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Foi publicado no passado dia 1 de dezembro de 2017, o Instrutivo n.º 5/2017, com o propósito
de melhor conciliar a operacionalização do mercado cambial aos objectivos das políticas
monetária e cambial.

Com a entrada em vigor do presente Instrutivo, os recursos em Moeda Nacional que se
encontrem cativos no Banco Nacional de Angola, para efeitos de aquisição de moeda
estrangeira, são imediatamente desmobilizados.

Igualmente, cessa a obrigatoriedade de constituição de cativos de recursos em moeda
nacional na conta do solicitante, para efeitos de compra de moeda estrangeira, junto das
Instituições Financeiras Bancárias.

Adicionalmente, as Instituições Financeiras Bancárias apenas podem executar operações
cambiais ordenadas por clientes que possuamNúmero de identificação Fiscal activo.

O presente Instrutivo entrou em vigor na data da sua publicação.

Consulte o Instrutivo neste link

A On.Corporate, contando com mais de 12 anos de experiência no mercado Angolano,
poderá assistir as empresas na implementação dos procedimentos que se mostrem
necessários para o cumprimento das normas previstas em Angola.

INSTRUTIVO N.º 05/2017 – POLÍTICA CAMBIAL

WWW.ONCORPORATE.COM ANGOLA PORTUGAL MADEIRA MOÇAMBIQUE

http://www.bna.ao/uploads/{d33d88c6-6f03-4b19-aa88-7fa204b9f7f9}.pdf
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Esta comunicação é de natureza geral e
meramente informativa, não se destinando a
qualquer entidade ou situação particular, e
não substitui aconselhamento profissional
adequado ao caso concreto. A On.Corporate
não se responsabilizará por qualquer dano ou
prejuízo emergente de decisão tomada com
base na informação aqui descrita.
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