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O presente artigo versa sobre a reforma legal do sistema 

financeiro angolano, destacando as principais inovações 

normativas ocorridas nos últimos dez anos, com principal 

incidência nas matérias ligadas ao mercado de valores 

mobiliários e instrumentos derivados. 

 

 

Ao trazer para cá a abordagem deste tema, pretende-se traçar um perfil histórico das grandes 

mudanças, em termos legislativos, das motivações, ocorridas no sistema financeiro nacional de 

2005, data em que formalmente foi constituída a Comissão do Mercado de Capitais “CMC” como 

organismo público responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e promoção do mercado 

de capitais e das actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham directa ou 

indirectamente à 2015, período em que se publicou a Lei n.º 12/15, de 17 de Junho, Lei de Bases 

das Instituições Financeiras e se prevê a publicação da Lei que aprova o Código dos Valores 

Mobiliários, recentemente aprovado pela Assembleia Nacional. 

Pretende-se igualmente espelhar o arcaboiço regulatório necessário para instauração de um 

mercado de valores mobiliários que se pretende alinhado aos princípios e normas internacionais 

reguladoras da actividade no mercado financeiro em geral e no mercado de valores mobiliários 

e instrumentos derivados em especial. 

Todavia, achamos bem e antes de entrarmos no período que aqui pretendemos aflorar, recuar 

um pouco no tempo, sacudir o pó que cobre a raiz regulatória do sistema financeiro nacional, de 

formas a percebermos de onde viemos, o que nos tornamos e para onde caminhamos. 

Desde sempre, a necessidade de uma maior coordenação e harmonização social, de garantia 

do interesse público, da segurança dos mercados e da igualdade entre os vários agentes que 

nele intervêm, justificou a intervenção legislativa dos estados nas sociedades e no sistema 

financeiro. 
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Em 1963 o então governo colonial, ciente da importância do sistema financeiro, enquanto 

conjunto estruturado de instituições, pessoas, actos, negócios e operações relacionadas com a 

criação, intermediação e circulação de activos, instrumentos e produtos financeiros nos 

mercados monetário, financeiro e cambial, com o crédito ou com a transferência e a cobertura 

de riscos, criou mecanismos e formas de regular, supervisionar e limitar a actuação dos 

intervenientes do mesmo, de formas a evitar o risco sistémico, garantir a protecção dos 

investidores, bem como, de estabilizar o sistema financeiro perante situações de crises. 

É neste sentido que foi criado o Decreto-Lei n.º 45296/63, de 8 de Outubro1, que regulava o 

exercício das funções de crédito e a prática dos demais actos inerentes à actividade bancária 

nas províncias ultramarinas, que dispunha de normas que asseguravam a uniformidade de 

critérios na orientação dos comportamentos das instituições que visava regular, mormente com 

a protecção e defesa do mercado e dos consumidores, bem como de deveres se índole 

organizativa2. 

No período pós-independência, pontuou como relevante a publicação da Lei n.º 4/78, de 25 de 

Fevereiro3, que declarou pública a função bancária, passando esta a ser exercida 

centralizadamente pelo Estado, através de organismos ou instituições financeiras próprias, 

obrigando a que todas as instituições que não fossem propriedade do Estado apenas poderiam 

exercer as actividades necessárias para o seu encerramento. O referido diploma determinou 

igualmente a apresentação, no prazo de 9 meses, de uma proposta de lei sobre a estrutura e 

organização do sistema bancário de Angola. Incorporou igualmente uma ruptura com o modelo 

de economia de mercado ou capitalista, de tal forma que, além de optar pela democracia popular 

e a construção das bases materiais e técnicas do socialismo, não se referia sequer ao sistema 

financeiro não-bancário. 

As traves mestras da disciplina bancária angolana manter-se-iam inalteradas nos anos 

subsequentes. Em 1980, a Lei n.º 2/80, de 12 de Fevereiro4, adoptou um sistema bancário 

inserido numa economia socialista, prevendo um sistema de direcção centralizada, a direcção 

pessoal das instituições de crédito e princípios sobre o crédito, operações com moeda externa, 

taxas, bem como das funções de banco central, tendo no sigilo bancário o respectivo dever mais 

relevante. 

                                                           
1 Publicado na I Série do Diário do Governo n.º 236. 
2 A título de exemplo vide artigos 53.º; 54.º; 71.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 45296/63. 
3 Publicada na I Série do Diário da República n.º 72. 
4 Publicada na I Série do Diário da República n.º 35. 



 
 
Contudo, a partir de 1988, dá-se início à ruptura com o sistema de economia planificada. Neste 

ano é publicada a Lei n.º 10/88, de 10 de Julho5 – Da Delimitação dos Sectores da Actividade 

Económica6, a partir da qual a função do crédito e bancária deixa de ser exclusiva do Estado, 

cabendo a este as funções de banco central, emissor e supervisor do sistema financeiro, 

acometidas ao Banco Nacional de Angola “BNA”. Na senda das mudanças, foi publicada a Lei 

n.º 5/91, de 20 de Abril – Das Instituições Financeiras “LIF”7, que consagrava o princípio de 

economia de mercado, criando um sistema bancário de 2 níveis, sendo o primeiro para o BNA, 

enquanto banco emissor e supervisor do sistema e o segundo para os bancos comerciais e de 

investimento. 

A referida lei caracterizava as instituições financeiras em 3 tipos a citar: as instituições bancárias, 

as instituições especiais de crédito e as instituições parabancárias. Do primeiro grupo faziam 

parte os bancos comerciais e os bancos de investimento ou desenvolvimento; do segundo grupo 

faziam parte as cooperativas, caixas e mútuas de crédito e as instituições de poupança e crédito 

imobiliário; já o terceiro grupo era constituído pelas sociedades de investimento, sociedades de 

capital de risco, sociedades de locação financeira, sociedades de financiamento e de aquisição 

a crédito, sociedades de factoring e as holdings financeiras. 

Foi possível notar que, apesar da referida lei não fazer a distinção expressa das instituições 

financeiras em bancárias e não bancárias, apresentava já uma visão mais moderna e com um 

catálogo de instituições e normas mais próxima do que era praticado a nível internacional, 

criando condições económicas para o surgimento de outras instituições financeiras que não as 

de crédito ou bancárias. Igualmente foram inseridas normas que denotavam uma maior exigência 

a nível dos deveres adstritos à cada um dos grupos institucionais criados8. 

Em 1999 foi publicada a Lei n.º 1/99 de 23 de Abril9 que regulava o processo de estabelecimento, 

o exercício de actividade, a supervisão e o saneamento das instituições de crédito e das 

sociedades financeiras, relegando para lei especial a constituição e as condições de 

funcionamento das instituições que tenham como objecto o exercício do microcrédito e para lei 

própria a actividade das seguradoras, das sociedades gestoras de fundos de pensões e das 

sociedades gestoras de fundos de investimento. 

Tinha como único órgão de supervisão o BNA e classificava as instituições financeiras em 2 

tipos, um das instituições de crédito, que englobava os bancos, as sociedades de locação 

                                                           
5 Publicada na I Série do Diário da República n.º 27. 
6 Revogada pela Lei n.º 13/94 de 16 de Setembro e esta última pela Lei n.º 5/02, de 16 de Abril. 
7 Publicada na I Série do Diário da República n.º 16. 
8 Conferir os artigos 16.º; 17.º 20.º; 27.º, etc. da Lei n.º 5/91, de 20 de Abril. 
9 Publicada na I Série do Diário da República n.º 17. 



 
 
financeiras e as cooperativas de crédito e outro das sociedades financeiras, que incluía, as 

sociedades de capital de risco, as sociedades gestoras de fundos de investimento, as sociedades 

seguradoras, entre outras. Diferente da lei que a precedia, nesta de 1999 já existia, embora 

tímidamente, uma noção da separação entre a actividade bancária e a não bancária, ou seja, 

entre as instituições que possuíam capacidade de criação de moeda e as que desempenhavam 

apenas funções de intermediação financeira, não obstante entre estas últimas, se encontrarem 

englobadas as sociedades ligadas à actividade seguradora e do mercado de valores mobiliários. 

Em 2005, mais precisamente a 30 de Setembro, foi publicada a Lei n.º 13/0510, LIF, que 

enquadrava as instituições financeiras em dois tipos: as instituições financeiras bancárias, que 

são os bancos em geral e as instituições financeiras não bancárias “IFNB’s”. As IFNB’s estavam 

configuradas em três subtipos: as instituições financeiras não bancárias ligadas à moeda e 

crédito, sujeitas à jurisdição do BNA, as instituições financeiras não bancárias ligadas à 

actividade seguradora e previdência social, sujeitas à jurisdição do Instituto de Supervisão de 

Seguros “ISS” e as instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado de capitais e ao 

investimento, sujeitas à jurisdição do Organismo de Supervisão do Mercado de Valores 

Mobiliários, a CMC. No mesmo ano, foi igualmente publicada a Lei n.º 12/05, de 23 de Setembro, 

Lei dos Valores Mobiliários “LVM”, que estabelece o regime jurídico sobre as operações e 

entidades intervenientes no mercado de valores mobiliários e é aplicável à todas operações com 

valores mobiliários que se oferecem ou negoceiem em Angola. Os dois diplomas marcaram uma 

viragem na história do sistema financeiro nacional. 

Fruto da revisão efectuada à Lei n.º 1/99 de 23 de Abril, a LIF de 2005 estabeleceu um sistema 

de banca universal e antevia o surgimento a curto ou médio prazo do mercado de acções em 

Angola. Prova disso, é o facto da mesma habilitar as instituições financeiras bancárias a exercer 

actividades de intermediação financeira no mercado de valores mobiliários. 

Portanto, se por um lado, a LIF de 2005 vinha consolidar e modernizar as normas respeitantes 

ao sector financeiro nacional, em particular o bancário, no que às instituições de crédito diz 

respeito, por outro lado, consagrava pela primeira vez o mercado de valores mobiliários em 

Angola, institucionalizando a CMC como órgão regulador, com puderes de autorizar a 

constituição e efectuar o registo das IFNB’s sob sua jurisdição. 

 

                                                           
10 Publicada na I Série do Diário da República n.º 117. 


