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BANCÁRIO & FINANCEIRO

NOVOS INSTRUTIVOS DO BNA - POLÍTICA CAMBIAL

INSTRUTIVO N.º 01/2018

• Entre outros, estabelece que a compra e venda de moeda estrangeira será realizada através de leilões,

por via do SGMC, bem como define os requisitos de acesso para participação dos Bancos Comerciais nos

leilões e os procedimentos que os mesmos deverão obedecer. Procede, ainda à revogação do Instrutivo

n.º 10/2105.

• O Instrutivo em referência entrou ontem em vigor.

INSTRUTIVO N.º 02/2018

• Determina os procedimentos a observar na execução de operações cambiais, tendo em vista assegurar

um comportamento ético e profissional dos Bancos Comerciais na comercialização de divisas.

• O Instrutivo em referência entrará em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2018.

INSTRUTIVO N.º 03/2018

• Define o processo de formação da taxa de câmbio de referência no mercado primário – que será apurada

pelo cálculo da média ponderada das taxas de venda dos leilões de divisas.

• Fixa as margens permitidas sobre as operações cambiais no mercado secundário: (i) a taxa de câmbio de

compra será calculada com uma redução de até 0,25% sobre a taxa de câmbio de venda; (ii) a taxa de

câmbio no mercado interbancário e a praticar junto aos clientes será de até 2% (para mais ou para

menos) sobre a taxa de câmbio de referência publicada pelo BNA.

• Revoga toda a regulamentação que o contrarie, entrando em vigor em 24 de Janeiro de 2018.
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