
FLASH INFORMATIVO | FLASH NEWS

Esta informação é de distribuição reservada e não deve ser entendida como qualquer forma de publicidade, pelo que se encontra vedada a sua cópia ou circulação. A informação proporcionada e as opiniões expressas são de caráter geral,
não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução de casos concretos.
VdA Legal Partners é uma rede internacional de prestação de serviços jurídicos desenvolvida pela Vieira de Almeida que integra advogados autorizados a exercer advocacia nas jurisdições envolvidas, em conformidade com as regras legais e 
deontológicas aplicáveis em cada uma das jurisdições. RLA – Sociedade de Advogados, R.L. é o membro exclusivo da VdA Legal Partners em Angola. 
This is a limited distribution and should not be considered to constitute any kind of advertising. The reproduction or circulation thereof is prohibited. All information contained herein and all opinions expressed are of a general nature and
are not intended to substitute recourse to expert legal advice for the resolution of real cases. VdA Legal Partners is an international legal network developed by Vieira de Almeida comprising attorneys admitted in all the jurisdictions covered
in accordance with the legal and statutory provisions applicable in each jurisdiction. RLA – Sociedade de Advogados, R.L. is the exclusive member of VdA Legal Partners in Angola.

ANGOLA

POLÍTICA CAMBIAL

Foi recentemente aprovado pelo Banco Nacional de Angola (“BNA”) o Aviso n.º 01/2020 que tem em vista simplificar
os procedimentos administrativos de licenciamento das operações de importação de mercadorias e o Aviso n.º
02/2020 que tornou isentas de autorização determinadas operações de invisíveis correntes, ordenadas por pessoas
colectivas.

AVISO N.º 01/2020, DE 09 DE JANEIRO

• O Aviso 01/2020 veio alterar a redação do artigo 5.º do Aviso 5/18, de 17 de Julho, determinando que as
Instituições Financeiras Bancárias podem executar, sem autorização prévia do BNA, as operações de importação
de mercadoria com prazo de liquidação superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data do despacho
alfandegário de desembarque.

• O referido Aviso entrou em vigor na data da sua publicação.

AVISO N.º 02/2020, DE 09 DE JANEIRO

• O Aviso 02/2020 veio estabelecer novas regras e procedimentos para a realização de operações cambiais de
invisíveis correntes realizadas por pessoas colectivas residentes cambiais.

• De acordo com o comunicado do BNA , neste âmbito, deve destacar-se:

a) a eliminação da obrigatoriedade de licenciamento dos contratos de prestação de serviços celebrados 
com entidades não residentes cambiais, independentemente do seu valor;

b) a dispensa do envio de cópia dos contratos ao BNA;

c) o aumento do valor das operações que obrigam à celebração de um contrato, de 1.000.000 Kz, para 
USD 25.000.

• O referido Aviso revoga o Aviso n.º 13/13, de 6 de Agosto, e todas as disposições normativas que contrariem o

estabelecido no mesmo.

• O Aviso 02/2020 entrou em vigor na data da sua publicação.
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