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A 
actividade financeira, cuja 
função essencial é garantir 
a canalização da poupan-
ça para o investimento, por 
meio de operações com 
instrumentos adequados 
de captação e aplicação de 
recursos nos mercados fi-
nanceiros, desempenha um 
papel basilar no desenvolvi-

mento económico das sociedades.
A esta actividade sempre esteve as-

sociada, em maior ou menor grau, a 
regulação, entendida como o conjunto 
de normas orientadoras e 
de controlo da actividade 
económica pública e priva-
da e das actividades sociais 
não exclusivas do Estado, 
com a finalidade de pro-
teger o interesse público. 
Na verdade, os desenvolvi-
mentos de produtos, servi-
ços e mercados financeiros 
têm sido acompanhados, 
ao longo do tempo, pela re-
gulação e pela supervisão.

Classicamente, apontam-
-se como objectivos funda-
mentais da regulação do siste-
ma financeiro (i) a prevenção 
do risco sistémico; (ii) a protec-
ção dos consumidores contra 
preços excessivos e compor-
tamentos oportunistas por intermediá-
rios financeiros; e (iii) o incentivo da 
eficiência do sistema. 

Não é estranho, por isso, que, qual-
quer que seja o segmento do mercado 
financeiro em que nos posicionemos, 
exista uma preocupação permanente 

com a preservação da estabilidade fi-
nanceira, aqui compreendida como uma 
condição na qual o sistema financeiro 
tem capacidade para resistir a choques e 
a desequilíbrios financeiros. Essa condi-
ção reduz a possibilidade de ocorrerem 
perturbações no processo de interme-
diação financeira que sejam suficiente-
mente graves para terem um impacto 
adverso na actividade económica real.

Deste modo, os Estados têm procura-
do levar a cabo medidas que podem as-
sumir diversas formas, com o principal 
objectivo de preservar a estabilidade fi-

nanceira. Deste conjunto de 
medidas, merece aqui  des-
tacar, na sequência da crise 
financeira global de 2008, a 
adopção de uma abordagem 
de carácter macropruden-
cial ao sistema financeiro, 
passando os bancos cen-
trais, com o concurso dos 
demais supervisores finan-
ceiros, a definir e a executar 
a política macroprudencial, 
que visa: (i) prevenir a acu-
mulação excessiva de riscos 
resultante de factores exter-
nos e perturbações do mer-
cado, de modo a regularizar 
o ciclo financeiro (dimen-
são temporal); (ii) tornar o 
sistema financeiro mais re-

siliente e limitar os efeitos de contágio 
(dimensão transversal); e (iii) fomen-
tar regulamentação financeira assente 
numa perspectiva global do sistema, a 
fim de criar um conjunto adequado de 
incentivos para os participantes no mer-
cado (dimensão estrutural).
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Em Angola, partindo de uma pers-
pectiva hierárquico-normativa, a regu-
lação do sistema financeiro encontra a 
sua expressão máxima na Constituição 
(CRA), que, para além de consagrar os 
parâmetros do sistema, salvaguarda o 
tratamento por via de lei dos aspectos 
relacionados com a sua organização, 
funcionamento e fiscalização (artigo 
99.º da CRA).

Ao nível da legislação ordinária, re-
flectindo um modelo de supervisão ins-
titucional que distingue de forma clara 
os três segmentos de mercado existentes 
(o bancário, o segurador e o dos valores 
mobiliários), temos como principais 
instrumentos conformadores da regula-
ção do sistema financeiro no País a Lei 
de Bases das Instituições Financeiras, a 
Lei Geral da Actividade Seguradora e o 
Código de Valores Mobiliários.

A história do sistema financeiro an-
golano está intrinsecamente ligada à 
superação de choques de origem e na-
tureza variadas. Desde logo, à sua nas-
cença como País soberano e indepen-
dente, Angola enfrentava uma situação 
financeira conturbada. Após um breve 
período em que se manteve a estrutura 
do sistema bancário anterior à inde-
pendência, foi criado, em 1976, o Ban-
co Nacional de Angola, com funções 
simultâneas de banco central (emissão 
de moeda) e banco comercial, sendo-lhe 
conferido o monopólio da actividade 
bancária e de crédito no País. 

No final da década de 1980, as auto-
ridades angolanas começaram a lançar 
as bases para uma economia de merca-
do. A reforma do sistema financeiro foi 
uma prioridade, como motor de desen-
volvimento económico, considerando a 

sua capacidade de mobilização de pou-
panças, distribuição de recursos e esta-
bilização macroeconómica.

A década de 1990 trouxe consigo no-
vos ventos para o sistema financeiro an-
golano. Acabou-se o monopólio do BNA e 
adoptou-se um sistema financeiro de dois 
níveis, possibilitando a criação de novas 
instituições. O sistema ganhou, assim, 
nova vitalidade e começaram a entrar no-
vamente capitais estrangeiros nesta área.

Com o final da guerra civil, a econo-
mia angolana experimentou um cresci-
mento económico acelerado, sendo a ac-
tividade financeira, ao nível da captação 
de recursos para o tecido económico, de 
especial importância, tornando-se cru-
cial a existência de um sistema financeiro 
robusto e transparente, capaz de cumprir 
este papel de intermediário com ganhos 
para a economia no seu todo.

Em todo este processo evolutivo, a 
regulação, adaptada a cada um dos mo-
mentos, tem cumprido o seu papel de 
conformação quer da organização, quer 
das actividades das instituições finan-
ceiras, dos seus produtos e dos merca-
dos, procurando sempre assegurar que o 
sistema financeiro resista aos choques e 
desequilíbrios que vem enfrentando.

O Código de Valores Mobiliários é dis-
to um exemplo, ao definir, nos artigos 18.º 
e 22,º, sobre o âmbito da supervisão e da 
regulação exercida pela Comissão do Mer-
cado de Capitais, entre outros, os prin-
cípios da protecção dos investidores, da 
eficiência, regularidade de funcionamento 
e transparência do mercado de valores mo-
biliários e instrumentos derivados e da pre-
venção do risco sistémico. A concretização 
destes princípios ocorre por via da adopção 
de normas legais ou regulamentares.

A regulação do sistema financeiro não 
está hoje, como é óbvio, livre de desafios. 
A constante modernização do ambiente 
financeiro e a globalização, com todos os 
seus efeitos, influenciam de modo deter-
minante o rumo da regulação.

A internet e as tecnologias de infor-
mação, por sua vez, afectam igualmente 
a regulação e supervisão dos sistemas fi-
nanceiros, nomeadamente, em matérias 
como o acesso aos mercados, a seguran-
ça, a protecção dos consumidores e in-
vestidores, só para citar algumas.

Outro factor que tem impactado o 
desenvolvimento da regulação prende-
-se com a dimensão e a complexidade 
das empresas, nomeadamente, os in-
termediários financeiros, assistindo-se 
com frequência à criação de conglome-
rados financeiros, cuja supervisão por 
parte das autoridades nacionais tem en-
frentado obstáculos.

Diante dos aspectos acima apon-
tados, observa-se a tendência para a 
harmonização da regulação e super-
visão, promovida essencialmente em 
sede de organizações e instituições 
multilaterais de carácter regional e in-
ternacional. Trata-se, contudo, de uma 
tarefa também difícil e complexa se 
considerarmos a diversidade de tradi-
ções legais e de regulamentação exis-
tentes a nível dos países.

Por essa razão, a elaboração da re-
gulação deve obedecer a metodologias 
apropriadas, relativas à identificação 
dos objectivos a alcançar e à análise 
do respectivo custo-benefício, num 
momento prévio à sua emissão, e a um 
processo de acompanhamento e ava-
liação dos resultados alcançados após 
a sua implementação.  
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