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Novidades Legislativas  
Direito Bancário e Financeiro, 
Mercado de Capitais e Seguros  
de Angola - 2.º Trimestre de 2022

Divulgamos a nova edição da newsletter de Direito Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais e Segu-
ros de Angola, relativa ao 2.º trimestre de 2022, na qual se compilam as novidades mais significativas 
nestas áreas.

BANCÁRIO E FINANCEIRO

I. BNA
Aviso n.º 9/22, de 6 de Abril, que estabelece os regimes especiais de crédito à habitação e de crédito 
à construção.

Aviso n.º 10/22, de 6 de Abril, que estabelece os termos e condições para concessão de crédito ao 
sector real da economia.

Aviso n.º 11/22, de 14 de Abril, que estabelece os requisitos e procedimentos para a autorização 
de constituição de instituições financeiras não bancárias ligadas à moeda e crédito, sob supervisão 
do BNA.

Aviso n.º 12/22, de 4 de Maio, que estabelece o capital social e fundos próprios regulamentares mí-
nimos aplicáveis às instituições financeiras não bancárias ligadas à moeda e crédito, sob supervisão 
do BNA.

Aviso n.º 13/22, de 4 de Maio, que estabelece o limite da posição cambial e a base de cálculo das insti-
tuições financeiras bancárias.

Instrutivo n.º 4/2022, de 18 de Abril, que define as regras e procedimentos para a contribuição anual 
para o Fundo de Garantia de Depósitos de Angola.

Instrutivo n.º 5/2022, de 13 de Junho, que estabelece os requisitos mínimos sobre a divulgação públi-
ca de informação prudencial pelas instituições financeiras bancárias.
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Directiva n.º 03/GAC/2022, de 21 de Abril, que estabelece as regras e procedimentos de reporte de 
informação estatística sobre concessão de crédito ao sector real da economia.

Directiva n.º 04/GAC/2022, de 22 de Abril, que estabelece as regras e procedimentos de repor-
te de informação estatística sobre concessão de crédito no regime especial de crédito à habitação 
e à construção.

Directiva n.º 06/DMA/2022, de 2 de Junho, que actualiza os requisitos para o cálculo e cumprimento 
das reservas obrigatórias.

Carta – Circular n.º 03/2022, de 29 de Abril, que actualiza as regras e procedimentos para os servi-
ços de atendimento de clientes.

II. Presidente da República
Decreto Presidencial n.º 94/22, de 22 de Abril, que aprova a reestruturação do Projecto de Apoio ao 
Crédito, integrado no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição 
de Importações.

Decreto Presidencial n.º 111/22, de 13 de Maio, que aprova o Regulamento do Fundo de Resolução.

III. Governo / Assembleia Nacional
Decreto Executivo n.º 185/22, de 8 de Abril, que determina a emissão de títulos de dívida 
«Eurobonds» até ao montante de USD 3.000.000.000,00, autorizada pelo Despacho Presidencial 
n.º 65/22, de 30 de Março.

MERCADO DE CAPITAIS

I. CMC
Instrução n.º 01/CMC/04-22, de 25 de Abril, sobre certificação da qualificação e aptidão profissional 
dos consultores para investimento e dos analistas financeiros.  


