
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUTIVO N.º 10/2019 
de 28 de Agosto 

 

ASSUNTO: LOCAÇÕES 
- Alteração da redacção dos pontos 7.3 e 8.2 do Instrutivo 

n.º 08/16 de 08 de Agosto 

 
Considerando a entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2018 da Norma Internacional 
de Relato Financeiro 9 – Instrumentos Financeiros, a qual veio substituir a Norma 

Internacional de Contabilidade 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 
e Mensuração; 

Havendo a necessidade de se proceder à adequação do Instrutivo n.º 08/2016, 
de 08 de Agosto, sobre locações, no que se refere aos pontos 7.3 e 8.2 do 

referido Instrutivo; 
Considerando que o presente Instrutivo não pretende efectuar quaisquer 

interpretações das Normas Internacionais de Contabilidade/Normas 

Internacionais de Relato Financeiro, sendo essas emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB) e desenvolvidas exclusivamente pelo IFRS 

Interpretations Committee;  
No uso da competência que me é conferida pelas disposições conjugadas do 

artigo 21.º e do artigo 51.º, ambos da Lei n.º 16/10 de 15 de Julho – Lei do 
Banco Nacional de Angola, e do artigo 93.º da Lei n.º 12/15 de 17 de Junho – 

Lei de Bases das Instituições Financeiras. 
 

DETERMINO: 

1. Alteração da Redacção 
  

É alterada a redacção dos pontos 7.3 e 8.2 do Instrutivo n.º 08/2016, de 08 de 

Agosto, que passam a ter a seguinte redacção: 
 



 
 

CONTINUAÇÃO DO INSTRUTIVO N.º 10/2019                                                                                    Página 2 de 2 
 

“7. Óptica do Locador – Locações Financeiras 

7.3. As contas a receber decorrentes de operações de locação financeira 
devem ser objecto de análise de imparidade durante a vigência do 

contrato, conforme estabelecido no Instrutivo n.º 08/2019, sobre 
perdas por imparidade para a carteira de crédito. 

 
8. Óptica do Locador – Locações Operacionais 

8.2. Os valores a receber referentes a locações operacionais que se 
encontram registados no balanço devem ser objecto de análise de 

imparidade, conforme estabelecido no Instrutivo n.º 08/2019, sobre 
perdas por imparidade para a carteira de crédito. 

    

2. Disposição Transitória 
 

As Instituições devem estar em conformidade com o disposto no presente 

Instrutivo até 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação. 
 

3. Dúvidas e Omissões 
 

As dúvidas e omissões que resultarem da interpretação do presente Instrutivo 
são esclarecidas pelo Banco Nacional de Angola. 
 

4. Entrada em Vigor 
 

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

PUBLIQUE-SE. 
 

Luanda, 28 de Agosto de 2019. 
 
 
 

                                      O GOVERNADOR 
 
 

                                          JOSÉ DE LIMA MASSANO 


