
 
 

BNA eleva venda de divisas para 756 milhões 
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16/07/15 

O Centro de Corporate Governance de Angola 

(CCGA) poderá lançar, nos próximos meses, um 

estudo que prevê abordar os fundamentos gerais da 

governação dos sistemas bancários em Angola, com 

vista a esclarecer, entre outros assuntos, a 

problemática da falta de divisas, a insolvência de 

bancos, o controlo interno das contas e outras 

deficiências registadas no sistema bancário nacional.  

O anúncio foi feito por Carlos Feijó, presidente do Centro de "Corporate Governance" de Angola, 

quando discursava durante o quinto Fórum sobre Governação Corporativa em Angola", realizado 

recentemente, em Luanda. "Com a realização deste estudo vamos procurar responder muitas 

questões colocadas durante o fórum, como a carência e ausência de divisas nos bancos, uma 

situação conjuntural", disse. 

Sem mencionar datas, Carlos Feijó explicou que o estudo pretende igualmente, fazer um 

enquadramento jurídico-institucional do governo das sociedades de uma forma geral, mas numa 

primeira fase, a investigação poderá abarcar apenas o sector bancário. "Existindo um Conselho 

de Administração de uma Comissão Executiva, comum administrador independente com a 

responsabilidade de avaliar o desempenho de outros membros, acompanhar o sistema e 

mecanismos de controlo interno, poderá ajudar a resolver algumas das deficiências registadas 

nas instituições bancárias", explicou o responsável do centro. Durante o encontro que juntou 

diferentes instituições financeiras, o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José Pedro 

de Morais, defendeu a coordenação de um controlo fiscal como requisito fundamental para um 

bom ambiente de negócios entre a banca e a sua clientela empresarial, com vista a cumprirem 

com as suas responsabilidades de governação corporativa. 

O governador referiu que as boas práticas de governação corporativa exigida às instituições 

enquadram se nas políticas públicas e nos objectivos do Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND), em curso no país. José Pedro de Morais realçou a responsabilidade do BNA em adoptar 

as melhores práticas de supervisão do sistema financeiro e de elaboração das contas monetárias 
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e cambiais. Disse ainda que o mais recente avanço nesta edificação legislativa tem a ver com a 

publicação da Lei de Base das Instituições Financeiras (Lei nu 12 15 de 17 de Junho), que 

actualiza e substitui o regime jurídico. 

Durante o encontro, o governador do Banco Central deixou claro que a nova lei, para além de 

introduzir os mecanismos institucionais de resolução para proteger os depósitos e outros activos 

dos clientes, prevê que as instituições financeiras que apresentem significativos prejuízos ou em 

riscos de insolvência, possam ser parcial ou totalmente alinhadas, bem como transferidas para 

outras entidades. Pedro de Morais considerou que estão criadas, em Angola, condições ideais 

para se avançar com a implementação de "Boas Práticas de Governação Corporativa" não só 

na banca como no sector empresarial e societário, de modo a permitir que o mercado de capitais 

cumpra com segurança o papel que lhe é destinado no processo de crescimento e 

desenvolvimento da economia nacional. 

Por sua vez, Archer Mangueira, presidente da Comissão de Mercados de Capitais (CMC), disse 

que a CMC procura estimular a introdução das melhores práticas adoptadas nas jurisdições de 

referência no dia a dia das empresas, de forma a criar o ambiente de confiança necessária ao 

surgimento de sociedades abertas com capital disperso na BODIVA. Archer Mangueira disse 

ainda que as empresas que adoptem as boas práticas de governação corporativa são mais 

valorizadas pelos investidores na bolsa de valores. 

Informações. O Centro de Corporate Governance de Angola (CCGA) surgiu oficialmente, em 

Dezembro de 2013. Liderado pelo professor Carlos Feijó, o centro conta com a colaboração do 

Governance Lab, instituição privada portuguesa, sem fins lucrativos, dedicada à investigação 

jurídica e à reflexão de temas relativos à corporate governance. O objectivo do Centro de 

Governance Corporate de Angola é suscitar a prazo, a adopção de novos padrões 

comportamentais que induzirá uma cultura de maior eficiência e sustentabilidade das empresas. 

 

 

GOVERNAÇÃO CORPORATIVA À LUZ DA NOVA LEI DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

DOCUMENTO: O mais recente avanço nessa edificação legislativa deu-se com a publicação da 

Lei n.º 12/15, de 17 de Junho - Lei de Bases das Instituições Financeiras, que actualiza e substitui 

o regime jurídico instituído pela Lei n.fi 13/05, de 30 de Setembro, a anterior Lei das Instituições 

Financeiras. A nova Lei estabelece, a partir do artigo 70a, os princípios da Supervisão 

Comportamental e as respectivas Regras de Conduta a que devem submeter-se as Instituições 

Financeiras, no sentido de garantirem a sua liquidez e solvabilidade, através dos pilares 

universais da Boa Governação Corporativa, que são os seguintes: 



 
 
1 - A Conformidade Legal (Compliance); 

2 - A Prestação de Contas Responsável e Atempada (Accountability); 

3 - A Promoção da Transparência (Disclosure); e 4-0 Sentido de justiça (Fairness). 

Para além de introduzir mecanismos institucionais de resolução para proteger os depósitos e 

outros activos dos clientes, a nova Lei prevê que as instituições financeiras que apresentem 

significativos prejuízos ou se encontrem em risco de insolvência possam ser parcial ou totalmente 

alienadas ou transferidas para outra entidade. Naturalmente estas medidas só serão aplicáveis 

quando o organismo de supervisão considerar não ser previsível que a instituição financeira em 

risco consiga, num prazo apropriado, executar as acções necessárias para regressar às 

condições de solidez e de cumprimento dos rácios prudenciais. 

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou ter vendido, durante a semana passada (no período 

de 6 a 10 de Julho), vendas de divisas no montante de 756,7 milhões dólares ao mercado 

bancário. Este volume de transacções é o segundo mais alto do ano, depois de, em Junho, terem 

sido vendido cerca 900 milhões de dólares numa numa só semana. Segundo uma nota do BNA, 

a taxa de câmbio média de referência do mercado cambial interbancário, apurada ao final da 

semana foi de 125,149 dólares, equivalente a kwanza. Para a gestão corrente do Tesouro 

Nacional, o BNA, enquanto operador do Estado, colocou no mercado primário Títulos do Tesouro 

no montante de 2,3 mil milhões de kwanzas sendo 501,5 milhões em Bilhetes do Tesouro (BT) 

e 1,8 mil milhões em Obrigações do Tesouro (OT). 

O Banco Central indica ainda que as OT emitidas foram nas maturidades 4 e 5 anos, e taxas de 

juro respectivas de 7,50%aa e 7,77%aa. A taxa de juro média apurada para os BT foi de 3,45%aa 

e 5,08%aa para as maturidades respectivas de 63 e 182 dias, com variação de - 0.05%, e 0,04%, 

face à ultima emissão. No segmento de venda directa de títulos ao público foi colocado o 

montante de 988,8 mil milhões de kwanzas,sendo,13,9 milhões em BT, nas maturidades de 63, 

182 e 364 taxas médias de juro de 3,45%, 5,02% e 7,05%, ao ano, apuradas nas sessões de 

emissão respectivas. 

No mercado interbancário os bancos comerciais realizaram entre si cedências de liquidez 

overnight, sem garantia de títulos, no montante acumulado de 172,7 mil milhões de kwanzas, 

'volume superior em cerca de 22,74% ao da semana anterior, de 140,7 mil milhões. O volume 

médio diário de transacções na semana em análise foi de 34,5 mil milhões. A LUIBOR overnight 

<1 dia) apurada no último dia da semana, com base nas cedências de liquidez acima referidas, 

situou se em 12,17%aa, com variação de 0,43% face à taxa da semana anterior. A LUIBOR para 

as maturidades de 30, 90,180,270 e 360 dias situou-se em 9,44%, 9,77%, 10,32%, 10,36 % 
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el0,38%, ao ano, registando variações entre 0,05pp e 0,39pp, face à semana anterior, em todas 

as maturidades. 

 


