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Artigo 1.° 

(Objecto) 

O presente Regulamento define as regras de acesso e de funcionamento ao 

Programa Emergentes. 

 

Artigo 2.° 

(Objectivos) 

1. O Programa Emergentes tem por objectivos: 

a) Auxiliar as sociedades comerciais participantes, por via da mentoria, em 

matérias ligadas à gestão, governação corporativa, controlo interno e 

reporte financeiro; 

b) Apurar as necessidades de financiamento das sociedades comerciais 

participantes e considerar as diferentes alternativas de cobertura, 

priorizando instrumentos do mercado de valores mobiliários; 

c) Aproximar as empresas aos potenciais investidores, por via da realização 

de eventos de divulgação e captação de financiamento (roadshows). 

 

Artigo 3.° 

(Âmbito do Programa) 

O Programa Emergentes, destina-se exclusivamente, às Pequenas e Médias 

Empresas (PME), que exerçam actividade e estejam sediadas em Angola. 

Artigo 4.°  

(Candidaturas) 

1. As candidaturas devem ser submetidas pelos participantes no período de 

10 de Maio a 10 de Junho de 2022.  

2. Para efeitos de candidatura será necessário preencher a ficha de 

candidatura disponível no site da CMC, bem como, submeter para o 
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endereço de correio electrónico programa.emergentes@cmc.ao os 

seguintes documentos: 

 Documentação Obrigatória 

1. Carta de apresentação institucional; 

2. Carta de candidatura; 

3. Certidão comercial; 

4. Número de Identificação; 

5. Documentação legal dos representantes; 

 

 Documentação Adicional (caso disponível) 

1. Mapa de necessidade de financiamento; 

2. Plano de negócio dos próximos 3 (três) anos; 

3. Relatório e contas do último exercício. 

 

Artigo 5.°  

(Requisitos) 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º do presente Regulamento, 

constituem requisitos de adesão ao Programa Emergentes, os seguintes: 

 

a) Ser uma Pequena e Média Empresa (PME);  

b) Estar devidamente constituída e legalizada; 

c) Estar em estágio de desenvolvimento do negócio e apresentar 

perspectivas de expansão; 

d) Apresentar condições mínimas de organização corporativa, 

administrativa e contabilística. 
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Artigo 6.°  

(Critérios de Avaliação) 

1. As candidaturas são avaliadas tendo em conta os objectivos prosseguidos 

pelo Programa Emergentes, enunciados no artigo 2º do presente 

Regulamento, bem como os seguintes critérios: 

 

i. Grau de cumprimento dos requisitos; 

ii. Estágio de desenvolvimento do negócio, privilegiando as 

actividades que já se encontrem operacionais; 

iii. Ampliação do acesso ao público ou a melhoria na qualidade 

do uso do produto ou serviço; 

iv. Abrangência do benefício esperado para clientes e demais 

partes interessadas, com destaque a potencial contribuição na 

redução da taxa de desemprego; e 

v. Potencial de rentabilidade e apresentação do modelo de 

gestão. 

Artigo 7.°  

(Comissão de Avaliação) 

1. A avaliação das candidaturas caberá a uma Comissão de Avaliação, 

constituída por membros representantes dos parceiros do programa e 

eventuais membros convidados.  

2. As deliberações da Comissão de Avaliação são tomadas por maioria 

simples. 

3. As decisões da Comissão de Avaliação são fundamentadas e devem constar 

em acta assinada por todos os membros. 
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4. As decisões da Comissão de Avaliação são definitivas e não passíveis de 

recurso. 

Artigo 8.° 

 (Selecção e Avaliação das empresas) 

1. O processo de selecção e de avaliação das empresas é imparcial, aberto e 

transparente. 

2. A Comissão de Avaliação reserva-se ao direito de não classificar as 

empresas que não reúnam condições de qualidade justificadas nos termos 

do presente Regulamento.  

3. As empresas que não respeitem o regulamento são automaticamente 

excluídas do programa.  

 

Artigo 9.°  

(Divulgação dos resultados) 

Terminado o período de avaliação, a divulgação das empresas seleccionadas 

ao programa será feita através do website institucional e redes sociais da CMC, 

bem como nos órgãos de comunicação social do país e dos demais parceiros. 

 

  Artigo 10.°  

(Funcionamento do Programa) 

 

A Iª edição do Programa Emergentes terá a duração de 3 (três) anos, 

compreendendo as seguintes fases:   

 

1- Lançamento do Programa e Abertura das Candidaturas: após o 

lançamento do programa, as empresas beneficiam de um período 
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máximo de 1 (um) mês para submeterem as suas candidaturas junto da 

Comissão do Mercado de Capitais; 

2- Avaliação e Selecção Primária das Empresas: findo o processo das 

candidaturas, o Comité de Avaliação das Candidaturas irá seleccionar 

efectuar uma selecção primária de 20 (vinte) potenciais empresas para 

realização de um pitch day, com objectivo de filtrar 10 (dez) empresas 

que passarão para fase seguinte (mentoria). O processo de avaliação e 

selecção decorre num período de 1 (um) mês a contar do término do 

prazo para a submissão de candidaturas, tendo por base o disposto no 

artigo 6º do presente regulamento. 

Todos os candidatos selecionados para o processo de mentoria serão 

notificados por email e/ou contacto telefónico, na semana seguinte ao 

final do período de avaliação acima referido, recebendo assim a 

indicação da sua participação. 

Após a recepção da notificação o candidato deverá confirmar a sua 

participação no prazo de 3 (três) dias úteis após ser notificado. Na 

ausência da confirmação referida no ponto anterior, a posição é 

atribuída ao candidato não selecionado com melhor pontuação;  

Os candidatos devem estar disponíveis para realização de encontro com 

o Comité de Avaliação para esclarecimento de eventuais dúvidas 

relacionadas aos seus projectos de expansão. 

3- Mentoria: esta fase é marcada pela estruturação do plano de negócio 

das empresas, bem como, a sua preparação para apresentação do 

projecto aos potenciais investidores/financiadores, num período de 6 

(seis) meses.  
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No plano de negócio da empresa deverá constar toda informação 

considerada fundamental para a captação de financiamento, incluindo 

a despesa derivada da contribuição da empresa na estrutura de custo 

do programa; 

4- Realização de Roadshow aos Potenciais Investidores ou 

financiadores: findo o período de mentoria, segue-se a realização do 

roadshow, com vista à apresentação dos projectos das empresas junto 

dos investidores, para posterior captação de financiamento, recorrendo 

aos mecanismos de capitação de financiamento do Mercado de Valores 

Mobiliários, nomeadamente: 

a) Financiamento Colaborativo (crowdfunding) – nesta 

modalidade as empresas captarão financiamento junto de uma 

plataforma de crowdfunding de capital ou empréstimo; 

b) Capital de Risco – nesta modalidade, os investidores irão aplicar 

recursos financeiros na empresa/projecto, tornando-se, desta 

forma, accionistas da empresa.  

Em relação aos mecanismos de captação de financiamento descritos acima, as 

empresas têm o livre arbítrio para definir o mecanismo de financiamento que 

pretendem adoptar. Assim, o processo do roadshow decorrerá num período 

de 2 (dois) meses nos seguintes moldes: 

i. A apresentação dos projectos aos potenciais 

investidores/financiadores, podendo ser em formato presencial 

ou virtual; 

ii. Recolha das intenções de investimento/financiamento;  
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iii. Para os investidores que pretenderem investir por via do 

mecanismo de capital de risco devem apresentar as suas 

propostas de financiamento de acordo com o Decreto Legislativo 

Presidencial n.º 4/15 de 16 de Setembro e o Regulamento 2/19 

da Comissão do Mercado de Capitais; 

iv. Para os investidores que pretenderem investir por via da 

plataforma de crowdfunding, poderão fazê-lo diretamente na 

plataforma; 

v. Os projectos que não obtiverem o mínimo de financiamento 

definido no plano de negócios não passarão para a fase seguinte 

do programa que corresponde à fase de investimento e 

governance, até que atinjam este objectivo; 

vi. Os financiadores/investidores estão sujeitos a um limite máximo 

de 200% acima do valor da necessidade de financiamento 

apresentado no plano de negócio, podendo os 

financiadores/investidores alocar os seus recursos em outras 

empresas do programa. 

5- Investimento e Governance: nesta fase as empresas serão 

acompanhadas durante o processo de desenvolvimento do produto ou 

serviço um período de 1 (um) ano. Ao longo deste programa, os 

parceiros irão reportar trimestralmente aos investidores e à organização 

do programa, informações relativamente ao processo de 

desenvolvimento das empresas. 
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6- Admissão ao segmento do mercado de PME da Bolsa de Dívidas e 

Valores de Angola (BODIVA): após o desenvolvimento do negócio, as 

empresas terão um período de acompanhamento de 9 (nove) meses 

para preparação à admissão ao segmento do mercado das PME. Na 

eventualidade de o investidor manifestar a pretensão de se desfazer da 

sua participação na empresa, poderá fazê-lo por via deste segmento da 

bolsa, recorrendo aos instrumentos que melhor se adequam ao 

mecanismo adaptado para a realização do financiamento inicial, 

conforme os pontos abaixo. 

a) Crowdfunding – após o processo de desenvolvimento do 

negócio, a empresa poderá imitir obrigações corporativas para 

remunerar aos investidores na proporção do investimento 

inicialmente realizado. De igual modo, o investidor poderá, na 

eventualidade de este manifestar tal intenção, repassar os seus 

títulos a outrem dentro do Mercado Regulamentado; 

b) Capital de Risco – o mecanismo de saída ou desinvestimento do 

capital de risco na empresa, deverá ser exclusivamente por via 

do Mercado Regulamentado.  

Artigo 11.° 

(Carácter Não Vinculativo da Posição Emitida) 

1. As entidades institucionais envolventes no projecto mantêm a sua total 

independência decisória e as posições formuladas no contexto do 

“Programa Emergentes” não as vinculam em futuras decisões, nem 

restringem ou afectam os requisitos legais e procedimentos de autorização, 
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de registo ou de constituição ou transformação que sejam necessários para 

o exercício de determinada actividade por parte dos Participantes; 

2. Qualquer análise, relatório, parecer ou afirmação produzida pelas Entidades 

no contexto do Programa Emergentes não representa, nem pode ser 

interpretado, como uma aprovação da actividade dos Participantes em 

Angola.   

Artigo 12. °  

(Política de Confidencialidade e Exclusividade) 

1. As informações fornecidas serão tratadas em conformidade com os termos 

da Lei 22/11 de 17 de Junho, Lei da Protecção de Dados Pessoais e sob 

estritas políticas de confidencialidade descritas no Regulamento do 

Programa. O Comité de Avaliação garante a confidencialidade de toda a 

informação, oral ou escrita, a que tenham acesso em virtude da 

participação dos candidatos, com a ressalva das informações de carácter 

público. 

 

2. Outrossim, são aplicadas às empresas regras de não exclusividade, 

podendo participar de outras iniciativas similares ao objecto do Programa, 

mas que não impliquem financiamento. Porém, o não cumprimento das 

fases do programa nos prazos definidos pela organização, dará lugar a 

desclassificação da empresa.  

 

Artigo 13. °  

(Dúvidas e omissões) 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação das disposições 

do presente regulamento são resolvidas pela organização do Programa 

Emergentes 
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Artigo 14.º 

(Entrada em Vigor) 

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

 

Luanda, 09 de Maio de 2022. 

 

A Comissão de Organização do Programa Emergentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


