BNA – Avisos, Instrutivos e Directivas - Ano 2013
Avisos, Instrutivos e Directivas que o BNA – Banco Nacional de Angola produziu durante o ano de
2013 para o sector bancário nacional, entre os quais os procedimentos e mecanismos de
Governação Corporativa, implementado Controlo Interno das Instituições Financeiras, Âmbito de
Supervisão em Base Consolidada para Efeitos Prudenciais e os Requisitos Legais para o Exercício da
Actividade de Auditoria Externa na Republica de Angola.

Avisos
Aviso nº 01/13
DR nº 73, 19/04/2013
Governação Corporativa - Estabelece as políticas e os
processos que as Instituições Financeiras devem
instruir no âmbito da Governação Cooperativa.
Aviso nº 02/13
DR nº 73, 19/04/2013
Controlo Interno - Estabelece que as Instituições
Financeiras autorizadas pelo Banco Nacional de
Angola implementam um sistema de Controlo
Interno adequado à sua natureza, dimensão e
complexidade da actividade, tendo por objectivo a
eficiência na execução das operações, o controlo de
riscos a fiscalidade da informação e o cumprimento
dos normativos legais e das directrizes internas
aplicáveis.
Aviso nº 03/13
DR nº 73, 22/04/2013
Estabelece o âmbito de supervisão em base
consolidada para efeitos prudenciais, de acordo com
as competências atribuídas ao BNA, da Lei das
Instituições Financeiras.
Aviso nº 04/13
DR nº 74, 22/04/2013
Considerando os requisitos legais para o exercício da
actividade de auditoria externa na República de
Angola consagrados na Lei n.º 13/05, de 30 de
Setembro e Decreto Presidencial n.º 232/10, de 11
de Outubro.
Regula a prestação dos serviços de auditoria externa
e a certificação de contas das instituições financeiras
supervisionadas pelo Banco Nacional de Angola.

Aviso nº 05/13
DR nº 74, 22/04/2013
Extinção de Documento de Crédito - Estabelece que
doravante todas as transferências Interbancárias a
crédito passíveis de serem executados mediante
documento
de
crédito
passam
a
ser
obrigatoriamente efectuadas através do subsistema
de transferências a crédito (STC) ou do Sistema de
Pagamentos em Tempo Real (STPR).
Aviso nº 06/13
DR nº 74, 22/04/2013
Serviços de Remessas de Valores – Regula a
prestação do Serviço de Remessas de Valores,
efectuado pelas Instituições Financeiras sob a
supervisão do Banco Nacional de Angola.
Aviso nº 07/13
DR nº 74, 22/04/2013
Constituição, Funcionamento e Extinção de Casas de
Câmbio – Adequa as regras sobre o processo de
autorização para câmbio considerando a necessidade
de se harmonizar as normas vigentes no sistema
Financeiro Angolano com os padrões internacionais.
Regula o processo de autorização.
Aviso nº 08/13
DR nº 74, 22/04/2013
Validação de Cópias de Imagem – Estabelece os
termos e condições que as Instituições Financeiras
Bancárias devem observar com vista a substituição
do arquivo físico dos documentos definidos
substituição do arquivo físico dos documentos
definidos no N.º2 do presente artigo por processo
eletrónico conforme previsto no artigo 4.º, da Lei
05/05, de 29 de Julho – Lei do Sistema de
Passamento e no artigo 15.º da Lei 13/05, de 30 de
Setembro – Leis I.F..
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Aviso nº 09/13
DR nº 128, 08/07/2013
Instrução de Pedidos de Autorização de Constituição
de Instituições Financeiras Bancárias, incluído o
estabelecimento de filial, sucursal e escritório de
representação de instituições financeiras bancárias
com sede principal e efectiva de administração no
estrangeiro.
Aviso nº 10/13
DR nº 129, 09/07/2013
Aquisição ou Aumento de Participações Qualificados
das Instituições Financeiras – Estabelece os
requisitos e procedimentos relativos à aquisição e
aumento, directa ou indirecta, de participações bem
como da fusão ou cisão de Instituições Financeiras
sob supervisão do Banco Nacional de Angola.
Aviso nº 11/13
DR nº 130, 10/07/2013
Requisitos e Procedimentos para o Registo
Especial de Instituições Financeiras – Estabelece
os Requisitos e procedimentos relativos à inscrição
em registo especial das instituições financeiras sob a
supervisão do Banco Nacional de Angola, dos
propostos Membros dos Órgãos Sociais, directores
com funções de Gestão relevantes, gerentes e
directores de sucursais ou escritórios de
representação.
Aviso nº 12/13
DR nº 131, 12/07/2013
Instrução do Pedido de Autorização de
Alterações Estatutárias – Estabelece os requisitos e
procedimentos para autorização de alterações aos
Estatutos das Instituições Financeiras sob a
supervisão do Banco Nacional de Angola.
Aviso nº 13/13
DR nº 132, 13/07/2013
Procedimento para a Realização de Operações
Cambiais de Invisíveis Correntes – Estabelece as
Regras e procedimentos que devem ser observados
na realização de actos, negócios ou transacções
relacionadas com viagens, transferência correntes
bem como pagamentos de serviços e rendimentos
quando se efectuem entre o território nacional e
estrangeiro, ou entre residentes e não residentes.

Instrutivos

Instrutivo nº 01/13
De 22/03/2013
Relatório sobre a Governação Corperativa e
Sistema de Controlo Interno – Regulamenta o
envio de Informação ao Banco Nacional de Angola
por parte das instituições financeiras no âmbito das
disposições sobre a Governação corporativa e o
sistema de controlo interno, previstas noas avisos n.º
01/2013 de 22 de Março respectivamente.
Instrutivo nº 03/13
01/07/2013
Politica Monetária Reservas Obrigatórias –
Estabelece tornar mais eficaz o instrumento reserva
obrigatória,
tendo
em
consideração
o
desenvolvimento Macroeconómico recente, assim
como salvaguardar os interesses dos depositantes.
As instituições financeiras bancárias estabelecidas
no país, estão sujeitas a manter reservas obrigatórias
nos termos do presente instrutivo.
Instrutivo nº 04/13
31/07/2013
Casas de Câmbio Regras Operacionais – Regula as
regras operacionais das casas de câmbio, ao efectivo
monitoramento do Fluxo das operações de compra e
venda da moeda estrangeira ou de cheques de
viagem, com vista a promover a transferência no
mercado de câmbio.
Instrutivo n.º 05/13
26/08/2013
Mercado Monetário Interbancário – MMI
Operações de Cedência dos Bancos de
Desenvolvimento - Determina os Bancos de
Desenvolvimento considerando o seu âmbito e
funções fundamentais, podem participar no mercado
monetário interbancários para ceder liquidez
mediante entrega ou não de garantias por parte das
Instituições Bancárias Formadoras.

.
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Directivas
Directiva n.º 01/DSI/13
15/04/2013
Registo Contabilístico das Operações Cambiais –
Estabelece que as instituições financeiras bancárias,
devem efectuar o registo contabilístico das
operações cambiais (compra ou venda de moeda
estrangeira); com liquidação na data da operação e a
liquidar, conforme o estabelecido no CONTIF Manual do plano contabilístico das Instituições
Financeiras normas básicas 2-1-60 operações
cambiais, em observância aos novos códigos criados.
Directiva n.º 02/DSI/13
01/07/2013
Guia de Implementação de um Programa de
Prevenção de Branqueamento de Capitais e do
Financiamento do Terrorismo – O Banco Nacional
de Angola publica o “Guia sobre a implementação de
um programa de prevenção de branqueamento de
capitais e de financiamento do terrorismo, com o
objectivo de contribuir para que as instituições
financeiras interpretem os requisitos legais e
regulamentares, bem como para fornecer indicações
gerais sobre a implementação dos mesmos visando a
mitigação do risco de envolvimento em práticas
criminosas.
Directiva n.º 03/DSI/13
01/08/2013
Taxa de Redesconto – Estabelece que as operações
de redesconto, passam a estar sujeitas do pagamento
da taxa de juro de falicidade Permanente de
Cedência de liquidez (FCO), nos termos do
regulamento n.º 3 anexo ao Aviso n.º 11/2011, de 20
de Outubro.
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