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Assunto: Adequacao dos Fundos Proprios e Rad° de Solvabilidade Das Instituicoes De 
Microfinancas 

A Lei 16/2018, de 3 de Setembro, estabeleceu o Regime Juridico das Actividades de Microfinancas, 

doravante "RJM", tendo em conta a relevancia do mesmo para o acesso ao financiamento e fomento da 

inclusao financeira. 

0 referido regime preve diferentes Instituiceies de Microfinancas (IMFs), cuja natureza e complexidade 

das operacOes legalmente permitidas merecem tratamento distinto relativamente ao processo de 

licenciamento e funcionamento. 

Havendo necessidade de se definir os requisitos de Fundos PrOprios, a dimensao das operacOes das IMFs 

previstas no RJM; 

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

pelas alineas d) e f) do artigo 8. ° da sua Lei 8/92, em conjugacao com artigo o 7.° e n.° 2 do artigo 26.° 

do RJM, aprova o seguinte: 

Artigo 1.° 
Objecto 

A presente Norma determina as regras relativas a Adequacao dos Fundos Proprios e o Racio de 

Solvabilidade das IMFs. 

Artigo 2.° 
Ambito 

A presente Norma aplica-se as IMFs autorizadas a operar em S. Tome e Principe. 
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Artigo 3.° 
Conceitos 

Os termos utilizados na presente NAP tem as definicOes que lhes sac, atribuidas pelo RJM e na NAP 

sobre Licenciamento e exercicio da actividade de Microfinancas. 

Artigo 4.° 

AdequacAo de Fundos Proprios e Racio de Solvabilidade 

1. 0 valor dos fundos proprios das IMFs autorizadas devera sempre ser igual ou superior ao capital 

minimo autorizado. 

2. Todas as IMF's autorizadas a funcionar em S. Tome e Principe devem observar uma relacdo 

adequada entre o montante dos seus fundos proprios qualificados e dos seus elementos dos activos 

e elementos extrapatrimoniais, ponderados em funcao dos respectivos riscos envolvidos, 

especialmente os riscos de credito, cambial e operacional. 

3. Os Fundos PrOprios Qualificados estabelecidos nos termos da presente NAP devem incluir fundos 

proprios de base e complementares da IMF nos termos das instrucaes do Anexo I a presente NAP. 

4. Os Fundos Pr(Trios de Base definidos nos termos das instruciies do Anexo I devem ser sempre 

iguais ou superiores a 20% dos Activos Totais das IMF's da categoria A . 

Artigo 5.° 
(Racio de solvabilidade) 

1. A relacao referida no numero 2 do artigo 4.° e designada por racio de solvabilidade e calculada por 

aplicacdo da seguinte formula: 

FPQ 	 *100 

TAPRC +TAPRT+VEAPRO 
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Onde: 

FPQ — Valor dos Fundos Proprios Qualificado. 

TAPRC — Total dos activos ponderados pelo risco de credit°, incluindo os elementos 

extrapatrimoniais, determinados conforme Anexo II 

TAPRTC — Total dos activos ponderados pelo risco cambial, apurados conforme Anexo III; 

VEAPRO — Valor equivalente em activos ponderados pelo risco operacional, apurado conforme 

Anexo IV. 

2. 0 valor do racio de solvabilidade nao pode ser inferior a 20%. 

3. Os itens dos activos associam-se aos niveis de referencia definidos de acordo corn a Parte I do 

Anexo II. 

Artigo 6.° 
(Dever de informacio sobre fundos proprios) 

1. As IMFs devem proceder ao calculo dos seus fundos prOprios e racio de solvabilidade corn 

referencia ao periodo de 31 de Marco, 30 de Junho, 30 de Setembro e 31 de Dezembro de cada ano, 

devendo comunicar ao Banco Central, ate ao decimo dia do mes seguinte os resultado obtidos bem 

como a composicao de tais fundos. 

2. 0 Banco Central podera mandar corrigir o calculo dos fundos pr6prios de uma instituicao de 

microfinancas, se considerar que nao foram preenchidas, de modo satisfatorio, as condicaes 

estabelecidas na presente NAP. 

Artigo 7.° 
(ReposicAo de fundos proprios) 

O Banco Central, sempre que entender necessario, pode exigir as IMFs urn capital adicional tendo em 

conta a evolucao dos seus racios prudenciais. 
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Artigo 8.° 

(Interpretacao) 

As duvidas e omisseies provenientes da aplicacao desta NAP sao resolvidas por decisao do BCSTP. 

Artigo 9.° 

(Da Vig'encia) 

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

(Fundos Proprios de Base) 

1. Os elementos que integram os fundos proprios de base de uma instituicao de microfinancas devem 

poder ser utilizados para cobrir riscos ou perdas que se verifiquem nas mesmas, distinguindo-se 

pela sua qualidade, por caracteristicas de permanencia, grau de subordinacao, capacidade e 

tempestividade de absorcao de perdas e, quando aplicavel, possibilidade de diferimento ou 

cancelamento da sua remuneracao. 

2. Sao fundos proprios de base das instituicOes de microfinancas os montantes correspondentes a: 

a) O capital social realizado e premios de emissao; 

b) As reservas legais, estatutarias e outras formadas por resultados nao distribuidos; 

c) Os resultados de exercicios anteriores; 

d) Os resultados negativos do exercicio em curso. 

e) ImobilizacOes incorp6reas liquidas; 

f) As accoes prOprias; 

g) O valor correspondente as insuficiencias verificadas na constituicao de provis'Oes 

regulamentares, em termos definidos pelo Banco Central, pela diferenca positiva entre o 

montante de provisoes regulamentares e o valor de imparidade e provisOes para credito e 

operacOes extrapatrimoniais registado nas demonstracties financeiras; e 

h) As reservas de reavaliacao negativas. 

(Fundos proprios complementares) 

Sao fundos proprios complementares das instituic'Oes de microfinancas os montantes correspondentes 

a: 

1. Reservas provenientes da reavaliacao do activo imobilizado, realizada nos termos da lei, corn 

aprovacao do Banco Central, e depois de subtraido o valor dos impostos o resultado da reavaliacao 

e limitada a 50% do capital de base; 

2. Outras reservas de reavaliacao positivas; 

Dados de Revogagao: 
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3. Emprestimos subordinados de prazo superior a cinco anos, cujas condicaes sejam aprovadas pelo 

Banco Central, so podendo ser considerados ate concorrencia de 50% dos Fundos Proprios de Base. 

4. Emissao de titulos, nomeadamente corn prazo de vencimento indeterminado, e os provenientes de 

emprestimos nao titulados, cujas condicOes sejam aprovadas pelo Banco Central e cujos contratos, 

prevej am: 

a) Que so podem ser reembolsados por iniciativa da instituicao emitente ou mutuaria e corn o 

previo acordo do Banco Central; 

b) A faculdade da instituicao diferir o pagamento de juros; 

c) Que o capital em divida e os juros nao pagos podem ser chamados a absorver prejuizos, 

permitindo a instituicao prosseguir a sua actividade; 

5. Na determinacao dos elementos enumerados no presente artigo, devem excluir-se: 

a) As perdas e os ganhos nab realizados em passivos financeiros de negociacao que 

representem risco de credit() proprio; 

b) Os ganhos e perdas nao realizados de cobertura de fluxos de caixa de elementos cobertos 

mensurados ao custo amortizado e de transacc'Oes futuras; 

c) Sem prejuizo da alinea e), os ganhos nao realizados em creditos e outros valores a receber 

classificados como activos financeiros avaliados ao justo valor atraves da conta de 

resultados, quando aplicavel; 

d) Sem prejuizo da alinea e), os ganhos e as perdas nao realizados que nao representem 

imparidade em creditos e outros valores a receber classificados como activos disponiveis 

para venda; 

e) Quando os activos referidos nas alineas c) e d) precedentes estejam envolvidos em relac'Oes 

de cobertura de justo valor, devem excluir-se apenas, respectivamente, os ganhos ou os 

ganhos e perdas correspondentes a parte nao envolvida em tal relacao de cobertura e/ou a 

parte daquela relacao considerada ineficaz; 
0 Sem prejuizo da alinea a) do presente mamero, os ganhos ou perdas nao realizados, que nao 

representem imparidade em Activos Fixos Tangiveis de use proprio, decorrentes da 

aplicacao do metodo do justo valor de acordo corn a Norma de Relato Financeiro — Activos 

Fixos Tangiveis; e 
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g) Sem prejuizo da alinea a) do presente niunero, os ganhos ou perdas nao realizadas, que nao 

representem imparidade em propriedades de investimento, decorrentes da aplicacao do metodo 

do justo valor de acordo coin a Norma Relato Financeiro — Propriedades de investimento. 

6. Os elementos previstos na alinea c) do n.° 6 antecedente correspondem: 

a) A 50% dos ganhos nao realizados em activos disponiveis para venda, de acordo corn a 

Norma de Relato Financeiro — Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuracao; e 

b) A 50% dos ganhos nao realizados de cobertura de fluxos de caixa de activos disponiveis 

para venda, pelo montante do efeito liquid° da cobertura. 

7. 0 tratamento prudencial dos impostos diferidos registados em reservas devera ser consistente corn 

o tratamento prudencial dado aos ganhos e perdas registadas em reservas de reavaliacao, positivas 

ou negativas, que originaram o registo dos referidos impostos diferidos. 

8. Nao sao considerados fundos proprios das instituicaes de microfinancas os montantes 

correspondentes a accOes preferenciais remiveis em data certa quando esta ocorrer antes de 

decorridos cinco anos sobre a sua emissao. 

9. Os emprestimos subordinados devem prever amortizacOes do capital somente no final do contrato 

ou em parcelas iguais durante a sua vigencia e estarao subordinados, em caso de falencia ou 

liquidacao da instituicao, ao previo cumprimento de todas as demais obrigacOes nao subordinadas. 

10. As instituicoes de microfinancas que incluam nos seus fundos proprios montantes provenientes da 

emissao de titulos e de accO'es preferenciais remiveis em data certa e da contratacao de emprestimos 

subordinados, devem estabelecer urn programa de reducao gradual desses montantes nos cinco anos 

que precedam o respectivo reembolso. 

11. 0 total dos fundos prOprios complementares nab podera exceder o total dos fundos pr6prios de 

base. 
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26/06/2019 26/06/2019 08/2019 



NAP 

NORMA DE APLICAcA0 
PERMANENTE 

PROPONENTE (S) ENTRADA EM VIGOR DATA EMISSAO N° DOC FL 8/16 

C.A. 

12. Os elementos indicados nas alineas d) e e) do n.° 5 antecedente, so podem ser considerados ate a 

concorrencia de cinquenta por cento dos fundos proprios de base. 

(DeterminacAo de fundos proprios) 

Sem prejuizo do disposto nos nurneros 11 e 12 do artigo 10.°, os fundos prOprios sao determinados pela 

soma dos fundos proprios de base com os fundos prOprios complementares depois de deduzidos: 

a) Nos casos ern que a instituicao de microfinancas disponha de uma participacao superior a 

dez por cento do capital social de uma instituicao financeira, sera deduzido o montante 

total dessa 

b) participacao, bem como o valor representado pelos demais elementos patrimoniais, 

referidos no n.° 3 do artigo 9° e no artigo 10° desta NAP, de que disponha sobre a mesma 

instituicao; 

c) 0 montante global das restantes participaeoes e dos demais elementos patrimoniais, 

referidos no n.° 3 do artigo 9° e no artigo 10° desta NAP, que a instituicao de microfinancas 

disponha sobre uma instituicao financeira, nao abrangidos pela alinea precedente, sera 

deduzido na parte que exceda dez por cento dos fundos proprios da instituicao que deles 

disponha, calculados antes de efectuadas as deducoes previstas nesta alinea e na alinea 

precedente. 
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ANEXO II  

Activos Ponderados pelo Risco de Credit() 

1. Ponderacao dos elementos do activo e extrapatrimoniais das instituicOes de microfinancas para efeitos 
do calculo do racio de solvabilidade. 

2. As rubricas do activo e extrapatrimoniais devem ser ponderadas em funcao do risco de credit°. 

3. Assim, o valor de balanco do activo deve ser multiplicado pelo respectivo coeficiente de ponderacao, 
de acordo corn a PARTE I deste anexo, excepto quanto: 

a) ao valor dos activos, para os quais as perdas de imparidade e provisoes registadas nas 
demonstracOes financeiras sejam inferiores as provisOes regulamentares; 

b) ao valor dos creditos e outros valores a receber, classificados activos financeiros ao justo valor 
atraves da conta de resultados, o qual devera excluir os respectivos ganhos nao realizados; 

c) ao valor dos creditos concedidos e contas a receber, classificados como activos financeiros 
disponiveis para venda, o qual devera excluir os respectivos ganhos e perdas nab realizados que 
nap representem imparidade; 

d) ao valor dos creditos e outros valores a receber que estejam envolvidos em relaciies de 
cobertura de justo valor, o qual devera excluir os ganhos e perdas correspondentes a parte nao 
envolvida em tal relacao de cobertura e/ou a parte daquela relacao considerada ineficaz; 

e) ao valor de elementos classificados como disponiveis para venda, o qual devera excluir 50% 
dos ganhos nao realizados; e 

f) ao valor de propriedades de investimento e de outros activos fixos tangiveis, o qual devera 
excluir os ganhos e perdas nao realizados que nao representem imparidade, excepto no que diz 
respeito a ganhos provenientes de reavaliacoes efectuadas nos termos do diploma legal que as 
autorize; 

g) ao valor dos impostos diferidos activos, o qual devera excluir os montantes de impostos 
diferidos decorrentes dos valores excluidos de acordo com o previsto nas alineas anteriores. 

Vistos Dados de Revogacao: 
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Por sua vez, as rubricas extrapatrimoniais, devem ser ponderadas segundo urn metodo de calculo em duas 
etapas, de acordo corn os numeros 5.1. e 5.2. dente anexo. 0 valor de ponderacao das rubricas 
extrapatrimoniais devera ser liquido das provisCies registadas nas demonstracCies financeiras para estes 
riscos. 

PARTE I 

1. Os coeficientes de ponderacao a atribuir aos elementos do activo devem ser os seguintes: 

Coeficiente de 
Ponderacio Classificacao dos elementos do balanco 

0 % Caixa e elementos equivalentes 
Creditos sobre o Estado, o Banco Central e entidades do sector pfiblico, 
assim como activos que gozem de garantia expressa e juridicamente 
vinculativa dessas entidades ou que estejam cobertos por garantia, 
prudentemente avaliadas, constituidas por titulos de emissao dessas 
entidades. 
Direitos sobre os governos centrais e bancos centrais de paises da OCDE, 
ou que contem corn garantia dessas instituicaes ou estejam cobertos por 
titulos de emissao dessas entidades. 
Elementos do activo cobertos por depositos junto da propria instituicao e 
vinculados ao activo. 

20 % Direitos de credit° sobre bancos multilaterais de desenvolvimento ou por 
eles garantidos ou garantidos por titulos de emissao desses bancos. 

Direitos de credit° sobre instituicOes de credit° sedeadas em paises da 
OCDE ou garantidos por esses bancos. 
Direitos de credit° sobre sociedades de investimento sedeadas em paises 
da OCDE e sujeitas a uma supervisdo comparada as de instituicOes de 
credit°, bem como direitos garantidos por essas entidades. 
Direitos de credit° sobre instituiceies de credit° sedeadas em paises nab 
membros da OCDE e coin prazo residual igual ou inferior a urn ano ou 
creditos garantidos por essas instituicaes e de prazo residual igual ou 
inferior a um ano. 
Direitos de credit° sobre entidades do sector public° de paises da OCDE, 
excluindo governo central e banco central, e creditos garantidos por essas 
entidades. 
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Valores em processo de cobranca. 
50 % Emprestimos garantidos por hipoteca sobre imoveis destinados a habitacdo 

do mutuario. 
100 % Creditos sobre o sector privado. 

Creditos sobre instituiVies de credito sedeadas em paises nao membros da 
OCDE, corn um prazo residual superior a um ano. 

Creditos sobre governs centrais e bancos centrais de paises nao membros 
da OCDE. 
Activo imobilizado, incluindo imOveis, edificios, equipamentos e outros 
activos fixos, excepto aqueles que sejam deduzidos directamente dos 
fundos proprios. 
ParticipacOes e imOveis nao de uso, excepto aqueles deduzidos 
directamente dos fundos pr6prios. 
Todos os demais activos, excepto aqueles deduzidos directamente dos 
fundos proprios. 

4. As contas de proveitos a receber devem ser sujeitas ao coeficiente de ponderacdo aplicado a operacdo 
activa que esta na sua origem. 

5. Quanto as rubricas extrapatrimoniais, os procedimentos a adoptar devem ser os seguintes: 

5.1 0 valor ponderado das operacOes extrapatrimoniais, corn excepcao das relacionadas com riscos 
relativos a taxas de juro e a taxas de cambio, deve ser apurado atraves de um calculo em duas 
etapas: 

• Etapa 1 

Inicialmente, deve proceder-sea classificacdo de acordo corn o risco inerente a cada uma das 
operacOes conforme o estabelecido na PARTE II deste anexo. Corn base nessa classificacdo, 
as operacOes de risco elevado devem ser consideradas pelo seu valor total; as de risco medio 
por 50% do seu valor; as de risco medio/baixo, por 20% do seu valor; as de risco baixo por 0% 
do seu valor. 
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• Etapa 2 

Seguidamente, os valores obtidos apos a aplicacao do metodo atras descrito devem ser 
multiplicados pelos coeficientes de ponderacao atribuidos as contrapartes respectivas, de 
acordo com o previsto no n.° 1 da PARTE I, excepto quando se trate de operaceies de compra 
de activos a prazo fixo e de venda de activos corn °ma° de recompra, em que o coeficiente de 
ponderacao a aplicar deve ser o do activo em causa, e nab o da contraparte na transaccao. 

5.2 	0 valor ponderado das operaceies extrapatrimoniais relacionadas corn riscos relativos a taxas de 
juro e a taxas de cambio deve ser, igualmente, efectuado em duas etapas. 

Na primeira etapa, o montante te6rico de cada contrato deve ser multiplicado pelas seguintes 
percentagens: 

Contratos 	relativos 	a Contratos relativos a 
taxas de juro taxas de cambio 

Vencimento inicial Percentagens 
Urn ano ou menos 0,5 2 
Mais de um ano e nao mais de dois 
anos 

1 5 

Por cada ano suplementar 1 3 

Na segunda etapa, o valor obtido, apos a aplicacao daquelas percentagens, deve ser multiplicado pelo 
coeficiente de ponderacao atribuido a contraparte respectiva nos termos do n.° 1 da PARTE I, corn excepcao 
do coeficiente de ponderacao de 100% ai previsto, que deve ser substituido por urn coeficiente de 
ponderacao de 50%. 

6. Sempre que os elementos extrapatrimoniais beneficiem de garantias expressas e validamente 
formalizadas, os coeficientes a utilizar na segunda etapa do calculo, nos termos dos nos 5.1 e 5.2, 
devem ser os da entidade garante e nao os da entidade garantida, caso aqueles sejam inferiores a estes 
Altimos. 

/ 
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Se esses elementos extrapatrimoniais gozarem de total garantia, prudentemente avaliada, constituida por 
titulos emitidos pelo Estado, pelo Banco Central, por entidades do sector public° ou, ainda, por depositos 
junto da pr6pria instituicao, o coeficiente de ponderacao a aplicar, nesta segunda etapa, deve ser de 0%. Se a 
garantia for constituida por titulos emitidos por bancos multilaterais de desenvolvimento ou por depositos 
constituidos junto de outran instituicOes de credito, a ponderacdo a atribuir, igualmente nesta segunda 
fase, deve ser de 20%. 

7. Quando os elementos do activo ou extrapatrimoniais gozarem, parcialmente, de uma garantia que 
permita a atribuicao de uma ponderacao mais baixa, esta ponderacao so deve ser aplicada a parte 
garantida. 

PARTE II 

Classificacio dos elementos extrapatrimoniais quanto aos tipos de Risco. 

Risco elevado:  

• Garantias corn a natureza de substitutos de credito; 

• Aceites; 
• Endossos de titulos de que nal() conste a assinatura de outra instituicao de credito; 

• Transaccoes corn recurso; 

• Cartas de credito irrevogaveis stand-by, corn a natureza de substitutos de credito; 

• Compra de activos a prazo fixo; 

• Parcela por realizar de accOes e de outros valores parcialmente realizados. 

Risco medio:  

• Creditos documentarios, emitidos e confirmados, excepto os de risco medio/baixo; 

• Garantias que rid° tenham a natureza de substitutos de credito designadamente as de boa 
execucao de contratos e as aduaneiras e fiscais; 

• Cartas de credito irrevogaveis stand-by, que nao tenham a natureza de substitutos de credito; 

• Linhas de credito ndo utilizadas, (acordos de concessao de emprestimos, de compra de 
titulos, de concessdo de garantias e de aceites e outros), com prazo de vencimento inicial 
superior a urn ano; 
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Risco medio/baixo:  

• Creditos documentarios em relacao aos quail os documentos de embarque sirvam de 
garantia; 

• Outras transacceies de liquidacao potencial automatica. 

Risco baixo:  
Linhas de credito nao utilizadas (acordos de concessao de emprestimos, de compra de titulos, de 

concessao de garantias e de aceites e outros), corn prazo de vencimento inicial inferior ou igual a 

um ano ou que possam ser \Tali& e incondicionalmente anuladas em qualquer momento e sem pre-

aviso. 

ANEXO III 

Activos Ponderados pelo Risco de Cambial 

1. 0 risco cambial é definido como o risco de perda nas contas patrimoniais e extrapatrimoniais em 

decorrencia de uma variacao nos precos de mercado, como os instrumentos relativos a riscos de taxas 

de cambio em todos os elementos patrimoniais e extrapatrimoniais, e os instrumentos relativos a riscos 

de taxas de juros que compoem a carteira de negociacao das instituicOes. 

2. 0 risco de mercado relativo as taxas de cambio é aquele que afecta actualmente as instituicOes 

autorizadas a funcionar em conformidade corn a Lei vigente. 

3. 0 risco de taxas de cambio deve ser calculado sobre a posicao global em divisas da instituicao, 

determinada na forma regulamentar e respectivas instrucOes tecnicas. 

4. Considerando o acordo juridicamente vinculativo que estabelece a paridade de dobras e corn o euro, a 

posicao em euros nao sera computada para o efeito do calculo do total das posiceies abertas longas e 

curtas. 
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5. Ao valor da posicao global em divisas, que corresponde ao maior valor absoluto do total das posicoes 

abertas liquidas longas e curtas, a instituicao deve adicionar o valor dos activos mantidos em ouro. 

6. 0 valor dos fundos prOprios minimos exigidos para o risco de mercado relativo a taxas de cambio sera 

de 8% da posicao global em divisas, apurada na forma do ponto anterior. 

7. Assim, o valor apurado dos fundos proprios minimos para a cobertura do risco cambial, calculado na 

forma do ponto anterior, sera multiplicado por 100/12 para se encontrar o TAPRTC — Total dos 

Activos Ponderados pelo Risco de Taxa de Cambio que compord o denominador do Racio de 

Solvabilidade. 

8. 0 Banco Central considera que os demais riscos de mercado, como o de taxa de juros e o de accOes 

em carteiras de titulos para negociacao, ou o de outros metais preciosos e demais mercadorias, e o de 

derivados na forma de opcOes, nao se aplicam as instituicOes de credit° no presente estagio do sistema 

financeiro e, portanto, nab definird os criterios de exigencia de fundos pr6prios para esses riscos, ate 

que os mesmos sejam considerados relevantes. 

9. Todavia, o Banco Central reserva-se no direito de exigir, das instituicOes de Microfinancas, a afectacao 

de fundos proprios para a cobertura dos riscos mencionados no numero anterior, se assim considerar 

necessario, tendo em conta as posicOes especificas de risco de mercado de cada instituicao. 
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ANEXO IV 

Activos Ponderados pelo Risco Operacional 

1. 0 risco operacional é o risco de perda em decorrencia da inadequacdo ou de falhas dos processos 

interns, das pessoas ou dos sistemas, ou em consequencia de eventos externs. 

2. As instituicoes autorizadas a funcionar em Sao Tome e Principe nos termos da Lei vigente encontram-

se sujeitas a esse risco e, por essa razao, devem contar com fundos proprios para a cobertura do risco 

operacional. 

3. 0 valor dos fundos proprios para a cobertura do risco operacional sera calculado da seguinte forma: 

FPop  = [E(P131 a 3 x 0,15)] / n, em que: 

FPop = Fundos Proprios necessarios para a cobertura do risco operacional que tambem compord o 

denominador do Racio de Solvabilidade. 

PB10= Produto bancario, se positivo, dos tres filtimos exercicios. 

n = namero de exercicios em que o produto Bancario foi positivo. 

4. 0 produto bancario e a soma da margem financeira (proveitos liquidos de juros e de rendimentos de 

titulos) e da margem complementar (proveitos liquidos na'o de juros, ou seja, comissOes liquidas, 

proveitos liquidos das operacties financeiras e outros proveitos bancarios liquidos), antes de deduzir as 

perdas de imparidade, provisoes e as despesas operacionais. 

5. 0 valor de capital necessario para o risco operacional, calculado da forma acima descrita, sera 

multiplicado por 100/12 para se encontrar o VEAPRO — Valor equivalentes em activos ponderados 

pelo rico operacional. 

Banco Central de S. Tome e Principe, aos 26 dial do mes de Junho de 2019. 
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