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Resumo 

_____________________________________________________________ 

Tendo a sua origem antes do século XIX, ao longo dos anos, os bancos já 

existiam, mas as suas atividades eram simplesmente restritas aos 

proprietários das riquezas em forma de ouro ou prata em barras. Por 

segurança, estas riquezas  eram deixadas sob tutela dos ouvires local, 

sendo este o único indivíduo que tinha a caixa-forte nessas áreas. 

Como este processo era muito lento e consumia  muito tempo, tornou-se na 

prática que as pessoas passassem a trocar os recibos dos ouvires quando 

conduziam transações financeiras. 

Com o andar do tempo,  os ouvires como recibos tornaram-se as primeiras 

notas bancárias. 

Este trabalho analisa  até que ponto  os bancos evoluíram, sob o ponto de 

vista de expansão ou distribuição, quais foram  os indicadores quer sejam ,  

económicos, políticos,  sociais, tecnológicos que, direta ou indiretamente 

influenciaram e continuam a influenciar na evolução do sistema bancário 

internacional em geral e, em particular" nacional"  no Caso de Angola. 

Palavras Chaves:  Bancos, Sistemas Bancário, agentes económicos, 

produtos bancários, Indicadores, Economia. 

  



 

 

Summary 

__________________________________________________________ 

Having its origin before the nineteenth century, over the years, banks have 

existed, but their activities were simply restrictedto the owners of wealth in 

the form of gold or silver bullion.  

As this process was very slow and time consuming, it became the practice 

that people pass the swap receipts listen when conducting financial 

transactions. 

With the passage of time, receipts became the first bank notes. 

This paper examines the extent to which banks have evolved, what were the 

economic factors and indicators and the development of major technologies 

and not only that directly or indirectly influenced and continue to influence the 

evolution of the international banking system and national, particularly in 

Angola, the every day the world surprises us. 

Key Words: Evolution, Banks, BankingSystems, Indicators, Economy. 
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INTRODUÇÃO 

Desde os tempos mais remotos, o homem sempre teve a necessidade e 

preocupação de criar condições que viessem a guardar o seu dinheiro, pois 

embora, não havendo bancos na altura,  ele arrumava sempre um jeito de 

guardar os valores ou mesmo produtos que tivera adquirido em negócios 

sejam eles de compra e venda ou a chamada permuta. 

É deste modo que, o presente estudo conta com, um breve historial de forma 

qualitativa e quantitativa sobre  o aparecimento dos bancos a nível 

internacional,  citando alguns aspetos fundamentais que  influenciaram na 

sua existência, evolução , fundição, denominação,  permanência, entre 

outros. 

O processo evolutivo do Sistema Bancário no mundo aborda, muitas 

questões, o que implicaria rever, o que reza a história antes e depois do 

aparecimento dos bancos ou instituições a serem consideradas de bancos; 

poder-se-ia  fazê-lo de forma detalhada, ou " o aparecimento dos bancos no 

País A ou B". Na verdade, notar-se-á esta exclusividade no presente 

trabalho, em função de Países que se manifestaram primeiro em termos do 

aparecimento da banca conforme as consideradas operações bancárias que 

compõem ou ajustavam-se a realidade do País na banca. Um outro assunto  

a par   dos bancos é a existência da moeda. Qual dos dois existiu primeiro? 

Este assunto, também será abordado lá mais para frente no desenrolar do 

conteúdo. 

De uma forma mais centralizada  e privilegiada, vai se abordar aspetos  

relacionados com o aparecimento  da banca em Angola, o número de 

bancos existentes, alguns   indicadores que fazem manchete ao sistema 

bancário nacional. 

Com o presente estudo, vai-se saber qual é o banco regedor dos demais 

bancos comerciais  existentes no País, assim como, quais são as exigências 

que o banco regedor implica aos bancos privados e não só, para que estes 

possam operar no mercado angolano. Assuntos relativos ao tipo de 



 

 

atividades mais frequentes que os bancos realizam, a cooperação entre 

eles, as previsões dos mesmos (sejam eles privados como públicos),os 

riscos mais frequentes a atividade bancária local, também farão manchete a 

esta investigação. 

Um outro aspeto relevante ase tratar nesta pesquisa é,  o impacto da Crise 

Económica Mundial face a Economia Angolana, isto é, "como é que a 

economia angolana deu resposta a famosa Crise Mundial". Os acordos de 

Basileia I, II e III, também têm espaço na presente investigação, vendo que 

estes "acordos" existem para pôr ordem a economia mundial que Angola de 

certa forma está intrinsecamente ligada a mesma. 

De uma forma geral e resumida, aspetos ligados as  dimensões da análise 

do Setor Bancário Angolano, nomeadamente: Dimensão do Setor ativos, 

crédito,  depósitos, produto Bancário, número de balcões, rentabilidade , 

resultados líquidos, qualidade do nível de serviço, eficácia e  eficiência; 

alavancagem, solidez, provisões, entre outros assuntos, serão abordados no 

presente trabalho. 

Com tudo, o que é que levou afinal a escolha do presente tema? 

È a partir desta interrogação, que surgem as  perguntas de investigação que 

se seguem: 

 Como surgiram  os Bancos no mercado internacional? 

 Quais são os  fatores que estão na base da Evolução do Sistema 

bancário  internacional e em Angola? 

 Até que ponto a Evolução dos bancos em Angola, influenciou ou 

influencia no Crescimento Económico do País? 

 Quais são os aspetos quantitativos e qualitativos que estão na base 

da Evolução " SBA",? 

Sendo a hipótese uma resposta antecipada ao problema e tentando dar 

respostas as questões colocadas muito antes de aprofundar o tema em 

causa, é previsível que: 

 O crescimento da população em conformidade com o 

desenvolvimento económico-social; 



 

 

 O  nível de dificuldade que se viveu e ainda se vive tais como a taxa 

da inflação  e de juro, a exigência populacional,  são alguns dos 

fatores que estão na base dessa Evolução do SBA. 

 Quanto alguns semblantes qualitativos: A grande relação entre banco 

e Cliente e vice-versa. 

 Quantitativos: A expansão do setor bancário por todo o País e o 

mundo. 

Em função das perguntas de investigação e as hipóteses do trabalho, temos 

como ponto de partida "n" situações, mas como ponto de chegada, a simples 

e pura satisfação queindependentemente dos obstáculos enfrentados, 

pretende-se alcançar os seguintes objetivos: 

 Abordar alguns aspetos históricos inerentes ao aparecimento e 

surgimento da Evolução do Sistema Bancário Internacional; 

 Conhecer alguns aspetos que estão na base da Evolução do Sistema 

Bancário  Angolano; 

 Apresentar uma caracterização detalhada de alguns aspetos que 

fazem manchete no Sistema Bancário Angolano; e, 

 Identificar alguns desafios e dificuldades que a Banca angolana 

enfrenta.; 

Definição de conceitos básicos 

Bancos- são instituições financeiras monetárias(com capacidade para criar 

moeda através dos mecanismos do crédito), podendo ser públicos ou 

privados, mas normalmente entidades independentes com preocupações de 

mercado e visando uma atividade o mais lucrativa possível…"Abreu e al 

(2007, pág. 121), na sua obra Economia Monetária e Financeira" 

Pode-se considerar ainda como sendo, instituições intermediárias entre 

agentes superavitários e agentes deficitários que exercem além de outras a 

função de captar recursos dos superavitários e empresta-los a juros, aos 

deficitários gerando margem de ganho que é denominada spread bancário, 

objetivando a criação de agentes económicos com recursos em abundancia. 



 

 

Moedas-é a unidade de valor ou padrão de avaliaçãona qual pode ser usada 

para exprimir o valor de um bem; pode ser considerada ainda como (reserva 

de valor), porque possibilita o adiamento da utilização do poder de compra, 

assim como, podendo ser o intermediário das trocas, pelo facto de permitir a 

aquisição de qualquer bem ou serviço, facilitando o desenvolvimento das 

trocas." Mimoso,(IFB)  e Freire (IFBA), Operações Bancárias Gerais" 

Segundo, João, Augusto na sua obra "A Macroeconomia que todos precisam 

de saber, 2012" resume ainda que a  moeda pode ser considerada como 

sendo a unidade de pagamento nacional, por exemplo: o Kwanza no caso de 

Angola, o Euro para a Europa, o Dólar para alguns Países ou senão a 

moeda mundial. 

Agentes Económicos-todos os sujeitos (pessoas singulares e coletivas) 

que participam na atividade económica nas diversas áreas de produção, 

distribuição, consumo, entre outros. 

Empresas - é a unidade económica em que se combinam, sob uma direção 

comum, aos fatores de produção adquiridos, para produzir bens ou serviços 

que são vendidos geralmente com lucro, as famílias,  empresas e ao Estado. 

Política Económica- é um conjunto de medidas tomadas pelas autoridades, 

com o fim de corrigir desequilíbrios económicos, como por exemplo: 

deflação, inflação, com intuito de  diminuir o índice de  desemprego 

promovendo uma estabilidade social de uma comunidade. 

Produtos da Banca/ Produtos Bancários - são todas as políticas 

económicas que os bancos usam com a finalidade de aproximar os agentes 

económicos dos seus bancos, bem como garantir a segurança, reserva e 

tranquilidade dos  agentes como do próprio banco. 

Instituições Financeiras- são aquelas que atuam como intermediários, 

canalizando as economias de indivíduos, empresas e governos para 

empréstimos ou investimentos.Como por exemplo: Banco Central, Bancos 

comerciais, Fundo Mútuo, Distribuidora de Valores, Companhia de Seguro, 

Fundo de Pensão, Banco de Poupança, Empresa Financeira, Sindicato de 

Crédito , entre outras."Madura, Lawwence J.Gitman Jeff, Administração 

Financeira/2ª Edição São Paulo. 



 

 

  



 

 

 

CAPÍTULO I 

ABORDAGEM SOBRE ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA 

BANCÁRIO INTERNACIONAL 

Debruçar-se sobre a evolução do sistema bancário internacional, não é mais 

senão, frisar os aspetos que influenciaram e continuam a influenciar no forte 

e rápido crescimento e desenvolvimento não só da economia, assim como 

dos aspetos inerentes a saúde, cultura, sociedade, política a nível de todos 

os países. 

O termo “ sistema bancário” teve a sua origem antes do século XIX momento 

emque , a riqueza disponível era geralmente na forma de ouro ou prata em 

barras. Por segurança, tais objetos preciosos eram deixados na guarda do 

ourives local, sendo usualmente o único indivíduo que tinha uma caixa-forte 

nessas áreas. O ourives emitiria um recibo pelo depósito e, para empreender 

transações financeiras, o comprador retiraria seu ouro e o daria ao 

vendedor, que então o depositaria novamente, frequentemente com o 

mesmo ourives.  

Como esse era um processo que consumia tempo, tornou-se comum a 

prática para as pessoas simplesmente trocar os recibos dos ourives quando 

conduziam transações financeiras.Com o passar do tempo, os ourives 

tornaram-se emissores de recibos para valores específicos de ouro, 

tornando as compras e vendas ainda mais fáceis. Os recibos dos ourives, 

desta maneira, tornaram-se as primeiras notas bancárias.Descobriu-se que 

por cada unidade de ouro guardada pelo ourives, dez vezes a soma podia 

ser seguramente emitida como notas sem que qualquer pessoa notasse 

qualquer esperteza. 

Se um ourives guardasse, digamos, 100 libras do ouro de outras pessoas 

em seus caixas-fortes, ele podia emitir notas bancárias no valor de 1000 

libras. Enquanto não mais do que 10 por cento de detentores dessas notas 

queriam seu ouro em qualquer tempo, ninguém notaria a fraude sendo 

perpetrada. Essa prática, conhecida como "sistema de crédito sobre 

reservas fracionárias", que continua até hoje e é atualmente a espinha 

dorsal da moderna indústria bancária. 



 

 

Segundo, " Abreu e Al, 2007", a evolução do setor bancário nas ultimas 

décadas tem estado muito associada à inovação financeira que transformou 

de forma radical o sistema financeiro.  

Um aspeto relevante sobre o processo de inovação que caracterizou as 

ultimas décadas, considera que ocorreram um conjunto de alterações, do 

ambiente económico que estimularam e continuam a estimular a procura por 

parte das instituições financeiras inovações que se antevejam 

lucrativas.Entre as alterações do enquadramento do funcionamento das 

instituições financeiras que ocorreram desde meados da década de 60 e que 

favorecem a inovação financeira estão indicadas as seguintes: 

1- O aumento significativo das taxas de inflação e de juro e a sua maior 

volatilidade, o que alterou as condições da procura nos mercados 

financeiros. 

2- Os avanços no domínio das tecnologias da informação que alteram as 

condições da oferta. 

3- Uma alteração significativa das regulamentações. 

Assim sendo, como resultado dessas alterações, as formas tradicionais de 

estar no negócio bancário  ( captação de depósito e concessão de crédito) 

deixaram de ser lucrativas e os produtos tradicionais deixaram de ser 

interessantes.  È assim que, os bancos não conseguiam captar fundos com 

instrumentos tradicionais, tendo necessidade de encontrar novas formas de 

captar recursos e de alterar os serviços prestados para que estes 

passassem a ser lucrativos.  

 Estes aspetos, fizeram com que a atividade bancária  naquela época 

baixasse de rendimento, o que induziu de certa forma o chamado "Financial 

engineering",considerado um processo de inovação associado a  três 

motivações, sendo a primeira, a resposta das  alterações da condição de 

procura; a alteração das condições da oferta e contornar regulamentações. 

Aliando-se a este pensamento, autores como, Novelli, na sua obra intitulada 

"Instituições Políticas e Ideias Económicas- 2002" diz que;  os bancos 

centrais são Instituições que têm um papel determinado nas formações 

sociais capitalistas. 



 

 

Para o autor, (pag.25-26) a origem  dos Bancos Centrais, remonta ao Século 

XVII, quando um banco comercial ao financiar os gastos do estado, passa a 

ter um privilégio de emissão de notas ou bilhetes conversíveis em metal. 

Com o passar do tempo , este banco vai se tornando o principal banqueiro 

do governo, vindo a ocupar posteriormente uma posição de banco central. 

Novelli (pág.26-27),apegando-se em (Goodharth et, al.,1994:1-4), alegouque 

a função principal dos bancos centrais é a manutenção interna e externa do 

valor da moeda. Para tal, esta função nem sempre foi exercida da mesma 

maneira pois durante a vigência do padrão ouro, o objetivo principal dos 

bancos centrais era garantir a convertibilidade da moeda em ouro e, 

atualmente é entendido em termos de estabilidade de preços. È  assim que 

o autor em destaque,aponta que os bancos centrais definem-se por um lado, 

pelas funções que exercem como banco do governo isto é, pelo facto de 

deterem o monopólio da emissão e por outro, por  ser emprestador em 

última instância (década).(Goodharth et, al.,1994:5). 

Tabela 1- Instituições Bancárias Antes de 1900 

Banco Fundação Monopólio da 

Emissão 

Emprestador em 

última 

Instância(Década 

Sverige Riksbank 1668 1987 1890 

Bank of England 1694 1844 1870 

Banque de France 1800 1848 1880 

Bank of Filand 1811 1886 1890 

Nederlandsche 

Bank 

1814 1863 1870 

Austria National 

Bank 

1816 1816 1870 



 

 

Norges Bank 1816 1818 1890 

Danmarks 

Nationalbank 

1818 1818 1880 

Banco de Portugal 1846 1888 1870 

Belgian National 

Bank 

1850 1850 1850 

Banco de España 1874 1874 1910 

Reichsbank 1876 1876 1880 

Bank of japan 1882 1883 1880 

Banca DÍtália 1893 1926 1880 

Fonte:Novelli, (2002:27) apudGoodhart et al.(1994:6). 

Pode-se depreender dessa tabela que, das 14 Instituições Consideradas, 

apenas treze foram fundadas antes do final do século XVIII. Das 11 

Instituições restantes 7 foram fundadas na 1ª metade do século XIX e 4 na 

2ª metade do mesmo século. O autor, sustenta que em função dos critérios 

estabelecidos na tabela número 1, mencionou que o primeiro Banco Central 

Típico, foi o banco Nacional da Bélgica, fundado em 1850,que  já possuía as 

funções do monopólio e de emissão assim  como, o de emprestador de 

última instância1(5). 

Entretanto, no final do século XIX, doze das Instituições pesquisadas 

poderiam ser chamadas de Bancos Centrais, exceto as Instituições 

Espanholas (que adquire o papel de emprestador em última estância 

somente em 1910) e, a Italiana (que conquista o monopólio da emissão em 

1926). 

O ano de 1873, foi aquele que dividiu a história dos bancos centrais; o 

padrão "Ouro", passa a ser o regime cambial da maioria das formações 

                                       
1 .(5)-Ao contrário do exposto acima, White (1984), considera apenas "o monopólio da emissão", 

como critério suficiente para estabelecer o marco da existência de um Banco Central. 



 

 

capitalistas avançadas e publica-se o Livro "Lombard Street2(6), de Walter 

Bagehot. 

O início da 1ª Guerra Mundial, marca o fim da autonomia dos Bancos 

Centrais em relação aos Governos, que caracterizoua vigência do padrão 

ouro. A partir desse momento, os bancos Centrais passaram a financiar os 

défices do governo e a subordinar-se ao tesouro, mesmo alguns deles não 

sendo bancos públicos. A este processo denominou-se « politização da 

Moeda», ou seja, a moeda é nacionalizada e o seu controlo transferido para 

o Estado. 

Em meados dos anos 1930, iniciou-se o processo de nacionalização dos 

bancos centrais3(7), Banco Nacional  da Dinamarca e Banco da Reserva da 

nova Zelândia (1936), Banco do Canadá(1938), Banco Nacional da 

Bélgica(1948), Banco de Noruega e Banco da reserva da India(1949), todos 

estes passaram para o controlo do Estado. Após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, o objetivo da principal função dos bancos centrais a manutenção 

interna e externa do valor da moeda, passou a ser a busca do pleno 

emprego e do crescimento. O autor destaca que, foi no pós-guerra que 

ocorreu uma grande expansão do número de bancos centrais como se 

segue  na seguinte tabela. 

 

Tabela2- Número de Bancos Centrais de 1900-1990 

Década Número de Bancos Centrais 

1900 18 

1910 20 

1920 23 

                                       
2
 .(6)-Este trabalho influenciou maioritariamente a prática de Cental Banking.« Era um livro texto que 

estabelece como central bankers deveriam reagir a flutuações e pressões tanto da natureza 

interna(cunhagem doméstica), quanto a externa((nas reservas do ouro…como podiam estar associadas 

com um começo de pânico bancário.(Goodhart et al.,1994:10). 
3 .(7)-Cf. Tabela 17-«A nacionalização dos Bancos Centrais»(Goodhart et al.,1994:23) 



 

 

1930 34 

1940 41 

1950 59 

1960 80 

1970 108 

1980 137 

1990 161 

Fonte: Pringle e Mahate (1993) apud Goodhart et al.,(1994:6) 

Novelli, fundamenta que, existem duas grandes fases no processo de 

fundação dos Bancos Centrais. O primeiro ciclo, compreende o interregno 

entre as décadas de 1940 e 1960, onde são criados 39 Bancos Centrais que 

somando aos 41 existentes, totalizavam 80 Instituições. Nos 30 anos 

seguintes, são criados 81 Bancos centrais, dobrando o número de 

Instituições existentes. Na década de 1960, verifica-se maior competitividade 

dos produtos entre os seguintes Países (Alemãs e Japoneses) perante aos 

Norte-Americanos, a sobrevalorização do dólar em relação ao marco e ao 

iene, o surgimento do mercado dos eurodólares, os gastos norte-

americanos…elevaram a taxa de inflação da sua economiaa impossibilidade 

de mexer nas taxas fixas de câmbio estabelecidas em Bretton woods, 

fatores esses que levaram a falência deste sistema. (Galbraith, 1997:285-90 

e Goodhart et al.,1994:27) 

  



 

 

 

CAPÍTULO II- EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA 

BANCÁRIOANGOLANO À ATUALIDADE 

2.1. A História do Sistema Bancário Angolano  e suas  Diferentes 

Fases. 

Ao debruçarmo-nos sobre a evolução do sistema bancário em Angola, é 

importante focar o aspeto financeiro, pois encontram-se inteiramente 

relacionados. A Figura que se segue ilustra a grande relação  entre o 

sistema Financeiro e o sistema Bancário ou Vice-Versa. 

Sistema Financeiro Sistema Bancário 

Figura 1- Interligação entre os sistemas. 

Para melhor se compreender a evolução do sistema bancário em Angola, 

importa apresentar  algumas fases que fizeram manchete no aparecimento 

ou surgimento dos  bancos em Angola. 

Primeira Fase: De 1865 à 1926, fase de estabelecimento bancário 

localizada em Lisboa. 

"A instalação do primeiro estabelecimento bancário em Angola remonta à 

1865, e começou a funcionar em agosto do mesmo ano. Tratava-se de uma 

sucursal 4  do Banco Nacional Ultramarino, autorizado a instalar-se em 

Luanda, passando as notas emitidas por este Banco a constituir a moeda 

nacional, estavam lançadas as bases para o início do exercício da atividade 

bancária em Angola.Contudo, o desenrolar deste processo foi conturbado. 

(De Sá, Francisco Xavier Valeriano, Banco Nacional Ultramarino, Cronica do 

Seu Percurso-Plátano, 2005). 

O descontrole ao nível da emissão monetária, conduziu a uma situação 

financeira insustentável na colónia, e para contornar esta situação, as 

autoridades coloniais criaram uma Junta de Moeda que deu inicio a um 

                                       
4 -Estabelecimento principal em Angola de instituição de Crédito ou Sociedade Financeira, com sede 

no estrangeiro ou estabelecimento principal no estrangeiro, de instituição de crédito ou sociedade 

financeira com sede em Angola desprovido de personalidade jurídica e que efetue diretamente no todo 

ou em parte, operações inerentes à atividade da empresa. 



 

 

processo de reforma monetária, cuja primeira ação foi a constituição de um 

Banco emissor independente, “ o Banco de Angola”5. 

A delegação do então Banco de Angola passou a funcionar, de facto, em 

Angola, numa tentativa de se perpetuar a presença colonial no território 

nacional. A 14 de agosto de 1926 altura em que foi criado o Banco de 

Angola, a sua sede estava instalada em Lisboa para “ se esquivar às 

influências locais e para ser mais direta a fiscalização do Ministro das 

Colónias”. 

Segunda Fase  : De 1957 à 1975 

O Banco de Angola deteve até 1957, o exclusivo comércio bancário em 

Angola, altura em que surgiu no mercado o Banco Comercial de Angola, que 

era estritamente de direito angolano. 

Posteriormente o Banco de Angola, que para além de deter o direito 

exclusivo de emissão de notas de Banco, ainda exercia o comércio bancário, 

passou a contar com a “concorrência de mais cinco bancos comerciais (o 

Banco Comercial de Angola, o Banco de Crédito Comercial e Industrial, o 

Banco TottaStandart de Angola, o Banco Pinto & Sotto Mayor e o Banco 

Inter Unido) assim como, quatro estabelecimentos de crédito (o Instituto de 

Crédito de Angola, o Banco de Fomento Nacional, a Caixa de Crédito 

Agropecuária e o Montepio de Angola). 

Um aspeto relevante a  esta fase, cinge-se  na grande comparação e ao 

mesmo tempo crescimento dos bancos em Angola. A existência de 242 

Agências e dependências bancárias isto no final de 1973, espalhadas por 

todo o território. Na mesma altura, o valor do Crédito concedido pelo sistema 

bancário era de 24.7milhares de contos e o total da carteira de depósitos dos 

Bancos 29.4 milhares de contos. Adicionalmente, havia 12 seguradoras a 

operar meio século após a sua criação, verificou-se uma fuga massiva de 

quadros bancários, associada a fuga de capitais com o perigo da redução 

imediata da liquidez do sistema. Foi neste período que aconteceu uma ação 

destinada a evitar o desmoronamento de todo o sistema monetário e 

                                       
5 Disponível em-www.bna.ao; acessado aos 15/06/12;18:20 



 

 

financeiro, a 14 de agosto de 1975 e ficou conhecido como “Tomada da 

Banca”. 

Para tal, nomeou-se  um grupo de técnicos bancários, com a missão de 

implementar um plano estabelecido pelo Ministério do Plano e Finanças que 

consistia na ocupação física de instalações dos Bancos Comerciais em 

Luanda e destituição dos seus órgãos sociais até então vigentes. 

Terceira Fase: De 1980 à 1991. 

O trabalho exaustivo levado a cabo por esse grupo de trabalhadores é um 

marco historicamente determinante da Banca em Angola, tendo sido 

proclamado a 14 de agosto de 1980 como “ Dia do trabalhador bancário”. 

Esta atitude leva a recorrer ao grande comportamento que "Yunus teve  

quando apresentou na sua obra( O Banqueiro dos Pobres) um aspeto 

relevante no que concerne( O Grameen diante dos bancos Tradicionais). O 

autor faz uma grande e exaustiva comparação entre bancos comerciais 

tradicionais e o banco Grameen, «Os bancos tradicionais pedem aos 

clientes que se dirijam a suas agências. Para um Pobre- e ainda por cima 

analfabeto-uma agência bancária tem algo de terrível, de ameaçador,. Ela 

cria uma distância suplementar. Por isso resolvemos que iríamos até ao 

cliente. Todo o sistema bancário para o Grameen parte da ideia de que, não 

cabe às pessoas iremao banco,mas ao banco ir até as pessoas…apôs a 

inauguração de várias agências do Grameen, não se verificava pessoas nos 

balcões, o autor advertiu aos funcionários o seguinte:" A presença na 

agência de qualquer membro da equipe será considerada uma violação das 

regras do banco Grameen"…Nós somos diferentes dos bancos comerciais 

tradicionais em quase todos os aspetos, por exemplo: um banco comercial 

tradicional estuda os balanços e fundamenta suas decisões com base nas 

relações entre dívida e participação acionária, na lucratividade, nos valores 

líquidos atuais e nos planos de pagamento; No Grameen, os clientes não 

precisam mostrar imunidade geral, precisam apenas de provar sua 

pobreza…Enquanto banco comercial, o sucesso mede-se em termos de 

lucros e dividendos, já no Grameen, para além de garantir um bom 



 

 

rendimento a nossos financiados-acionistas, assume sobretudo a forma de 

habitação e de melhoria do nível de vida. 

No Grameen, quanto o flanco Social, a necessidade de satisfazer as 

carências das pessoas e garantir um bem estar, deixa de ser plano 

secundário, passa a ser a principal ambição do Grameen…Sempre que os 

bancos comerciais concedem empréstimos, vai saber se o financiado 

dispões de uma caução. Uma vez concedido o empréstimo, esquecerá 

completamente o financiado e, só com a falta de pagamento é que se 

lembrará do financiado. Para o Grameen, por efetuar visitas semanais e 

mensais, verifica regularmente a saúde financeira de seus financiados para 

garantir que eles vão poder pagar com juros o dinheiro recebido e que toda a 

família esteja se beneficiando dele… 

Um dos únicos aspetos que o Grameen queria imitar quanto aos bancos 

tradicionais comerciais, era a grande ambição de ver seus financiados a 

elevarem acima do limite da pobreza, uma vez que os financiados pelo 

banco comercial vivem bem acima da pobreza.Em suma, o Grameen 

procura gerar não apenas mudanças económicas, mas também mudanças 

sociais ». 

Em consequência, no quadro das transformações político-económicas que 

se vinham realizando e tendo em atenção a importância do sistema 

monetário e financeiro do País, o Governo confiscou o ativo e o passivo do 

Banco de Angola e criou o Banco Nacional de Angola, com funções de 

Banco central, Banco Emissor, Caixa do Tesouro, e de Comércio Bancário. 

Paralelamente a lei nº70/76, confisca o Banco Comercial de Angola e cria o 

Banco Popular de Angola atuando principalmente como Banco de captação 

de poupanças individuais. 

Um ano após a independência de Angola, e através da Lei Nº 69/76 

publicada no Diário da República Nº 266 – 1ª Série de 10 de novembro de 

1976, foi criado o Banco Nacional de Angola e aprovada a sua Lei Orgânica. 

Entretanto, o BNA como empresa pública de finanças e crédito, estava 

subordinado ao Ministério das Finanças. A partir de 1978 e através da lei 

4/78 de 25 de fevereiro, a atividade bancária passou a ser exclusivamente 



 

 

exercida pelos bancos do Estado, pelo que se encerraram formalmente os 

bancos comerciais privados, o que facilitou a extensão da rede de balcões 

do BNA por todo o território nacional. 

A atividade seguradora ficou a cargo de uma única empresa estatal, a 

Empresa nacional de Seguros de Angola (ENSA), estabelecida também em 

1978. Em 1981, todas as companhias privadas seguradoras foram 

liquidadas, os seus ativos e passivostransferidos para ENSA.Em 1987, o 

Governo formulou um conjunto de reformas institucionais com vista à 

transição para uma economia de mercado. Dentre as reformas 

empreendidas, foi priorizada a reforma do setor financeiro, face á sua 

importância na mobilização das poupanças, na distribuição de recursos e na 

estabilização macro-económica. 

Quarta Fase: De 1991 à 1999 

Com base na lei das Instituições Financeiras, em 1991 iniciou-se a 

implementação de um sistema bancário de dois níveis, o Banco Nacional de 

Angola passou a exercer a função de Banco Central, consagrado como 

autoridade monetária, agente da autoridade cambial e separado das funções 

comerciais. O Banco Nacional de Angola deixou de abrir contas de depósitos 

tanto em moeda local como em moeda estrangeira e iniciou-se a 

implementação de um programa de cessação de atividades comerciais em 

Luanda. Foram igualmente introduzidos os primeiros instrumentos de política 

monetária, nomeadamente as reservas obrigatórias e aumentadas as taxas 

de juros. 

O sistema bancário nacional passou então a ser composto para além do 

BNA, por dois Bancos comerciais angolanos constituídos sob forma de 

sociedades anónimas de capitais públicos – o Banco de Poupança e 

Crédito(BPC; exemplo BPA) e o Banco de Comércio e Indústria (BCI)6, CAP- 

                                       
6 -O relançamento das bases quantitativas e qualitativas das unidades bancárias e a sua nova inserção 

no mercado concorrerá, também para a melhoria da eficácia das funções bancárias essenciais, ao 

mesmo tempo que disponibilizará uma acrescida oferta de serviços e um maior potencial de recursos 

organizados. Por outro lado, ao iniciar-se esta nova etapa, nova de reorganização da estrutura da 

atividade bancária, tomaram-se igualmente em consideração todos os efeitos positivos que com a 

mesma se esperam alcançar e em especial, a gradual evolução para o adequado exercício das funções 

do subsistema bancário, quer a nível do Banco Central, quer a nível de outras instituições bancárias. 

Motivo pelo qual, foi determinante a criação de um novo Banco de índole predominantemente 

comercial, com funções universais atribuídas à sua específica atividade , incluindo o comércio de 



 

 

Caixa de Crédito Agro- Pecuária e Pescas, uma instituição com o objetivo de 

apoiar a expansão da capacidade produtiva dos setores agrícola e piscatório 

e desse modo proporcionar o aumento da oferta de produtos essenciais, 

cuja rede foi substancialmente alargada em 1996 com a transferência, pelo 

BNA, da sua extensa rede comercial para aquela instituição. 

Posteriormente, estabeleceram-se sucursais de bancos estrangeiros, 

nomeadamente, o Banco Totta e Açores(BTA), o Banco de Fomento 

Exterior(BFE) e o Banco Português do Atlântico(BPA). 

No âmbito da reestruturação do sistema bancário, a aprovação em julho de 

1997, pela Assembleia Nacional da nova lei Orgânica do Banco Nacional de 

Angola, lei 6/97, de 11 de julho, e da lei Cambial- lei 5/97, de 11 de julho, 

permitiram que se ultrapassassem alguns embaraços de origem legal, sendo 

o BNA como Banco Central, acometido de maior responsabilidade e 

autonomia para com maior propriedade conduzir e executar a política 

monetária e cambial do País. 

Quinta Fase: De 1999 á Atualidade 

Em 1999, foi decidida extinção e liquidação da caixa Agropecuária e 

Pescas(CAP) e em maio do mesmo ano , o BNA implementou um conjunto 

de medidas com o objetivo de estabilizar o mercado monetário e cambial e 

aumentar a competitividade entre os Bancos.Atualmente e de acordo com a 

regulamentação em vigor, o sistema bancário nacional é constituído por 

várias instituições bancárias de capital nacional e estrangeiro, 

nomeadamente de capital português, as quais se constituíram em bancos de 

direito angolano.Com 1845 trabalhadores no ativo, o Banco Nacional de 

Angola tem a sua sede na Av. 4 de fevereiro na marginal de Luanda está 

representado nas províncias de Benguela, Cabinda e Huíla. 

 

 

 

                                                                                                             
câmbios, Foi a partir deste motivo que, nos termos da Lei nº 6/97 de 11 de julho, no artigo 58, da 

alínea b), que lhe é conferida pela alínea i) do artigo 53 da mesma lei, é publicado o seguinte: è criado 

sob a forma de Sociedade anônima de Responsabilidade Limitada o Banco Comercial denominado-

Banco de Comércio e Indústria, S.A.R.L, abreviadamente B.C.I. 



 

 

Tabela3 - Diferentes Fases de Evolução do Sistema Bancário Angola 

Ano Designação Bancária 

1865 Antiga Sucursal do Banco Nacional Ultramarino 

1926 Banco de Angola 

1957 Banco Comercial de Angola 

1976 Banco Nacional de Angola 

1991  Declaração  do B.N.A, como Banco Central de 

Angola 

 Aparecimento do Banco Totta e Açores(BTA), o 

Banco de Fomento Exterior(BFE) e o Banco Português 

do Atlântico(BPA). 

1999 Divulgação  e Expansão do BNA para algumas 

Províncias do País.. 

Fonte: Elaboração Própria 

A partir de então, o BNA passou a ser uma coletiva de direito público, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.  È a partir de então 

que surge de forma organizada , os órgãos que compõem  a Estrutura 

Orgânica do BNA. 

  



 

 

 

 

Figura 2- Estrutura Orgânica do BNA 

Fonte: www.bna.ao  

 

2.2. Funções inerentes ao Banco Nacional de Angola. 

De acordo  a Lei nº 16/10 de 15 de julho (DR I .ª Série nº132)7,  o  Banco 

Nacional de Angola, é  uma pessoa coletiva de direito público, dotado de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a ele recai as seguintes 

cláusulas: 

 Atuar como banqueiro único do estado; 

 Aconselhar o estado nos domínios monetário, financeiro e cambial; 

 Colaborar na definição e executar a política cambial, bem como o 

respetivo mercado; 

 Gerir as disponibilidades externas do país ou as que lhe sejam 

acometidas; 

 Agir como intermediário nas relações monetárias internacionais do 

estado; 

                                       
7 -Revoga a Lei nº  6/97 de 11 de julho, que por sua vez, revoga a Lei nº 4/91, de 20 de abril, e esta 

última revoga a Lei nº. 69/76, de 11 de novembro.  
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 Velar pela estabilidade do sistema financeiro nacional, assegurando 

com essa finalidade a função de financiador de última instância; 

 Quanto  a impressão e cunhagem de notas, enquanto não foi criada a 

"Casa da Moeda de Angola", o BNA fica autorizado a contratar, 

mediante procedimento lecitório, empresas estrangeiras para 

aimpressão de novas cédulas de novo padrão monetário. 

Segundo, "De Carvalho, na sua Obra intitulada, Prontuário Bancário -6ª 

Edição,1998"fundamenta, algumas funções à par das presentes tais 

como:as cauções, os avales , as garantias e as 8fianças bancárias, a favor  

de clientes e perante terceiros- entidades oficiais ou particulares- revestindo 

formas variadas, conforme as atividades e fins em vista.Aqui, os Bancos 

constituem-se garantes para terceiros da execução de obrigações 

assumidas pelos clientes, no chamado "crédito por assinatura", envolvendo 

as mais latas responsabilidades.Com o objetivo de garantir a execução de 

compromissos e evitando o desembolso temporário de fundos, com o 

respetivo congelamento de garantia nos depósitos provisórios, os bancos 

tornam-se mais "fiadores de obrigações subscritas", realizando operações 

de grande interesse para muitos tipos de atividades comerciais e industriais, 

mediante uma reduzida comissão. 

Este facto,adorna-sea banca angolana uma vez que, em alguns dos bancos  

quando se trata de  créditos principalmente para o investimento (BAI)  , 

verifica-se a presença  do "avalista que pode ser, uma ou mais pessoas" 

independentemente do tipo de investimento, (este por sua vez com um 

capital superior ou igual ao do credor),  assume perante ao banco todas as 

irregularidades ou incumprimento cometidas pelo  credor. 

2.3. Principais Atividades do Sistema Bancário Angolano 

No que diz respeito as principais operações efetuadas pelos bancos, 

destacam-se as  seguintes: 

 Receber depósitos ou outros fundos reembolsáveis; 

                                       
8 -È uma operação pela qual o banco se torna fiador para com terceiros do integral cumprimento de 

obrigações assumidas por um seu cliente. , "De Carvalho, na sua Obra intitulada, Prontuário Bancário 

-6ª Edição-3 de abril de 1998, pág-803".- 



 

 

 Realizar operações de Crédito, incluindo concessão de garantias e 

outros compromissos, excetolocação financeira e cessão financeira; 

 Realizar operações de pagamento; 

 Emissão e gestão de meios de pagamentos tais como: cartões de 

crédito, cheques de viagem, e cartas de crédito; 

 Transações por conta própria ou alheia, sobre instrumentos do 

mercado monetário, financeiro e cambial; 

 Comércio de compra e venda de notas, moedas estrangeiras; 

 Aluguer de cofres e guarda de valores; 

 Tomada de participação no capital da sociedade; 

 Outras operações análogas e que a lei lhes não proíba. 

2.4. Importância do desenvolvimento recente do setor 

bancário angolano, pontos fortes e debilidades 

2.4.1. Análise do Setor Bancário em Angola nos últimos 4 Anos 

O Departamento de Supervisão de Instituições Financeiras – DSIF – é o 

principal executor das funções de supervisão  do sistema financeiro 

angolano, atribuídas ao BNA pela Lei Nº 16/10, de 15 de julho, em seu artigo 

nº 20. A este cabe, o acompanhamento inloco e a distância (on-site e off-

site), da situação patrimonial, liquidez, rentabilidade, adequação de capital e 

solvência, bem como avaliar o cumprimento das normas e regulamentos por 

parte dos bancos.  

É missão intrínseca do Banco Nacional de Angola, como supervisor do 

sistema bancário o monitoramento contínuo das instituições financeiras sob 

sua jurisdição, “velar pela estabilidade e confiança do sistema financeiro 

nacional", é nesta ordem de pensamento que a presente análise do setor 

bancário fará referência aos seguintes aspetos: 

 Estrutura e composição do sistema bancário nos anos em destaque; 

 Localização de redes de Agências bancárias; 



 

 

 Central de informação de risco de crédito. 

Quanto a estrutura, composição e localização das redes  do banco;  em 

2008, Angola mostrou-se capaz de, através do seu dinamismo político-

económico, usar estratégias capazes de levar a bom porto a atividade 

bancária local. Com os referidos esforços, notou-se uma pequena evolução 

diante das dezanove (19) instituições financeiras bancárias autorizadas a 

operar no País, obteve-seos seguintes resultados: quanto aos bancos 

públicos Angola apareceu com Três(3),valor este que permaneceu  até   

2007, em que  no ano de 2006 com um ligeiro crescimento comparando o 

ano de  2005 que teve apenas com dois (2) bancos públicos. Nenhum 

(0),banco mistos,dez (10)bancos privados nacionais  e seis(6)filiais de 

Bancos Estrangeiros. 

A situação bancária tornou-se estática até o ano de 2009,isto é; o numero de 

bancos que operava em Angola  manteve-se,não sofrendo alteração alguma. 

Relativamente ao ano de 2010, o Setor Bancário em Angola, naturalmente 

influenciado pela dinâmica dos agregados macroeconómicos, continuou a 

apresentar um acentuado crescimento da sua atividade, inclusive, acima da 

própria economia. Considerando as Instituições Financeiras em análise, o 

Setor cresceu tanto em dimensãocomo em rentabilidade. 

Em dimensão, verificou-se um aumento de cerca de 21% dos ativos, 22,1% 

do número de balcões e 18,2% em número de  colaboradores. 

Em rentabilidade, notou-se aumento de 24,2% do Produto Bancário e de 

24,3% do Resultado Líquido. 

Assim sendo, no que diz respeito a estrutura e composição do Sistema 

Bancário no ano em destaque, segundo o mesmo departamento, com 

relação aos anos que antecedem, verificou-se um aumento, visto que, para 

além do numero de bancos que se estabilizou durante um bom tempo, 

notou-se o aparecimento de um banco Misto, aumentou-se um banco 

privado nacional que somou a existência de doze (12) bancos, assim como o 

aumentode mais uma filial de bancos estrangeiros totalizando sete(7) no 

País, viabilizando para  23 instituições financeiras bancárias  autorizadas a 

funcionar em Angola. 



 

 

Concernente ao ano de  2011, a estrutura e composição do sistema 

bancário, até ao mês de março do mesmo ano, não se verificou alteração 

alguma, isto é, a estrutura financeira do sistema dos  bancos foi igual a do 

ano anterior.Quanto a localização de redes de agências bancárias, no final 

do segundo trimestre de 2011, de acordo com os dados disponíveis na base 

de dados deste Departamento (DSIF), existiam em todo território nacional 

cerca de 897(oitocentas e noventa e sete) agências de Bancos comerciais, 

sendo que a maior parte das mesmas encontram-se localizadas nas 

províncias de Luanda que detém 490 (quatrocentas e noventa) agências, 

Benguela com 65 agências, Huíla com 52 agências, Huambo com 33 

agências, Cabinda com 32 agências, Kwanza Sul com 31 agências, Cunene 

com 24 agências, Zaire com 21 agência, Uíge e Malange com 20 agências, 

Namibe com 18 agências, as Províncias do Bié e Bengo com 16 agências, 

Lunda Norte com 15 agências, Kwanza Norte com 13 agências, Moxico com 

11 agências e as Províncias da Lunda Sul e Kuando-Kubango contam com 

10 agências. 

O quadro abaixo ilustra o crescimento de centrais bancárias no País nos 

últimos sete (7) anos, de dezembro de 2005 à dezembro de 2011, 

evidenciando um aumento notável dos bancos Nacionais privados e das 

filiais de bancos estrangeiros. 

Bancos Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 

Públicos 2 3 3 3 3 3 3 

Mistos      1 1 

Privados 

Nacionais 

7 9 10 10 10 12 12 

Filiais de 

bancos 

Estrangeiros 

4 5 6 6 6 7 7 

Total 13 17 19 19 19 23 23 

 



 

 

Numa visão contemplativa a esta análise, verifica-se que  houve mais saídas 

dos bancos públicos, privados nacionais e filiais dos bancos  estrangeiros do 

que, dos bancos mistos.  O auge desses bancos no que diz respeito a 

estruturação, organização e expansão  foi praticamente notório nos finais de 

2008 a 2011, pois  embora,  este crescimento conforme observamos  não foi 

suficiente para dar resposta a demanda das necessidades sócio- 

económicas do País . 

2.4.2. Importância do Sistema Bancário e sua relação com o 

Desenvolvimento Económico de Angola. 

De certa maneira, seria algo  negligente , se por acaso não se focasse no 

relevante papel que a atividade bancária tem proporcionado  a cada 

sociedade.Desta feita, Angola tem verificado um grande crescimento e 

desenvolvimento no que tange  atividade bancária inerente.  

Só para focar que, nos últimos anos, o País tem apresentado várias 

propostas e oportunidades  a população em geral para, minimizar as 

suasnecessidades  e, de certa forma,erradicar a fome e a pobreza no País, 

que é um dos maiores objetivos do executivo angolano.Oportunidades estas 

que estão se  valendograças aos" Produtos Bancários" que na sua maioria  

os próprios bancos têm promovido para atender maioritariamente as famílias 

mais carenciadas e não só. 

Nos três anos, o crescimento económico e o desenvolvimento social haviam 

desacelerado significativamente comparados ao rápido crescimento entre os 

anos de 2000 à 2007. Este soluço no desenvolvimento angolano foi atribuído 

a grande queda do preço do petróleo no mercado internacional, resultado de 

uma redução na demanda pelo combustível. È a partir de 2010 que o 

crescimento voltou a ocorrer e o sistema bancário angolano, influenciado 

pelas dinâmicas macroeconómicas, também voltou a florescer. 

Junto ao sistema bancário, a economia de Angola em geral emergiu como 

uma das mais fortes da região da África Sub-Sahariana.isto é;(no TOP 20-

África Sub-Sahariana, em que nos ativos Totais, Angola aparece com 5 

bancos mas, com maior realce os bancos "BAI com 7.640 de ativos; BFA 

com 6.317 de ativos e o BESA  com 4.954 de Ativos".); e com esta valia foi 



 

 

possível em 2008, integrar 3 bancos no Top dos 1000 maiores bancos a 

nível mundial, elaborado pelo « The Banker», em termos de Situação 

Líquida, contrariamente em 2007 onde nenhum banco angolano se fez 

presente devido o seu baixo nível de situação Líquida. Nesta altura, Angola 

aparece ocupando o 727ª Posição no Ranking Mundial dos Bancos. Este 

facto elevou de certa forma a satisfação da banca angolana na sua 

energética maneira de atuar no mercado local,  demonstrando assim eficácia 

e eficiência no que tange a atividade bancária a nível interno e externa. 

Este vigor é fundamental para o desenvolvimento e a internacionalização do 

setor bancário local, perante países vizinhos, parceiros comerciais e outras 

nações culturalmente similares. 

Em termos de economia geral, o desenvolvimento em Angola tem sido 

reforçado pelo crescimento do PIB, que tem desenvolvido num ritmo 

saudável e sustentável.  Além disso, o sistema bancário tem se desenvolvido 

em termos de tamanho e lucratividade.  

De acordo com a recente pesquisa da consultora KPMG,de 2009 até 

meados de 2011, o crescimentodo PIB estagnou devido a um declínio dos 

preços mundiais do petróleo e a um abrandamento da produçãonacional de 

petróleo em que  a renda gerada pelo setor bancário angolano cresceu em 

média 24% entre 2010 a 2011, e a margem financeira aumentou  53%. 

Tanto a economia nacional como o setor bancário continuam a amadurecer 

no cenário internacional, o que criará diversas oportunidades para as 

instituições financeiras locais.-9 

Nesta senda, o desenvolvimento económico de Angola está a recuperar, 

depois de um período de crescimento relativamente fraco, prevendo-se um 

crescimento do PIB da ordem de 8,1% em 2012.  

A decorrente queda das receitas petrolíferas, a principal fonte das receitas 

do estado, teveimpacto na economia não petrolífera devido a uma redução 

do consumo privado, cortes nas despesas públicas eacumulação de atrasos 

significativos às empresas nacionais, em particular no setor da construção.  

                                       
9 Fonte-www.banking-awards2012-desenvolvimento-em-angola 



 

 

Contudo, em2012, a combinação dos altos preços do petróleo e do aumento 

da produção dinamizou o crescimento do PIB eprovocou um enorme 

aumento das receitas fiscais, permitindo ao governo liquidar os seus atrasos 

e aumentar asdespesas públicas. 

Em 2013, a posição fiscal do governo foi reforçada, a inflação baixou para 

valores de um só dígito e as reservas internacionais continuaram a 

acumular. A recuperação do setor petrolífero permitiu ao governoimpulsionar 

as despesas públicas, mantendo ao mesmo tempo um sólido excedente 

orçamental global que estáestimado em 8,6% do PIB. A inflação caiu para 

9%, a taxa mais baixa em mais de duas décadas, o que se deve aodeclínio 

dos preços dos alimentos e aos esforços do banco central de Angola (Banco 

Nacional de Angola—BNA)no sentido de estabilizar a taxa de câmbio 

nominal. 

2.4.3. Inovações do Sistema Bancário Angolano. 

Os bancos têm evoluído bastante,motivo pelo qual, nos últimos anos tem se 

registado  enormes transformações fruto da evolução tecnológica. È deste 

modo, que  voltam-se obrigados a introduzir inovações num clima de 

crescente competitividade tanto a nível nacional como internacional , que 

segundo, Abreu e Al, 2007, estas inovações  apresentam-se da seguinte 

forma: 

 Inovação financeira e evolução da industria bancária. 

 Inovação financeira e a volatilidade das taxas de juro. 

 Inovação financeira e o desenvolvimento tecnológico 

 Inovação financeira e a regulamentação . 

Conforme foi abordado no segundo ponto em volta das inovações, motivo 

suficiente que levou os bancos a evoluírem, a inovação financeira e 

evolução da industria bancária  apresenta os seguintes motivos:resposta a 

alterações das condições da procura e a resposta a alterações da oferta  e o 

contornar das regulamentações. 

A segunda inovação, é sustentada pelo facto de, haver uma das alterações 

das condições económicas com maiores repercussões sobre a procura de 



 

 

ativos o que leva  o aumento da volatilidade das taxas de juro. È de realçar 

que o aumento do risco de taxa de juro levou ao aumento da procura dos 

produtos e serviços que permitissem a redução desse risco. Para tal, houve 

necessidade de  se dar lugar à criação por parte dos intermediários 

financeiros em geral, e dos bancos em particular, de  produtos  e maneiras 

que viessem a reduzir o risco de taxa de juro. 

Exemplo: Empréstimo a taxa variável- que consiste na cobertura de risco  da 

taxa de juro quer para quem empresta, quer para quem pede emprestado. 

Produtos financeiros derivados - consiste na criação de produtos que 

permite a cobertura de risco (hedging) de taxa de juro. 

A maior fonte de alterações nas condições de oferta com repercussão sobre 

a inovação financeira,  tem sido o desenvolvimento das tecnologias da 

informação e comunicação, por vários motivos, por um lado: 

 Têm reduzido consideravelmente os custos de processamento das 

transações financeiras  favorecendo a criação de novos produtos; 

 E por outro lado, têm facilitado a obtenção de informações no que diz 

respeito a banca e não só. 

No que diz respeito aos novos produtos que a inovação tecnológica permitiu 

desenvolver são de destacar: 

 Os cartões de credito e débito; 

 A banca eletrónica; 

 As designadas "junk bonds"10 ; 

 O mercado do papel comercial ; 

 A titularização. 

  GET -Gestão eletrónica de documentos, sendo novo em Angola 

também tem contribuído bastante  

 SPT- Sistema de pagamento em tempo real 

                                       
10  junk bonds- refere-se nas dificuldades que  outrora alguns bancos tinham  na obtenção de 

informações sobre empresas que emitiam títulos, faziam que somente empresas bem estabelecidas 

com boas classificações de risco emitissem obrigações. Algumas dessas empresas vendo o seu risco a 

aumentar, optaram pela designação fallen angels ou junk bonds. 



 

 

Os cartões de credito e (débito), tornaram o processo de pagamento mais 

fácil, desta feita, com o sucesso destes cartões apareceram os cartões de 

débito que diferencia-se dos cartões de credito pelo facto de que a contado 

deposito seja descontada imediatamente. Assim sendo, os cartões têm sido 

um dos produtos com maior desenvolvimento, sendo de destacar (o sistema 

multibanco português). 

Nesta senda, em Angola, estima-se que 70% da população com conta 

bancária aberta, já possui e  faz o uso dos cartões de crédito e débito.Esta 

inovação, veio de certa forma diminuir o índice  de  riscos, tais como 

(assaltos de dinheiro vivo), assim como, vem a facilitar os movimentos no 

qual os clientes queiram efetuar  em suas contas bancárias, tais como,  

pagar as suas contas, consultar os seus saldos, efetuar transferências, entre 

outras operações;  o que não acontecia à uns 4 atrás. 

Banca eletrónica- caracteriza-se pelo facto de os clientes realizarem 

operações em máquinas em vez de deslocarem-se aos bancos. No inicio as 

automated teller machine _(ATM) permitiam levantar fundos, fazer depósitos, 

transferir fundos e consultar saldos, trabalhando 24horas e podendo ser 

postas em localizações vantajosas aos clientes.Como os custos são mais 

baixos existem bancos que cobram menos quando as operações são feitas 

na maquina. A redução dos custos de comunicação conduziu ao 

desenvolvimento progressivo do home banking em que o cliente estabelece 

uma ligação ao computador   e do banco. O  sucesso das ATM e do home 

bainking fez desenvolver o automatic banking  machine (ABM) que combina 

com o ATM, uma ligação internet ao banco e uma ligação telefónica a um 

serviço aos clientes. 

Um outro aspeto relevante as inovações é a implementação da nova família 

do kwanza as moedas (de 5 e 10 Kzs), assim como as notas de (50, 100, 

200, 500, 1000, 5000 e 10.000,00 Kz). Estas notas, surgem com intuito de 

facilitar e tornar mais concorrente e valorizada a moeda Nacional. Mais para 

frente do livro, encontraremos mais assunto que diz respeito a evolução da 

moeda nacional, que afinal de contas também é um aspeto pertinente no 

que concerne à Evolução da economia Angolana. 



 

 

 

O Papel comercial é um título de dívida de curto prazo, emitido por grandes 

empresas e bancos. Este mercado tem registado um crescimento muito 

significativo, sendo mesmo um dos instrumentos do mercado monetário com 

maior crescimento. 

Por exemplo: Pagar o sinal da DSTV dentro da mesma empresa, em vez de 

se deslocar primeiro ao banco e depois com o recibo levar até a empresa 

(DSTV) e apresentar o recibo/  do banco. 

A titularização (securitization); é o processo de transformar os ativos não 

transacionáveis e com reduzida liquidez em títulos transacionáveis nos 

mercados de capitais. A maior facilidade de obtenção de informação, leva a 

maior facilidade de emissão de títulos.Por exemplo:-títulos dos próprios 

bancos que na verdade são ações (quando o banco está superavitário, 

lucros em excesso e convida os seus clientes a participarem no negocio do 

banco provendo a obtenção de lucros), chamados títulos do <banco central-

os TBCs_ as obrigações dos bancos(quando o banco está em posição 

deficitária e convida os bancos a aplicarem os seus fundos para  rentabilizar 

o negócio)  e os bilhetes do tesouro do estado ( quando o governo/ as 

finanças" compra dívida pública no mercado interno ou externo). 

È importante destacar de uma forma resumida um dos  tópicos 

imprescindível  a banca, que sem a mesma tornar-se-ia difícil e qui-Sá, 

impossível realizar qualquer tipo de operação bancária: aConta Bancária. 

Por conta de qualquer pessoa num estabelecimento bancário , entende-se 

como sendo uma representação numérica das operações realizadas entre 

essa pessoa e o banqueiro11. 

Quanto a  conta bancária, refere-se nas grandes relações entre cliente e o 

banco, originam movimentos de valores e a comprovação deles, efetua-se 

através de uma  ou várias contas abertas em nome do mesmo cliente. 

                                       
11 -Essas operações são registadas numa folha própria(folha da conta) é através dela que se poderá 

analisar a ligação »banqueiro-cliente», constituindo assim um dos instrumentos, por excelência, do 

comércio bancário.  Os historiadores de renome afirmavam que a prática da " conta" era conhecida 

pelos Gregos, e os discursos de Demosthénes, indicam que estes banqueiros tinham os seus livros 

escritos com o maior cuidado, para bem conhecerem a situação de cada cliente e para mostrarem que o 

seu comércio tomava a forma de uma conta na interligação com cada um deles. (De Carvalho, 

Prontuário Bancário-1998,págs-458-459). 



 

 

 A conta bancária é um quadro que comporta os seguintes títulos: -Nome do 

Cliente, a residência do mesmo, a numeração denominada (IBAN)12que lhe 

é atribuída internamente, e duas partes iguais o débito13 e o crédito14para o 

banqueiro nelas lançar. 

Uma outra inovação e pela primeira vez,  fora do País e do Continente 

Africano, refere-se a compra da moeda nacional "Kwanza"  , isto é; já é 

possível comprar a moeda nacional na Europa propriamente em Portugal. A 

unidade portuguesa do banco angolano começou na passada  sexta-feira ( 1 

de novembro do ano em curso -2013),  a vende de  notas de kwanza, 

iniciando o processo de internacionalização da moeda de Angola.O Banco 

BIC é  o primeiro a comercializar divisas angolanas fora do país de origem, 

com as notas de kwanza em Portugal. Para já, estas estão disponíveis 

apenas na agência da rua Mouzinho da Silveira, em Lisboa, que foi a 

primeira agência do banco que se instalou em Portugal através da compra 

do BPN. Com a finalidade de  servir os cidadãos e empresas que 

desenvolvem atividades nos dois países, permitir ainda aos  cidadãos que se 

deslocam de Portugal para Angola comprarem Kwanzas e facilitarem as 

suas transações bancárias.O BIC Português, da assim  os primeiros passos 

no processo de internacionalização e de convertibilidade da moeda 

angolana. 

A moeda nacional Angolana está cada vez mais internacionalizada,depois 

de Portugal pelo Banco BIC (sendo o pioneiro da iniciativa da 

comercialização da moeda angolana), o kwanza desde o dia 11 de 

novembro do ano em Curso está a ser transacionada em mais três (3) 

Países sendo mais um da Europa e outros dois  de África, tais como : 

França, Moçambique e Namíbia. De qualquer das formas, existe uma ação 

cutilante muito forte do Banco central Angolano. 

te uma ação cotilante 

Com tudo, estudos elaborados pelo Departamento do Sistema de 

Pagamentos e Operações Bancárias (DSP), revela que uma das inovações 

do próprio sistema bancáriode Angola, cinge-se « no Sistema de Pagamento 
                                       
12 - é o endereço bancário de cada cliente de banco em Angola), este número é de caráter obrigatório 

na impressão de  formulários de cheques. A ausência do IBAN pode atrasar o registo de pagamento na 

conta de depósito do beneficiário ou fundamentar a devolução do pagamento ao remetente. 
13 -retiradas de fundos, por cheques, os diferentes pagamentos efetuados segundo instruções do 

cliente, seja a ele mesmo, seja a terceiros. 
14 - as entregas de fundos as entregas de valores diversos remetidos pelo cliente e outros, venda de 

títulos e cobrança de cupões., 



 

 

Angolano» em que o sucesso baseia-se na construção de uma infraestrutura 

moderna segura e eficiente para o sistema de pagamentos e a 

disponibilidade de instrumentos de pagamentos eletrónicos que permitem 

maior agilidade na circulação do dinheiro na economia não são por si só, 

geradores de impactos ,mas também  faz  sucessos pela forma de utilização 

desta infraestrutura.  

2.5. Caracterização Atual da Economia  Angolana e do Sistema 

Bancário 

2.5.1. Principais Indicadores do Sistema Bancário Angolano 

Existem vários fatores que levam os bancos a se destacarem como a base 

de crescimento  e desenvolvimento económico de  um País. Dos vários 

indicadores do sistema bancário em Angola, o presente estudo, descreve 

resumidamente  os seguintes: 

 Preço Interno Bruto(PIB); 

 Inflação Acumulada  Anual(IAA); 

 Ativos Internos Líquidos(AIL); 

 Ativos Externos Líquidos ; 

 Taxas de Redesconto; 

 Reserva Monetária; 

 Depreciação da moeda nacional com relação ao dólar; 

 Índice de preços no consumidor. 

Quanto ao PIB; um dos estudos efetuados pela KPMG-ANGOLA, revela que 

o ano de 2010 é um ano marcante em termos de inflexão na situação 

económico-financeira desfavorável, a nível Mundial logo após uma contração 

do PIB agregado na ordem dos 0,7% em 2009.De acordo com o Wordl 

Economic Outlook, elaborado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em 

setembro de 2011, a economia cresceu 5,1%  em 2010. Após uma descida 

do preço do petróleo em 2009,em 2010 os preços voltaram a subir e a 

economiaAngolana voltou a recuperar o nível de crescimento. Desta feita, 

nos últimos cinco anos Angola foi uma das economias que mais cresceu a 



 

 

nível do mundo, sendo que as previsões indicam que, esta tendência de 

crescimento se mantenha. 

Segundo a mesma fonte, a evolução da estrutura do PIB Angolano 

demonstra a clara aposta na diversificação da economia nacional. Setores 

como a agricultura, construção e serviços viram a sua participação no 

PIBsubir desde 2008 em detrimento do petróleo. Esse Setor embora 

continue a ser o principal “contribuinte” para o PIB, apresenta uma 

tendência- 

 

Gráfico 1- Análise do Setor Bancário de 2009 à 2012.KPMdecrescente 

dessa contribuição relativa 

É expectável que esta tendência continue, dada a aposta do governo na 

diversificação sectorial. De acordo com o Orçamento de Estado, foi 

projetado para 2011 o Programa de Investimentos Públicos (PIP), que 

aposta na diversificação da economia, com investimentos que possibilitam o 

crescimento da atividade nos Setores não petrolíferos,substituindo as 

importações e diversificando as exportações. 

Este assunto, será aprofundado no capítulo referente as Previsões futuras 

no que tange ao S.B.A. 

No que concerne a inflação acumulada anual, cita à  KMPG-ANGOLA,  e de 

acordo ao FMI, a taxa de inflação em 2010 fixou-se em 13%  perspetivando-

se que, a longo prazo a taxa de inflação venha a estabilizar e a convergir 



 

 

para valores comparáveis aos registados pela África do Sul(< 6%). O gráfico 

que se segue, realça a grande disparidade que Angola enfrentou com 

relação a Áfricado Sul 

 

Gráfico 2-Análise do Setor Bancário Angolano- KPMG-Angola/Outubro-2011 

Para tal, Angola é hoje considerada uma das economias mais fortes de 

África não só devido a taxa de crescimento do PIB, mas também pelas 

perspetivas futuras  de criação de riquezas no País. 

2.5.2. Instituições Bancárias Autorizadas pelo BNA a Operar no 

Mercado Angolano 

Segundo a KPMG, em 2010 entraram no Sistema Bancário Angolano três 

novas instituições financeiras com características distintas elevando para 23 

o número de bancos autorizados pelo BNA a operar no mercado angolano. 

Estes três são: Banco para a Promoção e Desenvolvimento(BPD), que tem 

como principal objetivo, a atividade na banca de negócio e investimento, o 

Banco Comercial do Huambo(BCH),com sede na província do Huambo, 

tendo como objetivo específico o apoio as pequenas e médias empresas,  

subjacente a atividade económica agró-industrial; e o Banco valor (BVB). 



 

 

De uma forma mais resumida, eisos bancos autorizados pelo BNA a operar 

no mercado angolano e as referidas  datas de início: 

 

Tabela 4- BNA e Relatórios de Contas dos Bancos/KPMG 

Banco de Poupança e Crédito, s.a.r.l 1976 

Banco de Comércio e Indústria, s.a.r.l 1991 

Banco Caixa Geral Totta de Angola, s.a 1993 

Banco de Fomento Angola, s.a. 1993 

Banco Africano de Investimentos, s.a 1997 

Banco Comercial Angolano, s.a 1999 

Banco Sol, s.a. 2001 

Banco Espírito Santo Angola, s.a 2002 

Banco Regional do Keve, s.a. 2003 

Banco Bai Micro-finanças, s.a (1) 2004 

Banco BIC, s.a. 2005 

Banco Privado Atlântico, s.a. 2006 

Banco Millennium Angola, s.a 2006 

Banco de Negócios Internacional, s.a 2006 

Banco de Desenvolvimento de Angola 2007 

Banco VTB-Africa, s.a. 2007 

Banco Angolano de Negócios e Comércio, s.a. 2007 



 

 

Finibanco Angola, s.a 2008 

Banco kwanza de Investimento, s.a. (2) 2008 

Standard Bank, s.a 2009 

Banco Comercial do Huambo (3) 2010 

Banco para Promoção e Desenvolvimento, s.a. (3) . 2010 

Banco Valor, s.a. (3) 2010 

A tabela a cima, representa o índice elevado dosurgimento e crescimento 

dos bancos referente aos anos. O que pressupõe que os anos mais 

destacados na existência ou aparecimento  dos bancos a operarem no 

mercado angolano, variam de  2006 à 2010, pois embora, passou por uma 

oscilação, mas sempre obteve uma subida quantitativa .No sistema 

financeiro nacional dos  23 bancos comerciais existentes, três dos quais são 

constituídos por capitais públicos, nomeadamente o Banco de Poupança e 

Crédito (BPC), o Banco de Comércio e Indústria (BCI) e o Banco de 

Desenvolvimento Angolano (BDA) e os demais de capitais privados. 

2.5.3. O Sistema Bancário  Angolano Atual 

Os bancos têm proporcionado as famílias angolanas um clima favorável 

desde o momento que ganhou espaço coerente, eficiente e até certo ponto 

eficaz no mundo económico do País. È assim que, procura melhorar a todos 

os níveis os riscos inerentes aos bancos e aos clientes, assumindo múltiplos 

objetivos e diversas formas de minimização e resolução de problemas aos 

clientes, de maneiras a alcançar as suas metas promovendo um 

desenvolvimento Sustentável interna como externamente. 

Aliando-se ao termo Desenvolvimento Sustentável, importa frisar que;  

em 15 "Estudos feitos em Angola no que tange ao Programa de 

Desenvolvimento do Governo Angolano" Quadriénio 2009-2012, na Pessoa 

                                       
15  Programa do Governo Angolano-2009-2012. Caracterização Geral do Estado da Economia 

Nacional;págs:43 à 61 



 

 

do  Presidente da República de Angola, recai precisamente sobre algumas 

caracterizações gerais do Estado referente a Economia. 

Angola, vem experimentando  nos últimos cinco anos de (2003 à 2007), que 

coincidem com o período de Paz, elevados ritmos de Crescimento 

económico. O Produto Interno Bruto (PIB), cresceu em termos reais nesse 

período a uma média anual estimada a 14,7%. O setor não petrolífero, com 

uma média de 17,4%, este , cresceu a um ritmo mais acelerado que o setor 

petrolífero, que alcançou uma média anual de 12,7%. Isto, permitiu que a 

taxa de desemprego que em meados dos anos 90 era estimada por aí dos 

45%, diminuísse para um nível estimado de 22,5% em 2007. 

Outrossim, manifesta-se no Peso da indústria extrativa, denominada pelos 

subsetores Petrolíferos e Diamantíferos, foi significativo, com uma média de 

61,6%. A par destas avalias, a atividade económica não se tem desenvolvido 

de modo equilibrado em todo o território nacional, o que provoca a 

acentuação das assimetrias regionais.  O mesmo programa, destaca que  o 

nível de desemprego é ainda substancialmente elevado, mas reduzido aos 

dos anos 90,  o que cria um potencial para a instabilidade social. Deste 

modo, tanto por imperativos de redução da vulnerabilidade  da economia 

nacional, como o aumento do emprego e redução das assimetrias regionais, 

é necessário que se mantenham as taxas elevadas de crescimento real da 

economia não mineral. 

È de recordar que, durante o período de guerra que o País viveu, poucos 

foram os investimentos produtivos realizados pelos agentes económicos 

quer públicos como privados. Esta situação afetou de um modo 

particularmente e severo os setores da Indústria transformadora, da 

Construção Civil, serviços de Transporte e os serviços Financeiros. È  deste 

modo, que não podemos deixar de assinalar o peso significativo da 

economia informal, desenvolvida sobre tudo nos centros urbanos e 

suburbanos. 

O surgimento da Banca pelo País, vem propositadamente para colmatar o 

índice de desemprego no mercado Angolano, motivo pelo  qual, tem se 



 

 

verificado, inúmeras aberturas e inaugurações de centrais e ou agências de 

Bancos  por todo o País, desde as zonas urbanas até as suburbanas. 

 Um outro aspeto relevante a atividade bancária atual, reflete precisamente 

nas grandes inovações que o mesmo setor tem  verificado, conforme 

abordamos no item anterior, as "Inovações";  essas que dão maior resposta 

as necessidades exigidas pelos seus clientes, como por exemplo, a 

existência de um leque de produtos bancários promovidos pelos bancos. 

Embora sendo ainda poucos "os produtos bancários" a banca angolana tem 

promovido as suas atividades com maior objetivo de manter o cliente cada 

vez mais próximo e por dentro da banca. Por exemplo, o  BPC criou como 

um dos seus Produtos da banca tais como: BANKITA- que consiste em abrir 

uma conta bancária a custo zero; outro exemplo  " Conta BPC Poupança 

Mais", uma conta de fácil constituição, mantida em dólares americanos, 

protegida pela desvalorização monetária, com uma atrativa taxa de 

rentabilidade e sem comissões de movimentação. Com o slogan "Quanto 

mais poupar mais ganha" ,consiste em  usufruir de toda a segurança e 

tranquilidade no futuro do usuário; o BPC Escola, consiste na execução de 

um crédito bancário para o pagamento de prestações/ propinas escolares, 

com uma data de reembolso estipulada, assim como a responsabilidade de 

pagamento e as taxas de juro; a existência de créditos que todos os bancos 

fazem uso, Créditos para habitação, automóvel, investimentos e tantos 

outros. 

Entretanto, estes produtos e tantos outros que os bancos  vão promovendo , 

surgem simplesmente para garantir no fundo a aproximação entre o cliente e 

o banco por um lado e, por outro lado, ajudar o cliente a resolver os seus 

problemas que seriam resolvidos a longo prazo, em transforma-los em 

resolução de curto prazo, acima de tudo, garantir a permanência e 

funcionalidade do banco assim como de uma forma geral, garantir a 

estabilidade social. 

Uma outra e grande satisfação da banca angolana é a existência do "Cartão 

Visa" que possui as mesmas funções de um cartão de crédito e ou débito, 

mas com maior utilidade fora do País. Este por sua vez, permite, em vez da 

pessoa se deslocar com uma quantia de dinheiro em mão de um país para 



 

 

outro e trocar a nota do País em que se desloca, esta pode fazê-lo da 

seguinte forma: Leva consigo o cartão Visa " Kamba" e o banco por sua vez 

encarrega-se em transacionar a moeda transferida em moeda local. Este 

facto tem como maior  vantagem a prevenção de  Riscos (assaltos). 

Em Angola, com os avanços das novas tecnologias ,com o mesmo cartão, já 

se verificam, utentes a efetuarem compras de bens materiais fora do País, 

por exemplo, com uma conta aberta no EBAY, um centro de intercâmbio 

entre o Cliente e o Banco, o cartão Visa, aparece para facilitar o processo, 

isto é, em vez do cliente se deslocar de um Pais para o outro, com a Internet 

em casa ele faz as compras sem sequer movimentar-se de seu País. 

2.6. Riscos mais frequentes a atividade bancária angolana. 

Quando se fala de banco, é importante frisar aspetos comprometedores a 

própria banca., tais como os riscos, riscos estes que de certa forma podem 

afundar a atividade bancária. È deste modo que apresenta-se 

Trêsconceitosimportantes quando se investe o retorno, a incerteza e risco. 

O retorno (ou rendibilidade) não é mais senão a apreciação de capital no 

final do horizonte temporal do investimento. 

Numa situação de incerteza o resultado futuro é desconhecido e não é 

possível associar-lhe uma probabilidade de ocorrência. Enquanto que, numa 

situação de incerteza para qualquer medida numérica pode ser designada 

por Risco. 

Numa situação de risco o resultado futuro é desconhecido mas pode-se 

associar-lhe uma probabilidade. 

Assim sendo, 16 o risco é definido pela incerteza de retorno de um 

investimento perante a possibilidade de um evento possível, futuro e incerto, 

autónomo à vontade do investidor e cuja ocorrência poderá originar 

prejuízos. 

A partir da definição do termo em destaque, seguem-se os tipos de risco: 

                                       
16 Risco, em geral pode ser definido como a probabilidade de ocorrência de alguns acontecimentos 

desfavoráveis; mas favoravelmente podemos ver o risco =(probabilidade de um evento 

acontecer)*(perdas devido ao evento). Fonte: Manual de Gestão do Risco-Pós-Graduação em Finanças 

-1ª Edição-2010/2011-Benguela -Angola,pag-3.  



 

 

risco de mercado, risco de empresa, risco de crédito; risco operacional; 

estes são os mais frequentes a atividade bancária em todo o mundo o que 

de certa maneira deles, derivam outros riscos mais específicos. 

No que diz respeito aos riscos mais frequentes a atividade bancária 

angolana, destaca-se  o risco de crédito. 

Para melhor apreciação segue-se a seguinte figura: 

 

Figura 3:VI.Tipos de Risco de Crédito 

Fonte: Manual de Apoio de Gestão de Risco-Elaboração Própria /2013 

 

O risco de crédito (credit risk) está relacionado com possíveis perdas quando 

um dos contratantes não honra seus compromissos . Aqui as perdas estão 

relacionadas aos recursos que não mais serão recebidos . 

Desta feita, no caso de uma instituição financeira ( propriamente banco), o 

risco de crédito refere-se a uma possível incapacidade da instituição 

financeira, responsável pela emissão de ativos financeiros usados em 

investimentos, em honrar os compromissos financeiros que tivera assumido 

com os investidores. Essa situação pode ser causada por problemas 

financeiros oriundos de uma má administração ou gestão, dificuldades com 

planos económicos, obrigações de direito de um contrato que não foi 

cumprido por qualquer motivo pela contraparte 

Esclarecendo oRisco-País17  ou Risco soberano, sendo este um conceito 

económico-financeiro,  consiste na possibilidade de que mudanças no 

ambiente de negócios de um determinado País impacte negativamente o 

valor dos ativos de indivíduos ou empresas estrangeiras naquele País, bem 

                                       
17 Riscos associados ao investimento estrangeiros, a moratórias dos países latinos-americanos ou a  

atual dívida externa de alguns países europeus. 

Fonte: Manual de Gestão do Risco ,Pós-Graduação em Finanças -1ª Edição-2010/2011-Benguela -

Angola,pag-27. 

Risco-País(Risco-
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como os lucros, dividendos ou royalties que esperam obter dos 

investimentos que lá fizeram. 

Risco-Político18 

Refere-se a possibilidade de que o governo do País em questão, exercendo 

seu poder soberano, tome medidas adversas aos investimentos realizados, 

tais como: alterações na regulamentação e tributação são as formas mais 

comum e quotidiana de um governo local afetar negócios estrangeiros no 

país. Este conceito, implica também riscos mais esporádicos e muito mais 

significativos por exemplo: os riscos de expropriação ou nacionalização de 

ativos, dívidas em contrato de fornecimento de produtos ou serviços, de 

desordem pública por inépcia governamental, novas políticas económicas, 

resultados de novas eleições ou até golpe de Estado, terrorismo ou guerra 

civil. 

Um outro risco do País, é o risco mercadológico(Marketing risk), que 

consiste na possibilidade de fatores de mercado terem impacto nos valores 

ou preços de forma a influenciar os investimentos realizados, ou seja: 

quando os valores ou preços dos ativos financeiros, das taxas de juros, da 

moeda (ou câmbio)ou dos insumo19 básicos para a produção(commodities) 

se alteram em função das forças de mercado exógenas ao investimento em 

questão, podem provocar um impacto negativo no seu valor. 

Risco Geográfico- sendo o de caráter natural e mais remota, refere-se aos 

fatores geológicos, climáticos e geopolíticos. Estes influenciam 

negativamente nos investimentos nacionais e estrangeiros. Desastres 

naturais, tensões diplomáticas e conflitos internacionais, embora menos 

frequentes, podem ter um impacto significativo no valor dos investimentos 

quando ocorrem. Este risco tem se verificado no mercado angolano, 

principalmente em zonas rurais, a quando as cheias, os bancos acabam 

inundados e, acaba-se de qualquer das formas com algumas  atividades 

bancárias nestas zonas. è a partir deste facto que é importante a própria 

banca angolana munir-se de brigadas bancárias móveis com o intuito de 

                                       
18 Estamos ainda perante a um risco político, quando existem restrições ao fluxo livre de capitais entre 

países, estados, províncias, municípios, entre outros. 

Fonte:Idem  
19 Conjunto de elementos que entra na produção de bens ou serviços. 



 

 

precaver estes riscos e dar respostas as necessidades da população afetada 

por estas calamidades. 

Risco de contraparte (counterparty risk) 

Este tipo de risco de crédito, denominado também de risco de falta de 

pagamento, acontece quando uma das partes num contrato não pode 

continuar a honrar seus compromissos assumidos. O risco de contraparte 

tem sido um dos riscos  de maior impacto na atividade bancária angolana, 

pois muitas são as pessoas que depois de receberem o financiamento 

furtam-se em honrar com os seus compromissos ou alegam em não terem 

condições de continuarem a liquidar as suas dívidas no banco, um outro 

exemplo é o passamento físico pela contraparte. 

Uma outra característica do risco, é o Risco Operacional, que consiste nas 

possíveis perdas como resultado de sistemas e ou controlos inadequados, 

falhas de gestão e erros humanos , 20Alves e Cheroben (2004). 

Segundo Júnior (1996), divide o risco operacional em  três partes; risco 

organizacional; que está relacionado com uma organização ineficiente, 

administração inconsistente e sem objetivos de longo prazo bem definidos. 

Risco de operações - está relacionada com problemas como sobrecargas 

(overloads) de sistemas (telefónico, elétrico, informático) processamento e 

armazenamento de dados passíveis de fraudes e erros, confirmações 

incorretas ou sem verificação criteriosa. 

O risco de pessoal , relaciona-se com problemas como empregados não 

qualificados e/ou pouco motivados, personalidade fraca, falsa ambição 

"carreirista" que muitas das vezes levam ao funcionário a uma prática 

incorreta . 

De qualquer das formas o  risco de crédito em Angola é muito elevado. Ao 

nível dos processos de crédito que são concedidos na banca, há muitas 

dificuldades, por exemplo, na documentação, nos comprovativos de morada, 

na questão dos direitos de propriedade, nos registos quando existe crédito. 

                                       
20 Citado em: Almeida, Nádia Cardoso, Tese de Mestrado em Finanças, O sistema financeiro angolano 

uma análise ao desenvolvimento dos seguros/2011.  



 

 

Até agora não existe capacidade de saber as responsabilidades que os 

clientes já têm na banca. Isto é um risco altíssimo. Ao nível das empresas 

também não é fácil obter a informação atualizada. Por exemplo, na Europa, 

existe a Coface21 que tem informação disponível e atualizada. 

E assim se sabe quem são os acionistas, quanto é que se fatura, quanto é 

que vendeu de um ano para o outro, o crescimento de vendas, qual é a 

margem financeira, quanto é o retorno do capital dentro destas empresas. 

Estas informações são muito importantes para se poder fazer uma avaliação 

fidedigna do risco de crédito. 

A decisão da criação da central de risco é muito importante e calcula-se que, 

antes de agosto, estará disponível porque agora está numa fase de teste. A 

parte das empresas, é importante que elas arranjem mecanismos que 

permitam aos bancos aferir a qualidade das informações prestadas. 

 

  

                                       
21 -A Coface disponibiliza o Seguro de Crédito ao mercado português desde 2001, permitindo assegurar 
cada negócio realizado pelas empresas, de forma a controlar e prevenir situações de incumprimento de 

pagamentos.Fonte.http://www.cofaceportugal.pt/CofacePortal/PT/pt_PT/pages/home/Solucoes_Coface/S
eguro%20de%20Crédito 



 

 

 

CAPÍTULO III - OS ACORDOS DE BASILEIA (I,II,III) E SUA INFLUENCIA 

NA EVOLUÇÃO NO SISTEMA BANCÁRIO ANGOLANO. 

3.1. Acordos de Basileia(I), e aparecimento do Basileia(II) 

O primeiro Acordo de Basileia, ou Basileia I, oficialmente 

denominado(International Convergenceof Capital Measurementand Capital 

Standards) é um acordo assinado na cidade Suíça de Basileia em  1988  por 

mais de uma centena de países. 

Neste acordo, foram estabelecidos os princípios fundamentais que devem 

ser usados como referência pelas autoridades públicas na supervisão dos 

bancos localizados nos países que assinaram o acordo. Deste princípios 

salientam-se as exigências mínimas de capital, que devem ser respeitadas 

por  bancos comerciais , como precaução contra o risco de crédito. 

Desta feita, em 2004  é assinado novo acordo em Basileia, o qual ficou 

conhecido como Basileia II, enquanto o acordo assinado em 1988 passou a 

designar-se por Basileia I. Este novo acordo surge na sequência de diversas 

falências de bancos ao longo da década de 90 e centra-se em três pilares e 

25 princípios básicos sobre contabilidade e supervisão bancária. 

Os três pilares do acordo são os seguintes: 

Capitais mínimos requeridos: visa aumentar a sensibilidade dos requisitos 

mínimos de fundos próprios aos riscos de crédito e cobrir, pela primeira vez, 

o risco operacional; com este novo acordo, as entidades bancárias serão 

obrigadas a alocar capital para cobrir, por exemplo, falhas humanas, 

incluindo fraudes, e desastres naturais; 

Supervisão do Sistema Bancário: vem reforçar o processo de supervisão 

bancária, agora mais focada em processos e modelos definidos; 

Disciplina de Mercado e Transparência: visa implementar uma disciplina de 

mercado com vista a contribuir para práticas bancárias mais saudáveis e 

seguras; de acordo com este último pilar, os bancos terão de divulgar mais 

informação sobre as fórmulas que utilizam para gestão de risco e alocação 

de capital. 



 

 

3.1.1. Os Acordos de Basileia II e III. 

O impacto do Basileia II no financiamento das PME 

O Novo Acordo de Basileia sobre Capitais, conhecido como Basileia II, é um 

acordo internacional que determina as regras de gestão de risco que os 

bancos estão a adotar por forma a conseguirem acompanhar as mudanças 

que as entidades reguladoras estão a operar. Estas regras visam limitar a 

possibilidade de ocorrência de uma crise bancária internacional, 

assegurando para isso que cada banco, individualmente, dispõe de níveis de 

capital suficientes para realizarem as atividades que compreendem algum 

risco. 

O Basileia II terá impacto relevante nos custos financeiros das empresas 

portuguesas, em especial das PME que apresentam uma significativa 

dependência do financiamento bancário, e consequentemente na 

competitividade dos mercados [22]. 

A utilização de modelos internos pelos bancos no cálculo dos requisitos de 

capitais próprios, consagrada no Basileia II, lança as bases de um novo 

relacionamento entre Instituições Financeiras e PME, aumentando o 

incentivo para os bancos discriminarem de forma positiva as empresas e 

operações que apresentem melhores níveis de risco. 

De facto, os custos de financiamento para as empresas dependem das taxas 

de juro, na generalidade indexadas a uma taxa de referência acrescida de 

um spread, e de outras condições negociadas com o Banco. O spread é 

definido, no fundamental, com base no custo associado  à remuneração do 

capital consumido na operação, à probabilidade de incumprimento e à 

cobertura dos custos operacionais. 

As empresas que forneçam mais e melhor informação, demonstrem 

capacidade adequada à satisfação dos seus compromissos e apresentem 

garantias adequadas serão, assim, melhor classificadas, resultando daí 

poupança de capital para o banco e spreads mais baixos para as empresas. 

                                       
22Em Portugal, de acordo com um estudo realizado pelo IAPMEI em 2006, tendo por base dados de 

2003, as PME representavam 99,5% das empresas existentes em Portugal sendo responsáveis por mais 

de 76% do emprego criado. Segundo este Estudo, a componente do crédito representa cerca de 48% 

do financiamento das empresas. 



 

 

Neste contexto, as PME deverão adotar medidas para reforçar, aprofundar e 

tornar mais transparente o seu relacionamento com as Instituições 

Financeiras. Para tal deverão: 

 Fornecer informação contabilística e financeira de qualidade às 

Instituições Financeiras; 

 Divulgar e atualizar regularmente essa informação sobre a sua 

atividade; 

 Complementar a informação contabilística com informação que 

permita a avaliação do potencial de desenvolvimento e de resultados 

futuros; 

 Recorrer a agências de notação de risco; 

 Equacionar adequadamente fontes de financiamento, se possível, 

diversificando em ordem a encontrar as soluções mais ajustadas à 

sua situação; 

 Introduzir mecanismos de controlo interno e governação eficientes. 

 O Basileia II vem, deste modo , reforçar a necessidade da parceria 

Banca - Empresas para que ambas as partes possam obter 

vantagens acrescidas e sustentáveis à médio e longo prazo. 

Para o caso "Angola", existe algumas implicações para que a banca 

angolana siga a rixa estes acordos, isto é, se por um lado alguns bancos 

entram para o mercado bancário com maior solidez financeira , outros com 

menos solidez financeira. Este facto de qualquer das formas tende a 

inviabilizar o processo, porque muitos bancos não conseguem se ajustar as 

políticas do banco central caso "BNA", pelo facto de  não possuírem tantos 

recursos como o banco central exige. Motivo pelo qual, o Banco Central 

procede algumas mudanças para que se ajuste as suas exigências, como 

por exemplo: o capital para  a abertura de um banco anteriormente era de 

5000.000,00 (Cinco Milhões de Kwanzas) e atualmente é de 25 000.000,00 

(Vinte e Cinco Milhões de kwanzas). È deste modo que o Basileia aparece, 

isto é, se não haver uma linguagem única  propriamente (na 

operacionalidade do próprio sistema bancário, nos produtos das operações 



 

 

bancárias dos normativos, da contabilidade bancária, fruto dos avanços das 

novas tecnologias),poderá se cair na "funcionalidade dos bancos a moda 

antiga" o que  de certa forma implicará , ao BNA aplicar muitas penalizações 

aos bancos comerciais e, estes por sua vez   poderão entrar em  falência. E 

a falência de um banco comercial pode de certa forma criar uma  

instabilidade no mercado de capital, assim como descontentamento social. 

Tudo para se dizer que a Banca Angolana tem dado resposta aos acordos 

de Basileia I e II, onde o segundo surge na expectativa de colmatar alguns  

erros que se verificaram no Basileia I, o mesmo acontece com o Basileia III. 

A para, o efeito, o  Banco Nacional tem dado prioridades aos bancos 

comerciais  para que estes  se ajustem aos desafios da própria banca assim 

como  dos próprios acordos. 

3.2. Impacto da Crise Económica do Mundo face a Evolução do 

S.B.A 

Após uma recuperação inicial face aos efeitos da crise económica mundial 

de 2009, a economia africana abrandou em 2011, em consequência das 

revoltas árabes. Se em 2010 o crescimento do continente atingiu os 5%, em 

2011 caiu para os 3.4 pontos percentuais. Com a recuperação das 

economias norte-africanas e uma melhoria sustentada nas outras regiões, o 

crescimento no continente deverá acelerar para 4.5%, em 2012, e 4.8% em 

2013. Mantêm-se, no entanto, os problemas de curto-prazo na economia 

mundial, com a Europa a ser confrontada com a crise da dívida. Os preços 

das matérias-primas – um dado crucial para África – sofreram um declínio 

em relação ao pico, fruto da diminuição da procura e do aumento da oferta, e 

alguns dos produtos poderão ainda conhecer mais descidas. Prevê-se, de 

qualquer forma, que os preços continuem a níveis favoráveis para os 

exportadores africanos. Os efeitos da crise económica e financeira 

repercutem-se naturalmente sobre Angola, já porque o país em causa possui 

uma economia muito dependente das suas relações com o exterior, quer 

como país exportador quer como importador. 

Os bancos nacionais ou sedeados em Angola vão limitar os seus créditos ao 

consumo e, sobretudo, ao investimento, por falta de confiança. Em 



 

 

economia, a incerteza é relevante para a tomada de decisão, aumenta a 

aversão ao risco e eleva o custo do dinheiro. Afasta, pois, os bons 

investimentos, favorecendo os mais especulativos. 

O financiamento por fundos externos tornar-se-á mais difícil, por falta de 

liquidez da grande maioria dos bancos internacionais. Sem financiamentos 

adequados a atividade económica torna-se mais morosa. 

Em resumo, Angola sofrerá, de uma forma mais ou menos profunda, os 

impactos da crise, quer na sua dimensão financeira, quer na dimensão 

económico- social. 

  



 

 

 

CAPÍTULO IV- DESAFIOS E DIFICULDADES DA ATIVIDADE BANCÁRIA 

EM ANGOLA : CASO PRÁTICO. 

4.1. Desafios da Banca Angolana 

Ao abordar alguns desafios ligados ao Sistema Bancário Angolano, 

apresenta-se algumas estratégias concernente aos seguintes domínios: 

 Quanto ao domínio do Crescimento Económico Sustentado: 

Ao adotar o modelo de desenvolvimento sustentável, o Governo Angolano, 

está consciente de que o crescimento económico é a Condição "sine qua 

non" para o desenvolvimento sustentado, na medida em que proporciona o 

aumento contínuo do rendimento e com ele , a acumulação de riquezas.  A 

fonte do crescimento económico é o investimento produtivo que permite que, 

com o emprego dos fatores de produção (Homem, Terra, Trabalho e Capital) 

, se gerem rendimentos. È  assim que, pondo ao dispor esses fatores de 

produção a população, permitirá a satisfação das mesmas do ponto de vista 

material e não só. E que  assegurando  o Governo o acesso  as famílias a 

estes fatores de produção, estará a viabilizar de maneira satisfatória o 

desenvolvimento económico-financeiro do País. 

 No Domínio Monetário 

O Governo Angolano pretende, através do Banco Central, por um lado, criar 

um ambiente adequado ao desenvolvimento da atividade económica interna 

que assegure o crescimento económico sustentado;  e por outro, adotar uma 

política monetária que assegure a estabilidade da moeda nacional, induzindo 

assim a estabilidade macroeconómica. Este domínio deverá ser com regras 

muito claras reduzindo-se assim ao máximo de discricionariedade. 

 No Domínio das Finanças Públicas 

O Governo considera que as Finanças Públicas, deverão assentar numa 

política  que atenda as seguintes preocupações do Estado: 

Promoção da Estabilidade macroeconómica; 

Regulação dos monopólios e atuação sobre outras imperfeições do 

mercado; 



 

 

Promover o emprego, o controlo da Inflação e a Promoção do crescimento e 

desenvolvimento económico. 

 No Domínio De Rendimentos e Preços 

O Governo pretende criar condições dignas de vida, uma vez que, tem sido 

muito difícil garantir de um modo sustentável condições de vida acima do 

nível de rendimento proporcionado pela economia nacional. È assim que,  o 

Governo deverá de forma intrínseca atuar nas famílias enquanto detentoras 

dos fatores de desenvolvimento económico do País, para que haja uma 

concordância com os rendimentos gerados na devida proporção . 

 No Domínio Cambial e do setor Externo 

Baseia-se nas políticas económicas-sociais, isto é; deve ser vista no 

contexto da globalização, da integração regional e das normas reguladoras 

do comércio  e das relações económicas internacionais. 

Por tanto,  pode-se induzir que qualquer economia está sujeita a desafios e 

riscos, é assim que,  a economia angolana não está isenta deste aspeto, 

uma vez que um dos grandes desafios  face à evolução do SBA, são; A crise 

do crédito soberano incluindo rendibilidade e a Liquidez23. 

 No que concerne ao novo Sistema de Pagamento angolano, o (D.S.P-

Departamento de Sistema de Pagamento) e Operações Bancárias, já  

possui como ações em fases de implementação a extensão e ou  

expansão da rede Multicaixa para outras localidades do País. Para 

tal, o desafio principal a vencer esta extensão passa pelas 

comunicações 

 O pagamento de salários da função Pública com o uso da 

Infraestrutura do SPA 

 Substituição do documento do  crédito (DC) em papel por DC 

eletrónico 

                                       
23 Quanto a Rendibilidade, implica um aumento do custo de financiamento assim como  aumento de 

risco de crédito. Pág-29. 

Quanto a Liquidez, tem implicância no acesso de a financiamento nos mercados de dívida por grosso. 

Fonte: Impactos e Desafios, Neves, Pedro Duarte-19 maio 2010, pág-30-31 ,VIII Fórum Banca e 

Mercado de Capitais. 

 



 

 

4.2. Emissão de Cartões de Crédito e aceitação de cartões de crédito em 

estabelecimentos comerciais angolanos com contas de depósitos 

domiciliadas em Angola. 

4.3. Dificuldades da banca angolana (Riscos) 

As dificuldades da banca angolana, assemelha-se ao tema dos  

riscos mais frequentes a atividade bancária. Seguem-se algumas 

dificuldades: 

 Um reduzido número de bancos comerciais tanto públicas 

como  privadas em todo território nacional (principalmente nas 

zonas Sub-Urbanas). Este facto tem resultado um elevado  

número de concentração de  utentesnos períodos 

principalmente referente ao levantamento de salários, 

tratamento de abertura de contas, multicaixa, entre outros 

assuntos. 

 O difícil acesso e conceção  ao Crédito Bancário devido a 

elevada burocracia existente nos bancos. 

 A falha  ou quebra de sistemas na Internet. 

 

  



 

 

 

CAPÍTULO V- APRESENTAÇÃO DE DADOS- CASO PRÁTICO 

5.1. Objetivos do Inquérito 

O presente inquérito, está destinado a todos os funcionários bancários, com 

o intuito de saber até que ponto as questões que lhes são colocadas 

influenciaram na evolução do SBA. Do mesmo modo, saber se os 

funcionários estão a par e passo das novas tecnologias que levaram e 

continuam a elevar a bom porto o funcionamento da atividade bancária no 

Mundo e em particular no País. Especificando o fim do inquérito, consiste 

ainda em: 

 Perceber até que ponto os funcionários bancários compreendem as 

questões ligadas a Evolução do S.B.A, assim como o impacto  dos 

acordos de Basileia na banca Angolana. 

 Observar o nível de conhecimento dos funcionários sobre a banca e 

relacionar com os dados históricos e evolutivos do Sistema Bancário 

Local. 

 

 

População e Amostra-. 

Para melhor compreensão no que diz respeito ao item em referência, aos 

bancos (públicos e privados), foram aplicados alguns inquéritos. Desta feita, 

uma amostra de 250 funcionários dos bancos. 

Para o efeito, o inquérito foi aplicado em 5 bancos, dos quais 2 (dois) 

públicos(BNA e BPC)e os de mais privados (BFA, BIC e BAI); destes, fez-se 

a entrega de 50 inquéritos para cada banco contendo no mesmo 22 

perguntas. 

Porquê da escolha destes bancos?* 

No caso dos Bancos públicos, pelo facto de,  serem os primeiros a 

aparecerem no mercado  a nível do País e por  possuírem dados históricos 

concisos , do mesmo modo por ser o regedor dos demais bancos caso do 

(BNA). 



 

 

Bancos privados: pelo facto de serem um dos primeiros bancos privados a 

operarem no mercado Angolano, do mesmo modo por possuírem maior 

abrangência e expansão  por todo o  País, e que atualmente são bancos que 

têm cooperado de maneira significativa no desenvolvimento económico-

social do País, sem querer extinguir os que  surgiram nos últimos 7 anos. 

5.2. Metodologia Aplicada 

Por métodos, entende-se como sendo vias ou caminhos úteis com o auxílio 

de alguns meios  ou técnicas, que são usados para alcançar determinados 

objetivo. 

Estes por sua vez, pressupõem uma atitude concreta em relação ao 

fenómeno em estudo e, muitas das vezes por ser um estudo abstrato, é 

necessário a aplicabilidade dos métodos concomitantemente.  Assim sendo, 

para o presente estudo fez-se o uso dos seguintes métodos: 

 Método Histórico- promovido por Boa, consiste em investigar 

acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a 

sua influência na sociedade de hoje, pois as instituições alcançaram 

na sua forma atual através de alterações de  seus componentes ao 

longo dos tempos, influenciados por vários aspetos sejam eles 

económicos, culturais, sociais e políticos.  

Este método facilitou na recolha de dados históricos concernente a banca 

internacional e nacional, seu processo evolutivo desde os tempos mais 

remotos até a época atual. 

 Método Comparativo- empregado por Tylor, permite analisar os dado 

concretos, deduzindo dos mesmos os elementos constantes, 

abstratos e gerais; aplicado  em estudos de largo alcance  e de 

setores concretos  

Com este método, foi possível fazer um estudo comparativo dos bancos, 

aspetos (quantitativos e qualitativos) que na altura influenciaram no 

aparecimento e desenvolvimento  dos bancos  até aos nossos dias.. 



 

 

 Método Estatístico: Planejado por Quetelet, permite obter de 

conjuntos complexos, representações simples e constatar se essas 

verificações simplificadas têm relações entre si. 

Com este método foi possível fornecer principalmente  uma descrição 

quantitativa de todos os indicativos da Banca de âmbito geral (existência de 

bancos, números de bancos entre outros); é de realçar que, o presente 

método permitiu ainda, fazer a recolha de  dados estatísticos que comportam 

o item que se segue, não descartando os métodos: monográfico, criado por 

Le Play, o Método funcionalista, utilizado por Malinowski,assim como o  

Método Estruturalista, desenvolvido por Leví-Strauss).24 

5.3. Apresentação de Dados, Análise e Interpretação  dos Inquéritos 

Aplicados aos Funcionários Bancários. 

PARTE ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

A presente análise basear-se-á em algumas questões achadas  pertinentes 

ao tema colocadas aos funcionários e, serão apresentadas entre tabelas e 

gráficos. Assim sendo; 

Tabela 5- Alguma vez sonhou em trabalhar no Banco? 

Alguma vez sonhou em trabalhar no  banco? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido "não" 205 82,0 82,0 82,0 

"sim" 45 18,0 18,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

                                       
24 Marconi, Maria de Andrade; Lakatos, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. São 

Paulo Editora Atlas S.A.-6ªEdição-2007. 



 

 

 

No que concerne a questão colocada aos inqueridos,45 dos mesmos 

inqueridos responderam que foi sempre um sonho em trabalhar no banco, 

enquanto que 205 responderam que nunca pensaram em lá estar. O que se 

verifica nestes dados, é que maior percentagem recai sobre a opção não 

que é de 82% e se formos a ver o mesmo valor percentual, dá resposta a 

percentagem tanto válida como acumulativa. De qualquer das formas,  este 

aspeto influencia na evolução do S.B.A, pois a escolha  profissional, é um 

dos aspetos relevantes e determinantesao trabalho e tendem a viabilizar o 

desenvolvimento de uma determinada empresa, "caso Banco". 

Tabela 6 - Sentes-te bem remunerado pelo trabalho que fazes? 

7-Sentes-te bem remunerado pelo trabalho que fazes? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido "não" 35 14,0 37,6 37,6 

"sim" 58 23,2 62,4 100,0 

Total 93 37,2 100,0  

Ausente Sistema 157 62,8   

Total 250 100,0   

 
 

Conforme observamos os dados da tabela e a ilustração do gráfico,a maior 

percentagem de respostas recaina opção sim (23,2%) dizendo que sentem-

se bem remunerados pelo que fazem. Mas é de destacar um aspeto muito 

relevante nesta questão; nota-se um bom numero do pessoal "ausente do 

sistema", isto é; não responde a esta questão na qual ganha a maior 



 

 

percentagem que é  de (62,8%).O que de certa forma pode perigar o tratado 

do inquérito. 

 Este sinal, é um dos indicativos a questão que se segue, pois por exemplo, 

se o pessoal Ausente optasse pela opção "Não" pode-se deduzir que : a má 

remuneração muitas das vezes leva aos funcionários bancários a serem 

infiéis  aos seus trabalhos; como por exemplo:(dentro do banco entre os 

funcionários pode surgir uma "Fuga do caixa"), ou fora do banco,  (combino 

com pessoas de má fé com objetivo de realizarem assaltos).  

 

Tabela 7 - Alguma vez registou-se assalto no seu banco? 

Alguma vez registou-se assalto no seu banco? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido "não" 164 65,6 65,6 65,6 

"sim" 86 34,4 34,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Relativamente a  questão que se 

coloca, maior percentagem (65,6%) recai na opção "Não" o que leva a 

concluir que, a maioria dos inquiridos refere nunca ter vivido uma situação 

de assalto ao seu banco.Outrossim, surge devido a percentagem  da opção 

"Sim". A este facto resume-se simplesmente na verificação de assaltos em 

alguns  bancosprivados, o que de certa maneira tem gerado motivo de muita 

preocupação e atenção das entidades competentes no que diz respeito a 

segurança e guarnição dos bancos. Uma das visões que  tem  acarretado  

maiores riscos a nível dos bancos. 



 

 

Tabela 8- Na tua localidade existem bancos suficientes para cobrir a 

demanda da população? 

Na tua localidade existem bancos suficientes para cobrir a demanda da 

população? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido "não" 250 100,0 100,0 100,0 

 

Conforme observamos, na tabela acima e a devida ilustração, osdados 

estatísticos são convergentes na sua percentualidade e a frequência é total. 

Isto é, os funcionários bancários são unânimes em dizer que: a nível local, 

nota-se um défice dos bancos, pois embora já se tenha verificado a 

construção e expansão das agências bancárias por todo  o País. Mas estas 

não respondem a demanda da população, o que de certa forma, implicará as 

entidades competentes a investirem mais no que diz respeito a construção e 

expansão de agências bancárias principalmente em zonas mais distantes  

cuja população é mais numerosa.  

Tabela 9 -Já ouviu falar sobre Evolução do Sistema Bancário 

Angolano? 

Já ouviu falar sobre evolução do sistema bancário angolano? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido "não" 66 26,4 28,3 28,3 

"sim" 167 66,8 71,7 100,0 

Total 233 93,2 100,0  

Ausente Sistema 17 6,8   

Total 250 100,0   



 

 

Relativamente a questão 

em causa, dos 17  inqueridos ausentes do sistema, importa realçar que 

maior percentagem (66,8%) recai pela opção "Sim" e a percentagem válida 

está acima dos 50%. E, o facto de se verificar 6,8% do pessoal Ausente do 

Sistema, este ultimo, não é muito relevante ao estudo, pois a percentagem 

inicial não ultrapassa os 10%. O que também, não deixa de ser um caso a 

ser estudado… Este aspeto é salutar ao tema em estudo, pois nota-se que,  

maior parte dos inqueridos  já ouviram falar sobre a Evolução do S.B.A. e 

notam a própria evolução e ou desenvolvimento, do mesmo de algum tempo 

para cá. 

Tabela 10-Concordas que o sistema bancário em Angola está a passar 

por uma reforma quantitativa e  qualitativa? 

 

 Concordas que o sistema bancário em Angola está a passar por uma reforma quantitativa e  

qualitativa? 

 Frequência Percentagem 

Ausente Sistema 250 100,0 

 

A ausência de respostas pode ser encarada como um desconhecimento do tema em 

causa por parte dos respondentes. 

 

 

Conforme observamos a tabela a cima, verificamos que a maior 

percentagem numérica recai sobre o crescimento bancário em termos 

quantitativos do que qualitativos e que nenhum banco optou por responder 



 

 

que não haja crescimento tanto de forma quantitativa como qualitativa. O 

que corresponde na realidade devido o crescimento e expansão bancária 

pelo País, conforme apresentou-se numa das tabelas.  Mas é oportuno 

realçar que, de qualquer das formas, este crescimento quantitativo ou 

expansão bancária está interligada com o desenvolvimento qualitativo este 

ultimo ainda sendo pouco notório… não respondem a 100%das 

necessidades que a população enfrenta, principalmente as mais 

carenciadas. Resumem no  entanto ser uma reforma sim quantitativa do que 

qualitativa. 

 

Refere por ordem de importância, quais os produtos de crédito que o 

seu banco mais pratica? 

Refere por ordem de importância quais os produtos de crédito que o seu banco mais pratica? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido  182 72,8 72,8 72,8 

Crédito Pessoal,C. Produtos 

de Prestígio, financiamento 
21 8,4 8,4 81,2 

Crédito, Salario, C. 

Investimento, C. Habitação, 

C. Automóvel 

23 9,2 9,2 90,4 

Vendas do TBCs, C. 

Investimento, C. Habitação 
24 9,6 9,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 



 

 

 

Em volta dos produtos de Crédito que os bancos mais praticam, a questão 

colocada, foi respondida numa analogia entre os inqueridos, estes 

apontaram os seguintes produtos:Vendas de título do banco central; Crédito 

de salário; Crédito de automóvel; Crédito de Habitação; Crédito a 

Investimento. Estes bancos por sua vez, possuem as suas atividades 

particularizadas muitas das vezes em função da sua tipologia, por Exemplo: 

o BPC, Banco de Poupança e Crédito, chega a ser um dos bancos que 

possui  com maior objetivo a conceção de créditos a todos os níveis a 

população que necessita; já o BAI, Banco de Investimento Angolano, 

consiste em conceder créditos para investimentos de grandes e pequenas 

empresas, do mesmo modo acontece com os demais bancos. Mas, a 

conformidade de Produtos bancários tem maior parte das vezes haver  com 

o nível da procura dos mesmos produtos, é assim que os bancos são muitas 

das vezes induzidos a realizarem atividades fora da sua tipologia ou ainda 

para além do que lhes convêm, por exemplo o BCI- Banco de Comércio e 

Indústria, para além de realizar créditos para habitação e ou automóvel, 

também concede créditos para investimento de pequenas e grandes 

empresas. 

Contudo, esta questão coaduna com um dos pontos referente ao  item  

"Principais atividades realizadas pelos bancos a nível local" . Motivo pela 

qual leva a concluir que existe  uma coesão nas principais atividades que os 

bancos realizam. 

Tabela 11 -Já ouviu falar do Acordo de Basileia I, II e III? 

15-Já ouviu falar do Acordo de Basileia II e III? 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido "não" 39 15,6 18,3 18,3 

"sim" 174 69,6 81,7 100,0 

Total 213 85,2 100,0  

Ausente Sistema 37 14,8   

Total 250 100,0   



 

 

 

Relativamente a  questão que se coloca,  dos 250 interrogados aos destintos 

bancos, 174 responderam que já ouviram falar sobre os acordos de 

Basileia,e 39 responderam que não. Nesta questão, verificou-se como 

ausentes  sistema um numero referente a 37 que corresponde a 14,8%, o 

que não é tão relevante a questão em causa. De qualquer das formas em 

função das opções positivas e negativas, este dado chega a ser relevante a 

pesquisa, pois o conhecimento por parte dos funcionários face 

asimplicâncias da banca internacional incidindo na banca angolana, faz com 

que os mesmos (funcionários) estejam mais abalizados na matéria, 

concomitantemente saibam dar maior e melhores respostas face a qualquer 

alteração da banca a nível do mundo no que concerne a própria evolução e 

ou desenvolvimento da banca angolana. 

17-Cite quatro(4) aspetos inerentes aos acordos de Basileia I,  II ou III que tenham maior implicância 

na Banca angolana. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido  223 89,2 89,2 89,2 

Maior exigência do BNA nas 

operações efetuadas com os 

bancos Comerciais, banir o 

branqueamento de capitais. 

13 5,2 5,2 94,4 

Maior rigidez associada a 

flexibilidade na conceção de 

créditos, 

14 5,6 5,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  



 

 

 

Relativamente aosaspetos inerentes aos acordos de Basileia I II ou III que 

tenham maior implicância na Banca angolanaos inquiridos foram unânimes 

em apresentar quatro aspetos dos que se segue 

 Retenção dos fundos dos clientes e outros negócios informais 

 Maior rigidez na concessão dos créditos 

  Maior exigência por parte do Banco Central (BNA) nas operações 

efetuadas pelos bancos  comerciais. 

 Procurar banir o branqueamento de capitais.Esta unanimidade de 

respostas, é uma mais valia para a pesquisa, uma vez que pode-se 

deduzir que as preocupações no que diz respeito a permanência, 

segurança e sobre tudo o asseguramento da própria moeda nacional  

e dos bancos, venham a catapultar muitos dos problemas que a 

banca Angolana enfrenta. 

Desta e tantas outras formas, os bancos em Angola já têm estado a envidar 

esforços de maneiras que a implementação dos acordos de Basileia se faça 

sentir no mercado angolano. 



 

 

PARTE ESTATÍSTICA RELACIONAL 

A descrição Relacional, surge com o intuito de fazer uma observação escrita das 

questões que estão minimamente relacionadas e de certa forma atribui-las um tipo 

de correlação sejam elas significativas ou insignificativas. 

Assim sendo, eis as questões e possíveis correlações: 

 Correlação entre “sempre sonhar trabalhar num banco “ e 4 questões 

centrais (Notar a evolução dos bancos da localidade; já ter ouvido falar 

sobre a evolução do sistema bancário angolano; já ter ouvido falar do 

acordo de Basileia e achar que a banca angolana está em condições de 

se adaptar). Para este caso, a correlação é significativa no nível 0,01 (2 

extremidades). 

 

No que diz respeito as pessoas que sempre sonharam em trabalhar num 

banco têm uma relação negativa com o conhecimento da evolução do 

setor bancário angolano. Seria expectável que fosse o contrário. No 

entanto, como existe uma correlação negativa com a idade, podemos 

verificar que os mais novos terão mais esse conhecimento. De resto não 

se notam diferenças estatisticamente significativas. 

 

 Correlação entre “sentir motivação pelo trabalho feito “ e 4 questões 

centrais (notar evolução dos bancos da localidade; já ter ouvido falar 

sobre a evolução do sistema bancário angolano; já ter ouvido falar do 

acordo de Basileia e achar que a banca angolana está em condições de 

se adaptar). 

Não se notam diferenças estatisticamente significativas entre os que    se 

sentem motivados e os que não se sentem motivados relativamente ao 

conhecimento que revelam das 4 questões. 

 

 Correlação entre “há quanto tempo trabalha no banco” “ e 4 questões 

centrais (notar evolução dos bancos da localidade; já ter ouvido falar 

sobre a evolução do sistema bancário angolano; já ter ouvido falar do 

acordo de Basileia e achar que a banca angolana está em condições de 

se adaptar).  

 



 

 

Não se notam diferenças estatisticamente significativas entre “Há quanto 

tempo trabalha no banco” relativamente ao conhecimento que revelam 

das 4 questões. 

 

Sendo assim, verifica-se alguma correlação entre algumas questões 

tendo alguma significância para o tratamento de dados estatísticos  de 

uma forma particular e de uma forma geral para o estudo do tema em 

causa. É de salientar que foi relevante fazer este tipo de estudo de 

correlações porque de certa forma facilitou na observância não só do 

nível de conhecimento que os inqueridos têm, mas também do interesse 

dos mesmos no que diz respeito a contribuição que direta ou 

indiretamente têm prestado  na Evolução do Sistema Bancário Angolano. 
 

 

 

CAPÍTULO VI - PREVISÕES FUTURAS DO SISTEMA BANCÁRIO 

ANGOLANO 

O Sistema Bancário Angolano numa visão futura, terá ganhos  a curto, 

médio e longo prazo. O banco como personalidade bancária, está sempre 

associado a um binómio (banco-negócio, negócio-banco). È daí que surge : 

Expansão das redes bancárias assim como Expansão de produtos 

bancários. 

Estes aspetos estão sendo notórios no mercado angolano. Estudos bem 

conceituados elaborados pela KPMG, quanto as previsões da banca 

angolana, indica um crescimento satisfatório em diversos níveis 

dedesenvolvimento económico, social. 

Para o efeito, é interessante salientar que importa sim que esta  expansão,  

seja de âmbito não apenas  quantitativo, mas também e sobre tudo 

qualitativo, de maneiras que  a população se beneficie e automaticamente  o 

País cresça. 

 Quanto aos aspetos quantitativos: 

È importante que a banca angolana não cresça de forma desprotegida, ou 

seja se for crescer por crescer, acha-se não  valer a pena, e hoje o banco 



 

 

tem estado a tomar muita cautela para precaver várias situações que 

tendem a comprometer o próprio sistema bancário local.  

Aberturas de mais centrais bancárias tanto públicas como privadas nas 

diversas províncias do País (principalmente nos seus municípios);isto é, 

nota-se que a gestão dos bancos acima referidos têm se  preocupado com a 

expansão dos mesmos, o que de certa forma diminuirá consideravelmente 

com algumas dificuldades no que diz respeito a  concentração elevada de 

pessoas em alguns bancos.  Do mesmo modo, será uma grande fonte de 

emprego para a geração vindoura e não só. 

 Depois de aplicado os inquéritos a alguns dos funcionários das 

agências bancárias autorizadas pelo BNA a operar no mercado angolano, 

viu-se que maior parte dos funcionários garantem que o sistema bancário 

nacional, está a caminhar para uma economia eficaz tanto no âmbito dos 

aspetos quantitativo, assim como qualitativos, o que de certa forma não 

descarta a possibilidade dos mesmos se empenharem para garantir a 

permanência da qualidade nos bancos, partindo do princípio " Formação e 

Interesse". 

 O BNA, deverá conhecer melhor os fatores endógenos e exógenos da 

procura e oferta da moeda," saber se o mercado precisa ou não precisa de 

dinheiro", isto é, trabalhar mais com o Institutos Nacional de Estatística, 

Ministério da Economia e das Finanças, com intuito de dar resposta e melhor 

garantir a melhor funcionalidade do sistema bancário. ( Recomendações…. 

6.1. Propostas 

Que a banca angolana venha promover Serviços de banca móvel– com o  

surgimento do“Mobile Banking”o que de certa formavai permitir o 

aparecimento deuma diversidade de serviços: remote checkdeposit, 

pagamentos P2P, dinheiro móvel (p.e.:MTN), Banca virtual móvel (p.e.: 

Wizzit); 

Agências móveis (Mobile Branches) -veículosdevidamente equipados para 

asseguraremoperações específicas de front-office, e quepermitirão levar os 



 

 

Bancos até junto da sua população alvo, operando num conjunto de 

rotaspré-definidas; 

Que os bancos comerciais comprem dividas ao banco BPC. 

Que haja  modernização do sistema bancário angolano, para garantir a 

própria confiabilidade da banca. 

A existência de Agências “contentor” (Container Branches) –agências 

semifixas, que estarão estacionadasdurante um período de tempo em 

determinadomunicípio ou localização, mas que poderão serre-localizadas 

em função da evolução da procuraverificada. 

Estas propostas semelhantes a do Banco Grameen, de certa forma vai 

facilitar a população em geral e os bancos em particular a melhorar as suas 

condições de vida. 

  



 

 

 

CONCLUSÃO 

Depois de um estudo  detalhado em volta do tema em abordagem, viu-se 

que,  de certa forma,  foram alcançados os objetivos preconizados do 

trabalho, do mesmo modo foi possível responder as perguntas  de 

investigação que surgiram em volta do tema. 

De uma forma mais significativa, pode-se concluir o trabalho nos seguintes 

itens: 

 O estudo permitiu um conhecimento mais amplo e profundo em volta 

do aparecimento e evolução da realidade do sistema bancário internacional 

(em geral) assim como, o sistema bancário angolano (em particular), o que 

de certa maneira constitui um fator imprescindível da banca angolana e não 

só, servindo-se de um alerta para o desenvolvimento económico-social de 

qualquer País. 

 Quanto a evolução e proliferação das agências bancárias, tanto 

públicas como privadas, nota-se que há e continuará existir. Este facto 

demonstra que existe uma elevada colaboração entre os bancos de ambas 

as partes e estas cingem-se nos mesmos princípios e indicadores inerentes 

ao setor bancário regedor. 

 Relativamente  aos riscos mais frequentes a atividade bancária 

angolana, o que mais sobressai é o risco de contra parte. Este facto deve 

ser muito bem analisado, aplicando novos  métodos e técnicas, para que se 

encontre saídas que venham catapultar este mal na área bancária. 



 

 

Recomendações 

Como toda e qualquer obra evolutiva ou histórica, tem o seu começo,  mas o 

seu fim passa por aquilo que se transforma, dentre os quais, aspetos que 

fazem a grande diferença desde a Origem até a atualidade. 

O presente trabalho não veio para contrariar as ideias primárias ou ainda, 

para as substituir por outras, vem sim com o intuito de : 

1. Despertar aos futuros leitores, a conhecer e enriquecer os seus 

conhecimentos  um pouco mais sobre a Origem dos Bancos a nível Mundial. 

2. Aprofundar um pouco  mais os conhecimentos,  no que diz respeito ao 

surgimento  e desenvolvimento da Banca Angolana  ; 

3. Que haja maior interesse por parte das entidades bancárias a nível 

local em darem respostas plausíveis ou contributos  a estudantes e não só, 

que em nome da formação académica e ou profissional, queiram aprofundar 

assuntos de maior realce na  área em destaque "Banca Angolana". 

4. Que haja continuidade do estudo em causa. 

5. Que o banco regedor, entre com maior frequência em contacto com 

os bancos regidos, com o intuito de, conhecer melhor os fatores endógenos 

e exógenos da procura e oferta da moeda. 

6. Que o BNA continue a  trabalhar mais com o Instituto Nacional de 

Estatística, Ministério da Economia e das Finanças, tomando nota e 

aperfeiçoando as novas dinâmicas plausíveis pelos acordos de Basileia II e  

III, na perspetiva de dar resposta e melhor garantir a  funcionalidade do 

sistema bancário a nível Nacional. 

7. Que as Instituições bancárias reconheçam e valorizem cada vez mais 

o mercado informal, uma vez que é deste que também acarretam-se  

grandes fundos para a  Economia Nacional. 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Abreu, Margarida Barata ,Cândida F.L  e Escária, Vítor - Economia 

Monetária e Financeira-Escola Editora 2007. 

 Angola Economic Update-Julho 2013,Nº1 Banco Mundial. 

 De Carvalho, Carlos Manuel Ferreira, Prontuário Bancário ,6ª Edição, 

1998. 

 De Sá, Francisco Xavier Valeriano, Banco Nacional Ultramarino, Cronica 

do Seu Percurso-Plátano, 2005 

 Diário da República I.ª Série nº 132, Lei do Banco Nacional de Angola, 

Promulgada aos 22 de junho de 2010. 

 Hoji, Masakazu, Administração Financeira uma Abordagem Prática, 4ª 

Edição, Editora Atlas 

 Madura, Lawrence J.Gitman Jeff, Administração Financeira Uma 

Abordagem Gerencial, 2ª Edição - São Paulo. 

 Manual de Apoio de Gestão de Risco, Pós-Graduação em Finanças-1ª 

Edição-2010/2011-Benguela-Angola; 

 Marconi, Marina de Andrade e Lakatos, Eva Maria.Fundamentos de 

Metodologia Científica,6ª Edição-São Paulo Editora Atlas , S.A, 2007 

 Mimoso, Drª. Mafalda(IFB) e Freire, João António(IFBA),-Instituto de 

Formação Bancária de Angola- Operações Bancárias Gerais, 1ª Edição, 

julho de 2004. 

 Novelli, José Marcos Nayme- Instituições Políticas e Ideias Económicas ( 

O Caso do Banco Central do Brazil, 1965-1998). 1ª Edição, janeiro de 

2002/ São Paulo: Annablume: Fapesp 

 Nunes, Elisa Rangel- Atividade Bancária e Financeira, Coleção Técnica/ 

Legislação/ Iº Volume, Luanda-Dezembro de 2001 

 Programa do Governo Angolano de 2009 à 2012, MPLA-Angola a Mudar 

para Melhor.;1ª Edição- maio de 2008, Luanda 



 

 

 Saias, Luís; Carvalho de Rui; Amaral, Maria do Céu, Instrumentos 

Fundamentais de Gestão Financeira, Universidade Católica Editora, 5ª 

Edição, Lisboa-2006; 

 Yunus, Muhammad com Alan Jolis- O Banqueiro dos Pobres, 1ª Edição, 

- París julho de 1997. 

 Relatório de contas KPMG-Pesquisa Bancária -Angola 2009, 2010, 

2011. 

PRINCIPAIS SITES CONSULTADOS 

 Banco Nacional de Angola www.bna.ao  

 www.bna.ao»Notas e Moedas 

 www.banking-awards2012.worldfinance.com/desenvolvimento-em-

angola 

 http://www.cofaceportugal.pt/CofacePortal/PT/pt_PT/pages/home/Solu

coes_Coface/Seguro%20de%20Crédito 

 http://www.semanarioeconomico.co.ao/CADERNOA/Pages/JoaoCam

arao.aspx 

 www.worldbank.org/angola 

 knoow.net@gmail.com 

 Banco de Portugal www.bportugal.pt/pt-PT/  

 Instituto de Seguros de Portugal (ISP) www.isp.pt  

 http://www.minfin.gv.ao/docs/dspsintesegeraloge2009.htm  

 http://www.pr.ao/angola/ver/economia 

 http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca___financas/detalhe/bic_inici

a_a_venda_de_kwanzas_em_portugal.html 

 

  



 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1-Questões aplicadas aos funcionários bancários. 

1-Sempre sonhou em trabalhar numa agência bancária? 

Sim 

Não-------- 

2-A quanto tempo trabalha no banco? 

De 1à 2 anos__________ 

De 3 à 5 anos_________ 

+ de 5 anos__________ 

3-Qual tem sido a relação laboral com os teus colegas? 

Boa_____                        Razoável______                    Má_____ 

 

4-Que tipo de Cargo ocupa no seu banco? 

Gerente ________                     Operador claviculário______ 

Sub-Gerente_______                  Operador de caixa   _______ 

Sub-gerente______                          Operador de Balcão______ 

Estafeta_____ Sub- Diretor  

 

5-Sentes-te motivado pelo trabalho que fazes? 

Sim____    Não_____ 

6-Tens cumprido a sua missão? 

Sim_______                         Não_________               Nem sempre______ 

7-Sentes-te bem remunerado pelo trabalho que fazes? 

Sim______                           Não_______ 

8- Alguma vez registou-se assalto no seu banco? 

Sim_______ Não________ 



 

 

9-Na tua localidade existem bancos suficientes para cobrir a demanda 

da população? 

Sim______             Não_____ 

10- Notas que existe uma evolução nos e dos bancos na tua 

localidade? 

Sim_______          Não_______ 

11- Concordas que o sistema bancário em Angola está a passar por 

uma reforma quantitativa e  qualitativa? 

Sim-_____ Quantitativa                     Sim______ Qualitativa 

Não ______ Quantitativa                   Não______ Qualitativa 

 

12- Já ouviu falar sobre evolução do sistema bancário angolano? 

Sim______                               Não_________ 

 

13-Acha que os assaltos nos bancos têm alguma coisa haver com os 

funcionários? 

Sim______                           Não________ 

 

14-Refere por ordem de importância quais os produtos de crédito que o 

seu banco mais pratica: 

1- 

2- 

3- 

15-Já ouviu falar do Acordo de Basileia II e III? 

Sim______                        Não______ 

 

16- Acha que a Banca Angolana está em condições de se adaptar? 



 

 

 

Sim________                                                       Não_________ 

 

17-Cite quatro(4) aspetos inerentes aos acordos de Basileia II ou III que 

tenham maior implicância na Banca angolana. 

1.- 

2- 

3- 

4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 2- Imagens de alguns Bancos que operam no mercado 

Angolano-Benguela/ Angola 

 

Banco Millénium e Banco Atlântico 



 

 

 

BANC- Banco Angolano de Negócios e Comércio 

 

Banco Caixa Geral Totta de Angola 



 

 

 

BPC - Banco de Poupança e Crédito 



 

 

 



 

 

 

Edifício do Banco Espírito Santo Angola- BESA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


