


BNA participa nos esforços 
do Executivo com a 
inclusão financeira das 
populações 
Jornal Economia e Finanças 
25 de Outubro de 2011 

 
O programa de inclusão financeira, 
promovido pelo Banco Nacional de 
Angola (BNA), junto das populações, 
vai permitir ao país urna maior 
mobilização de poupanças para o 
suporte ao Investimento e o alarga-
mento da base de acesso ao capital 
financeiro.  
As afirmações foram feitas pelo 
governador, José de Lima Massano, 
que falava, na semana passada, numa 
conferência subordinada à temática 
inclusão financeira. Para o 90vernante, 
este programa, alem de oferecer maior 
segurança e protecção aos recursos da 
população, vai dinamizar a economia e 
apoiar a redução da. pobreza no país 
pela via da criação de novos empregos.  
Conforme disse José de Lima 
Massano, o terna, entendido corno um 
maior acesso da população aos servi-
ços financeiros básicos, incluindo aos 
instrumentos de pagamentos, desafia-
nos a reflexão sobre a segurança e a 
eficiência da gestão dos recurS0S 
financeiros das famílias, a título 
individual ou colectivo, 
independentemente do seu rendimento 
e da sua localização geográfica no 
território nacional. Daí a sua 
comlexidade. Embora constitua objecto 
e o centro das preocupações do 
sistema financeiro nacional, a iniciativa 
deve envolver as entidades públicas e 
privadas, financeiras ou não.  
“Pretendemos envolver nesta dinâmica 
todos os parceiros que possam 
contribuir para o seu êxito, através da 
validação das acções já desenvolvidas, 
com as quais se quer proporcionar o 
conhecimento de experiências bem 
sucedido noutros países e numa 
perspectiva de lançamento de base 
estratégica, adaptada à realidade ango-
lana”, disse.  
José de Lima Massano assegurou 
ainda que a informação disponível 

revela que o acesso a serviços 
financeiros básicos no país é ainda 
limitado, quer em termos da população 
abrangida, quer em distribuição 
geográfica dos prestadores destes 
serviços.  
Indicadores da inclusão Estima-se que 
apenas cerca ~J3 por cento da 
população angolana tenha urna conta 
bancária, e que, apesar do forte 
crescimento da rede de balcões que se 
tem registado nos últimos anos, e que 
subiu de 501 para 914, cerca de 54 por 
cento desta está localizada em Luanda.  
O governador do Banco Central disse, 
por outro lado que, que ao analisarmos 
a inc1usão financeira no país do lado 
da oferta de serviços financeiros, os 
indicadores importantes de 
acessibilidade traduzem a mesma reali-
dade, na medida em que, até Junho 
deste ano, existiam apenas, por 10 mil 
habitantes, 0,49 a9ências e depen-
dências bancárias e 0,76 caixas 
automáticas (ATM).  
No período em análise e no que se 
refere a utilização de instrumentos de 
pagamentos, apesar do crescimento 
animador que se tem registado, o 
número de cartões multicaixas válidos, 
por mil habitantes, estimou-se em 121.  
Por seu lado, o rácio de depósitos/PIB 
ficou em 33 por cento e do lado da 
oferta de crédito bancário, o rácio 
crédito à economia/PIB situou-se em 
20,7 por cento. Já o crédito a pessoas 
singulares foi de apenas 4,4 por cento 
do PIB.  
Assim, no âmbito da prestação de 
serviços de micro-crédito, o país dispõe 
de quatro instituições financeiras 
bancárias e urna não bancária que 
oferecem estes serviços num universo 
de 23 bancos licenciados. Trata-se dos 
bancos Sol, Poupança e Crédito (BPC), 
Comercio e Indústria (BCI), BAI Micro 
Finanças (BMF) e a Kixi-crédito, corno 
operadora não bancária. 
Acções do Executivo  
De acordo com José de Lima Massano, 
no âmbito das acções de inclusão 
social que têm vindo a ser 
implementadas pelo Executivo 
angolano, o BNA tem tomado um 
conjunto de iniciativas voltadas para a 



inclusão financeira, associando-se aos 
esforços doas autoridades governativas 
de reduzir a pobreza no país.  
Assim, o governador sustenta que, “a 
adequada expansão da inclusão 
financeira permite uma maior 
mobilização de poupanças para 
suporte ao investimento, o que passa 
pelo alargamento da base de acesso 
ao capital financeiro, formalização da 
economia, criação de postos de traba-
lho e a distribuição de renda”, lembra. 
Reafirmou, igualmente, que com esse 
sentido orienta dor foi, no ano em 
curso, estabelecido um quadro regu-
lamentar próprio para as sociedades de 
micro-crédito e para as cooperativas de 
crédito, condição necessária para o 
surgimento de mais prestadoras de 
serviços de micro-finanças.  
Abordou ainda sobre a regulamentação 
da prestação de serviços de remessas 
de valores, estando em fase adiantada 
o regulamento referente aos 
correspondentes bancários, que inclui a 
extensão de serviços financeiros aos 
outros prestadores, casos de 
farmácias, grandes superfícies 
comerciais, lojas e outros. 


