
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

INSTRUTIVO N.º 18/2019 

de 25 de Outubro 

 

ASSUNTO: POLÍTICA CAMBIAL 

                  − Limites para Operações Cambiais de Importação de 

Mercadoria 

 

Havendo necessidade de se proceder ao ajuste dos limites e condições para a 

utilização dos vários instrumentos de pagamento na importação de mercadorias, 

definidos ao abrigo do Aviso n.º 05/2018, de 17 de Julho, sobre Regras e 

Procedimentos Aplicáveis às Operações Cambiais de Importação e Exportação de 

Mercadoria; 

No uso das competências que me são conferidas pelas disposições conjugadas do 

número 2 do artigo 28.º da Lei n.º 5/97, de 27 de Julho – Lei Cambial e do artigo 

40.º da Lei n.º 16/10, de 15 de Julho - Lei do Banco Nacional de Angola. 

 

DETERMINO: 
 
 

1. Aplicação dos Limites  
 

1.1. Os limites definidos no presente Instrutivo aplicam-se às operações de 

pagamento de mercadoria importada. 

 

2. Definição dos Limites 

Para efeitos do presente Instrutivo, são definidos os seguintes limites: 

 

a) Pagamentos antecipados ou adiantamentos – até USD 50.000,00 

(cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América) por operação, sem 

quaisquer limites máximos anuais. Para pagamentos antecipados ou 

adiantamentos de valor superior, que não sejam realizados ao abrigo de um 
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crédito documentário, deve ser exigida uma garantia bancária irrevogável 

de boa execução de igual valor, a ser prestada por um banco estrangeiro 

reconhecido pela Instituição Financeira Bancária do importador.  

b) Remessas Documentárias – até USD 200.000,00 (duzentos mil dólares 

dos Estados Unidos da América) por operação, sem quaisquer limites 

máximos anuais. 

c) Cobranças Documentárias – Utilização sem limites. 

d) Créditos Documentários de Importação – utilização sem limites, 

devendo ser abertos, de acordo com as regras da UCP 600. São permitidos 

pagamentos antecipados de até 10% (dez por cento) do montante total da 

operação, conforme disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º do Aviso 

n.º 5/18, de 17 de Julho. 

Os limites expressos em dólares dos Estados Unidos da América, no presente 

Instrutivo, aplicam-se a valores equivalentes em qualquer outra moeda estrangeira. 

 

3. Outras Condições 

3.1. Antes de realizar qualquer operação cambial para o pagamento de 

importações, independentemente de esta ser feita através da compra de 

moeda estrangeira ou da utilização de fundos próprios do importador nessa 

moeda, e da sua sujeição, ou não, aos limites estabelecidos no presente 

Instrutivo, as Instituições Financeiras Bancárias devem assegurar a 

observância rigorosa dos requisitos previstos no Aviso n.º 5/18, incluindo:  

a) As disposições em matéria de prevenção de branqueamento de 

capitais e combate ao financiamento do terrorismo; 

b) A entrega e verificação de toda a documentação de importação; 

c) No caso de pagamentos antecipados ou adiantamentos, a entrega à 

Instituição Financeira Bancária do comprovativo da entrada da 

mercadoria no país, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

desalfandegamento, não podendo ultrapassar 180 (cento e oitenta) 

dias, contados da data da liquidação da operação cambial. 

d) Que os ordenantes não se encontram impedidos de realizar operações 

cambiais pelo incumprimento dos prazos previstos para apresentação 

da documentação que comprova a entrada da mercadoria no país. 
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3.2. Na utilização de créditos documentários, as Instituições Financeiras 

Bancárias devem assegurar o cumprimento do prazo para a apresentação 

dos documentos de transporte tal como definido nas normas para o exame 

de documentos, artigo 14.º da UCP 600, nomeadamente, dentro de 21 

(vinte e um) dias da data de embarque e dentro da validade do crédito 

documentário.  

3.3. O estabelecimento de limites para pagamentos não implica qualquer 

responsabilidade ou compromisso do Banco Nacional de Angola na venda 

de moeda estrangeira para a sua liquidação ao exterior, excepto nos casos 

em que este estabelece previamente plafonds específicos para o efeito. 

3.4. Sempre que na realização de uma operação as Instituições Financeiras 

Bancárias saibam, suspeitem, ou tenham razões suficientes para suspeitar 

que teve lugar, está em curso ou foi tentada uma operação susceptível de 

estar associada à prática do crime de branqueamento de capitais, 

financiamento do terrorismo ou de infracções subjacentes, devem 

comunicá-la à Unidade de Informação Financeira – UIF, devendo, nos casos 

em que uma operação evidencia fundada suspeita e seja susceptível de 

constituir crime, abster-se de executar quaisquer operações relacionadas 

com o pedido do cliente e aguardar pela decisão da UIF, nos termos da 

legislação e regulamentação em vigor.   

3.5. No caso de incumprimento dos prazos previstos no Aviso n.º 5/18 e no 

presente Instrutivo para a entrega dos comprovativos da entrada da 

mercadoria no país, e não existindo razões justificadas nem a regularização 

da situação no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do final do prazo 

para a entrega dos documentos e após a notificação atempada da 

irregularidade ao importador, as Instituições Financeiras Bancárias devem, 

para além dos procedimentos definidos no artigo 12.º do referido Aviso, 

notificar as entidades competentes de investigação criminal sempre que 

tenham evidências de práticas que possam ser tipificadas como crime 

financeiro.  

 

4. Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões que resultarem da interpretação do presente Instrutivo são 

esclarecidas pelo Banco Nacional de Angola. 
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5. Sanções 

A violação das disposições previstas no presente Instrutivo sujeita os infractores a 

penalizações, nos termos da Lei de Bases das Instituições Financeiras, da Lei 

Cambial e demais legislação e regulamentação aplicável. 

 

6. Revogação 

É revogado o Instrutivo n.º 9/18, de 02 de Julho.   

 

7. Entrada em Vigor 

O presente Instrutivo entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE. 
 

Luanda, 25 de Outubro de 2019. 

 

                                                                              O GOVERNADOR 
 

 

JOSÉ DE LIMA MASSANO 


