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O Aviso n.º 2/17, de 3 de Fevereiro, vem 
estabelecer novas regras aplicáveis à 
abertura e movimentação de contas de 
depósito domiciliadas junto de bancos 
angolanos que sejam tituladas por não 
residentes cambiais. O diploma aplica-
se a contas de não residentes em moeda 
nacional ou moeda estrangeira. O regime 
aplica-se ainda a contas de depósito 
tituladas por residentes cambiais em moeda 
estrangeira que sejam aprovisionadas 
exclusivamente por fundos provenientes de 
bancos estrangeiros.

As contas em moeda nacional podem 
agora ser movimentadas por não residentes 
cambiais a crédito e débito com maior 
flexibilidade. Por exemplo, permitem-
se operações de crédito através receitas 
provenientes de actividade económica 
exercida no País ou conversão de moeda 
estrangeira. Por outro lado, as operações 
de débito, passam a incluir, entre outras, 
transferências domésticas ou utilização 
de cartões de débito. O Banco Nacional 
de Angola (BNA) pretende, assim, 
e no seguimento da sua política de 
desdolarização, incorporar uma maior 
flexibilidade na operação de contas 
bancárias em moeda nacional, ainda que 
tituladas por não residentes.

As contas em moeda estrangeira (tituladas 
por residentes ou por não residentes 
cambiais), pelo contrário, passam a ter um 
regime menos flexível, especialmente nas 
operações a crédito. O n.º 1 do Artigo 3.º do 
Aviso n.º 3/09 de 05 de Junho, entretanto 
revogado pelo presente Aviso, tinha um 
regime mais flexível que permitia creditar as 
contas através de receitas da actividade no 
País. Ora, as operações a crédito estão agora 
limitadas fundos provenientes do exterior 
do País e juros. Esta alteração parece 
demonstrar a inequívoca intenção do BNA 
de limitar pagamentos em Angola realizados 
através de contas bancárias exclusivamente 
a moeda nacional, independentemente da 
residência do credor dos valores.
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As operações de débito em contas em 
moeda estrangeira sofrem algumas 
alterações, mas, grosso modo, permanecem 
com alguma flexibilidade, incluindo, entre 
outras, operações cambiais para efeitos 
de pagamento a residentes cambiais e 
em moeda nacional, transferências para 
o exterior e transferências interbancárias 
em moeda estrangeira para empresas do 
mesmo grupo.

Note-se ainda que, a prestação dos serviços 
bancários previstos no presente Aviso 
carecem de autorização por parte do BNA, 
devendo o banco obter esta autorização 
antes de disponibilizar serviços aos seus 
clientes. Por outro lado, a movimentação 
de contas em moeda estrangeira dispensa 
licenciamento prévio do BNA, mantendo-
se, contudo, a obrigação de registo das 
operações cambiais.

O presente Aviso entrou em vigor a 3 de 
Fevereiro de 2017.
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