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As mudanças registadas na indústria financeira, 
nos últimos três anos, apesar da crise 
financeira, fizeram subir os níveis de satisfação 
da população bancarizada em todo o país.  
A direcção de emissão de crédito do Banco 
Nacional de Angola (Bna), assegura que a 
evolução económica e do sistema financeiro 
são os grandes desafios para o cumprimento 
desta empreitada.  
Para responder a este repto, o Bna lançou a 
campanha de educação financeira no sentido 
de sensibilizar a população sobre a importância 
da poupança, através dos depósitos bancários.  
Não é de todo aceitável, mas fazendo uma 
referência aos anos anteriores, a consciência 
que se tem hoje sobre a actividade bancária é 
positiva. “O que podemos referendar é que a 
expansão dos pontos de atendimentos apro-
xima os produtos bancários dos clientes”, referiu 
aquela entidade.  
Se em 2009 o nível de bancarização atingiu 
apenas os 11 %, contra os 6% registados nos 
anos anteriores. Até Setembro último, apenas 
25% dos angolanos tinham conta bancária, em 
função da domiciliação dos salários dos 
funcionários públicos e vários privados.  
A situação resulta da mixagem dos proveitos e 
serviços bancários, aumento dos depósitos, 
créditos disponibilizados e o número de balcões 
abertos em todo o país. Bancarizar a economia 
constitui o maior desafio para o Bna e os seus 
colaboradores fundamentalmente, gerindo a 
actividade bancária de forma sustentada.  
Há ainda quem acredita que o rácio actual 
obedeceu, também, à confiança que os 
investidores angolanos têm do mercado.  
O sector bancário matem os níveis de evolução 
com performances reconfortantes, mas a 
tendência é garantir a cultura bancária da 
população para que o sistema financeiro se 
auto robusteça.  
Existem empresários que ainda não conseguem 
depositar o seu dinheiro por falta de confiança 
e. com mais campanhas e serviços atractivos, 
será possível inverter o quadro.  
No mercado operam 21 bancos comerciais 
entre os quais o Banco Africano de Investimento 
(Bai), Banco de Fomento Angola (Bfa), Banco 
de Poupança e Crédito (Bpc), Banco Bic, Banco 
Espírito Santo Angola (Besa), BCGTA, Banco 
Sol, Banco de Negócios Internacional, Banco 
Privado Atlântico, BMA, BRK, VTB, Banc, 
Finibanco e o Kwanza.  
Eficiência. As boas práticas deverão contribuir 
para a dinamização do sector financeiro, 

embora as comparações com o mercado 
externo estejam longe das expectativas. 
Considerando a evolução verificada ao nível do 
rácio de eficiência pode ser considerada 
positiva.  
Grande parte dos bancos comerciais apostam 
na juventude e a criar uma mão-de-obra 
especializada que está a permitir o aumento dos 
pontos de atendimento.  
A proximidade com os clientes está a acelerar, 
não apenas os proveitos para com os bancos, 
como também a criar uma carteira de depósitos 
satisfatória que já possibilitou a aprovação de 
créditos, financiamentos e investimentos em 
moeda nacional.  
O crescimento dos depósitos que, no conjunto 
dos bancos, registou subida considerável, ou 
seja, um aumento que actualmente ultrapassa 
os 2 triliões de kwanzas, contra os 921 mil 
milhões registados há três anos. A direcção de 
créditos do Bna ressalta que outro dado a reter 
neste processo prende-se com a aposta dos 
angolanos nos depósitos a prazo que desde 
2009 conheceram um aumento significativo e 
alteraram o quadro de representatividade no 
sistema financeiro.  
“Não se pode negar que os depósitos à prazo 
tiveram um crescimento incomparável. A 
natureza dos mesmos também é significativa”.  
Se em 2009, os depósitos à ordem 
representavam cerca de 62% do total das 
poupanças dos clientes, a que corresponde um 
valor acima dos 460 milhões de kwanzas e a 
prazo representavam cerca de 38% do total, a 
que corresponde um valor acima dos 895 
milhões, hoje podemos falar em cerca de 80% e 
60%, em termos de representação.  
Kwanza. Com a nova política monetária a 
estrutura dos depósitos foi alterada. É quase um 
fenómeno comum assistir-se a uma proporção 
maior dos depósitos em moeda nacional em 
detrimento da estrangeira.  
A autoridade monetária luta para reduzir a 
dependência da economia ao dólar. E isto será 
possível com a recapitalização do 
empresariado, pois, as divisas circulam como 
moeda de aquisição de produtos e outros bens 
no mercado externo.  
Por outro lado, apesar da evolução na inflação e 
na desvalorização da moeda, os níveis de 
confiança no kwanza continuam a aumentar 
com o peso dos depósitos.  
Crédito. É o produto que domina o universo dos 
bancos comerciais e mantém um crescimento 
absoluto, ultrapassando já os 780 mil milhões 
de kwanzas, no terceiro trimestre deste ano.  
O Besa e o Bai continuam a ser os melhores em 
termos de performance e lideram na evolução 
do rácio produto bancário e serviços oferecidos. 



Assim, entre os créditos e depósitos a evolução 
é praticamente homogénea.  
O Banco Emissor não divulgou ainda a média 
do mercado dos seus colaboradores em função 
dos incumprimentos inerentes à própria 
actividade financeira, porquanto é importante 
referir que, a finalidade do desenvolvimento do 
sector reduz-se à capacidade de resposta às 
necessidades da bancarização.  
Tudo isto implica um esforço de expansão 
geográfico e diversificação dos serviços e 
adequar este esforço ao retorno esperado e 
dentro dos parâmetros de risco toleráveis. 



Regulamentação. A direcção de crédito 
do Bna diz, ainda, que a actividade 
bancária “não pode ser desenvolvida 
em compartimentos estanques”. É com 
este objectivo que o Banco desenvolve 
o seu papel regulador, emitindo 
regulamentos para o sector, 
principalmente a alteração das 
reservas mínimas de depósitos 
obrigatórios nos bancos comerciais.  
As restrições quase ou nada 
influenciaram na expansão dos balcões 
e no aumento dos pontos de 
atendimento. Porém, o papel 
estabilizador, reduz-se ao 
acompanhamento do nível de 
rendibilidade e gestão de risco e 
aprimorar o controlo interno, capital 
disponível e liquidez.  
A sustentabilidade das instituições 
financeiras é fundamental para o 
robustecimento do sistema financeiro e 
crescimento dos depósitos, atendendo 
também, à concorrência no sector, 
tornando mais inclusiva a actividade 
bancária. No âmbito da programação 
financeira anual do Executivo, é 
fundamental que o Bna reserve a si a 
gestão das reservas cambiais e os 
créditos a conceder devem ter em 
conta as necessidades de estabilização 
e desenvolvimento da economia.  
Trata-se de um princípio que reflecte as 
preocupações do Estado, relativamente 
à estabilização económica e, em 
especial, à necessidade de assegurar a 
compatibilização dos objectivos de 
desenvolvimento com a defesa e 
manutenção da solvabilidade interna. 
Estes pressupostos ajudam a 
compreender a evolução da 
bancarização da população. E, fruto 
disto, o sistema bancário já tem cerca 
de 10 balcões para cada 100 mil 
habitantes.  
Indicadores. Atribui-se ao litoral mais 
beneficiados com balcões, sendo que 
nas outras regiões, a existência dos 
bancos comerciais ainda é 
insignificante ou mesmo nula.  
“Existem zonas em que os funcionários 
públicos percorrem vários quilómetros 
para receberem os ordenados, 
principalmente os professores e 

enfermeiros”, sublinhou a economista 
Luzia Paciência.  
A economia só pode funcionar com o 
sistema financeiro eficiente, e isto será 
possível com a interacção dos agentes 
económicas. “O Estado tem de criar 
mecanismos de atracção financeira que 
permitam aos intervenientes 
usufruírem, de forma recíproca, dos 
benefícios que resultam desta 
actividade”, referiu.  
Por sua vez, o economista Carlos 
Rosado ressaltou a importância do 
processo de bancarização, tendo em 
conta que o país regista ainda uma 
taxa muito baixa é em termos de 
política de proximidade aos clientes.  
“É preciso mudar rapidamente, porque 
muitas pessoas que têm dinheiro, mas 
não têm ideias, o seu capital ainda está 
no colchão ou no garrafão”, lembrou. 


