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O Banco Nacional de Angola (BNA), tendo 
como objectivo combater uma crise financeira 
e económica que já se arrastava há bastantes 
anos, publicou em 26 de Abril de 2019, o Instru-
tivo Nº 04, estabelecendo regras para a conces-
são de créditos que se esperava fossem um 
motor da tão desejada recuperação económica 
das empresas.
Entre essas regras, o BNA dedicou especial 
atenção à concessão de crédito aos particula-
res para aquisição de habitação própria e 
permanente, permitindo que os particulares 
subscrevessem crédito para aquisição da sua 
habitação celebrando contratos de mútuo em 
moeda estrangeira. 
Dado que as taxas de juros nos empréstimos 
em moeda estrangeira eram substancialmente 
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mais baixas que as taxas praticadas na conces-
são de crédito em moeda nacional, a situação 
foi aproveitada por muitos cidadãos que assim 
puderam ter acesso a uma habitação em con-
dições bastante mais favoráveis.
Contudo, com o evoluir da crise e, mais recen-
temente, com o advento da Pandemia COVID-
-19, assistiu-se a uma desvalorização da moeda 
nacional a um ritmo galopante, que não mostra 
sinais de abrandamento, apesar de todos os 
esforços desenvolvidos pelo Executivo.
Perante este quadro, que teve como implica-
ção directa a dificuldade por parte dos mutuá-
rios em cumprirem com as suas obrigações, 
pois cada dia que passa necessitam de mais 
kwanzas para efectuarem o pagamento do 
mesmo valor em moeda estrangeira, o BNA 
veio agora publicar o Instrutivo Nº 15/2020, em 
22 de Setembro, no qual vem estabelecer 
regras para a conversão de créditos à Habita-
ção concedidos a particulares em moeda 
estrangeira para a moeda nacional.
Com esta medida, o BNA pretende criar condi-
ções para que os particulares que tenham 
acedido a crédito em moeda estrangeira para 
adquirirem a sua habitação e que estejam em 
situação de falta de rendimentos ou recursos 
na moeda em que contrataram o crédito, 
possam converter esse crédito em moeda 
nacional.
O BNA impõe aos Bancos o ónus de serem eles 
os impulsionadores do processo de conversão, 
estabelecendo os procedimentos que estes 
devem adoptar e, ao mesmo tempo, impõe que 
as entidades financiadoras, havendo aceitação 
da parte dos mutuários, lhes apresentem os 
termos e condições aplicáveis ao crédito em 

moeda nacional, bem como, uma simulação do 
plano financeiro que deve contemplar, os 
seguintes aspectos:
Taxa de Câmbio aplicável à liquidação do 
empréstimo, sem a aplicação de qualquer 
margem sobre a taxa de referência publicada 
pelo BNA;
Taxa de Juro – impõe a aplicação da LUIBOR 
((Luanda Interbank Offered Rate) – representa 
a média resultante das taxas de juro cobradas 
pelos bancos comerciais nas operações entre 
si) para créditos com taxa de juro variável.
Quanto ao prazo, estabelece a possibilidade do 
mesmo poder ser estendido, de forma a reduzir 
o montante da prestação, adequando-o à capa-
cidade do mutuário, contudo esta extensão 
não poderá ser superior ao máximo previsto 
que é 30 (trinta) anos.
Aspecto bastante positivo deste mecanismo 
financeiro agora criado pelo BNA, é o facto de 
não permitir a cobrança de comissões de rees-
truturação, mesmo que existam incumprimen-
tos e vedar o acréscimo de qualquer margem 
sobre a taxa de câmbio de referência publicada 
pelo BNA.
Findos os procedimentos tendentes à conver-
são do crédito, incluindo a assinatura do novo 
contrato de mútuo, este em moeda nacional, 
os Bancos devem comunicar imediatamente 
ao BNA esse facto, por forma a que o BNA 
proceda à venda da moeda estrangeira ao 
Banco financiador e este proceder à liquidação 
dos valores mutuados.
Este instrutivo aporta uma medida de excep-
cional importância face à actual situação de 
parte da esmagadora maioria dos mutuários 
de crédito à habitação em moeda estrangeira, 
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possibilitando que estes cumpram as suas obri-
gações, reduzindo as imparidades existentes e 
o crédito malparado que está a atingir níveis 
preocupantes para a economia angolana.
Por outro lado, permite que os Bancos possam 

libertar-se das elevadas dívidas em moeda 
estrangeira que, de certa forma, está a limitar a 
sua capacidade de concederem créditos tão 
necessários às empresas angolanas para 
possam desenvolver a sua actividade.
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