sucursal; 

d) O terceiro desenvolverá um processo de mudança na gestão dos projetos, que 
aplicará as TIC da sucursal e os requisitos de cibersegurança; 

e) Os terceiros estabelecerão procedimentos semes anuais ou anuais de avaliação dos 
riscos e apresentarão relatórios anuais às sucursais para garantir o cumprimento dos 

 
3 A Diretiva n.º 05/DSB/DRO/2022, atualizada pelo Banco Central de Angola, aplica-se aos requisitos mais 
recentes. 
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requisitos de cibersegurança. 

f) O terceiro deve cumprir os requisitos de conformidade relacionados com as TIC e a 
estratégia de cibersegurança da aNK para assegurar a implementação de controlos de 
segurança eficazes. 

 

Implementação e atualização da política do Capítulo III 

Article 17 A Política é formalmente liberada para implementação após aprovação da 
Administração Superior  do banco. 

Article 18 As especificações de segurança da informação e as normas técnicas 
conexas devem ser desenvolvidas nos termos da Política e implementadas em todo o 
Banco.  

Article 19 A Política e as normas/especificações pertinentes devem ser revistas 
regularmente e atualizadas a tempo. Serão revistos e atualizados rapidamente em caso 
de alteração significativa. 

 

Disposições Suplementares do Capítulo IV 

Article 20 A Política aplica-se ao Banco da China Limited Luanda Branch. 

Article 21 A política tornar-se-á eficaz aquando da emissão. 

Article 22 A Política será interpretada pelo Serviço Administrativo Geral. 

 

Appendix：Quadro estratégico para a gestão de riscos do BOCLB.docx 
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Appendix : 

 

Quadro estratégico para a gestão de riscos do BOCLB 

 

Modelo e estratégia de disponibilidade 

1. Estratégia de desenvolvimento 

Posicionamento estratégico 

Sendo o único banco chinês em Angola, o BOCLB centra-se no 

campo da cooperação e comércio China-Angola, e está empenhado 

em fornecer aos clientes empresariais com serviços financeiros, 

incluindo liquidação internacional, transações cambiais, depósitos e 

empréstimos, etc., empresas comerciais bilaterais China-Angola, 

empresas chinesas angolanas investidas e operadas, e empresas locais 

de alta qualidade angolanas, e esforça-se por fazer as devidas 

contribuições para a promoção do desenvolvimento económico e 

económico da China e da Economia.  China e Angola. 

 

Políticas de ação 

A sucursal implementará a estratégia de desenvolvimento empresarial 

de Angola do Grupo, focando-se em operações seguras e conformes, 

aderirá à "fundação sólida, prevenindo riscos e garantindo um 

desenvolvimento de alta qualidade e estável" para alcançar a segurança 

do pessoal, fundos e ativos.  

 

2. Modelo de disponibilidade 

É sabido que o BOCLB é a única instituição financeira a operar como 
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sucursal no mercado financeiro angolano e é mais suscetível de ser 

apoiada pela sede em termos de fundos (essencialmente de capital de 

trabalho) e de liquidez. Com um forte desempenho financeiro e uma 

boa governação corporativa na sede, a sucursal terá mais recursos para 

prevenir ou mitigar riscos.  

 

Ao mesmo tempo, como extensão do Grupo Banco da China em 

Angola, o Banco opera no âmbito da autorização da Sede do Banco 

da China, sob a premissa de cumprir os requisitos regulamentares 

angolanos, que é diretamente gerido pela sede. O Banco segue o 

apetite de risco unificado do Grupo BOC, e todas as operações de 

crédito estão sujeitas à aprovação caso a caso pela sede.  

 

Atualmente, o principal negócio do Banco são os serviços financeiros 

não monetários corporativos, e os seus produtos financeiros cobrem 

empréstimos sindicados internacionais, produtos do mercado 

financeiro e produtos de liquidação internacional. Até ao final de 2021, 

o negócio realizado pelo Banco inclui principalmente depósitos de 

empresas, empréstimos sindicados, transações cambiais em nome de 

clientes, remessas internacionais, transações cambiais no mercado 

interbancário, crédito à economia real, investimento de obrigações do 

Tesouro angolana, etc. Até ao final de 2021, o negócio realizado pelo 

Banco inclui principalmente depósitos de empresas, empréstimos 

sindicados, transações cambiais em nome de clientes, remessas 

internacionais, transações cambiais no mercado interbancário, crédito 

à economia real, investimento de obrigações do Tesouro angolana, etc.  
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O rendimento operacional total do Banco foi de 4,72 mil milhões de 

yuan, um aumento homólogo de 1,84 mil milhões de kwanzas, e 

obteve um lucro pós-impostos de 3,12 mil milhões de kwanzas. A 

estrutura de receitas do Banco identifica claramente a taxa de 

contribuição de cada tipo de negócio, da seguinte forma: 

(mil kwanzas) 2021 

% do total das 

receitas 

Diferença a partir de 

2020 

Juros líquidos dos 

empréstimos 966,405  20.47% 54,840  

Juros líquidos das 

obrigações 1,361,343  28.84% 1,007,817  

Ganho forex 2,061,375  43.67% 868,638  

Rendimento líquido 

da taxa 331,133  7.02% -94,088  

rendimento bruto 4,720,256      

 

Estrutura organizacional 

1. Visão geral da estrutura do BOCLB 

Tal como descrito no capítulo 9 da Circular BNA n.º 08/2021, a 

governação interna deve, nomeadamente, assegurar uma gestão 

empresarial sã e prudente, incluindo os riscos que aí se inseem. O 

modelo de trabalho do BOCLB inclui um conjunto de políticas e 

procedimentos para garantir a eficiência operacional, o controlo dos 

riscos, a fiabilidade dos dados contabilísticos e a informação acessória, 

bem como o cumprimento das leis, regulamentos e normas internas.  

De acordo com a lei estipulada, a direção sénior inclui um 

Presidente,1-2Vice Presidente (ou Assistente do residente);tempo 

médio de acordo com a Sede testabelece uma série de funções internas, 

incluindo: o Departamento de Finanças Corporativas (CFD), 

Departamento bancário (BD),Departamento de Administração Geral 
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(GAD), Finanças e Operações (FOD), Departamento de Gestão de 

Riscos (RMD), Departamento de Conformidade (CD), Controlo 

cambial (FXC) e Auditoria Interna (IA), mais pode o gráfico 

organizacional ser o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quadro de gestão de riscos 

A governação das sociedades e a gestão de riscos são consideradas uma 

prioridade desde a criação do Banco. O quadro de gestão de risco do 

Banco é regularmente atualizado para melhorar e reforçar a 

governação global de riscos dentro do Banco para acompanhar o 

desenvolvimento do seu modelo de negócio. De acordo com a 

natureza organizacional dos ramos, estabeleça uma estrutura de gestão 

de risco com uma sólida estrutura organizacional e uma clara divisão 

de responsabilidades.  

 

Estas divisões de responsabilidades serão clarificadas na área da 

gestão de riscos para a criação de um mecanismo operacional de 

controlo e equilíbrio multi-camadas, interligado, eficaz, incluindo 

gestão sénior, unidades de negócio, departamentos de gestão de risco 
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e auditoria interna. Ver o quadro de gestão de risco abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

· A gestão de topo (TM) assume a responsabilidade final pela gestão 

global de riscos e implementa a gestão global de riscos do Banco.  

· Comissão de Gestão de Riscos e Controlo Interno (RMICC). A 

RMICC é criada sob a gestão de topo para desempenhar as funções 

globais de gestão de riscos e controlo interno do Banco e relatórios à 

gestão de topo como delegados. Dependendo da dimensão, natureza e 

complexidade do Banco, o Comité de Gestão de Riscos e Controlo 

Interno dispõe de duas subcomissões, nomeadamente o Comité de 

Eliminação de Ativos e o Comité Anti-Branqueamento de Capitais. 

As subcomissões acima mencionadas são obrigadas a gerir e a tomar 

decisões sobre áreas de especialização nos seus termos de referência 

e a apresentar relatórios de negócios escritos anualmente ao Comité 

de Gestão de Riscos e Controlo Interno.  

· O Departamento de Gestão de Riscos é responsável pela gestão 

global de riscos do Banco e lidera a gestão diária dos riscos globais.  

· Responsável pela gestão de risco dos departamentos funcionais. O 

Departamento de Gestão de Riscos é responsável pela  
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gestão do risco de crédito, risco de mercado, risco de contraparte, 

risco de país, risco de concentração de crédito, risco de TI e risco 

ambiental e social. O Departamento de Conformidade é responsável 

pela gestão dos riscos operacionais, de cumprimento e branqueamento 

de capitais. O Departamento de Gestão Integrada é responsável pela 

gestão do risco de reputação. As Finanças e Operações são 

responsáveis pela gestão do risco estratégico, do risco de liquidez, do 

risco de taxa de juro nas caderias bancárias e do risco cambial. O 

Departamento de Controlo cambial e o departamento de 

conformidade são conjuntamente responsáveis pela gestão do risco de 

conformidade no negócio cambial.  

 

2. Estrutura de defesa de três camadas 

A fim de alcançar objetivos de governação, as instituições devem 

estabelecer disposições internas em conformidade com o modelo de 

defesa em três camadas. Com base na dimensão, natureza, 

complexidade e modelo de negócio, estabelecemos três linhas de 

defesa para a gestão global de riscos.  

 

A primeira linha de defesa consiste em unidades de negócio que 

assumem ou adquirem riscos de acordo com políticas e restrições 

predefinidas, e estas unidades de negócio operam controlos de 

primeiro nível para reduzir o risco. Inclui também funções de suporte, 

tais como funções financeiras e de TI. A sucursal incorpora a 

segurança da informação e da rede no quadro abrangente de gestão de 

riscos, dá pleno jogo às funções do departamento de gestão de riscos 

e dos departamentos de conformidade e auditoria, assume a 
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responsabilidade da avaliação e supervisão de risco de segurança da 

rede e da rede em conformidade, reforça a advertência de risco e a 

supervisão da retificação de problemas, e inclui-as no âmbito da 

auditoria.  

 

A segunda linha consiste em funções de conformidade e controlo de 

riscos, que contribuem para o controlo independente dos riscos. 

 

A terceira linha de defesa inclui a função de auditoria interna, que 

prevê uma revisão independente, objetiva e crítica das duas primeiras 

linhas de defesa. 
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