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Governador do Banco Nacional de Angola, José Pedro de Morais, garante que o documento vai 

dotar o sistema de regulação e supervisão financeira de instrumentos tecnicamente mais 

avançados, de modo a assegurar a sua estabilidade, em obediência aos padrões internacionais. 

A Associação Angolana de Bancos (ABANC) não teve acesso à proposta de revisão da Lei das 

Instituições Financeiras (LIF), um diploma que, segundo o Banco Nacional de Angola (BNA), visa 

criar um sistema normativo moderno, adequado ao actual contexto de organização e 

desenvolvimento dos mercados financeiros e da economia que vai a votação final, em plenário 

da Assembleia Nacional, no próximo dia 15 do mês em curso. "Prometeram entregar-nos a 

proposta para análise e sugestões, ainda no consulado de José Massano [antigo governador do 

BNA], mas até ao momento não vimos nada", disse ao Expansão uma fonte da ABANC. 

De acordo com a mesma fonte, a revisão da LIF tem "muito mais que ver com a funcionalidade 

do mercado de capitais, que encontra algumas barreiras no actual diploma, sendo, por isso, 

praticamente um processo liderado pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC)". No passado 

dia 24 de Março, a proposta de revisão da lei foi analisada pelos deputados das comissões dos 

Assuntos Constitucionais e Jurídicos, e de Economia e Finanças da Assembleia Nacional. 

À saída do encontro, o governador do BNA, José Pedro de Morais, afirmou que o documento vai 

"dotar o sistema de regulação e supervisão financeira de instrumentos tecnicamente mais 

avançados, de modo a assegurar a sua estabilidade, obedecendo aos padrões internacionais". 

"As instituições continuam a ser perfeitamente livres para fazerem os seus negócios, mas de 

acordo com as regras do sistema financeiro. É preciso que o Estado, através dos seus 

organismos, proteja quem colocou recursos nessas instituições", disse. 
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O que poderá mudar 

Em 2013, o Expansão teve acesso a uma proposta de revisão da LIF (Lei 13/05) que pretendia 

'separar as águas' entre aquilo que se conhece como 'instituições financeiras bancárias' e 

'instituições financeiras não bancárias'. De acordo com o n.° 2 do artigo 7.° do documento, às 

instituições financeiras bancárias é vetada a possibilidade de exercerem a actividade de 

investimento. O diploma define como instituições financeiras bancárias os bancos em geral, e 

como não bancárias aquelas ligadas a moeda e crédito, mas também sujeitas à jurisdição do 

BNA, como casas de câmbio, sociedades cooperativas de crédito, sociedades de cessão e de 

locação financeira, sociedades mediadoras dos mercados monetário ou de câmbios, sociedades 

de microcrédito, sociedades prestadoras de serviço de pagamento, sociedades operadoras de 

sistemas de pagamentos, compensação ou câmara de compensação, entre outras. 

A redacção da proposta para o ponto 2 do artigo em referência diz que "sem prejuízo do disposto 

em legislação especial", apenas as instituições financeiras não bancárias poderão exercer, a 

título profissional, actividades relacionadas com operações sobre metais preciosos, promover o 

aluguer de cofres e guarda de valores; praticar o comércio de compra e venda de notas, moedas 

estrangeiras ou de cheques de viagem, assim como outras operações análogas e que a lei não 

proíba. 

As alíneas c), e), e q) do n.° 1 do artigo 4.° da LIF original permitiam às instituições financeiras 

bancárias realizar também este tipo de actividade, próprias da banca de investimento. "As 

actividades previstas na presente lei e regulamentadas pelo organismo de supervisão só podem 

ser exercidas, a título profissional, pelas instituições financeiras não bancárias", indica a 

legislação em vigor, que é considerada, por fontes do sector, como "vaga e menos específica". 

Especialistas consideram que, se, por um lado, o texto afirma claramente que as sociedades da 

área de investimento não podem fazer banca, por outro, com a redacção da proposta de revisão 

da LIF, fica também claro que aos bancos (mais formalmente, as instituições financeiras 

bancárias) fica igualmente vedado o desenvolvimento de actividades de investimento. 

No entanto, o primeiro ponto do artigo 7.° da proposta de revisão da lei continua a garantir a 

exclusividade da aceitação de depósitos e realização de pagamentos às instituições financeiras 

bancárias, tal como espelha o actual instrumento legal. Uma leitura as 58 páginas que compõem 

a proposta de alteração da Lei das Instituições Financeiras, a que o Expansão teve acesso em 

Agosto de 2013, no essencial, dá a percepção de que, para além de alguma "arrumação" pontual 

no actual documento e alguma afinação conceptual e de procedimentos, o grande esforço dos 

autores do diploma está também relacionado com o reforço dos poderes do BNA enquanto órgão 



 
 
regulador e supervisor do mercado, de intervir em eventuais situações ligadas à "deterioração" 

do sector financeiro. 

Para ler esta notícia da fonte, clique aqui: jornalexpansão.co.ao 
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