
Angola - Alterações nas regras 

relativas a Operações 

Cambiais por Pessoas 

Singulares

No passado dia 3 de Agosto, foram publicadas as novas regras e

procedimentos para a realização de operações cambiais por pessoas

singulares, através do Aviso n.º 17/2020.

Este Aviso tem como objectivo actualizar e clarificar as regras e

procedimentos atinentes à realização de pagamentos sobre o exterior

de operações cambiais de invisíveis correntes, mercadorias e de

capitais ordenadas por pessoas singulares residentes e não

residentes cambiais.

No que concerne a operações de residentes cambiais, este Aviso

aplica-se a operações de invisíveis correntes, tais como operações

privadas ordenadas por pessoas singulares para gastos com viagens,

despesas com apoio familiar, educação e saúde e à transferência de

montantes acumulados por cidadão estrangeiro residente em Angola,

no final da sua estadia.
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No âmbito da importação de mercadoria, aplica-

se às operações ordenadas por pessoas

singulares de carácter privado, às operações de

capitais, à aquisição de bens imoveis ou activos

imobiliários no estrangeiro, bem como a

financiamentos contratados a uma instituição

financeira no estrangeiro, qualquer que seja a

finalidade do mesmo.

No espectro dos não residentes cambiais, o

Aviso aplica-se à transferência de

remunerações de trabalho por conta de outrem,

recursos importados para Angola e rendimentos

de capitais.

Todas as operações alvo deste Aviso estão

isentas de licenciamento, excepção feita aos

casos de operações de capitais realizadas por

pessoas singulares.

Tal como no regime anterior, existe um limite

anual de despesas para compra ou uso de

moeda estrangeira para as pessoas singulares

que se cifra nos 120 000 USD (cento e vinte mil

dólares dos Estados Unidos da América). Este

limite poderá ser ultrapassado, mediante

autorização especial do BNA.

Ainda assim, estão isentas deste limite, bem

como da apresentação de documentação de

suporte as seguintes operações:

▪ o pagamento de despesas de saúde,

educação e alojamento, quando directamente

efectuadas aos prestadores dos respectivos

serviços;

▪ a transferência de recursos acumulados por

cidadãos estrangeiros residentes cambiais

que cessem a sua presença em Angola;

▪ a transferência de recursos importados para

Angola desde que declarados à entrada por

residentes cambiais.

Relativamente aos trabalhadores estrangeiros

não residentes cambiais uma das principais

inovações deste Aviso centra-se na exigência

para todos aqueles que exerçam uma actividade

remunerada em Angola de abrirem uma conta

de não residente cambial num Banco sediado

em Angola, onde obrigatoriamente estarão

domiciliados os seus rendimentos.

Os trabalhadores estrangeiros não residentes

cambiais podem comprar moeda estrangeira e

transferir os rendimentos auferidos em Angola,

podendo fazê-lo em qualquer altura, desde que

com periodicidade superior com que recebem os

rendimentos. Não existe ainda a possibilidade

expressa de existência de débito directo como

no regime anterior.

Em suma, a grande alteração introduzida por

este Aviso centra-se na obrigatoriedade da

abertura de uma conta numa Instituição

Financeira Bancária sedeada em Angola,

impossibilitando a transferência de valores

directamente para uma conta no estrangeiro

detida pelo trabalhador, como ocorria até então.

Ainda assim, é importante ressalvar que o Aviso

não refere qualquer tipo de obrigatoriedade do

uso do Kwanza para efectuar o pagamento

desses valores, ficando essa definição no

âmbito da liberdade de estipulação das partes,

conforme as normas actualmente em vigor.
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