
 
 

Angola: Conselho de Estabilidade Financeira vai 

facilitar articulação dos órgãos de supervisão 

ANGOP  

03/02/2017 

O Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF), que reuniu-se pela primeira vez 

no dia 20 de Janeiro, em Luanda, vai facilitar a articulação entre os diferentes organismos 

de supervisão, afirmou nesta quinta-feira, em Luanda, o Ministro das Finanças, Archer 

Mangueira. 

Expectante sobre o valor acrescentado que este órgão pode trazer, Archer Mangueira considera 

que o CNEF inaugura um canal expedido para implementar mecanismos de promoção da 

estabilidade financeira e de prevenção de crises sistemáticas no mercado financeiro angolano. 

Uma das iniciativas estruturantes do CNEF para o corrente ano de 2017 é a tomada de medidas 

para captar o apoio internacional, particularmente a reabilitação de relações com os Bancos 

correspondentes internacionais, a reposição da imagem do sistema financeiro e a 

sustentabilidade do mercado de seguros e resseguros, segundo Archer Mangueira. 

O Ministro falava no acto de encerramento do V Encontro Anual da Comissão de Mercado de 

Capitais (CMC), que decorreu de 01 a 02 do corrente mês, em Luanda. 

Segundo o Ministro, a articulação que agora se torna possível entre todos os reguladores do 

sistema financeiro é uma condição necessária para a promoção da literacia financeira que 

perspectiva a inclusão financeira, que é um instrumento fundamental para criar e generalizar 

hábitos de poupança e investimento. 

O Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF), que é coordenado pelo Ministro das 

Finanças, Archer Mangueira, já se pronunciou sobre a situação do sistema financeiro em 2016 e 

as perspectivas e iniciativas estruturantes para 2017. 

No seu primeiro encontro, realizado a 20 de Janeiro deste ano, em que foi nomeado o seu 

secretário executivo, o jurista Gilberto Luther, o CNEF defendeu a necessidade da adequação 

dos procedimentos internacionais, tendo em vista o restabelecimento da relação com os Bancos 

correspondentes. 

 



 
 
Para o efeito, o Banco Nacional de Angola tem vindo a encetar contactos com instituições de 

regulação financeira nos países Europeus e Estados Unidos da América. 

Sobre a regulação e supervisão do sector bancário, neste mesmo encontro, o BNA, representado 

pela vice-Governadora do Banco Nacional de Angola, 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 âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao 

terrorismo. 

O CNEF, criado à luz da Lei de Bases das Instituições Financeiras (Lei12/15, de 17 de Junho) 

é um órgão público de natureza consultiva, dotado de autonomia técnica e funcional. Além do 

Ministro das Finanças, o mesmo integra o Governador do Banco Nacional de Angola 

(Coordenador-adjunto), Walter Filipe, os Presidentes dos Conselhos de Administração da 

Comissão do Mercado de Capitais (CMC), da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de 

Seguros (ARSEG), bem como quadros responsáveis pela supervisão prudencial. 


