
 
 

Política fiscal ajuda negócio 

Jornal de Angola  

11/07/15 

O governador do Banco Nacional de Angola realçou 

em Luanda a importância de se manter uma política 

fiscal favorável ao fomento de negócios entre a banca 

e as empresas. José Pedro de Morais, que falava no 

encerramento do Fórum sobre Governação 

Corporativa em Angola, prometeu que o banco central 

vai continuar a melhorar as práticas de supervisão do 

sistema financeiro e a gestão das contas monetárias e cambiais. 

O Governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José Pedro de Morais, defendeu em Luanda 

a manutenção de uma política fiscal favorável ao fomento de negócios entre a banca e as 

empresas. José Pedro de Morais, que falava no encerramento do V Fórum sobre Governação 

Corporativa em Angola, promovido pelo jornal “Expansão”, prometeu que o BNA vai continuar a 

melhorar as práticas de supervisão do sistema financeiro e a gestão das contas monetárias e 

cambiais. O compromisso político com as melhores práticas foi assumido pela Constituição da 

República em Fevereiro de 2010 e constitui o principal pilar do amplo pacote legislativo que os 

órgãos de soberania adoptaram nos últimos anos, considerou o governador. José Pedro de 

Morais apontou, como prova desse compromisso, a publicação da Lei de Base das Instituições 

Financeiras, a 17 de Junho, que substitui o regime jurídico instituído há dez anos, em Setembro 

de 2005. 

A nova lei estabelece os princípios da supervisão comportamental e as regras de conduta a que 

se devem submeter as instituições financeiras para garantirem a sua liquidez e solvabilidade, 

através dos pilares universais da boa governação corporativa, indicou o governador. José Pedro 

de Morais afirmou que a nova lei introduz mecanismos institucionais de resolução para proteger 

os depósitos e outros activos dos clientes e prevê que as instituições financeiras que apresentem 

significativos prejuízos ou riscos de insolvência sejam parcial ou totalmente alienadas ou 

transferidas para outras entidades. Na abertura do fórum, o presidente da Comissão do Mercado 

de Capital (CMC), Archer Mangueira, citou estudos que demonstram que as empresas com boas 

práticas de governação corporativa são mais valorizadas pelos investidores. 

Archer Mangueira considerou que a adopção de boas práticas se destina a dar a todas as partes 

interessadas “uma percepção clara, transparente e geradora de confiança sobre o modo como 
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são tomadas as decisões nas empresas”. O presidente da CMC salientou que vários estudos 

também demonstram que o aprimoramento das práticas de boa gestão contribui para a melhoria 

do desempenho nas sociedades e que o progresso das práticas de governação corporativa induz 

a um maior desenvolvimento em termos macro-económicos. Archer Mangueira revelou que, na 

sua estratégia, a Comissão do Mercado de Capitais procura estimular a introdução das melhores 

práticas no quotidiano das empresas, para criar o ambiente de confiança necessário para o 

surgimento de sociedades abertas com capital disperso na Bolsa de Dívida e Valores de Angola 

(BODIVA). 

 

 


