
 

                                                                        

 

Reguladores do Sistema Financeiro angolano discutem 

os desafios do sector 

Os Órgãos reguladores do sistema financeiro angolano, nomeadamente o Banco 

Nacional de Angola (BNA), a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a Agência 

Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) realizaram no dia 

23/06/16, um encontro de trabalho com o objectivo de discutir os “Desafios da 

Regulação e Supervisão no sistema financeiro nacional”. 

Participaram do encontro, realizado no auditório do Museu da Moeda, membros das 

direcções, técnicos e especialistas de regulação e supervisão daqueles três órgãos. 

Ao proferir a alocução de abertura, o Administrador do BNA, António Ramos da Cruz, 

destacou a necessidade dos órgãos trabalharem em conjunto no sentido de garantir a 

sustentabilidade do sistema financeiro angolano, principalmente neste período 

desafiante da economia nacional. 

 Vera Daves, administradora da CMC, enfatizou a pertinência do encontro e desafiou 

os especialistas a trabalhar sobre as questões com impacto directo na vida dos 

cidadãos, tais como; (i) necessidade ou não de se resolver um problema com nova 

legislação, (ii) o envolvimento dos agentes económicos no processo regulatório, ou 

ainda, (iii) a eficiência dos mecanismos sancionatórios existentes. 

No final do encontro foi possível chegar a algumas conclusões destacando-se a 

necessidade de reforçar a implementação da legislação vigente sem estrangular a 

actividade dos agentes económicos, haver um esforço contínuo na formação dos 

recursos humanos, maior envolvimento da sociedade nos processos de consulta 

pública para aprovação de nova legislação, adequar a regulação e a supervisão do 

sistema financeiro às melhores práticas internacionais. 



 

Ao encerrar o acto, o Presidente do Conselho de Administração da ARSEG, Aguinaldo 

Jaime, enfatizou a importância “de termos no sistema financeiro órgãos que façam a 

tutela da confiança e protejam o interesse de todos os intervenientes no sistema, 

sobretudo as camadas mais vulneráveis que aí investem as suas poupanças.” 

 Adicionalmente, Aguinaldo Jaime sublinhou, o facto de a regulação “não poder ser 

asfixiadora da iniciativa e da capacidade criadora dos agentes económicos, cabendo 

assim às entidades reguladoras encontrar o equilíbrio que concilie todos os interesses, 

sendo que, a diversificação da economia só será possível se existir um sistema 

financeiro forte, credível, diversificado e eficiente.” 
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