
7 de Dezembro de 2011 

Jornal de Angola 

 

Acesso ao crédito é regulado por lei 

O ministro das Finanças, Carlos Lopes, anunciou ontem, em Luanda, que o Executivo 
pretende aprovar a Lei da Alienação Fiduciária para resolver a problemática do crédito à 
habitação. 
A legislação, segundo o ministro das Finanças, que falava no seminário sob o lema “A 
justiça face ao desenvolvimento do sector imobiliário”, vai introduzir e operacionalizar 
a figura jurídica da “alienação fiduciária” no ordenamento jurídico angolano.  
A medida, disse o ministro Carlos Lopes, enquadra-se no Programa do Executivo para 
resolver as dificuldades de acesso à habitação. O ministro das Finanças garantiu que a 
Lei da Alienação Fiduciária vai facilitar a entrada de capitais externos para financiar a 
compra de habitação e desobrigar o Estado de grandes volumes de subvenções aos 
financiamentos, libertando capitais públicos para outros fins.  
A lei, disse Carlos Lopes, vai permitir a arrecadação de mais impostos, fortalecer o 
crédito imobiliário e incentivar o aumento da indústria nacional ligada ao sector 
imobiliário.Carlos Lopes garantiu que a lei vai dar mais garantias nas operações 
imobiliárias, diminuir de forma drástica o incumprimento e aumentar a concorrência 
entre os bancos e a consequente redução dos juros. O ministro das Finanças defendeu a 
necessidade de reforçar a relação entre o sistema financeiro e o sector imobiliário de 
forma a contribuir para a solução das questões do crédito à habitação. 
O ministro das Finanças afirmou que se impõe a adopção de medidas legislativas que 
assegurem às instituições financeiras, públicas ou privadas, o pleno acesso aos 
mecanismos e instrumentos legais, sem qualquer privilégio ou restrição, na protecção 
dos seus activos no mercado imobiliário. 
“Tais medidas são fundamentais para o país, pois elas não se destinam somente à 
protecção dos bancos, mas sim à defesa da saúde e da eficiência da actividade de 
intermediação financeira”, referiu. 
O empresário brasileiro Cléber Correia afirmou que a Lei da Alienação Fiduciária pode 
ajudar a resolver de forma célere “casos de incumprimento do devedor do crédito à 
habitação que os Tribunais levariam muito tempo a decidir”. 
A instituição desta figura jurídica, disse Cléber Correia, vai estimular o interesse dos 
bancos na concessão de crédito à habitação e baixar os juros.  

 


