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INSTRUTIVO N.º 04/2020
DE 30 DE MARÇO
Sistema Financeiro
Flexibilização de prazos para 
o cumprimento de obrigações creditícias
Em conformidade com o previsto no artigo 37.º do Decre-
to Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março (Medidas de ex-
cepção e temporárias para a prevenção e o controlo da pro-
pagação da pandemia Covid-19), que definiu, entre outras 
medidas, a suspensão de interpelações, constituições em 
mora e execuções decorrentes do atraso de obrigações 
que não possam ser realizadas por decorrência do Estado 
de Emergência, decretado por sua excelência Senhor Pre-
sidente da República, motivado pelo impacto significativo 
da pandemia causada pelo surto de Covid – 19.

Neste âmbito o Governador do 
Banco Nacional de Angola (“BNA”) 
determinou, através do Instruti-
vo n.º 04/2020, publicado a 30 de 
Março e com entrada em vigor na 
mesma data, (“Instrutivo”), regras 
sobre as facilidades temporárias 
que as Instituições Financeiras de-
vem conceder aos seus clientes, 
particulares e empresas, no âmbi-
to do cumprimento de obrigações 
creditícias contraídas junto das re-
feridas instituições financeiras. 

O Instrutivo aplica-se a todas as 
Instituições Financeiras que de-
senvolvam operações de crédito 
sujeitas à supervisão do BNA.

CONCESSÃO DE MORATÓRIAS
E O SEU PROCEDIMENTO

As Instituições Financeiras que de-
senvolvam operações de crédito 
devem conceder aos seus clientes 
uma moratória de 60 dias no âm-
bito da amortização do capital e 
juros inerentes a obrigações credi-
tícias, garantindo que as mesmas 
não provoquem uma alteração ao 
valor das prestações em curso. De-
vem também suspender, tempo-
rariamente, todas as interpelações, 
constituições em mora e execuções 
decorrentes do atraso no cumpri-
mento das obrigações acima referi-
das que não possam ser realizadas 
por decorrência do impacto signifi-
cativo da pandemia do Covid-19.

É importante sublinhar que estas 
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medidas não são de aplicação au-
tomática e que, para que possam 
beneficiar da moratória, os clientes 
devem reunir cumulativamente os 
seguintes requisitos:

a)  Solicitar o benefício da moratória 
de forma expressa, em formato 
físico ou digital; 

    e
b)  Ter as operações de crédito em 

situação regular, que se encon-
trem em período de reembolso, 
ou tenham iniciado esse período 
em Março de 2020.

O benefício da moratória cedido 
aos clientes das Instituições Finan-
ceiras não conduz a uma classifica-
ção automática de incumprimento, 
reestruturação ou reduzida proba-
bilidade de cumprimento de obri-
gações do crédito. 

As Instituições Financeiras ficam 
também responsáveis por, poste-
riormente, fazer adendas os contra-
tos em causa de modo a reflectir as 
alteração decorrentes da adesão à 
moratória.

DEVERES DE INFORMAÇÃO

O Instrutivo obriga as Instituições 
Financeiras a prestar ao público in-
formações sobre as condições de 
suspensão temporária das inter-
pelações, constituições em mora e 
execuções decorrentes do atraso 
de obrigações creditícias, de forma 
visível, completa, verdadeira, actual 
e inequívoca, devendo estas serem 
expressas em linguagem clara e ob-
jectiva, conforme previsto no aviso 
n.º 14/2016.

REGRAS DE NATUREZA PRUDEN-
CIAL E CONTABILÍSTICA

De modo a que seja possível a cor-
recta aferição da deterioração do 
risco de crédito, o Instrutivo reco-
menda às Instituições Financeiras 
que observem regras de natureza 
prudencial e contabilística de expo-
sições de crédito, a monitorar per-
manentemente, avaliar e classificar 
as respectivas exposições. Apela 
ainda que, na aplicação da Norma 
Internacional de Relato Financeiro 9 
(IFRS 9), as Instituições Financeiras 
se assegurem que efectuam uma 
adequada avaliação e distinção en-
tre mutuários cujo risco de crédito 
não seja significativamente afec-
tado pela situação actual no longo 
prazo e aqueles em que o referido 
impacto tenha lugar.

REPORTE DE INFORMAÇÃO 
À CENTRAL DE INFORMAÇÃO 
DE RISCO DE CRÉDITO - CIRC

O Instrutivo obrigado as Instituições 
Financeiras a providenciar o repor-
te de exposições à CIRC, de créditos 
que se tenham beneficiados das 
vantagens do presente Instrutivo.

ISENÇÃO DE COMISSÕES

As facilidades que constituem o ob-
jecto do presente Instrutivo estão 
isentas de despesas ou comissões, 
o que quer dizer que as Instituições 
Financeiras não devem cobrar qual-
quer despesa para a obtenção des-
te benefício.
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SANÇÕES
Todas as Instituições Financeiras 
que não cumprirem o instrutivo in-
correm a contravenções puníveis 

nos termos da lei 12/15, de 17 de Ju-
nho – Lei de Base das Instituições 
Financeiras.

DECRETO EXECUTIVO 
Nº 129/20 DE 01 DE ABRIL
Medidas de Excepção 
e temporárias do sector 
dos transportes para 
a prevenção e o controlo 
da propagação
da pandemia Covid-19
Na decorrência da declaração do Estado de Emergência 
pelo Exmo Senhor Presidente da República, formalizada 
através do Decreto Presidencial nº 81/20 de 25 de Março e 
em obediência ao disposto no seu Artº 4º, foi publicado o 
Decreto Presidencial nº 82/20 de 26 de Março, o qual es-
tabeleceu as “Medidas de Excepção e Temporárias para a 
Prevenção e o Controlo da Propagação da Pandemia CO-
VID-19”.

Este diploma definiu, de um modo 
mais ou menos amplo, quais as me-
didas concretas de excepção que 
devem vigorar e ser observadas du-
rante o período de vigência do Esta-
do de Emergência, nomeadamen-
te, quanto às restrições à liberdade 
de circulação, quanto à quarente-
na, quanto à actividade comercial, 
quanto à actividade e funcionamen-

to dos transportes colectivos de pes-
soas e bens, etc.
O Decreto Presidencial nº 82/20 de 
26 de Março no seu Artº 29º prescre-
veu quais as medidas excepcionais 
genéricas a observar no âmbito dos 
transportes públicos de pessoas e 
bens, rodoviários e ferroviários, ma-
ritimos e portuários, estabelecen-
do que cumpre ao Ministério dos 
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Transportes “praticar os actos ne-
cessários e adequados para garan-
tir os serviços de transporte de pes-
soas e bens essenciais, por via dos 
transportes terrestres, marítimos e 
aéreos, assim como a manutenção 
e funcionamento das infra-estru-
turas essenciais”, ou seja, quais as 
medidas concretas de excepção 
aplicáveis ao Sector dos Transpor-
tes.
Em obediência a este dispositivo 
legal, foi publicado o Decreto Exe-
cutivo nº 129/20 de 01 de Abril que 
estabelece então as medidas con-
cretas de excepção aplicáveis ao 
Sector dos Transportes.
Aspecto relevante deste diploma é, 
desde logo, a definição de «serviços 
minimos». Assim, são considera-
dos serviços minimos no Sector dos 
Transportes, aqueles que mantém 
«a capacidade de operacionalizar e 
salvaguardar o transporte de pas-
sageiros, mercadorias e carga, de 
acordo com as restrições específi-
cas e inerentes ao funcionamento 
de cada subsector do Sector dos 
Transportes, de acordo com as nor-
mas sanitárias e protocolos esta-
belecidos pelo Ministério da Saúde, 
para todas as entidades públicas e 
privadas». Para cada um dos sub-
sectores dos Transportes são defini-
dos quais os serviços minimos apli-
cáveis e que veremos adiante. 
É prevista a possibilidade de existir 
uma requisição civil mitigada re-
lativamente a aspectos essenciais 
para o funcionamento do Sector 
dos Transportes, nomeadamente 
para garantir o funcionamento mi-
nimo de serviços de peças e de as-
sistência técnica ou oficinal junto 
dos agentes comerciais licenciados 
pelo Sector, bem como para garan-
tir a prestação dos serviços minimos 
estabelecidos, através da requisição 
de serviços extraordinários ou fora 
dos horários de trabalho comuns.
Releva ainda deste diploma o facto 
de estabelecer quais as medidas 
concretas de prevenção e con-

trolo do COVID-19 aplicáveis aos 
transportes colectivos públicos e 
de mercadorias, elencando-as num 
só documento, denominado “Do-
cumento Único”. Vejamos algumas 
das medidas preventivas constantes 
do referido Documento Único:

1)  Medidas Urgentes e Imediatas: 
Neste âmbito relevam a criação 
de uma task force para a preven-
ção e combate ao COVID-19; ela-
boração do Plano de Contingên-
cia do Ministério dos Transportes 
e a revisão pelos reguladores do 
Sistema Angolano de Transportes 
para produzir regulamentação es-
pecifica.

2)  Medidas Transversais – Fase 1 - 
Alerta 
Estas medidas estão definidas 
para cada um dos órgãos e áreas 
que integram o Sector dos Trans-
portes:

      As mais relevantes para o Órgão 
Central, Institutos e Empresas Tu-
teladas são: o estabelecimento do 
trabalho remoto pelos funcioná-
rios; a instalação de estações de 
controlo e rastreio de temperatu-
ra para acesso aos edifícios e ins-
talações; garantir a higienização 
frequente dos locais de trabalho 
e a adopção de medidas preven-
tivas de biossegurança pelos seus 
trabalhadores.

    Já para as Estações de Transpor-
tes Aéreos, Ferroviários, Rodoviá-
rios e Marítimos estabelecem-se 
como medidas mais importan-
tes: a criação de condições para 
que os trabalhadores cumpram 
os procedimentos de seguran-
ça e higienização definidos pe-
las entidades de saúde pública, 
nomeadamente a lavagem de 
mãos, espaçamento entre fun-
cionários e/ou utentes, etc.

   Devem ser reforçadas as condi-
ções de higiene nos equipamentos 
nomeadamente, aumentando a 
frequência da limpeza diária, so-
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bem como a suspensão das activi-
dades correntes, não estritamente 
fundamentais.

     O diploma em análise estabelece 
como transportes públicos essen-
ciais sujeitos às normas  e proce-
dimentos dimanados pelo Minis-
tério da Saúde, o Transporte Aéreo, 
o Transporte Maritimo e Portuário, 
o Transporte Ferroviário e os Trans-
portes Rodoviários. 

     As entidades reguladoras do Sec-
tor dos Transportes e Logística de-
verão manter a vigilância sobre os 
preços dos títulos de transportes e 
fretes cobrados pelos operadores, 
prevenindo a especulação e even-
tuais abusos na prestação dos seus 
serviços, coordenando a sua acção 
com as autoridades da concorrên-
cia e inspecção das actividades 
económicas.

Vejamos agora quais as medidas 
de prevenção para cada um destes 
sectores:

I) Transporte Aéreo

No Transporte Aéreo as medidas 
aplicam-se aos seguintes serviços:

a)  Serviços de transporte de merca-
dorias e carga, nacional e interna-
cional;

b)  Serviços de transporte de passa-
geiros e carga definidos no âm-
bito dos voos humanitários e de 
emergência;

c)  Serviços de transporte de passa-
geiros em apoio â actividade pe-
trolífera e mineira.

II)  Transporte Maritimo e Portuário

      As medidas previstas no Docu-
mento Único aplicam-se aos ser-
viços de transporte de mercado-
ria e carga marítima, operações 
de carga e descarga, à movimen-
tação de mercadorias e o reacon-
dicionamento de cargas que, por 

bretudo dentro dos veículos, loco-
motivas, carruagens, vagões, bar-
cos, barcaças, aeronaves e demais 
equipamentos, com especial aten-
ção no caso de ter transportado 
passageiros vindos de um país de 
risco ou um suspeito de ter contraí-
do o COVID-19.

   Deve ser garantida a protecção de 
passageiros, motoristas e outros 
ocupantes através do respeito das 
normais impostas pelas entidades 
de saúde pública, nomeadamente 
quanto ao número de passageiros, 
espaçamento mínimo entre pes-
soas, higienização e utilização de 
equipamentos de biossegurança. 

    Tem especial importância o facto 
das empresas do sector deverem 
criar, no imediato, uma Comissão 
de Gestão de Crise, elaborar um 
Plano de Acção ou Plano de Ges-
tão de Emergência, bem como 
Planos de Continuidade de Negó-
cio, e ainda, em coordenação com 
a Direcção Nacional de Saúde Pú-
blica ministrarem instrução e trei-
namento aos trabalhadores quan-
to á implementação de novas ou 
adicionais medidas.

3)  Medidas Transversais – Fase 2 – 
Activação do Virus

    As medidas mais relevantes a 
adoptar nesta fase são: a redução 
de participações em grupos de 
trabalho, reuniões e comissões de 
trabalho, devendo realizar-se ape-
nas aquelas que forem conside-
radas indispensáveis e inadiáveis; 
redução ao mínimo de reuniões 
e visitas internas ou externas; sus-
pensão de todos os serviços que 
impliquem o atendimento pessoal, 
devendo ser criadas condições 
para a realização destes serviços 
por via telefónica ou electrónica; 
redução da força de trabalho em 
60% do Ministério e Institutos tu-
telados; estabelecimento de horá-
rios de trabalho em períodos inter-
calados a fim de evitar o possível 
contágio entre os colaboradores, 
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razões de segurança, se tome 
necessário efectuar em navios 
arribados e aos serviços de trans-
porte marítimo para a Indústria 
Petrolífera.

       As empresas que integram o Sub-
sector Marítimo e Portuário, bem 
como as do Subsector dos Trans-
portes e Logística estão autoriza-
das a manter o quadro de pessoal 
mínimo essencial, para a manu-
tenção das suas actividades, per-
mitindo á sua circulação entre a 
residência e o local de trabalho.

       São definidos como serviços míni-
mos a assegurar pelo Instituto Ma-
rítimo Portuário de Angola (IMPA) 
e Provedores Marítimos e Portuá-
rios, entre outros os seguintes: 

 a)  A coordenação, acompa-
nhamento e a monitoriza-
ção da actividade marítima 
e portuária, bem como a 
actividade da logística de 
mercadorias do País;

 b)  A operacionalidade de 
atracação e desatracação 
de navios, carga e a descar-
ga de mercadorias;

 c)  A operação de segurança, 
patrulha e fiscalização ma-
rítima, da orla costeira e flu-
vial;

 d)   A operação de segurança, 
fiscalização e inspecção 
das embarcações com des-
tino aos portos nacionais, 
bem como das embarca-
ções de recreio, marinas e 
demais actividades recrea-
tivas.

Aspecto fundamental que se encon-
tra regulado no diploma é o relacio-
nado com as medidas para garantir 
o desembaraço de mercadorias nos 
portos uma vez que, atenta situação 
decorrente da declaração do Esta-
do de Emergência e a dependência 
do país das importações, nomeada-
mente em mercadorias essenciais 
para a indústria angolana e em bens 

integrantes da cesta básica, se tor-
na premente criar mecanismos que 
minimizem os constrangimentos 
decorrentes e inerentes ao Estado 
de Emergência.
Assim, para permitir a simplificação 
e automatização de um processo 
que garanta a legalidade documen-
tal, determina as seguintes acções, 
em função dos intervenientes no 
procedimento:

a)  Os Agentes de Navegação pas-
sam a ter a capacidade de os ex-
pedidores autorizarem a entrega 
com um simples «Telex Release» 
além de outras facilidades buro-
cráticas por forma a agilizar todo 
o processo de importação.

b)  O Conselho Nacional de Carre-
gadores deve coordenar com os 
Agentes de Navegação para que 
possam não exigir dos clientes o 
original dos certificados de em-
barque do CNC, bem como, junto 
da Administração Geral Tributá-
ria (AGT) para que esta não exija, 
também, no acto de despacho 
aduaneiro o original do certifica-
do de embarque do CNC.

c)  As Autoridades Portuárias deve-
rão deixar de exigir cópias dos BL 
originais, visados pelo Agente de 
Navegação, para efeitos de taxa-
ção portuária, recebendo da AGT, 
através do ASYCUDA, toda a infor-
mação que necessitam para a res-
pectiva taxação.

d)  Os Terminais deverão deixar de 
exigir aos recebedores a apre-
sentação da via original da Nota 
de Entrega (Delivery) aos clientes 
ou seus despachantes ou tran-
sitários; Garantir o recebimento, 
exclusivamente enviado a partir 
do Agente de Navegação, as No-
tas de Entrega (Delivery) por via 
digital, garantindo na mesma a 
liberação das mercadorias por 
parte do Agente de Navegação 
e o cumprimento dos prazos ali 
estabelecidos e possibilitar o pro-
cessamento de mensagens tipo 
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físico (Edifact Coreor), para inte-
gração da respectiva informação 
de entrega.

III) Transporte Ferroviário

As medidas aprovadas aplicam-se 
nas seguintes acções:

a)  Serviços de transporte urbano e 
intermunicipal de passageiros, 
até eventuais ordens posterio-
res, ficam limitados a uma única 
frequência de manhã e outra ao 
final da tarde e a um máximo de 
25 (vinte e cinco) passageiros por 
carruagem;

b)  Para o efeito do estipulado na 
alínea anterior, as empresas de 
caminho-de-ferro devem criar 
as condições necessárias para 
garantir a operacionalidade das 
ligações intermunicipais a nível 
nacional;

c)  Serviços e transporte de mercado-
ria e carga, movimento de carga e 
descarga, local e interprovincial,

d)  Todos estes serviços de passa-
geiros devem cumprir com as 
normas de higienização e desin-
fecção de carruagens e das desin-
festações das estações ferroviá-
rias e em apoio aos passageiros.

Ao Instituto Nacional dos Caminhos 
de Ferro de Angola (INCFA), Prove-
dores e Actividades Conexas cabe 
assegurar os serviços mínimos de 
coordenação, acompanhamento e 
a monitorização da actividade fer-
roviária do País, de programação e a 
frequência de comboios no CFL e o 
limite de venda de bilhetes relativo 
á capacidade de lugares, em confor-
midade o estabelecido.

IV) Transportes Rodoviários

Nos Transportes Rodoviários Regu-
lares de Passageiros aplicam-se em 
resumo as seguintes medidas:

a)  O serviço de transporte rodoviário 

de passageiros deve observar o 
pressuposto geral de 1/3 (um ter-
ço) da capacidade de lugares sen-
tados;

b)  Fica interdita a circulação do ser-
viço de transporte interprovincial 
de passageiros;

c)  Fica autorizada a circulação do 
serviço de transportes colectivo 
de trabalhadores, em regime de 
aluguer, contrato ou veículos pró-
prios, por parte de entidades em-
presariais públicas ou privadas, 
respeitando as limitações defini-
das;

d)  Os motoristas, cobradores ou ex-
pedidores nas paragens, termi-
nais rodoviários ou outros pontos 
de recolha, os passageiros podem 
ajudar a organizar as filas, para 
acesso aos transportes públicos, 
velando pela observância de uma 
distância mínima de 2 (dois) me-
tros entre os passageiros, dentro 
e fora das instalações, evitando 
aglomerados com mais de 50 
(cinquenta) pessoas.

Nos Transportes Rodoviários Regu-
lares de Passageiros aplicam-se em 
resumo as seguintes medidas:
a)  É permitida a circulação de trans-

portes de mercadorias essenciais 
em todo o território nacional, tais 
como em resumo: produtos, bebi-
das e bens alimentares, medica-
mentos; utensílios e equipamen-
tos de saúde; combustível gás e 
lubrificantes; produtos agrícolas 
e matérias-primas paia indústria 
nacional; 

b)  Sendo ainda permitida a circu-
lação de veículos destinados à 
entrega ao domicílio de bens ali-
mentares, medicamentos, água, 
correspondência, combustível e 
outros bens essenciais á subsis-
tência das pessoas;

c)  Também poderão ser transpor-
tados materiais de construção, 
quando autorizados pelos De-
partamentos Ministeriais ou Go-
vernos Provinciais que superin-
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10
tendam obras no domínio do PIP 
— Programa do Investimento Pú-
blico ou do PIIM — Programa de 
Investimento Integrado Munici-
pal.

Regras sanitárias a observar no 
transporte de mercadorias e de 
passageiros

Os operadores dos serviços de trans-
portes de passageiros são obrigados 
a realizar a limpeza diária dos veícu-
los de transporte, com uso de água 
com lixívia ou outro produto indica-
do pelas autoridades e devem criar 
condições para disponibilizarem a 
solução antisséptica de base alcoó-
lica (álcool-gel ou equiparado) nos 
terminais rodoviários e outros locais 
de embarque de passageiros;
Por seu lado, os operadores de ser-

viços de transportes de mercadorias 
são obrigados a realizar a limpeza 
diária dos veículos de transporte 
com álcool-gel ou com solução de 
água com gotas de lixívia.
Todos os veículos de mercadorias e 
passageiros autorizados a circular 
devem estar equipados com Másca-
ras cirúrgicas; Luvas; Solução antis-
séptica de base alcoólica, para uso 
pessoal e limpeza do veículo; Lenços 
de papel; Sacos de lixo identificados 
para deposição de resíduos poten-
cialmente contaminados.
Todos os operadores devem capa-
citar os seus colaboradores para 
identificação de casos suspeitos, 
nomeadamente através do reco-
nhecimento dos sintomas que apre-
sentam, bem como para adopção 
de medidas preventivas com vista à 
redução do risco de contaminação.


