
Discurso de Encerramento do IX Fórum Economia e Finanças da ABANC com o 

tema “Gestão do Risco e o Impacto do Processo de Equivalência de Supervisão 

na Banca Angolana” - PCA da CMC 

12 e 13 de Novembro de 2020 

Excelências, 

Dr. José de Lima Massano, Governador do BNA, 

Dr. Mário Nascimento, Presidente de Direcção da ABANC, 

Estimados PCAs, PCEs e membros dos Órgãos de Administração das diferentes 

Instituições aqui representadas, 

Estimados Oradores do Fórum, membros do Painel e representantes da ABANC, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Começo por felicitar a Associação Angolana de Bancos (ABANC) pela organização 

deste IX Fórum de Economia e Finanças, subordinado ao tema “Gestão do Risco 

e o Impacto do Processo de Equivalência de Supervisão na Banca Angolana”, 

que, enquanto regulador e supervisor do Mercado de Capitais angolano, 

responsável pelo acompanhamento deste segmento do sistema financeiro do qual 

actuam também as instituições financeiras bancárias, mediante a prestação de 

serviços de intermediação financeira de Valores Mobiliários e de Instrumentos 

Derivados, consideramos de grande relevância para a CMC. 

O particular e excepcional momento económico que Angola e o mundo 

atravessam, fruto da pandemia da COVID-19, afigura-se como sendo propício para 

despertar as autoridades de supervisão a reflexão face aos desafios, que exigem 

acções concretas para garantir que os Mercados financeiros prossigam com a 

observância do desígnio de continuar a financiar a economia real, preservando ao 

mesmo tempo a estabilidade financeira, e neste quesito, os sectores bancário, do 
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Mercado de Capitais e de Seguros, desempenham uma função fundamental no 

que diz respeito a mitigação dos efeitos negativos da actual situação económica.  

O processo de regulação e supervisão tem o propósito de garantir a estabilidade, 

a solidez, a eficiência no funcionamento do sistema financeiro, tendo como fim 

último a prevenção do risco sistémico. Para tal, urge uma cada vez maior 

percepção e adequada resposta por parte das instituições financeira, encontrando 

no ambiente regulatório actual do sistema financeiro uma panóplia de diplomas 

legais e regulamentares do qual se devem guiar, sem descurar-se o acolhimento 

das boas práticas internacionais, sempre adaptado ao contexto local e 

organizacional, face aos desafios da adequação dos processos de supervisão aos 

standards internacionais.  

Considerando que as instituições financeiras bancárias se encontram expostas a 

diversos riscos, nomeadamente, risco de Liquidez, de Mercado, de Crédito, 

Operacional e de Compliance, dentre estes realçando-se as subcategorias de risco 

associadas às tecnologias de informação e às fraudes, ambas decorrente da 

Pandemia da COVID-19, devem as Instituição ora referidas adoptar mecanismos 

de controlo alinhados às melhores práticas observadas internacionalmente.  

Por outro lado, no que concerne às entidades reguladoras e de supervisão, a 

implementação de regras e processos de supervisão equivalente aos aplicáveis a 

nível internacional, é um processo irreversível, tendo em conta que contribuirá 

decididamente para que o sistema financeiro nacional seja mais sólido, seguro e 

sustentável, bem como, permitirá uma aproximação mais expressiva das 

instituições financeiras a nível mundial com Angola, facto crucial nas relações entre 

as instituições nacionais e internacionais.  

Nesta senda, o Acordo de Basileia III veio introduzir novas propostas para reforçar 

a resiliência bancária. Um dos pontos que podemos destacar é a criação de rácios 

pró-cíclicos e a criação de um quadro regulatório de liquidez. Estamos todos 

cientes que, dentre outros, o objectivo do referido Acordo é o de permitir a 

comparabilidade dos sistemas financeiros internacionais. Neste sentido, a adopção 

do Basileia III permitirá que os investidores estrangeiros possam ter uma melhor 

percepção sobre o grau de robustez das instituições financeiras nacionais.  



Outrossim, importa enfatizar que as instituições nacionais já se encontram num 

processo de alinhamento face às melhores práticas internacionais. A título de 

exemplo, citamos a implementação das IFRS (em português Normas Internacionais 

do Relato Financeiro) ao nível dos Planos de Contabilidade, destacando-se neste 

quesito as instituições financeiras bancárias, num estágio já avançado da sua 

adopção, e as instituições que actuam no Mercado de Capitais, que a breve trecho 

passarão a dispor de tais referências, situação que permitirá a leitura padronizada 

das demonstrações financeiras por parte dos players do mercado internacional.  

Congratulamo-nos, pois, com a iniciativa em curso ao nível do Banco Nacional de 

Angola, voltada para a preparação da sua candidatura para obtenção da 

equivalência em sede de processos de regulação e de supervisão, junto da 

Comissão Europeia, na medida em que tal situação impulsionará a interacção 

transfronteiriça entre as instituições financeiras nacionais e internacionais, criando 

um ambiente propício para uma maior solidez do sistema financeiro angolano, 

pelo que reiteramos, a importância com que se reveste do processo de adopção 

de padrões elevados de regras prudenciais vigentes na União Europeia, 

preferencialmente numa perspectiva contínua. 

Os desafios são uma constante neste processo, conforme verificamos ao longo 

destes dois dias com as brilhantes apresentações a que nos brindaram os 

prelectores deste evento, no entanto, é um compromisso que deve ser assumido 

igualmente pelo nosso sistema financeiro, já que não é possível agir de forma 

isolada. Os desafios apontados, muitos dos quais já igualmente identificados, 

levam-nos a uma das questões levantadas aqui, sobre a necessidade da contínua 

integração da economia angolana na economia global. 

Naturalmente, de acordo com a nova regulamentação, todo este processo passa 

pela adopção de uma nova dinâmica nos processos de gestão de risco, através 

da adequação das estruturas organizacionais, investimento em sistemas de 

informação e recursos humanos. 

Excelências,  



Aproveitamos também a oportunidade para levar a conhecimento público, a 

adesão da CMC como membro ordinário da International Organization of 

Securities Commissions (IOSCO), desiderato que veio conferir ao Mercado de 

Capitais angolano, em particular, e para o seu sistema financeiro em geral, um 

certificado de credibilidade, através da equivalência de procedimentos, 

significando simultaneamente o reconhecimento, por parte das nossas congéneres 

internacionais, da existência de condições regulatórias e de supervisão, bem como 

institucionais para o pleno funcionamento do Mercado de Capitais no nosso país, 

alinhadas as melhores práticas, realçando-se aqui a percepção positiva sobre o 

nível de preparação do regulador angolano para assegurar a Protecção dos 

Investidores do Mercado de Valores Mobiliários e a concomitante Prevenção do 

Risco Sistémico. 

Esta adesão, tem sido deveras vantajosa para a CMC a nível da troca de 

experiências e obtenção do know-how, pressupostos essenciais, tendo em conta 

o modo como os mercados se vão integrando cada vez mais. 

Em matéria de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do 

Terrorismo (CBCFT), a CMC tem estado de igual modo a alinhar-se em termos de 

supervisão e regulação com base nas recomendações do Grupo de Acção 

Financeira Internacional (GAFI), (aqui dar uma nota da forte cooperação com a 

Unidade de informação financeira) enquanto principal organismo internacional na 

promoção do tema, em total sintonia com o seu organismo regional de que a 

república da Angola é membro efectivo, o ESAAMLG. 

A CMC entende e reconhece que, para além de adoptação dos procedimentos de 

supervisão de acordo com as melhores práticas, torna-se necessário aprimorar 

continuamente os mecanismos de supervisão para que possa assegurar, de forma 

eficiente, a estabilidade das entidades que simultaneamente actuam no Mercado 

de Capitais e no sistema bancário, tendo como foco a macro-estabilidade do 

sistema financeiro.   

Por último, cumpre-nos deixar uma nota de apreço a Direcção da ABANC pela 

iniciativa de realizar este Fórum, do qual foram abordados temas candentes ao 

contexto actual, salientando que iniciativas do género são importantes para a 



contínua reflexão e intercâmbio de experiências entre os diversos stakeholders 

sobre a temática da Gestão do Risco e a concomitante integração do sistema 

financeiro angolano ao nível do circuito financeiro mundial. É graças a iniciativas 

como esta que devemos estar todos engajados e sobre tudo incentivar e repensar 

o mercado em optar por desafios ligados aos instrumentos que a ABANC dispõe, 

bem como aos outros organismos que fazem o mercado financeiro. Por isso 

mesmo convidamos o mercado a registar agências de notação de risco Angolanas 

junto da CMC para que sejam os pioneiros, convidamos igualmente as empresas 

de auditoria locais a registarem-se junto da CMC com objectivo de elevar o nível 

de relato financeiro dos intervenientes no mercado, a todos os interessados em 

emitir acçoes e obrigações no mercado de capitais convidamos a experimentar 

este segmento  como alternativa ao financiamento bancário, garantindo que o 

ingresso ao mercado capitais implicará aos intervenientes um elevado padrão de 

governação e relato financeiro mas ao mesmo tempo trará altos níveis de 

reputação e imagem para as instituições e para o sistema financeiro. 

Muito obrigada a todos. 

Declaro encerrado o IX Fórum Economia e Finanças da ABANC, subordinado ao 

tema “Gestão do Risco e o Impacto do Processo de Equivalência de Supervisão 

na Banca Angolana”.  

Bem-haja a todos. 

Estamos juntos! 


