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Assunto: Gestao do Risco de Credit() para as Actividades de Microfinancas 

Considerando a importancia da industria do microcredito para o desenvolvimento economic°, 

nomeadamente no incentivo a actividade de pequenas e medias empresas e familias de baixa renda. 

Considerando de igual modo que, a perenidade do sector devera ser assegurada e para tal, é necessario 

estabelecer medidas que garantam a adequada gestao de risco de credit° de cada Instituicao de 

Microfinanca (IMF). 

Tendo em conta a necessidade de se regulamentar alguns institutos juridicos decorrentes da Lei 16/2018 

"Regime Juridico de Microfinancas" (RJM), nomeadamente no que diz respeito a gestao de riscos de 

credit° pelas IMF's. 

Nestes termos, o Banco Central de S. Tome e Principe, no use das competencias que the sao conferidas 

pelas alineas d) e fi do artigo 8. ° da sua Lei Organica em conjugacao com artigo 7.° e n.° 2 do artigo 

26.° do RJM, de 3 de Setembro, determina o seguinte: 

CAPITULO I 
DISPOSICOES GERAIS 

Artigo 1.° 

(Objecto e ambito) 

1. A presente NAP fixa os requisitos minimos da Gestao de risco de credit° e classificacao das 
operacoes de microcredito das IMFs previstas no RJM. 

2. As IMF's deverao observar o estabelecido nesta NAP exclusivamente corn relacao as suas 

operacOes de microcredito, nomeadamente os requisitos de classificacao, provisionamento, e abate 

do microcredito, bem como as limitaciies a reestruturacao do microcredito. 
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Artigo 2.° 

(Definicoes) 

1. Para efeito na presente norma, entende-se por: 

a. BCSTP — Banco Central de S. Tome e Principe. 

b. Risco de credit() — e o risco de perda devido ao nao pagamento das obrigacOes por parte de 

devedores, como clientes tomadores de creditos. 

c. Pessoas ligadas — Sao pessoas ligadas as IMFs: 

a. Os membros dos Orgaos de administracao e fiscalizacao; 

b. Os accionistas/membros com participacao qualificada ou que exercam uma influencia 

significativa na instituicao; 

c. Sociedades onde a IMF detem participacdo qualificada ; 

d. Pessoas ligadas por casamento, parentesco ate ao 2.° grau, ou por interesses comerciais as 

referidas nas alineas a) e b) 

e. Qualquer pessoa q ue tenha uma participacdo relevante nas entidades referidas na alinea c) ; 

f. As sociedades que exercam o controlo de gestao na IMF, bem como os seus socios principais 

e administradores ; 

g. As sociedades controladas directa ou indirectamente pelos accionistas/membros das IMFs. 

2. Sem prejuizo do numero anterior, os termos utilizados no presente regime juridico tern as definicaes 

que lhes sac) atribuidas pelo RJM. 

3. No tocante as operaceies que nao se classifiquem como microcredito conforme definido nesta 

NAP, as IMFs deverao observar o estabelecido no regulamento de risco de credit() aplicavel aos 
bancos. 
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Artigo 3.° 
(Microcredito) 

Para fins de aplicacao do disposto no n.° VIII do artigo 2.° do RJM, sac) considerados microcreditos as 

operacOes de creditos em montantes nao superiores a Db 30.000,00 por cliente. 

Artigo 4.° 
(Limites da carteira de credito) 

1. As IMFs devem ter na sua carteira apenas operacOes de microcredito. 

2. Excepcionalmente, os microbancos podem ter na sua carteira operacOes que nao sejam consideradas 

microcredito. 

3. 0 volume total das operacOes de microcredito para os microbancos deve corresponder a no minimo 

80% da carteira de credito da instituicao. 

Artigo 5.° 
(Limite de exposicao por cliente) 

1. 0 limite de exposicao de risco credito, para operacoes que sao consideradas de microcredito nos 

termos do artigo 2.° por cliente é de Db. 30,000,00. 

2. Para as operacOes que nao sejam consideradas microcredito, referidas no n.° 2 do artigo anterior, 

nao podem ser concedidas em montante superior a Db. 250,000,00 por cliente. 

Artigo 6.° 

(Maturidade) 

1. Os microcreditos nos termos do artigo 2.° nao podem ser concedidos por urn prazo superior a 18 

meses. 
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2. As operacCies de creditos nao classificados como microcreditos, referidas no artigo 4.° nao podem ser 

concedidas a urn prazo superior a dois anos. 

CAPITULO III 
GESTAO DO RISCO DE CREDITO 

Artigo 7.° 
(Politica de gestAo do risco de credito) 

1. 0 Orgao de Administracao das IMFs é responsavel pela aprovacao e fiscalizacao do cumprimento 

de politica e dos procedimentos de concessao e gestao de credito, especificando controlos e 

metodologia especiais para os microcreditos conforme boas praticas internacionais de 

microfinancas, akin de outros tipos de credito que porventura a IMF ofereca. 

2. A politica e os procedimentos devem ao menos evidenciar os tipos e niveis de risco que a IMF se 

disptie a administrar, os requisitos minimos exigidos para a concessao de cada tipo de credito, os 

procedimentos de avaliacao da capacidade de reembolso dos potenciais clientes, o controlo intern° 

para monitorizacao da qualidade dos creditos, corn a frequencia adequada as caracteristicas de cada 

tipo de credito;  alem das politicas e procedimentos para cobranca dos creditos, o nivel de tolerancia 

de risco de credito, entre outros. 

3. A politica de concessao de microcreditos deve descrever o segmento alvo, a finalidade a que se 

destinam e os respectivos tipos de garantias. 

4. As IMFs devem manter adequadamente documentados a sua politica de credito e os procedimentos 

a ela relacionados, que devem ficar a disposicao do BCSTP e do auditor independente da IMF. 

5. As IMF's devem contar corn uma estrutura de controlo interno e gestao do risco de credito adequada 

a sua dimensao e complexidade, que as permitam manter os creditos permanente e devidamente 

classificados quanto ao nivel de risco e para que possa tomar medidas tempestivas e adequadas para 
regularizacao dos creditos em mora. 
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6. As politicas devem especificamente descrever as medidas e o controlo interno que serao adoptados 

para minimizar o risco de conflito de interesses entre as actividades de concessao, aprovacao e 

acompanhamento dos creditos, mais especificamente o abuso de funcionarios, como responsaveis 

de credit°, em prol de beneficios proprios. 

7. As medidas de prevencao de conflitos de interesses referidas no numero anterior devem incluir 

politicas de remuneracao que se relacionem com o desempenho das carteiras de credit°, em 

oposicao a gratificacao associada ao crescimento da carteira, bem como procedimentos adequados 

de documentacao do processo de avaliacao e concessao dos creditos. 

8. 0 controlo intern° da IMF deve ser implementado corn recurso a sistemas informaticos adequados 

e compativeis corn a dimensa'o e a complexidade da IMF. 

Artigo 8.° 

(Dossie de credito) 

1. Cada credit() concedido deve estar respaldado por um dossie que comprove a adequacao da 

concessao corn as politicas e procedimentos estabelecidos pelo Orgao de Administracao. 

2. Os creditos nao classificados como microcreditos devem observar os requisitos de documentacao 

estabelecidos para as instituiceies bancarias. 

3. Os microcreditos devem estar respaldados por documentacao comprovativa da avaliacao da 

capacidade de pagamento do potencial cliente, incluindo descricao das visitas realizadas ao local 

de negocio do micro ou pequeno empresario, bem como as demonstraceies financeiras, como fluxo 

de caixa, produzidas corn o auxilio do responsavel de credit° da IMF. 

4. A documentacao referida no niamero anterior deve incluir a indicacao do montante concedido, bem 
como o plano de amortizacao. 

5. 0 dossier de microcredito deve tambem contemplar o processo de aprovacao da operacao, 

incluindo a decisao ou recomendacao do responsavel de credit° ou a decisao do comite de credit°, 
conforme aplicavel. 
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6. As IMFs tambem devem conservar a documentacao relativa aos creditos que forem recusados. 

Artigo 9.° 
(Classificacao dos microcreditos por nivel de risco) 

1. Os microcreditos devem ser classificados de acordo corn a sua situacao conforme demonstrado na 

tabela seguinte: 

Classificacao Dias em mora 

Classe I 0 (em dia) 

Classe II 1 a 30 dias 

Classe III 31 a 60 dias 

Classe IV Mais de 60 dias 

2. 0 acompanhamento dos microcreditos e sua eventual reclassificacao para niveis de risco mais 

elevado deve ser feito de forma sistematica e reiterada, dependendo da duracao media dos creditos 

e a frequencia das prestaceies, de acordo com a politica de credit() estabelecida pelo Orgao de 

Administracao. 

3. Todos os microcreditos de urn mesmo cliente devem receber classificacao mais conservadora 

conforme a situacao do credit() corn mais dias de mora 

4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a IMF deve dispor de mecanismos de controlo para 

fazer o seguimento dos dias de mora de cada credito separadamente e corn exactidao. 

5. 0 credito deve ser considerado irregular sempre que ndo haja pagamento de juros ou principal desde 

o primeiro dia de mora ou quando se torna questionavel a cobranca dos juros e o principal ou a 

possibilidade de perda é muito alta, e sempre que existirem informacCies significativas da 

deterioracao da qualidade do credito ou capacidade financeira do mutuario. 
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Artigo 10.° 

(Provisionamento dos microcreditos por nivel de risco) 

Os microcreditos devem ser provisionados de acordo com a sua classificacao, em percentuais relativos 

aos montantes dos creditos, conforme a tabela seguinte: 

Classificacao ProvisAo 

Classe I 2% 

Classe II 20% 

Classe III 50% 

Classe IV 100% 

Artigo 11.° 
(Abate dos microcreditos) 

1. Os microcreditos devem ser retirados da contabilidade apps permanecerem na Classe IV por 180 

dias. 

2. 0 abate de uma operacao de credit° nao impede que a IMF continue a envidar esforcos para 

recuperar o credit°. 

Artigo 12.° 
(Interrupcao do reconhecimento dos proveitos de juros) 

1. A contabilizacao pelo principio da especializacao das receitas de juros dos microcreditos deve ser 

interrompida desde o primeiro dia de mora e tal receita mantida em conta extrapatrimonial. 

2. Todo o juro contabilizado mas rid° recebido deve ser revertido imediatamente. 

3. Se o juro for recebido, deve ser considerado receita excepcional. 
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Artigo 13.° 

(Garantias) 
1. Os microcreditos podem ser concedidos corn ou sem prestacao de garantias, conforme as melhores 

praticas das microfinancas. 

2. As regras de classificacao e de provisionamento dos microcreditos sao aplicadas 

independentemente das garantias associadas ao credit°. 

Artigo 14.° 

(Reestruturacao) 

1. E proibida a reestruturacao dos microcreditos corn o objectivo de evitar uma classificacdo mais 

gravosa, devendo os referidos creditos reestruturados ser mantidos na mesma categoria de risco. 

2. Em qualquer caso, a IMF deve observar todos os procedimentos de analise da capacidade e intencao 

de pagamento do cliente, documentando o processo como se fosse um credito novo. 

3. Os microcreditos reestruturados devem ser claramente diferenciados nos sistemas de informacdo 

da IMF, para fins de acompanhamento pela mesma e reporte ao BCSTP. 

4. 0 microcredito reestruturado que entrar em mora deve ser inserido na Classe IV desde o primeiro 

de dia de mora. 

5. A IMF deve ter procedimentos e controlos que possibilite um acompanhamento mais rigoroso dos 

creditos reestruturados. 

6. Considera-se reestruturacao a renegociacao de divida, a renovacao, a concessao de nova operacao 

para liquidacao de operacao anterior ou qualquer outro tipo de acordo que implique a alteracao dos 

prazos de vencimento ou das condicaes de pagamento originalmente acordadas. 
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Artigo 15.° 

(Operaciies coin pessoas ligadas e conflito de interesses) 

1. A concessao de creditos a pessoas ligadas a IMF deve observar o disposto na NAP sobre Negocio 

corn Pessoas Ligadas. 

2. 0 disposto acima nao se aplica as cooperativas, cuja actividade principal é a concessao de creditos 

e captacao de dep6sitos dos seus membros. 

3. Sem prejuizo do disposto no flintier° anterior os orgaos de administracao e fiscalizacao das 

cooperativas devem evitar que situaceies de conflito de interesses resultem em abuso na concessao 

de credit° para membros envolvidos na administracao da cooperativa, em especial aqueles que 

participam no processo de aprovacao. 

Artigo 16.° 

(Cessao de microcreditos) 

Os microcreditos nao podem ser objeto de cessao a outras instituic'Oes financeiras sem consentimento 

previo do BCSTP. 

CAPITULO IV 

DISPOSICOES FINAIS 

Artigo 17.° 

(Regime sancionaterio) 

A violacao de qualquer das disposicOes constantes da presente NAP ou de outra regulamentacao do BCSTP 

emitida ao abrigo da mesma a aplicavel o regime de infraccOes e sanc'O'es previsto na Lei das Instituicoes 

Financeiras e demais disposicOes normativas do sector. 
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Artigo 18.° 

(Regime supletivo) 

Em tudo o que nao se encontre previsto na presente NAP é aplicavel o disposto no RJM e na Lei das 

Instituicaes Financeiras. 

Artigo 19.° 

(Da vigencia) 

A presente NAP entra em vigor na data da sua publicacao. 
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