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Na sequência da Revolução
de 25 de Abril de 1974, em
Portugal, foi assinado, entre
o Governo Português e os 3
Movimentos de Libertação,o
Acordo do Alvor (15/Jan/75),
nos termos do qual “O Estado
Português reafirma, solenemente, o reconhecimento
do direito do povo angolano
à independência”.
O Artigo 5º do Acordo do
A lvo r d i zi a exp re ssa mente:“O Poder passa a ser
exercido, até à proclamação
da independência, pelo AltoComissário e por um Governo
de Transição…”.
E a alínea h) do Artigo 24º
dizia que competia ao
Governo de Transição “definir a política económica,
financeira e monetária e criar
as estruturas necessárias ao
rápido desenvolvimento da
economia de Angola”.
O Governo de Transição
era composto por um Colégio
Presidencial e vários Ministérios e Secretarias de Estado.
Um dos Ministérios era o
Ministério do Planeamento
e Finanças, cujo Ministro
era Saydi Mingas, indicado
pelo MPLA.
Quando o Governo de Transição entrou em funções, para
além de algumas instituições
especiais, havia uma Sucursal
do Banco de Angola (instituição
que, apesar donome, era uma
sociedade constituída e com
sede em Portugal), que tinha
o privilégio da emissão da
moedapara Angola e também
desenvolvia o comércio bancário, e 5 bancos comerciais
com participação de Bancos
portugueses, sendo um inteiramente de capital português
e dois com participação de
bancos não portugueses: o
Banco Inter-Unido, com parte
do capital detido por um
banco americano(First National City Bank of New York –
CityCorp) e o Banco TottaStandard, com participação
do Standard Bankof South
Africa, Ltd detido por capitaissul-africanos e ingleses.
As Companhias de
Seguros eram igualmente
dominadas pelas seguradoras portuguesas.
A regulação e supervisão
dos bancos e das seguradoras
estava a cargo da ICS (Inspecção de Crédito e Seguros
- Art. 26º do Decreto-Lei nº
45 296, de 8 de Outubro de
1963). Após entrada em funções do Governo de Transição, a ICS passou a depender
do Ministério do Planeamento e Finanças.
Processos de
nacionalização
Poucos meses depois do 25
de Abril, em Setembro de
1974, o Governo Português
nacionalizou os 3 bancos
emissores:Banco de Portugal,
Banco Nacional Ultramarino
e o Banco de Angola. Seis
meses mais tarde, em 14 de
Ma rç o d e 1 9 7 5 , d á - s e a
nacionalização dos outros
bancos. E imediatamente
no dia seguinte das companhias de seguros.
Assim surgiu uma situação política particularmente delicada. Como dizia
Tom Killoran, então Cônsul
Geral dos Estados Unidos
da América em Angola, em

14 DE AGOSTO DE 1975 NA HISTÓRIA DA AUTODETERMINAÇÃO DE ANGOLA

Os meandros do processo
que levou à intervenção
nos bancos
A intervenção nos bancos deu-se no dia 14 de Agosto de
1975. À excepção do Banco Comercial de Angola, nenhum
dos outros bancos intervencionados foi nacionalizado.
E, no caso do Banco Inter Unido, antes da liquidação, pagouse a compensação negociada e assim acabou o contencioso
com o CityBank, o que permitiu que mais tarde este fosse
um dos bancos correspondentes do BNA e do BPC. Pouco
depois da intervenção nos bancos, esta passou a ser
mencionada como “Tomada da Banca”
telegrama enviado ao seu
Governo no dia 19/Março/75,
“ … a nacionalização fez do
G ove r n o Po r tugu ê s u m
sócio sénior (cerca de 67%)
da Banca em Angola…”.
O Governo Português
também passou a deter uma
posição forte no capital dascompanhias de seguros a
operar em Angola e, por
arrasto, como as maiores
empresas eram participadas
pelos bancos e pelas seguradoras, também elas passaram a ter uma participação
do Estado Português.
Estando já em funções o
Governo de Transição, ao
qual cabia “definir a política

económica, financeira e
monetária”, fácil é entender
a delicadeza da situação,
tanto mais que faziam parte
desse Governo de Transição
dois Movimentos de Libertação que não tinham no
seu ideário a nacionalização
dos Bancos ou de qualquer
tipo de empresas.
Como era de esperar,as
reacções não se fizeram
esperar.
A primeira reacção foi
do Sindicato dos Empregados Bancários, que emitiu
u m c o m u n i c a d o no dia
19/Março/75, onde consta:
• Exigir que seja imediatamente negociada a trans-

ferência dos interesses do
Governo Português da nossa
banca para o Governo de
Angola;
• Exigir a nomeação
junto dos bancos de administradores-delegados do
Governo de Angola, que
sejam escolhidos sob
proposta da direcção do
sindicato, comissões de
trabalhadores e delegados sindicais.
Ea partir dessa data o Sindicato, muito influenciado
p e l a s o rga n i zaç õ e s d e
extrema esquerda então existentes, procurou de todos os
modos pressionar o Ministério do Planeamento e

Finanças a tomar medidas.
Dois dias depois, em
21/Março/75, foi a vez das
Associações Económicas
emitirem um comunicado,
onde era dito:
i. As decretadas nacionalizações em Portugal
a f e c t a m d i re c t a m e n t e
importantes situações angolanas e, evidentemente, só
estas se ponderam;
ii. Analisando o problema,
assiste-se à repentina transferência do poder colonialista
do grande capital português,
para o domínio de um governo
não angolano;
iii. com esta medida, não
só a banca privada de angola

e suas seguradoras mas
também e praticamente as
grandes empresas dominadas pelo poder colonialista passam a sê-lo agora
pelo governo português.
E propunham as seguintes
medidas:
• Legislar no sentido de que
nenhum estado estrangeiro
detenha posições accionistas
nos bancos angolanos
• Negociar imediatamente
com o Governo Português
de forma a que as acções da
banca angolana sejam tomadas transitoriamente pelo
Estado de Angola, até oportuna regularização entre
todas as partes interessadas.

First National e dirigentes políticos
Pela mesma altura, um representante
do City Corp, que tinha uma participação
no Banco Inter-Unido, declarou o
seguinte: “este banco jamais aceitará
como sócio qualquer governo”. Esta
posição consta do telegrama, já antes
mencionado, que o Cônsul Geral americano enviou ao seu Governo no dia
19/Março/75:“…City Corp coloca a
hipótese de comprar a parte do Banco
Espírito Santo ou então de vender a
sua posição ao Governo Português,
preferencialmente a primeira.”
Perante estas reacções, o Colégio
Presidencial foi obrigado a emitir
um comunicado (dia 23/Março/75),
onde anunciava a deslocação a Angola
de uma delegação portuguesa para
iniciar “as discussões técnicas que
possibilitarão a transferência, para
mãos angolanas, das acções das
empresas nacionalizadas.”A delegação
veio e as negociações tiveram início
no dia 28 de Março, como noticiou
a imprensa no dia 14 de Abril/75.
Após o comunicado do Colégio Presidencial, também houve pronunciamentos públicos de representantes
dos Movimentos de Libertação:
a) Primeiro foi N’gola Kabangu,
Ministro do Interior indicado pela
FNLA, que disse no dia 27/Março/75,
em entrevista que concedeu ao Diário
de Luanda:

“… se esses Bancos… têm interesses
e filiais em Angola, o Governo Português
terá de negociar com o Governo de
Transição os problemas que surgiram
com a nacionalização da banca em
Portugal e que tenham possíveis repercussões no nosso País.”
b) Depois, Lopo do Nascimento,
Membro do Colégio Presidencial indicado pelo MPLA. Em entrevista no dia
21/Abril/75, também no Diário de
Luanda, declarou o seguinte:
“…O que existe é um facto concreto:
o Estado português é accionista minoritário nos Bancos Totta-Standard e
Inter-Unido, maioritário no Banco Comercial e Banco de Crédito Comercial e totalitário no Banco Pinto & Sotto Mayor.…
O que se defende é que tão cedo
quanto seja possível, o Estado português transfira para o Estado angolano
as posições que detém nesses Bancos
e que na prática vai representar um
controlo do Estado na banca do País.”
c) E, Jonas Savimbi, numa entrevista
saída no dia seguinte (Jornal O Comércio - 22/Abril/75) disse que se tinha
oposto à nacionalização da banca em
Portugal porque haviam sido nacionalizados bens angolanos. Na sua
forma peculiar de se exprimir, mais
concretamente disse o seguinte:
“Eu opus-me com prontidão ao
facto da nacionalização da banca em

Portugal, por duas razões: Portugal
ainda não transferiu para Angola os
bens de Angola. Nacionalizam os bens
dos outros.”
O então Secretário Geral do Alto
Comissariado, Gonçalves Ribeiro, diz
no seu livro “A Vertigem da Descolonização”, na página 230:
“A reacção mais violenta às nacionalizações da banca em Portugal, …
surgiu da parte da FNLA acompanhada
da UNITA.
…
A reacção daqueles dois Movimentos
exprimiu-se por uma denúncia formal
das nacionalizações do sistema bancário
português, à revelia do Governo de
Angola, e alargou-se em considerações
de ordem política, enfatizando o cariz
neocolonialista de tais medidas e a
intenção subjacente de preservar ou
reforçar o domínio da economia angolana por parte do Governo Português.
…
A enorme precipitação que rodeou
as medidas adoptadas para levar à
prática a política geral de nacionalizações em Portugal, não terá permitido
aos redactores dos novos textos revolucionários, nem aos políticos que os
determinaram perceber ou sequer adivinhar os reflexos directos, e igualmente
imediatos, que dali resultariam para
os territórios ainda sob administração

portuguesa e, em especial, para Angola.
O imbróglio levou tempo a desfazer
da parte de Portugal, que começou
por explicar quanto os fundamentos
da política de nacionalizações adoptada, passando ao envio de uma missão
a Luanda que estabeleceu variados
contactos na tentativa de esclarecer
e abrir caminho à confusão instalada,
e culminando na elaboração de um
projecto de acordo (cujo desenvolvimento me escapou). Neste ficou
expresso que o Governo Português
reafirmava a natureza exclusivamente
interna das razões que conduziriam
à nacionalização dos bancos comerciais portugueses com sede em Portugal e não pretendeu, de todo, intervir
na orientação e funcionamento do
sistema de crédito de Angola, afirmando-se, por outro lado, que competiria ao Governo de Angola exercer,
conforme entendesse conveniente,
a fiscalização da respectiva actividade
bancária, designando nomeadamente
representantes permanentes junto
dessas instituições.”
E mais adiante, na página 232, Gonçalves Ribeiro afirma:
“Quando em Portugal “disparou”
o 11 de Março, agravaram-se, de forma
notória, os níveis de crispação entre
os três Movimentos …”.
* Embaixador
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Programa
Económico
de Angola

Banco Ultramarino em Luanda

Em 11 de Maio de 1975,Vasco
Vieira de Almeida, Ministro da
Economia do Governo de Transição indicado por Portugal,
apresentou publicamente um
“Programa Económico de
Angola”. Como não era possível
ignorar o sistema financeiro,
até porque no próprio Acordo
de Alvor havia compromissos
nesta área tão importantes
para o futuro de Angola, do
referido Programa Económico
constava o seguinte:
a) Transformar o Banco de
Angola num banco exclusivamente comercial detido
pelo Estado;
b) Tomada pelo Estado de
pelo menos 51% do capital de
todos os bancos;
c ) O b r i ga t o r i e d a d e d e
existência em mãos de nacionais de 70% do capital dos
bancos incluindo a participação do Estado;
d) Conclusão das negociações com o Governo Português
da transferência para o Estado
de Angola da propriedade do
capital dos bancos angolanos
pertencentes ao sector nacionalizado.
A “tomada pelo Estado de
pelo menos 51% do capital de
todos os bancos” não estava
em linha com as posições defendidas por dois dos Movimentos
de Libertação. Mas Vasco Vieira
de Almeida afirmou, na apresentação, que o “governo tomou
a decisão”:
“De resto eu devo ainda dizer
no que diz respeito à banca
que uma das razões porque se
entende também a necessidade
desse controle não está apenas
relacionada com o crédito. Está
relacionada com uma política
de independência económica

que não pode deixar de partir
do controle dos aspectos monetários. E é nesse sentido que
o Governo tomou a decisão em
primeiro lugar de vir a criar
uma moeda nacional …”
E, em entrevista, 20 anos
mais tarde, que concedeu ao
Jornal de Notícias, declarou:
“Eu tinha um plano económico para a recuperação de
Angola, foi exposto publicamente, tinha o acordo de princípio dos três movimentos”.
E Vieira de Almeida, pouco
tempo depois, escreveu uma
carta aos três movimentos de
Libertação em que dizia que o
Programa, embora aprovado
pelo Governo e pelos três movimentos, foi boicotado a vários
níveis dentro do Governo de
Transição.
O Cônsul Americano, Tom
Killoran, em telegrama do dia
12/Maio/75 referia a conferência
de imprensa da véspera, em
que Vieira de Almeida apresentou o Programa e, depois
de destacar o facto de o mesmo
prever que “51% do capital dos
Bancos ficariam na mão do
Estado”, dizia que, embora o
Programa tivesse sido “largamente da autoria do Ministro
Vasco Vieira de Almeida, o MPLA
reinvindica o facto de ter tido
um papel preponderante contribuindo com ideias para a
sua elaboração”, o que, remata
Killoran, “seria muito provavelmente verdade”.
E num outro telegrama, do
dia 9/Julho/75, em que o Cônsul
Americano aborda a carta que
Vieira de Almeida endereçou
aos três Movimentos de Libertação, e depois de fazer referência à parte em que este
escreveu que o Programa mere-

É evidente que Vieira
de Almeida não
mentiu e que a FNLA
e a UNITA aprovaram
o Programa,
talvez pela pouca
importância que
era dada às decisões
do Governo de
Transição, já que
todos estavam mais
preocupados com
a tomada do poder.
Mas, claro, não
haviam alterado
a sua posição
sobre a matéria
cera a aprovação de todos, dizia
que “aparentemente não foi
bem assim, porque havia notícias de que ambos os presidentes, da FNLA e da UNITA,
não estavam nada de acordo
com aquilo que consideravam
um forte pendor de esquerda
do Programa”. E, para reforçar
essa ideia, referia que, na Conferência de imprensa “Vasco
Vieira de Almeida apenas
estava acompanhado de representantes do MPLA.”
É evidente que Vieira de
Almeida não mentiu e que a
FNLA e a UNITA aprovaram o
Programa, talvez pela pouca
importância que era dada às

decisões do Governo de Transição, já que todos estavam
m a i s p r e o c u pa d o s co m a
tomada do poder. Mas, claro,
não haviam alterado a sua posição sobre a matéria.
Para melhor perceber, ajuda
analisar o que na altura o Cônsul
Americano relatava periodicamente ao seu Governo. Pelo
facto do City Corp deter uma
participação no Banco Inter
Unido, Tom Killoran estava bem
informado do que se passava,
não só via a administração do
Banco Inter Unido, que lhe relatava o resultado das reuniões
que mantinha com as administrações dos outros bancos,
como mantinha contactos frequentes com o Alto Comissário
e com pessoas ligadas aos Movimentos de Libertação e ao
Governo de Transição para
saber que decisões estavam a
ser tomadas sobre os Bancos,
em particular sobre o Banco
Inter Unido.
Vejamos:
• Segundo telegrama do
dia 28/Abril/75, os representantes da UNITA e da FNLA na
Comissão criada para negociar
com a parte portuguesa “acusaram os representantes do
MPLA de pretenderem alterar
o quadro político de base e,
assim, apelaram para o Colégio
Presidencial no sentido deste
reiterar que a Comissão só
tinha mandato para discutir
questões técnicas.”
E qual era o “quadro político
de base” a que se referiam?
• Em telegrama anterior,
datado de 18 de Abril, o Cônsul
a m e r i c a n o r e l a ta v a q u e ,
“segundo fontes dos Bancos”,
teria havido um acordo que
“estipulava que, até que o

assunto da nacionalização dos
bancos estivesse resolvido,
e ra m t ra n s f e r i d a s pa ra o
Governo angolano as acções
e o controlo accionista dos
bancos angolanos”.
E acrescentava:
“Os proprietários dos bancos
consideram isto como uma
vitória assinalável, porque
receiam menos as acções do
Governo local do que as interferências de Portugal.
Embora o Ministério das
Finanças e a Inspecção Bancária
(ICS) sejam dominados pelo
MPLA, a transferência da questão da nacionalização dos Bancos do Conselho de Ministros
para o Colégio Presidencial
coartou a liberdade de acção
do Ministério das Finanças e a
sua capacidade para interferir
na gestão dos Bancos.
…
Embora os 3 Movimentos
estejam satisfeitos com o facto
de o Governo angolano ter passado a ser o fiel depositário das
acções e passar a deter o controlo
do sistema bancário até uma
decisão final, a FNLA e a UNITA
mantêm a sua posição de que
deve ser a título provisório…”.
Ou seja, terá havido um
acordo para as acções e o controlo accionista passarem para
Angola e ser o Colégio Presidencial, e não o Conselho de
Ministros a dirigir o processo,
mas o Governo de Angola ficaria
apenas como fiel depositário
das acções detidas pelo Estado
Português, até que houvesse
uma decisão final quanto ao
destino a dar-lhes, o que chocava
com o que constava do Programa
Económico. Neste era defendida
uma forte participação do
Estado, com o controle maio-

ritário do capital não só no sistema financeiro, como também
na exploração dos recursos
naturais e de algumas indústrias
de base, como a siderurgia e a
refinação de petróleo.
E é relevante notar que, pela
leitura do mesmo telegrama,
se constata que os representantes nomeados pela UNITA
e pela FNLA para a Comissão
que estava a negociar o futuro
das acções detidas pelo Estado
Português (três de cada Movimento) eram pessoas ligadas
às administrações dos Bancos
(“allbankers”, no original em
inglês), ou seja, pessoas que,
na verdade, estavam a defender
os interesses dos anteriores
donos dos bancos nacionalizados por Portugal.
Com estas posições, que
chocavam com aquilo que o
MPLA e a própria parte portuguesa defendiam, e com a situação política, quer em Portugal,
quer em Angola estava cada
vez mais complicada, ficando
as questões económicas relegadas para segundo plano, é
evidente que nada avançou.
No que respeita ao Programa
Económico, foi o próprio Vieira
de Almeida, na já referida carta
de Julho de 1975, a dizer que
“o Programa foi boicotado a
vários níveis dentro do Governo
de Transição”. E as negociações
com a delegação portuguesa,
para a “transferência para
mãos angolanas” das acções
na posse do Estado Português,
também resultaram em nada.
Por conseguinte, a situação
resultante das nacionalizações
decretadas pelo Governo Português manteve-se e os Bancos continuaram com as
mesmas administrações.
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O impacto do 25 de Abril
na economia e nos bancos
Havia várias formações políticas
em luta, quer em Portugal quer
em Angola. Os confrontos entre
militares do MPLA e da FNLA
haviam iniciado em Março e,
com mais ou menos intensidade,
praticamente não pararam nos
meses seguintes, tendo-se intensificado fortemente a partir de
Junho, provocando a rápida
deterioração da situação económica e a falência da maioria
das empresas.
A situação foi agravada pelo
facto de Angola ser uma colónia
em que todo o poder e controlo
administrativo e económico estavam nas mãos de pessoas que
cedo começaram a pensar em ir
embora. E quando essas pessoas,
face à insegurança e incerteza
quanto ao futuro, iniciaram o
abandono em massa, assistiu-se
à paralisação quase total do sector
produtivo, com forte impacto na
situação dos Bancos:
a) Queda vertiginosa dos
depósitos bancários
b) Subida em flecha do crédito
mal parado
c) Transferências ilícitas de
capitais via bancos
d) Fuga dos quadros
e) Encerramento de agências.
As administrações dos Bancos nem sempre tomavam as
medidas mais adequadas à
situação, até porque muitos
dos que delas faziam parte,
também a prepararem-se para
irem embora, estavam mais
preocupados em mandar capitais para o exterior em benefício
dos accionistas ou de empresas
dos seus países de origem.
O Director Geral do Banco
de Angola passou a ser recebido
semanalmente no Ministério
do Planeamento e Finanças e
relatava as preocupações com
a situação dos Bancos: em meados de Julho informou que a
maioria estava em quase falência, havendo um já tecnicamente
falido, e que o Banco de Angola
(que, na qualidade de Banco
emissor, tinha a função de “finan-

ciador de última instância”), já
não estava em posição de conceder mais empréstimos para
fazerem face à falta de liquidez.
O Ministério também recebia
relatórios elaborados por quadros dos bancos ligados ao
MPLA, que davam notícia dos
graves problemas vividos em
cada instituição e denunciavam
a concessão de crédito a pessoas
e empresas que apenas queriam era levar notas para fora
ou adquirir bens de equipamento no mercado local para
enviar para o exterior, bem
como adquirir divisas e realizar
transferências à margem da
regulamentação vigente.
E como a situação se agravava a cada dia que passava,
em meados de Julho foi realizado, no Ministério do Planeamento e Finanças, um
encontro com todos os bancos,
onde estes, com o Director
Geral do Banco de Angola, pediram que o Ministério tomasse
medidas para os apoiar pois
estavam sem liquidez.
E, claro, nenhum manifestou
a vontade dos accionistas injectarem capital. Estavam a pensar
apenas em mais empréstimos
do Banco de Angola.
Para piorar a situação, com
o recrudescimento da guerra,
foi-se assistindo à gradual balcanização do país, e em algumas
zonas as agências dos Bancos
deixaram de obedecer às directivas do Ministério do Planeamento e Finanças. Por outro
lado, tinham aumentado as
filas à porta dos bancos, com
milhares de clientes a pretenderem levantar o máximo em
notas para levarem para fora
e as denúncias da saída ilegal
de fundos através dos bancos
também aumentaram.
Por conseguinte, em meados de Julho deixou de haver
dúvidas de que era necessária
e urgente uma intervenção
nos Bancos, que estavam sem
liquidez e a ficar esvaziados

de pessoal, pois as seguintes
medidas que foram sendo
tomadas até aí não se haviam
mostrado suficientes:
•Limitação do levantamento
de notas nos bancos e controlo
de saída de notas de banco para
fora de Angola
• Fixação do limite máximo
de 5 mil escudos para quem
viajava para o exterior
• Maior controlo para limitar
a saída de divisas, com a nomeação, para cada Banco, de um
delegado da Inspecção de Crédito e Seguros que tinha de
autorizar as transferências.
Medidas essas que, a par de
outras ao nível da Alfândegas
(proibição de saída de viaturas
novas e maior rigor no controlo
das mercadorias para evitar
saída de bens essenciais e de
equipamentos), aumentaram
os protestos e animosidade dos
que queriam sair do país.
Receios atrasam
intervenções
Como dito, ao nível do Ministério
do Planeamento e Finanças, a
partir de meados de Julho de
1975 já não restavam dúvidas
de que era preciso e urgente
uma intervenção nos Bancos
para tentar evitar o descalabro
total do sistema financeiro. E o
ideal teria sido que, logo em
Maio/Junho, tivessem sido
implementadas as medidas previstas no Programa Económico,
ou, pelo menos, que o Estado
português tivesse entregado
as acções, o que teria permitido
a nomeação de novas administrações para os Bancos, com
pessoas mais engajadas na
defesa dos interesses de Angola.
Porém, vivia-se um momento
muito difícil e havia fortes condicionalismos que levaram ao
adiamento, tendo-se perdido
dias preciosos em que muito
poderia ter sido feito para impedir a derrocada dos Bancos.
E que condicionalismos
eram esses?

Antigo ministro da Economia, Vasco Vieira de Almeida
A n te s d e m a i s , co m o é
sabido, em Julho de 1975 dáse a intensificação dos combates, em especial em Luanda
( a co n h e c i d a “ bata l h a d e
Luanda”).Azona que circundava
o Palácio, onde se situava o
edifício do Ministério, estava
constantemente pejada de pessoas, pelas mais variadas razões
– uns, principalmente cidadãos
portugueses, para se manifestarem perante o Alto Comissário
ou a solicitarem ajuda ou protestando contra medidas (ou
falta de medidas) que na sua
óptica não deviam (deviam)
ser tomadas; outros, indivíduos
afectos ou mesmo militares da
FNLA e da UNITA, para se acolherem sob a protecção das
forças armadas portuguesas
e serem evacuados para as
regiões de origem.
Embora o MPLA tivesse saído
vitorioso, face à situação confusa
em Portugal (o célebre “verão
quente”, com a intensificação
da luta política, que quase descambou em guerra civil), havia
receio de qual pudesse ser a
reacção das autoridades portuguesas, até porque eram
muito pressionadas pelos que
pretendiam sair e levar os seus
haveres, acusando o Ministério
do Planeamento e Finanças, e
por conseguinte o MPLA, de
criar dificuldades.
Para se perceber até que
ponto era incerto o rumo político
em Portugal, atente-se no que

escreveu Gonçalves Ribeiro, na
obra já citada, a páginas 325”:
“Em Angola, a Comissão
Coordenadora do MFA demitira-se em bloco, nos finais de
Julho, por não se “descobrir”
o rumo que Portugal entendia
adequado à fase derradeira do
processo de descolonização”.
Também Vieira de Almeida,
na entrevista ao Jornal de Notícias, disse que em Julho de
1975 foi a Lisboa participar “…
numa reunião duma coisa que
se chamava o Conselho dos
20. Essa reunião foi absolutamente inconclusiva, porque
não era possível … obter um
consenso mínimo entre as forças políticas.“
E nos dias 26 e 27 de Julho
deram-se os gravíssimos incidentes que culminaram com
o ataque de tropas portuguesas à Delegação do MPLA, na
Vila Alice.
A nível internacional, por
outro lado, com a supremacia
militar do MPLA, assiste-se ao
gradual maior envolvimento
dos EUA e da África do Sul, e em
18/Julho/75,o presidente Ford
dos Estados Unidos da América
aprova a operação IAFEATURE
- uma operação secreta, que
veio a ser montada de 3 a 9 de
Agosto, que visava apoiar, com
dinheiro, armas e mercenários,
a FNLA e a UNITA contra o MPLA
– ver página 73 do livro “O Fracasso da Operação Savannah
(Angola – 1975)”. Ver também

páginas 588 a 590 do livro “…
da descolonização – Do protonacionalismo ao pós-colonialismo”, de Pezarat Correia.
Com tal apoio, poucos dias
volvidos (no dia 25/Julho/75)
Holden Roberto, falando em
Kinshasa,declarou guerra total
ao MPLA, tendo Agostinho Neto,
no dia seguinte, respondido
com um apelo à mobilização
popular - a célebre “resistência
popular generalizada”.
Terminada a montagem da
operação IAFEATURE,logo no
dia 9 de Agosto as tropas da
África do Sul entram em Angola
e ocupam as barragens do
Calueque e do Ruacaná.
Perante estes desenvolvimentos , qualquer acção em
relação à banca tinha que ser
muito bem ponderada. E Agostinho Neto, quando se lhe
explicou a necessidade da
intervenção com a substituição
dos gestores dos Bancos, foi
muito cauteloso e disse que
teria de haver garantias de que
as autoridades portuguesas
não interfeririam.
Ora,o Alto Comissário de
então, que só saiu em 4 de
Agosto, não era propriamente
uma pessoa que simpatizasse
com o MPLA. E sabia-se que o
Governo Português (face a um
Governo de Transição desfalcado
com a saída dos membros indicados pela FNLA e pela UNITA)
estava a ponderar suspender o
Acordo do Alvor (o que veio a
suceder, de facto, no dia 22 de
Agosto, com a publicação do
Decreto-Lei nº 458/A-75).
Porém, o Alto Comissário
que veio a seguir, posto a par
da situação grave dos Bancos,
rapidamente percebeu a necessidade da intervenção e, embora
interino no lugar, não se opôs
à intervenção.
Também Manuel Resende
de Oliveira, Ministro da Economia em exercício há apenas
dois ou três dias, indicado
pelo Governo Português, posto
ao corrente da situação, acedeu a assinar o despacho que
determinava a intervenção
nos Bancos, o que dava mais
força ao diploma.
Assim, Agostinho Neto acabou por dar luz verde, mas já
nas vésperas da intervenção,
marcada para o dia 14 de Agosto.
DR

A Revolução dos Cravos em 1974 em Portugal criou um clima de insegurança em Angola potenciando a rápida deterioração da situação económica e a falência da maioria das empresas
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Em que consistia a intervenção ...
Falou-se muito e ainda há
quem esteja convencido de
que houve uma nacionalização
dos bancos, o que não corresponde à verdade. Vejamos.
Como já analisado, em consequência da nacionalização
dos bancos em Portugal, o
Estado português já havia
nacionalizado uma parte substancial do capital privado existente nos bancos em Angola
(no caso do Banco Pinto & Sotto
Mayor tinha nacionalizado
mesmo 100%), pelo que não
tinha cabimento o Governo de
Transição proceder a uma
nacionalização, tanto mais que
o Governo português já aceitara
negociar a transferência das
acções que detinhapara o
Governo de Angola, processo
não concluído mais por desentendimento entre os 3 movimentos de libertação.
A não ser que se tratasse de
nacionalizar a parte restante
do capital dos bancos, que era
detida por dois bancos não portugueses e algumas empresas
e pessoas residentes em Angola.
Mas nunca a nacionalização
de todo ou parte do capital foi,
sequer, considerada uma hipótese e muito menos nas semanas que antecederam o 14 de
Agosto, quando o país estava
a ser retalhado e o MPLA atacado por todos os lados, com
o cônsul geral americano a
incomodar toda a gente por
causa da participação do CityCorp no Banco Inter-Unido.
Seria insensato tocar nos interesses americanos e ingleses,
até porque um dos receios era
que fossem congeladas as contas junto dos correspondentes,
o que mesmo assim veio a suceder com as contas junto dos
bancos americanos (como
consta do 1º relatório sobre a
situação económica, com data
de 1 de Dezembro de 1975: “O

Naquela altura,
a posição do MPLA,
no fundo, estava
contida no Programa
Económico de
Angola, onde estava
definida uma política
que reservava um
forte papel ao Estado,
que deveria ficar
com 51% do capital
dos bancos
facto de termos passado a gerir
bancos não portugueses criounos dificuldades, sobretudo
com os americanos, que congelaram os nossos haveres nos
seus bancos”.
É bom atentar nas declarações de Lopo do Nascimento, no Diário de Luanda
de 21/Abril/1975:
“Nenhum membro do
Governo nem nenhum movimento de libertação falou em
nacionalizar a banca. O que
existe é um facto concreto: o
Estado português é accionista
minoritário nos bancos TottaStandard e Inter-Unido, maioritário no Banco Comercial e
no Banco de Crédito Comercial
e totalitário no Banco Pinto &
Sotto Mayor. Ora, a nacionalização aqui implicava a tomada
da posição portuguesa e as
posições dos outros accionistas,
o que ninguém, que eu saiba,
já defendeu.”
Naquela altura, a posição do
MPLA, no fundo, estava contida
no Programa Económico de
Angola, onde estava definida
uma política que reservava um

forte papel ao Estado, que deveria
ficar com 51% do capital dos
bancos. Com esta participação, ficavam salvaguardadas
as acções dos bancos não
portugueses – CityCorp e Standard Bank, o que também
era relevante.
Uma participação de 51%
não era, de modo algum, uma
nacionalização, como bem
explicou Vieira de Almeida
quando apresentou o programa:
“Normalmente, a tomada
de 51% não é considerada
nacionalização. Há aí uma
ligeira confusão – nacionalização é a tomada integral das
empresas; é a transferência …
da totalidade das empresas
para o sector público. … É um
conceito inteiramente diferente
do controle do capital dessas
empresas com o fim de as integrar dentro de um esquema
de orientação estabelecido
pelo Governo.”
Mas mesmo a tomada de
51% do capital não foi considerada porque, mais coisa
menos coisa, seria tomar as
acções detidas pelo Governo
português e, como antes explicado, não tinha lógica.
Também foi posta de parte
a possibilidade de prosseguir
as negociações com o Estado
português - não só seria muito
improvável que o Governo português estivesse em condições
de negociar, face à situação política conturbada que na altura
se vivia em Portugal, e muito
menos que aceitasse negociar
apenas com o MPLA, como, por
outro lado, a situação dos bancos
era tão grave que não havia
tempo para negociações.
Por conseguinte, o que se procurava era uma medida de emergência, transitória, que permitisse
o imediato controlo da gestão
dos bancos para evitar o pior
para o país, até que houvesse

condições para avançar com as
negociações interrompidas e
encontrar outra solução.
Então, a conclusão foi que
se deveria suspender os órgãos
sociais dos bancos, colocando
nas administrações pessoas
que merecessem a confiança
do ministério. Só assim haveria
a garantia de que as directivas
por ele emanadas seriam aplicadas, especialmente no que
respeitava ao apertado controlo
que se impunha de transferências de capitais para o exterior,
para evitar o esgotamento das
poucas reservas em moeda
estrangeira ainda existentes.
Por outro lado, com a saída em
massa dos portugueses, cor-

ria-se o risco de, em poucos
dias, os bancos ficarem sem
quadros de direcção, incluindo
os próprios administradores,
sendo depois mais difícil tomar
as rédeas da gestão.
E assim aconteceu: a intervenção do 14 de Agosto consistiu em suspender os órgãos
sociais, nomeando-se uma
comissão de gestão para substituir a administração de cada
banco. E foi ainda decidido
que seria criada uma comissão para coordenar e controlar a actividade das comissões
de gestão.
Estas medidas tinham respaldo nos poderes do Governo
de Transição, nos termos do

Acordo do Alvor, e também
estavam, de certo modo, em
linha com o que já havia sido
discutido com a delegação
portuguesa – ver livro “A Vertigem da Descolonização”, de
Gonçalves Ribeiro, já citado,
quando refere as negociações
com a delegação portuguesa,
que terão culminado “na elaboração de um projecto de
a co rd o …” e m q u e “f i co u
expresso que … competiria
ao Governo de Angola exercer,
conforme entendesse conveniente, a fiscalização da respectiva actividade bancária,
designando nomeadamente
representantes permanentes
junto dessas instituições.”
DR
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A razão por detrás da escolha do 14 de Agosto
Com a substituição das administrações, havia uma série de
procedimentos a levar a cabo,
em que relevava a comunicação
das alterações aos bancos correspondentes e dos nomes das
pessoas que passariam a ter
poderes de movimentar as contas, e consequente cancelamento das assinaturas e dos
códigos (chaves telegráficas)
em vigor e a sua substituição
por novos.
Por outro lado, havia que
garantir, após a nomeação de
novos gestores, que estes tivessem tempo de criar as condições
para os bancos não terem de
encerrar ao público.
Com a situação muito tensa
que então se vivia e as longas
filas de clientes que se registava
todos os dias, se os Bancos não
abrissem um dia que fosse corria-se o risco de distúrbios e
pressão para intervenção das
autoridades portuguesas.
Foi então deliberado esco-

lher o dia 14 de Agosto, que
calhava numa quinta feira e
era véspera de um feriado.
Assim, havia 3 dias para as
comissões de gestão se instalarem e prepararem as condições para na segunda feira
seguinte as agências dos bancos
abrirem ao público.
O processo foi desenvolvido
em total sigilo, sendo do conhecimento de muito poucos o tipo
de intervenção decidido e a data
em que ocorreria. Para além do
presidente do MPLA e do membro do MPLA no Colégio Presidencial, Lopo do Nascimento,
e de 3 pessoas a nível do Ministério do Planeamento e Finanças
(o ministro Saydi Mingas, a
jurista, Antonieta Coelho e eu
próprio, que na altura estava a
exercer o cargo de director geral
de Crédito e Seguros), talvez
mais umas 2 ou 3 pessoas, da
cúpula do MPLA, estivessem a
par do que estava ser preparado.
Porém, a partir de certa

altura, não era mais possível
manter o segredo a um nível
tão restrito e, então, já quase
em cima do dia 14 de Agosto,
obtida a anuência do alto comissário e a luz verde do Presidente
Agostinho Neto:
• Foram envolvidas as estruturas do MPLA para mobilização
dos empregados bancários
militantes e simpatizantes, a
fim de estarem preparados e
ajudarem no que lhes fosse
pedido (embora houvesse contactos já desde os primeiros
dias de Julho, estes tiveram
por objectivo apenas conhecer
e enquadrar os trabalhadores
que poderiam vir a assumir
responsabilidades, face à saída
de quadros bancários a que se
estava a assistir);
• Foi solicitado ao CPA (Corpo
de Polícia de Angola) que preparasse as condições para
garantir a segurança das instalações dos bancos, tarefa que
ficou a cargo do 2º comandante,

Armindo do Espírito Santo.
Mesmo assim, conseguiuse que o segredo não fosse quebrado, o que foi importante,
pois, ao contrário, poderia terse assistido a uma corrida
desenfreada à transferência
de capitais para o exterior e ao
roubo/destruição de arquivos.
O DIA “D”
Como escreveu João Abel, na
alocução que fez nas comemorações do dia 14 de Agosto
de 1979, alusivas ao 4º aniversário da intervenção, um dos
quadros bancários que mais
foram envolvidos neste processo e que anos depois chegou
a ser vice-governador do BNA:
“ Lo go p e l a m a n h ã , e ra
grande a azáfama no Ministério
do Planeamento e Finanças. A
meio da manhã, os representantes dos 5 bancos comerciais
são convocados para uma reunião a realizar nesse mesmo
dia, às 16 horas….Ainda de

manhã, telefonicamente, são
convocados para estarem no
ministério … os camaradas
que iriam ter uma das importantes atribuições desse dia
– os delegados do Ministério
do Planeamento e Finanças,
junto de cada banco. Muitos
deles desconheciam a razão
da convocatória, por não
terem o mínimo conhecimento
do processo que se estava a
desencadear.”
O primeiro passo era, na
verdade, credenciar um representante do Ministério do Planeamento e Finanças para cada
banco, dando-lhe poderes para
receber os poderes da respectiva administração, nos termos
do Despacho nº 80/75, assinado
nesse mesmo dia pelo membro
do Colégio Presidencial, Lopo
do Nascimento, pelo ministro
do Planeamento e Finanças,
Saydi Mingas, e pelo ministro
da Economia em exercício,
Resende de Oliveira. Os 5 repre-

sentantes escolhidos, dos quais
dois eram quadros bancários,
foram recebidos no ministério
cerca das 15h30 e acertou-se
os últimos pormenores.
Só depois, cerca das 16h00,
foram recebidos os representantes dos 5 bancos intervencionados, a quem foi lido o
Despacho 80/75. A surpresa foi
total, o que mostra que o segredo
foi bem guardado - estavam convencidos de que tinham sido
chamados para uma reunião em
que lhes seria comunicada a
decisão do ministério relativamente ao pedido de apoio que
haviam formulado pouco tempo
antes por estarem sem liquidez.
Cerca das 17h00, saíram para
dar cumprimento ao despacho,
cada um acompanhado do respectivo representante do ministério e, por volta das 19h00, estava
concluída a passagem dos poderes de gestão e, assim, concluída
a primeira fase da intervenção
em todos os bancos.
DR

O antigo ministro do Planeamento e Finanças, Saydi Mingas, teve um papel fundamental no aturado e complicado processo de intervenção na banca que teve início no dia 14 de Agosto de 1975
DR

O trabalhador bancário
Os trabalhadores bancários
assumiram um papel muito
importante nessa tarde do dia
14 de Agosto e nos dias seguintes. Quando os representantes
do ministério chegaram para
formalizar a passagem dos
poderes de gestão, foram recebidos pelos membros dos comités de acção do MPLA e das
comissões de trabalhadores
do respectivo banco, que horas
antes, de acordo com as orientações traçadas pelo ministério, já haviam iniciado a
tarefa de recolha das chaves
dos cofres e dos telex e montado segurança nos arquivos
para evitar destruição/roubo
de documentos.
Os trabalhadores dos bancos
foram incansáveis – organizaram-se em turnos e ocuparam
as instalações, de forma permanente, a partir da tarde

desse dia e nos dias seguintes,
até tudo estar normalizado.
Não só protegeram as instalações dos bancos como, naqueles primeiros dias, deram todo
o apoio às comissões de gestão
nomeadas, desenvolvendo
todos os esforços para que na
2ª feira as agências abrissem
ao público, o que de facto veio
a acontecer.
Não houve notícias de desacatos nem sequer de atitudes
menos correctas, tendo sido os
administradores destituídos
tratados com a máxima deferência. Da parte do ministério,
houve mesmo o cuidado de
convidar e integrar nas comissões
de gestão alguns dos antigos
administradores e directores,
o que demonstra as cautelas
havidas para garantir o normal
funcionamento dos bancos com
uma gestão profissional.

Trabalhadores bancários assumiram um papel muito importante na época no processo de formalização da passagem de poderes
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Dois dias depois, 16 de Agosto,
sábado, foram criadas as
comissões de gestão e nomeados os seus membros que
substituíram os elencos directivos suspensos das instituições
bancárias intervencionadas
(Despacho nº 81/75).
E no dia 4 deSetembro, pelo
Despacho nº 105/75,foram
nomeados os membros da
CCAB, criada pelo Despacho nº
80/75, comissão à qual passou
a competir:
“Superintender na gestão
das instituições bancárias em
Angola de forma a imprimir
uma linha de actuação comum
às diversas instituições de crédito, através da definição de
orientações gerais que as respectivas comissões de gestão
deverão concretizar.”
Dada a urgência e o sigilo
exigido, e como o Governo de
Transição já não reunia há algum
tempo em razão da saída dos
ministros da FNLA e da UNITA,
e como estava em funções um
alto comissário interino, ficou
acordado que a suspensão dos
órgãos sociais dos 5 bancos
seria por despacho, diploma,
como é sabido, sem a necessária
força legal. O mesmo sucedeu
com a nomeação dos membros
das comissões de gestão e, mais
tarde, da CCAB.
Algumas semanas depois, o
então novo alto comissário assinou o Decreto-Lei nº 129/75, de
1 de Outubro, que revogou aqueles despachos e colocou as
coisas nos devidos termos legais.
E a propósito de leis e legalidade, há duas questões que
mostram desatenção, face à
confusão e tensão vividas
naqueles dias:
a) O Banco Pinto & Sotto
Mayor era constituído em Portugal e só tinha uma sucursal
em Luanda, dirigida por um
representante da administração.
A ssim, nunca poderia um
diploma legal do Governo de
Angola, qualquer que fosse a
sua força, suspender os seus
órgãos sociais, que estavam
em Lisboa. Deste modo compreende-se que o único problema sério que surgiu na
passagem dos poderes de gestão para o representante do
ministério do Planeamento e

Novos membros nas
comissões de gestão

Finanças surgiu, exactamente,
na sucursal deste banco, pois
o director-geral, e com razão,
dizia que o despacho não se
aplicava pelo facto de os órgãos

sociais estarem em Lisboa;
b) Como já referido, após a
saída dos membros da FNLA e
da UNITA do Governo de Transição, Portugal começou a pon-

derar suspender o Acordo do
Alvor e tal acabou por acontecer
no dia 22 de Agosto. Mas antes,
no dia 14 de Agosto, havia sido
publicado já oDecreto nº 104/75,

pelo qual o alto comissário assumiu as funções “que competem
ao Colégio Presidencial” e determinava que os ministros e secretários de Estado deviam “limitar
as suas portarias e despachos ao
mínimo indispensável para a solução de assuntos correntes de
extrema urgência”. Isto, portanto,
no próprio dia da intervenção –
ou seja, nenhum dos membros
do Governo de Transição que assinaram o Despacho nº 80/75 tinha
naquela altura poderes para tomar
a medida, que não se enquadrava
de modo algum nos “assuntos
correntes”. Era apenas, isso sim,
de “extrema urgência”.
“O banco já tinha
um preto”
Face ao que está antes explicado,
fácil é depreender que se corria
o risco de chegarmos à data da
independência com o sistema
bancário totalmente destruído,
sem trabalhadores qualificados
(quadros de direcção e não só)
e sem quaisquer reservas em
moeda estrangeira.
A questão dos trabalhadores qualificados, em que muitas pessoas provavelmente
nunca pensaram, era muito
séria. Num relatório de 1976,
no capítulo sobre “Meios de
Pagamento” está dito:“Esta
situação deve-se à falta de
quadros qualificados (80% do
actual pessoal é gente jovem
na profissão”).
Até então, era muito difícil
a um angolano ser admitido
nos quadros dos bancos, e
quando conseguiam era para
funções menores. Atente-se no
que disse Lopo do Nascimento,
na entrevista concedida ao Diário de Luanda, em 21 de Abril
de 1975, já aqui mencionada:
“Toda a gente sabe que bancos e seguros estão englobados
nos sectores que constituem a
aristocracia trabalhadora e, por
isso, dificultando o ingresso de
angolanos, brancos ou não brancos. E, se nos bancos houve uma
certa abertura depois do 25 de
Abril, nos seguros a situação é
a mesma. Não é preciso ser
demagogo, basta ir lá ver, e eu
próprio tenho experiência pessoal do facto, pois em 1968,
quando saí da cadeia e quis ir
para o Banco Pinto & Sotto

Mayor, a resposta de um director foi a de que o banco já tinha
um preto”.
Daí o receio que havia de
poder acontecer algo de desastroso e inédito, que era os
bancos, com a saída em massa
dos portugueses, em poucos
dias ficarem esvaziados de
trabalhadores, incluindo quadros de direcção e os próprios
administradores, sendo depois
muito mais difícil tomar as
rédeas da gestão.
E a questão das reservas em
divisas também era preocupante – além da fuga diária de
divisas a que se assistia, havia
o perigo, caso não se tomasse
cautelas adequadas, de as contas serem todas congeladas,
como sucedeu com as contas
nos bancos americanos.
Por conseguinte, se não se
tivesse levado a cabo a intervenção naquela altura e procedido à nomeação de pessoas
de confiança para a gestão dos
bancos, as dificuldades económicas nos primeiros anos de
independência teriam sido
muito maiores.
Daqui se pode inferir a
extrema importância que teve
esta medida para o futuro do
país, sob todos os pontos de
vista, tendo o seu objectivo
sido evitar a total falência do
sistema bancário:
• Conseguiu-se preservar
um mínimo de estruturas a funcionar que permitiram erguer
o sistema financeiro do pós
independência.
• Garantiu-se reservas em
moeda externa que foram vitais
para o país no primeiro ano de
independência, principalmente
se tivermos presente que:
• A CABGOC, subsidiária de
uma empresa americana e que
explorava os blocos de petróleo
em Cabinda, suspendeu a sua
actividade durante vários meses
(as exportações de petróleo
tinham representado 51% do
total das exportações em 1974,
cabendo à CABGOC a maior
fatia, mais de 80%).
• As colheitas de café de
1974 e 1975, 2ª fonte de divisas
(em 1974, representavam 20%
do total), em grande parte,
saíram ilegalmente pelas fronteiras terrestres.

O gesto solidário de Moçambique
Dizer que se garantiu reservas
em divisas que foram vitais
para o país e não mencionar a
ajuda de Moçambique não seria
correcto. Explico:
Após os haveres de Angola
em contas nos bancos americanos terem sido congelados,
e face à incerteza quanto ao
rumo político em Portugal, um
dado dia, numa reunião nas
instalações do Ministério do
Planeamento e Finanças, dirigida por Lopo do Nascimento,
um dos presentes alertou para
o risco de serem congelados
também os haveres existentes
em bancos de outros países,
o que nos deixaria numa situação ainda mais grave do que
aquela em que já estávamos.
Seguiu-se uma breve reflexão
sobre o tema e então foi aventada a hipótese de abordar-se
o Governo de Moçambique, que
já estava independente desde
Junho, para se analisar a possibilidade de colocar as nossas
divisas em contas tituladas

pelo Banco de Moçambique.
A ideia foi bem acolhida e decidiu-se estudar o assunto, tendo
sido depois enviada uma delegação a Maputo, que concluiu
um acordo com aquele banco.
Como se pode imaginar, o
facto de a maior parte das divisas (os valores que estavam à
guarda do Fundo Cambial)
terem ficado em contas tituladas pelo Banco de Moçambique
criava alguns constrangimentos,
mas tudo correu bem porque
havia uma forte solidariedade
entre os dois Governos e foram
montados mecanismos adequados à situação.
Chegada a hora de podermos
voltar a operar sem a intermediação do Banco de Moçambique, o que sucedeu quando o
Governo de Angola já havia sido
reconhecido por dezenas de
países, incluindo Portugal, o
Banco de Moçambique restituiu
os valores existentes, transferindo-os para contas do Banco
de Angola.

Este gesto de Moçambique,
como se vê, não poderia deixar
de ser aqui recordado e louvado.
BNA e BPA entram em cena
Dias depois da independência,
uma das preocupações, a nível
do Ministério do Planeamento
e Coordenação Económica foi
fazer um levantamento e elaborar um relatório sobre a
situação económica do país.
No relatório,com data de 1
de Dezembro de 1975, a situação dos bancos não poderia
ficar de fora, podendo-se ler
o seguinte:
“Com excepção do Banco
Inter-Unido (49% de capital
americano do FirstNationalCityBank) e do Banco TottaStandard (49% de capital do
Standard Bank inglês e sulafricano), todos os bancos são
portugueses.
Como os bancos portugueses
foram nacionalizados pelo Estado
português, o problema da “banca
em Angola” entra no contencioso

com o Governo português.”
Como Portugal só reconheceu o Governo de Angola em
Fevereiro de 1976 e, nos primeiros anos, as relações foram
muito tensas, é evidente que
não havia condições para reatar
as negociações, iniciadas em
Marçol/75 sobre as acções detidas pelo Estado português após
as nacionalizações dos bancos
e das seguradoras e muito menos
para constituir a Comissão Mista
para os Assuntos Financeiros
prevista no Acordo do Alvor.
Entretanto, avançou-se com
a estruturação do sistema bancário e, em 10 Novembro de
1976, foi confiscada a sucursal
do Banco de Angola (Lei 69/76)e
o seu activo e passivo integrados no BNA, criado pelo mesmo
diploma, banco central e emissor que, inicialmente, também
estava autorizado a exercer o
comércio bancário.
No fundo, esta lei veio aplicar o que já estava previsto no
Acordo do Alvor:

“Artigo 53.° — o Estado português assistirá o Estado angolano na criação e instalação
de um banco central emissor.
O Estado português compromete-se a transferir para Angola
as atribuições, o activo e o passivo do departamento de
Angola do Banco de Angola,
em condições a acordar no
âmbito da comissão mista para
os assuntos financeiros. Esta
comissão estudará igualmente
todas as questões referentes
ao Departamento de Portugal
do mesmo banco, propondo
as soluções na medida que se
refiram e interessem a Angola.”
No mesmo dia, foi também
confiscado o Banco Comercial
de Angola (Lei 70/76), que mudou
de nome, passando a designarse por Banco Popular de Angola,
hoje BPC – Banco de Poupança
e Crédito.
A situação dos bancos era
desesperante, como já analisado. Num relatório de 1976,
pode ler-se:

“Em princípios de Julho
de 1976, a escrituração dos
bancos encontrava-se bastante atrasada:
• Banco Pinto &Sotto Mayor
– até FEV/75
• Banco Inter Unido – até
AGOS/75
• Banco Totta-Standard –
até ABRIL/75
• Banco de Crédito Com e
Industrial – até JUNHO/75
• Banco Comercial de Angola
– até NOV/75
Esta situação deve-se à falta
de quadros qualificados (80%
do actual pessoal é gente jovem
na profissão) e de informação
das agências nas províncias,
em virtude da guerra.
Entretanto, através do
método de inquérito se apurou
para a região de Luanda que
aproximadamente 47% do crédito concedido por todos os
bancos devem ser considerados duvidosos ou perdidos.
Pensa-se que nas províncias
a situação será pior.
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“Tomada
da Banca”?

Economia à espera
de uma lufada
de ar fresco

Quando se ascendeu à independência, a economia estava
quase paralisada, e não se
podia contar com as duas
principais fontes de divisas
(petróleo e café). Além disso,
vastas partes do território
nacional estavam ocupadas
pelos exércitos do então Zaire
e da África do Sul, havendo
uma forte incerteza quanto
ao desenrolar da guerra.
Concluiu-se, então, que
os bancos, com falta gritante
de quadros, crédito mal
parado em níveis insustentáveis e enormes dívidas ao
banco emissor, não reuniam
condições que garantissem
a continuidade do negócio,
até porque, seguramente,
nenhum accionista, aceitaria
negociar um plano de recuperação e injectar capital.
Assim, nos primeiros 4
meses, procedeu-se à concentração dos recursos humanos
mais qualificados nos dois
bancos seleccionados (Banco
de Angola e Banco Comercial),
que depois foram confiscados,
tendo sido ainda tomadas as
seguintes medidas:
a) Logo em 22/Dezembro/75,
o Despacho nº 26/75 suspendeu
“todas as operações sobre o
estrangeiro pela banca privada”,
ficando estas operações concentradas no Banco de Angola.
b) Em 16/Fevereiro/76, a
Secretaria de Estado das Finanças autorizou a CCAB, sempre
que o entendesse, “a proceder
à centralização de contas bancárias, de empresas e pessoas
singulares, dispersas por vários
bancos, numa só instituição de
crédito.” Como consequência,
as contas das médias e grandes

Quando se ascendeu
à independência, a
economia estava
quase paralisada
(para agravar, não
se podia contar com
as duas principais
fontes de divisas,
pois a produção de
petróleo havia sido
suspensa e grande
parte do café colhido
em 1974 e 1975 havia
sido enviado
ilegalmente para o
exterior, pelas
fronteiras terrestres)
empresas rapidamente passaram a estar domiciliadas
unicamente no Banco de
Angola, reduzindo ainda mais
o negócio dos outros bancos.
c) Em 24/Fevereiro/76, saiu
o Despacho nº 12/76, sobre o
Banco Totta-Standard de
Angola, que referia, “face à
situação deficitária que …
apresenta no banco emissor
…e tendo em atenção a falta
de quadros qualificados, fica
temporariamente impedido
de processar novas operações
de concessão de crédito”.
d) Em 9/Março/76 (Despacho
nº 18/76), foi a vez de o Banco
Pinto & Sotto Mayor ficar “temporariamente impedido de

processar novas operações de
concessão de crédito.”
E, embora não se tenha
encontrado diplomas sobre
os outros dois bancos (Banco
Inter Unido e Banco de Crédito
Comercial e Industrial), o mais
provável é que também tenham
sido impedidos de conceder
mais créditos.
Assim, os quatro bancos
acabaram por ir desaparecendo
aos poucos, tendo em 1977 sido
retirada a licença ao Banco
Pinto & Sotto Mayor, sociedade
portuguesa, que lhe permitia
operar em Angola (Despacho
nº 92/A/77). Foi pois obrigado
a encerrar a sua sucursal.
Relativamente ao Banco
Inter Unido, acabou por se
negociar com o City Bank
(nome que o First National
City Bank of New York adoptou
a partir de 1976) e foi paga
uma compensação que pôs
um ponto final ao contencioso.
Quanto ao Totta-Standard, não foi negociada qualq u e r co m p e n s a ç ã o , p o r
razões fáceis de entender o capital não português era
detido por um banco sulafricano (embora este tivesse
participação de capitais
ingleses), e Angola na altura
era agredida pelo exército
da África do Sul.
Mais tarde, em 1978, a Lei
nº4/78 declarou pública a
função bancária e deixou de
ser permitido haver bancos
privados. Dizia a lei: “As instituições bancárias que não
sejam propriedade do Estado
apenas poderão praticar os
actos que se enquadrem no
respectivo processo de encerramento”, tendo iniciado

então o processo de liquidação do Banco Inter Unido,
do Banco de Crédito Comercial e Industrial e do Banco
Totta-Standard.
Concluindo, com excepção
do Banco Comercial de Angola,
nenhum dos outros bancos
intervencionados em 14 de
Agosto de 1975 foi nacionalizado. E, no caso do Banco Inter
Unido, antes da liquidação,
pagou-se a compensação negociada e assim acabou o contencioso com o City Bank, o
que permitiu que mais tarde
este fosse um dos correspondentes do BNA e do BPC.
Sobre o Banco Comercial
de Angola, importa dizer que
houve algumas negociações,
mas apenas relacionadas com
activos que este banco detinha
em Portugal, em Macau e na
África do Sul.Assim como
admito que poderá ter havido
contactos sobre um ou outro
aspecto particular relacionado
com outros bancos. Mas não
uma negociação global do
“contencioso com Portugal”,
mencionado no relatório
sobre a situação económica,
com data de 1 de Dezembro
de 1975, do Ministério do
Planeamento e Coordenação Económica.
A Comissão Mista para os
Assuntos Financeiros, prevista
no Art. 53º do Acordo do Alvor,
nunca foi criada. Uma razão
que muito pesou foi o facto de
o Governo português só ter
reconhecido o Governo de
Angola em Fevereiro de 1976
e de as relações diplomáticas
só terem sido estabelecidas já
em princípios de Março de 1976,
relações estas periclitantes,

pois foram interrompidas volvidos pouco mais de dois meses
e só retomadas em Setembro
de 1976. O 1º Embaixador português só apresentou credenciais em Março de 1977 e o 1º
Embaixador angolano em Junho
de 1978. E apenas em Junhode
1979 é que se deu a 1ª reunião
da Comissão Mista Permanente
de Cooperação, criada no
âmbito do Acordo Geral de Cooperação assinado em Junho
de 1978 em Bissau. Esta comissão, que eu saiba, não abordou
o contencioso da banca.

PERFIL
Mário Nelson,
economista, fez parte
dos quadros que
ajudaram a estruturar o
Ministério do
Planeamento e Finanças,
do Governo de Transição
saído do Acordo do
Alvor, em Janeiro de
1975.
Em Julho/Agosto desse
ano, acumulava com a
Direcção Geral de
Finanças a Direcção
Geral de Crédito e
Seguros, que
superintendia na banca
e nos seguros.
Foi nesta função que lhe
coube a
responsabilidade de
dirigir o processo que
conduziu à intervenção
nos bancos, em 14 de
Agosto de 1975.

Pouco depois da intervenção
nos bancos, levada a cabo no
dia 14 de Agosto de 1975, esta
passou a ser mencionada como
“Tomada da Banca”.
Eu próprio, durante alguns
anos, utilizei essa expressão.
Porém, perante o que entretanto
se publicava no exterior e cá
dentro, e por intervenções que
ouvia de vários quadrantes,
acabei por concluir que tal
expressão induzira as pessoas
em erro, ficando com uma percepção completamente errada
do que havia de facto ocorrido.
Certo dia, chegaram mesmo
a perguntar-me se eu me lembrava dos nomes dos “visionários” que tinham feito parte do
grupo que organizou a tomada
da banca e se alguém tinha preparado e comandado a acção
ou se tinha sido espontânea.
A expressão “tomada da
banca”, além do mais, não ajudou a imagem de Angola no
estrangeiro, porque, de facto,
transmitiu a ideia de que um
grupo havia assaltado e tinhase apoderado dos bancos,
com violência.
A s s i m , pa s s e i a u t i l i za r
“intervenção do 14 de Agosto
nos bancos” e a chamar atenção para o facto de a expressão
“tomada da banca” desvirtuar
a história, mas sem sucesso.
Ainda há poucos dias, na comemoração dos 44 anos, várias
pessoas, e com grande responsabilidade, a usaram.
Espero, depois deste artigo,
que se entenda que não é correcto falar em “tomada da
banca”, pois a acção que teve
lugar foi pensada e conduzida
pelas autoridades competentes,
face a uma grave situação que
os bancos viviam. O Governo
de Transição estava investido
dos necessários poderes, tal
como, em anos recentes, o BNA
suspendeu os órgãos sociais de
dois bancos, o que é normal em
qualquer país. O que não foi
normal, em 1975, foi o facto de
o Governo ter sido obrigado a
suspender os órgãos sociais de
todos os bancos comerciais
então existentes e de, face à
situação muito crítica que se
vivia, ter tido a necessidade de
pedir a ajuda dos trabalhadores
dos bancos intervencionados
para evitar a pilhagem e destruição de instalações e arquivos
e para se engajarem ao máximo
de modo a que os bancos nunca
tivessem que encerrar ao público.
Não pretendo com isto, de
modo algum, menosprezar ou
sequer tirar mérito àquilo que
os trabalhadores envolvidos,
de forma abnegada, então fizeram, e isso mesmo tive o cuidado
de ressaltar. Não poderia terminar sem acrescentar: foi uma
decisão a todos os títulos louvável a de cedo ter-se passado
a comemorar o dia 14 de Agosto
como o Dia do Trabalhador Bancário, não só pelo que fizeram
em 1975, como também por
toda a sua contribuição, desde
então, para o fortalecimento e
modernização do sistema bancário, um dos pilares do desenvolvimento de Angola.
Mário Nelson

