
 
 

Debatido o fim da crise cambial 

Jornal de Angola  

21/01/2017 

O Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF) apreciou ontem, em Luanda, as 

medidas que visam o restabelecimento de relações com os Bancos correspondentes, a 

reposição da imagem do sistema financeiro e a sustentabilidade do Mercado de seguros 

e resseguros.  

Sob orientação do Ministro das Finanças, Archer Mangueira, o CNEF reiterou a necessidade da 

adequação do sistema bancário nacional aos procedimentos internacionais.  

Desde o último trimestre do ano passado, o Banco Nacional de Angola (BNA) tem vindo a encetar 

contactos com instituições de regulação financeira nos países Europeus e Estados Unidos. 

A vice-Governadora do BNA, Suzana Monteiro, apresentou as perspectivas para a obtenção de 

regulação e supervisão equivalente, bem como as normas internacionais de contabilidade, 

governação corporativa, sistema de controlo interno e as acções do banco central no quadro da 

prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo. 

O Presidente do Conselho de Administração da Agência Angolana de Supervisão de Seguros 

(ARSEG) apresentou as perspectivas estruturantes do organismo público. Aguinaldo Jaime disse 

que as medidas passam pela sustentabilidade do Mercado de seguros e a modernização do 

sector, o que se resume na redução dos níveis de conflitualidade entre seguradoras e segurados, 

a criação do provedor do cliente e a formação de quadros especializados.  

Em relação ao Mercado de valores mobiliários, a Presidente da Comissão do Mercado de 

Capitais disse que, entre Maio de 2015 e Dezembro de 2016, foram negociados no Mercado de 

registo de valores mobiliários (MROV) o valor em Kwanzas equivalente a mais de 2,2 mil milhões 

de USD. 

Vera Daves referiu que o Mercado de valores mobiliários dispõe de uma arquitectura jurídica que 

carece de implementação, mas a implementação da Bolsa de Dívida e Valores de Angola 

(BODIVA), inaugurada a 19 de Dezembro de 2014, marcou o início de uma nova era a nível do 

Mercado secundário.  

O Coordenador do CNEF, Archer Mangueira, enfatizou a necessidade de se incrementar a 

educação financeira, instando os três organismos de supervisão e regulação do sistema 



 
 
financeiro, BNA, ARSEG e CMC, a trabalharem em conjunto para a definição e implementação 

do Programa Nacional de Literacia Financeira, mecanismo que vai permitir a introdução de 

matérias ligadas ao sistema financeiro no sistema de ensino e outras acções que preparem os 

cidadãos para a poupança e o investimento. O CNEF apreciou também o estado de 

desenvolvimento do plano de acção da Unidade de Informação Financeira (UIF), bem como o 

Plano de Acção do Grupo de Acção Financeira Internacional 2011/2016, que cumpriu, entre 

outras, as medidas legislativas necessárias para cabalmente prever, investigar e reprimir o crime 

de branqueamento de capitais. 

Os membros do CNEF apreciaram e aprovaram o Regimento Interno do Conselho Nacional de 

Estabilidade Financeira e nomearam o secretário executivo, função que passa a ser 

desempenhada pelo Jurista Gilberto Luther para um mandato de três anos. 

O CNEF é um órgão público de natureza consultiva, dotado de autonomia técnica e funcional, 

que tem como missão facilitar a articulação entre os diferentes organismos de supervisão, com 

vista à definição e implementação de mecanismos de promoção da estabilidade financeira e de 

prevenção de crises sistémicas no Sistema Financeiro Angolano. 

É composto pelo Ministro das Finanças (Coordenador); Governador do BNA (Coordenador-

adjunto); Presidentes do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais; 

Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros; um membro do Conselho de 

Administração do Banco Nacional de Angola responsável pela supervisão prudencial das 

instituições financeiras; um membro do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de 

Capitais responsável pela supervisão prudencial das instituições financeiras e das estruturas de 

Mercado; e um membro do Conselho de Administração da Agência Angolana de Regulação e 

Supervisão de Seguros responsável pela área de supervisão. 


