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A nova Lei das Instituições 
de Crédito e Sociedades
Financeiras - Moçambique
(Lei n.º 20/2020, de 31 de dezembro)

A Lei n.º 20/2020, de 31 de Dezembro1 (que entrará em vigor no dia 31 de Março 
de 2021, nos termos do respectivo artigo 233), procede à revogação da Lei n.º 
15/99, de 1 de Novembro, da Lei n.º 9/2004, de 21 de Julho e demais legislação 
que contrarie a nova lei (artigo 232).
É, assim, definido o novo enquadramento legal relativo ao (artigo 1, n.º 1):
 a)  Estabelecimento, exercício da actividade e regime de supervisão e 

resolução das instituições de crédito e sociedades financeiras;
 b)  Estabelecimento, exercício da actividade e regime de monitorização 

de operadores de microfinanças que não sejam instituições de cré-
dito.

Tal como na lei anterior, continuam a não ser abrangidas pela presente lei as 
empresas de seguros e as sociedades gestoras de fundos de pensões, mas 
acrescentam-se-lhes, agora, as sociedades de investimento imobiliário (n.º 2).
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1. Publicada no BR n.º 250, I Série, 3º Suplemento, 31 de Dezembro de 2020, pp. 2462 (199) e seguintes.
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2.  Do enunciado do preâmbulo do novo di-
ploma, retiram-se os dois objectivos es-
senciais que presidiram à renovação do 
quadro legal desta matéria, a saber: (i) o 
reforço dos requisitos de licenciamento, 
governação e supervisão das instituições 
de crédito e sociedades financeiras e (ii) a 
definição de mecanismos e instrumentos 
de resolução de instituições consideradas 
inviáveis, ou em risco de inviabilidade ou 
de insolvência, que permita uma interven-
ção tempestiva e a recuperação dessas 
instituições, ou a sua liquidação ordeira, 
minimizando repercussões negativas na 
economia.

3.  A nova lei reformula o quadro legisla-
tivo anterior e estabelece um regime 
bastante mais pormenorizado e abran-
gente, esclarecendo, de passagem, 
questões que poderiam ser duvidosas. 
 
Refira-se, a título de exemplo desta últi-
ma observação, o caso da decisão sobre 
o pedido de autorização para constitui-
ção de instituições de crédito ou socie-
dades financeiras: o artigo 19 define, ac-
tualmente, um prazo de 180 dias, a contar 
da recepção do pedido ou, se for o caso, 
das informações complementares e deve 
ser notificada, por escrito, aos requeren-
tes (n.º 1), sendo que a falta de notificação 
nestes prazos não constitui presunção 
de deferimento tácito do pedido (n.º 7).  
 
 A lei anterior fixava esse prazo em 90 dias 
(artigo 15, n.º 1) e não continha disposição 
correspondente à actual não presunção 
de deferimento tácito do pedido.

4.  Várias alterações introduzidas, a nível for-
mal ou substancial, são dignas de nota. 
Referem-se, aqui, alguns exemplos:

   4.1  A nova distribuição das entidades 
operadoras na vertente bancária do 
sistema financeiro

  Embora mantendo a bipartição, já 
clássica, entre instituições de crédito e 
sociedades financeiras, a nova lei veio 
reformular o elenco das entidades que 
integram cada um dos tipos referidos.

  Passam a ser instituições de crédito 
(artigo 4) apenas os bancos, os micro-
bancos, nos diversos tipos admitidos 
na legislação aplicável e as cooperati-
vas de crédito.

  Os bancos continuam a ser as insti-
tuições de crédito modelares, por isso 
também continuando a ser, de acor-
do com o princípio da banca univer-
sal, as únicas instituições de crédito 
que podem exercer todas as activida-
des enunciadas no n.º 1 do artigo 5 e, 
bem assim, as actividades de locação 
financeira e factoring, mediante auto-
rização (n.º 2). As restantes instituições 
de crédito só podem efectuar as ope-
rações que lhes são permitidas pela le-
gislação aplicável (n.º 3).

  Quanto às sociedades financeiras, vêm 
agora elencadas no artigo 6, n.º 1, pas-
sando a integrar tipos que, até agora, 
eram qualificados como instituições 
de crédito: é o caso das sociedades de 
locação financeira, das sociedades de 
factoring, das sociedades de investi-
mento e das instituições de moeda 
electrónica, enquanto categoria das 
empresas prestadoras de serviços de 
pagamento.

  As sociedades financeiras só podem 
efectuar as operações que lhes são 
permitidas pela legislação específica 
que rege a sua actividade (artigo 7).

 
   4.2  A adequação dos membros dos ór-

gãos de administração e fiscalização 
e dos titulares de funções essenciais

  A esta matéria dedica a nova lei toda a 
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Secção III do Capítulo II (artigos 26 a 34).
  Salienta-se o facto de o exercício do 

cargo de membro do órgão de admi-
nistração e de fiscalização das institui-
ções de crédito e sociedades financei-
ras estar sujeito a avaliação em sede 
do processo de registo especial e no 
decurso do mandato, para assegurar a 
respectiva adequação (artigo 26, n.º 1). 
Tal avaliação cabe, em primeira linha, 
às próprias instituições de crédito e so-
ciedades financeiras (artigo 27, n.º 1).

  Aos membros desses órgãos é exigi-
do o cumprimento dos requisitos de 
idoneidade (artigo 28), qualificação 
profissional (artigo 29), independên-
cia (artigo 30) e disponibilidade (arti-
go 31), podendo a falta de adequação 
com fundamento em circunstâncias 
supervenientes justificar uma nova 
avaliação, por parte do Banco de Mo-
çambique (artigo 32, n.º 1).

  Por outro lado, situações de justificada 
urgência para prevenir o risco de gra-
ve dano para a gestão sã e prudente 
de uma instituição de crédito ou so-
ciedade financeira, ou para a estabi-
lidade sistémica, permitem ao Banco 
de Moçambique determinar a suspen-
são provisória de funções de qualquer 
membro dos órgãos em causa (artigo 
33, n.º 1).

  Finalmente, a falta de requisitos dos 
órgãos sociais leva à fixação de um 
prazo para ser alterada a composição 
do órgão em causa (artigo 34, n.º 1), 
sem o que pode ser revogada a autori-
zação da entidade (n.º 2).

   4.3  Informação, assistência e educação 
financeira dos clientes e consumido-
res

  No âmbito da supervisão de condu-
ta, destacam-se os desenvolvimentos 

consagrados ao dever de informação 
e assistência para com os clientes, 
consagrados no artigo 64, tendo em 
vista proporcionar aos mesmos uma 
tomada de decisão livre, consciente 
e esclarecida quanto à aquisição dos 
produtos e serviços financeiros dispo-
nibilizados pelas instituições de crédi-
to e sociedades financeiras.

  Estas entidades, em colaboração com 
o Banco de Moçambique, devem de-
senvolver e promover programas e 
iniciativas de informação e educação 
financeira do consumidor (artigo 70).

   4.4 Governação da sociedade 
 
  No âmbito da supervisão prudencial, 

destaca-se a consagração de regras 
especificadas relativamente à gover-
nação da sociedade.

  Aos órgãos de administração e de fis-
calização das instituições de crédito 
e sociedades financeiras cabe definir, 
fiscalizar e responsabilizar-se, no âm-
bito das suas competências, pela apli-
cação de sistemas de governação que 
garantam a gestão eficaz e prudente 
dessas entidades, incluindo a separa-
ção de funções no seio da organização 
e a prevenção de conflitos de interes-
ses (artigo 106, n.º 1). A eficácia destes 
sistemas deve ser acompanhada e 
avaliada periodicamente pelos referi-
dos órgãos, no âmbito das respectivas 
competências (n.º 5).

  O conselho de administração, tendo 
em vista a dimensão, complexidade 
das actividades da instituição, perfil de 
risco e outros factores atendíveis, deve 
criar comités especializados necessá-
rios à execução do seu mandato, no-
meadamente: de auditoria, de gestão 
de risco, de gestão de activos e passi-
vos, de nomeações e de remunerações 
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(n.º 3). Desde logo, os artigos 107 e 109 
definem a composição e as compe-
tências dos comités de nomeações e 
de remunerações, respectivamente.

  A eficácia dos sistemas de governação 
é assegurada através da existência na 
organização, pelo menos, das funções 
de (i) auditoria interna, (ii) compliance; 
e (iii) gestão de riscos (n.º 4).

   4.5  Intervenção correctiva e administra-
ção provisória

  As anteriores disposições sobre sa-
neamento das instituições de crédito 
e sociedades financeiras, bem como 
as respectivas providências extraordi-
nárias, foram agora substituídas por 
disposições relativas à intervenção 
correctiva e administração provisória 
(artigos 116 a 128).

  A matéria é, agora, regulada por princí-
pios estruturantes melhor clarificados 
(artigo 116): (i) salvaguarda da solidez 
financeira das instituições financeiras, 
dos interesses dos depositantes ou da 
estabilidade do sistema financeiro; (ii) 
tendencial recuperação da instituição 
em dificuldades, de modo a assegurar 
a continuação do exercício da sua ac-
tividade; (iii) adequação; e (iv) propor-
cionalidade.

  O enunciado do dever de comunica-
ção (artigo 118, n.º 1), a cargo do órgão 
de administração ou de fiscalização, 
do facto de a instituição se encontrar, 
por qualquer razão, em situação de 
desequilíbrio financeiro ou em risco 
de insolvência, está agora acompa-
nhado pelo elenco de situações cuja 
verificação deve ser comunicada ao 
Banco de Moçambique, ainda que os 
órgãos competentes considerem que 
tal possa não ter impacto no equilíbrio 
financeiro  da instituição (n.º 2). É o 

caso, por exemplo, do risco de violação 
de normas e limites prudenciais, no-
meadamente dos níveis mínimos de 
adequação de fundos próprios [al. a)], 
ou as dificuldades de financiamento 
para a satisfação das respectivas ne-
cessidades de disponibilidades líqui-
das [al. e)].

  Quanto às instituições que não cum-
pram ou estejam em risco de não 
cumprir as normas que disciplinam a 
sua actividade, o Banco de Moçambi-
que pode exigir que estas adoptem, 
com carácter imediato, medidas ou 
acções necessárias para resolver a si-
tuação (artigo 119, n.º 1).

  O elenco de medidas cuja adopção 
pode ser determinada (n.º 2) é, agora, 
muito mais amplo do que o anterior-
mente consagrado relativamente às 
providências extraordinárias de sanea-
mento.

  Por outro lado, o Banco de Moçambi-
que pode suspender ou destituir um 
ou mais membros do órgão de ad-
ministração da instituição em causa, 
quando artigo 121, n.º 1): (i) as medidas 
de intervenção correctiva se revelem 
insuficientes, ou exista um justo re-
ceio da sua insuficiência, para resolver 
a situação; ou (ii) se verifique alguma 
das situações enunciadas [pontos i. 
a iv. da al. b)], que seja susceptível de 
colocar em risco o equilíbrio financei-
ro ou a solvabilidade da instituição, 
como sejam, por exemplo, a detecção 
da violação grave de normas legais ou 
regulamentares que disciplinem a sua 
actividade, bem como das respectivas 
normas estatutárias; ou a verificação 
de motivos atendíveis para suspeitar 
da existência de graves irregularida-
des na gestão.

  Por outro lado, quando a medida de 
suspensão ou destituição de mem-
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  Refira-se que algumas destas maté-
rias já eram objecto de regulamenta-
ção específica, a propósito do que se 
citam: o Aviso n.º 02/GBM/2013. de 29 
de Abril (Regulamento do Plano de 
Contingência para as Instituições de 
Crédito) e o Aviso n.º 03/GBM/2013. de 
29 de Abril (Regulamento de Assistên-
cia de Liquidez de Emergência). Admi-
te-se, contudo, que este diplomas ve-
nham a sofrer alterações substanciais, 
por força da entrada em vigor do regi-
me plasmada na Lei n.º 20/2020.

5.  Em síntese, pode afirmar-se que a nova lei 
se adequa às melhores práticas legislati-
vas, consagradas internacionalmente, sa-
lientando os aspectos relativos à interven-
ção correctiva e administração provisória 
e, bem assim, à resolução, onde se nota 
uma estratégica adesão às formulações 
vigentes no âmbito da União Europeia. 
 
Tal constitui, para o sistema bancário mo-
çambicano, um factor de credibilidade 
indiscutível, permitindo-lhe consolidar a 
confiança já conquistada dos mercados 
internacionais e, assim, melhor desempe-
nhar o relevante papel que lhe cabe, en-
quanto parceiro de evolução económica, 
contribuindo para a consolidação do de-
senvolvimento sustentado de todo o teci-
do social. 

bros do órgão de administração não 
seja considerada suficiente para resol-
ver algumas das situações descritas 
na referida al. b) do n.º 1 do artigo 121, 
o Banco de Moçambique pode desig-
nar administradores provisórios para 
a instituição (artigo 122), podendo, 
igualmente, fazer acompanhar aque-
la designação pela nomeação de uma 
comissão de fiscalização.

  Caso as medidas de intervenção cor-
rectiva e administração provisória apli-
cadas não permitam a recuperação 
da instituição, ou se considere que as 
mesmas seriam insuficientes, o Banco 
de Moçambique pode, em alternativa 
(artigo 127): (i) aplicar uma medida de 
resolução, se estiverem reunidos os re-
quisitos para o efeito; (ii) revogar a au-
torização para o exercício da respec-
tiva actividade, seguindo-se o regime 
de liquidação previsto na lei aplicável2.

   4.6 Resolução

  A matéria da resolução está regulada 
no Capítulo VIII da lei em análise (ar-
tigos 129 a 193), aplicando-se, apenas, 
a bancos, microbancos e sociedades 
financeiras de corretagem (artigo 129).

  Sujeita a princípios (artigo 132) e a re-
quisitos (artigo 133) minuciosos, as 
medidas de resolução podem assumir 
diversas modalidades (artigo 145): a) 
alienação parcial ou total da activida-
de; b) transferência parcial ou total da 
actividade para instituições de transi-
ção; c) segregação e transferência par-
cial ou total da actividade para veícu-
los de gestão de activos; d) redução ou 
conversão de instrumentos de fundos 
próprios.

  Estas medidas podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente (artigo 
146, n.º 1).

2.  Lei n.º 30/2007, de 18 de Dezembro - Regulação do processo de liqui-
dação administrativa das instituições de crédito e sociedades finan-
ceiras, como tais definidas por lei.
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