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O ano de 2016 ficou indubitavelmente marcado 
pela cessação de funções do primeiro Conselho 
de Administração (CA) da Comissão de Merca-
do de Capitais (CMC), dirigido por Archer Man-
gueira e também pela nomeação, pelo Titular 
do Poder Executivo, de um novo Conselho de 
Administração.

O legado deixado pelo anterior CA é um farol 
que certamente servirá para nos guiar pelos ca-
minhos que ainda temos que percorrer.

Estes caminhos têm como objectivo garantir 
que Angola possa desfrutar das vantagens de 
ter um mercado de valores mobiliários robusto e 
transparente que proporcione aos agentes eco-
nómicos os recursos suficientes para concre-
tizar os seus projectos e possibilite às famílias 
aplicar as suas poupanças de forma segura e 
geradora de rendimentos.
Com estes objectivos em mente, em 2016 a 
CMC implementou um conjunto de iniciativas 
das quais posso destacar algumas como a di-
vulgação de xx diplomas legais, o lançamento 
da plataforma electrónica de supervisão, a as-
sinatura de protocolos com cinco bancos da 
praça com o objectivo de identificar projectos 
passiveis de financiamento via Project Bonds e 
também diversas acções no âmbito da educa-
ção financeira que visam preparar a sociedade 
para um mercado até bem pouco tempo desco-
nhecido para a maioria.

O lançamento do Mercado de Bolsa de Títulos 
de Tesouro (MBTT) e a operacionalização da 
Central de Valores Mobiliários (CEVAMA) são 
também dois marcos importantes do mercado a 
que a CMC está intimamente associada.

Para 2017, o foco da instituição passará numa 
primeira fase pela elaboração de um Plano Estra-
tégico para o período 2017-2022, que contribua 
para o aprofundamento do mercado secundário 
de dívida pública, bem como para a dinamiza-
ção do segmento dos fundos de investimento e 
a continuidade da preparação das bases para o 
efectivo surgimento do mercado obrigacionista 
e accionista. O reforço da capacidade e eficácia 
da supervisão, através do uso de ferramentas 
tecnológicas modernas e modelos baseados no 
risco, serão também objectivos a ter em con-
ta, bem como a optimização e adequação da 
legislação do mercado ao ambiente económi-
co que o país vive. Todas estas acções deverão 
ser complementadas pelo reforço das acções 
de educação financeira com particular destaque 
para a implementação de um Programa Nacio-
nal de Educação Financeira sob a égide dos três 
reguladores do sistema financeiro nacional.
Os objectivos alcançados até agora e aqueles 
que ainda pretendemos alcançar só são pos-
síveis porque não descuramos o nosso capital 
humano, a força motriz de qualquer instituição, 
bem como todos os players do mercado, que 
têm sido parceiros fundamentais no desenvol-
vimento do mercado de valores mobiliários em 
Angola. É na criação de sinergias entre todas 
as forças do mercado que reside a chave do 
sucesso para esta empreitada e estaremos aqui 
para garantir que no final de 2017 olhemos para 
trás com o sentimento de dever cumprido.     

Estamos Juntos!

Vera Daves de Sousa
Presidente da Comissão do Mercado de Capitais
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01.
ENQUADRAMENTO 

MACROECONÓMICO



1. Economia Mundial

A economia mundial atravessou um momento de grandes 

desafios e incertezas em 2016. A eminente saída do Reino 

Unido da União Europeia, “Brexit”, o aumento da volatilida-

de no preço do petróleo e o abrandamento das principais 

econo mias emergentes, influenciaram o desempenho do 

produto mundial. 

Consequentemente, a economia mundial cresceu a um rit-

mo mais moderado em 2016, 3,2%, abaixo dos 3,4% es-

timados inicialmente pelo FMI no relatório World Economic 

Outllook de 2016. Entretanto, o FMI aponta que a economia 

mundial se recupere e que mantenha esta trajectória de re-

cuperação em 2017, crescendo 3,4%.  

Tabela 1 Desempenho do produto 2015-2017

2015 2016E 2017P

Mundo 3,1% 3,2% 3,4%
Zona Euro 1,6% 1,5% 1,5%
Estados Unidos 2,4% 2,4% 2,6%
Economias Emergentes 3,9% 4,1% 4,6%

Fonte: IMF, WEO, Janeiro 2017

Relativamente a inflação, as perspectivas globais do FMI, 

apontam para uma aceleração moderada dos níveis de in-

flação em 2016 e 2017. 

Na Zona Euro, em 2016 a inflação fixou-se em torno de 

0,6%, enquanto nos Estados Unidos esteve nos 2,4%, fru-

to da apreciação do dólar. Por outro lado, nas economias 

GRÁFICO 1 EVOLUÇÃO DO PIB (%) E SEUS COMPONENTES
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Fonte: Relatório de Fundamentação do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2017

emergentes verificou-se um aumento moderado nos níveis 

de inflação, em grande medida devido ao seu fraco desem-

penho económico.

Tabela 2 Taxa de inflação em alguns 

blocos económicos 2015-2017

2015 2016E 2017P

Economias Avançadas 0,3% 1,2% 1,8%
Zona Euro 0,2% 0,6% 1,0%
Estados Unidos 0,1% 1,8% 2,6%
Economias Emergentes 5,6% 4,5% 4,2%

Fonte: IMF, WEO, Janeiro 2017

 
2. Economia Nacional 

O choque externo derivado da queda no preço do petróleo 

em 2014, dificultou a condução da política económica no 

país em 2016. Consequentemente houve uma diminuição 

das  receitas fiscais petrolíferas com impacto no desempe-

nho do produto nacional e na condução da política fiscal e 

monetária que tem sido mais restritiva no sentido de com-

bater o aumento do nível geral de preços. 

Segundo o Relatório de Fundamentação do OGE 2016 

 (Revisto), a economia angolana deverá crescer 1,1%, em 

2016, menos 1,9 pontos percentuais face a 2015. Este cho-

que externo deverá prolongar-se em 2017, embora o relató-

rio de fundamentação do OGE 2017 estime uma inversão da 

trajectória de desaceleração, devendo a economia nacional 

crescer 2,1% em 2017. 
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Quanto à taxa de inflação, verificou-se um aumento significa-

tivo no ritmo de crescimento do Índice de Preços ao Consu-

midor (IPC) durante o ano de 2016, à semelhança de 2015. 

A taxa de inflação homológa fechou o mês de Dezembro de 

2016 nos 41,9%, quase o triplo do verificado no período ho-

mólogo em 2015 (14,3%). Este aumento da taxa de inflação 

deriva, principalmente, do impacto da desvalorização da moe-

da nacional, ante a evolução negativa do preço do petróleo.

Relativamente ao sector fiscal, a despesa total executada foi 

de AOA 4.484,6 mil milhões, equivalente a um défice fiscal 

de 5,9% do PIB. 

Por outro lado, a política monetária permaneceu restritiva 

em 2016, embora, devido a subida dos preços, verificou-se 

um aumento na colocação de divisas pelo BNA, de tal forma 

que o stock de reservas internacionais diminuiu em torno de 

3,0% face a 2015, fixando-se em Dezembro de 2016 nos 

USD 21,40 em RILs. Em resultado, a taxa de câmbio USD/

AOA permaneceu inalterada nos AOA 165,90, desde Maio 

de 2016. 

GRÁFICO 2 COMPORTAMENTO DA TAXA DE INFLAÇÃO
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Mercados Financeiros 

a) Mercado de Dívida Pública 

O mercado internacional de dívida pública observou alterações 

consideráveis ao longo de 2016. Por exemplo, nos Estados 

Unidos da América (EUA) a yield a 10 anos fixou-se em 2,5%, 

facto que não se verificava desde Junho de 2015. Ademais, o 

Bund alemão atingiu um máximo de 0,354% em Novembro. 

Relativamente aos chamados mercados periféricos (e.g. Por-

tugal), a yield a 10 anos fixou-se em 3,85%, em Dezembro, o 

que representa um aumento 0,10 pontos percentuais. 

Em Angola, para a gestão corrente do tesouro nacional, o 

BNA colocou no mercado primário AOA 2.429,337 mil mi-

lhões em títulos do tesouro, representando um aumento de 

146% face ao período homólogo em 2015. Por outro lado, 

a taxa de retorno requerida pelas Eurobonds angolanas, tí-

tulos representativos de dívida soberana, verificou um au-

mento na ordem dos 2,0 pontos percentuais, fixando-se em 

10,0% no fim de Dezembro, refletindo, assim, um aumento 

da percepção de risco por parte dos investidores justifica-

dos pela actual conjuntura económica do país.

GRÁFICO 4 EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS TRANSACIONADOS NO MBTT (AOA, MIL MILHÕES)
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b) Mercado Accionista 

Os mercados accionistas mundiais foram marcados por uma 

série de variações ao longo de 2016. Na América do Norte, 

o índice accionista S&P500 observou uma variação positi-

va de 1,79%, em Dezembro de 2016 face ao perído homó-

logo de 2015. Esta variação positiva foi estimulada pela ex-

pectativa em volta do plano económico do presidente eleito, 

Donald Trump, que poderá dar mais fundamento ao investi-

mento em infra-estruturas e na adopção de uma política fiscal 

com um cariz mais expansionista.

Por outro lado, na Europa, o índice Eurostoxx50 continua 

com a sua trajectória negativa, embora muito mais reduzida 

do que a verificada no final de 2015. Assim, no final de 2016, 

este índice assinalou uma variação acumulada negativa de 

1,82% face ao primeiro semestre do mesmo ano. O ambien-

te de incerteza política (e.g.Brexit e a instabilidade política 

na Itália), bem como o investimento mais contido no merca-

do de acções, têm refreado o desempenho das acções da 

Zona Euro e, por sua vez, representam um desafio para as 

bolsas europeias e  impedem novos valores máximos, tais 

como, aqueles verificados nos índices norte-americanos 

Finalmente, o índice MSCI dos mercados emergentes veri-

ficou, também, valores máximos recordes no final deste 

ano, tendo variado positivamente em 2,95% face ao mês 

de Janeiro. Apesar da actividade económica da China ter 

registado um ano desacelerado, os mercados accionistas 

de Moscovo e São Paulo contribuíram significativamente 

para o aumento do ganho no conjunto dos mercados 

emergentes.

GRÁFICO 6 EVOLUÇÃO DO MERCADO ACCIONISTA
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GRÁFICO 7 EVOLUÇÃO DO MERCADO DAS COMMODITIES
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c) Mercado das Commodities 

O mercado internacional das commodities foi surpreendido 

pela subida de preço de algumas matérias-primas no final 

de 2016, tendo reflectido perspetivas mais equilibradas no 

andamento do binómio procura e oferta. 

O preço do Brent, referência para as exportações angola-

nas, seguiu uma trajectória de subida sustentada ao lon-

go de 2016. Entretanto, o valor mínimo foi registado em 

janeiro, com o preço de cada barril fixado em USD 34,74 

e desde então, tendo ascendido para USD 56,82 em de-

zembro de 2016. Destarte, no intervalo de um ano assina-

lou-se um incremento de quase 100% no preço do Brent 

e, certamente, que o acordo da OPEP foi um dos principais 

fundamentos.

No que concerne aos metais preciosos, o ouro, fixou-se em 

USD 1.147,50/onça em Dezembro deste ano, o que se 

traduz numa variação acumulada negativa de 7% relactiva-

mente a Janeiro. De igual modo, no mercado de cereais, o 

trigo registou um preço de USD 408/bushel, em Dezembro, 

o que representa uma variação negativa de 11% face ao 

mês de Janeiro.       
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d) Mercado Interbancário 

No que tange ao mercado interbancário angolano, a taxa de 

juro a 1 dia (Luibor overnight) registou um aumentou na or-

dem dos 12.05 pontos percentuais face ao mês de Janeiro, 

tendo -se fixado no final de Dezembro nos 23,35%. 

A Luibor para as maturidades de 30, 90, 180, 270 e 360 

dias aumentou, em Janeiro, de 11,47%, 12,10%, 12,55%, 

12,92% e 13,31%, respectivamente, para 17,41%, 

18,23%, 18,30%, 19,65% e 20,17%, respectivamente, no 

final do ano. Assim, a taxa overnight continua acima das ta-

xas interbancárias com maturidades mais longas,  refletindo 

alguma diminuição de liquidez em resultado das medidas 

restritivas levadas a cabo pelo BNA para conter a inflação. 

No mercado internacional, a taxa Libor 6M (Londres) re-

gistou uma diminuição, fixando-se em 1,05%, comparativa-

mente aos 0,86% verificados em Junho. Enquanto a Euri-

bor 6M (Zona Euro) manteve a sua tendência decrescente, 

reflectindo os efeitos da política monetária não convencional 

implementada pelo BCE, tendo fechado o mês de Dezem-

bro com uma taxa negativa de 0,2179%.

GRÁFICO 8 EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE JURO

Fonte: Bloomberg
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1. INTRODUÇÃO

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é uma pessoa 

colectiva de direito público, com património próprio e auto-

nomia administrativa e financeira com atribuições de regu-

lação, supervisão, fiscalização e promoção do mercado de 

capitais em Angola e das actividades que envolvam todos 

os agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente, 

por força do n.º 1 do artigo 1.º conjugado com o n.º 1 do 

artigo 4.º, do seu Estatuto Orgânico, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho.

A CMC está sujeita à superintendência do Presidente da 

República e à tutela do Ministro das Finanças, nos termos 

previstos no seu Estatuto Orgânico, e nas disposições do 

Código dos Valores Mobiliários, aprovado pela Lei n.º 22/15, 

de 31 de Agosto.

A CMC é actualmente dirigida por um Conselho de Adminis-

tração, nomeado pelo Decreto Presidencial n.º207/16, de 

29 de Setembro, composto por um Presidente e quatro Ad-

ministradores Executivos. Importa ressaltar, que decorrente 

da aprovação de uma nova estrutura orgânica, algumas uni-

dades de estrutura foram reformuladas.

Assim, o presente relatório pretende de forma objectiva e 

detalhada, reportar o status das tarefas executadas pelas 

unidades de estrutura da CMC, durante o período com-

preendido entre Janeiro e Dezembro de 2016. 

No quadro da actual dinâmica operacional da CMC, im-

põe-se que se proceda ao balanço e avaliação regular das 

suas actividades, visando adequá-las às linhas orientadoras 

aprovadas e à preparação de condições regulatórias favorá-

veis ao desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários.

EXMA. SRA. SECRETÁRIA DE ESTADO DAS FINANÇAS, VALENTINA FILIPE 
E OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CMC 

DURANTE O IV ENCONTRO ANUAL DE QUADROS DA CMC
(JANEIRO DE 2016).

Assim, realçamos a realização do IVº Encontro Anual de 

Quadros da CMC, no período de 27 a 29 de Janeiro de 

2016, em Luanda, no Hotel Royal Plaza, sito no Município 

de Belas, sob o lema “O Papel do Mercado de Capitais na 

Alavancagem das Empresas para a Diversificação Económi-

ca”. Ao longo de três dias de reflexão e debate interno, os 

quadros percorreram detalhadamente todas as áreas de ac-

tuação, perspectivando os passos a serem dados em 2016, 

tendo em vista a materialização da Estratégia da CMC.

Durante o período em análise, continuaram a ser desenvol-

vidos trabalhos concernentes à estruturação do sistema de 

acompanhamento das instituições financeiras não bancárias 

sob supervisão da CMC, contando com os préstimos de um 

sistema informático de acompanhamento e implementação 

do Plano de Contas, denominado KILUNDU1, visando a me-

lhoria do processo de supervisão como um todo, tornando-

-o mais eficiente e estruturado.

Destacamos no processo de dinamização do mercado de 

capitais, a continuidade do desenvolvimento de acções que 

visaram criar um ambiente que torne o mercado de valores 

mobiliários neutro, comparativamente aos demais merca-

dos, quer do ponto de vista fiscal como cambial, permitindo 

deste modo a atracção de investidores.

Relativamente à promoção e divulgação do POPEMA (Pro-

grama Operacional de Preparação das Empresas Nacio-

nais para o Mercado Accionista), criado com o objectivo 

de apoiar as empresas alvo na adequação funcional das 

organizações empresariais aos requisitos dos quatro pila-

res consagrados no Programa, realçamos a realização de 

7 (sete) Encontros Temáticos, referentes ao “Roadmap Ini-

cial para Oferta Pública Inicial (IPO)”, tendo sido a primeira 

abordagem relacionada com o “caminho para a bolsa”, e a 

segunda sobre os domínios da “governação corporativa e 

do saneamento financeiro”.

Assim, com o objectivo de auscultar as necessidades es-

pecíficas das empresas alvo, no quadro da implementação 

do mercado de acções, realizaram-se 4 (quatro) encontros 

bilaterais com os PCAs e PCEs de empresas elegíveis no 

âmbito do POPEMA, nomeadamente dos Bancos BAI, 

Millennium Atlântico, BIC e do Grupo ZAHARA.

Quanto ao Programa de Regulação do Sector Financeiro, 

inserido na Política de Estabilidade e Regulação Macro-eco-

nómica, no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND), foi executado um conjunto de acções de regulamen-

tação, com o intuito de contribuir para o crescimento do 

mercado de valores mobiliários.
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Assim, destacamos a publicação em Diário da República de 

8 (oito) regulamentos, designadamente, Regulamento sobre 

Consultoria para Investimento e Análise Financeira (Regula-

mento n.º 1/16, de 5 de Janeiro), Regulamento sobre Capi-

tal Social Mínimo das IFNBs (Regulamento n.º 2/16, de 5 de 

Janeiro), Regulamento sobre os Prospectos (Regulamento 

n.º 3/16, de 2 de Junho), Regulamento sobre Prevenção do 

Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terro-

rismo (Regulamento n.º 4/16, de 2 de Junho), Regulamento 

sobre Ofertas de Valores Mobiliários (Regulamento n.º 5/16, 

de 6 de Junho), Regulamento sobre Emitentes (Regulamen-

to n.º 6/16, de 7 de Junho), Regulamento sobre Infra-estru-

turas de Mercado (Regulamento n.º 7/16, de 30 de Junho) 

e Regulamento sobre Notação de Risco e Serviços Comple-

mentares (Regulamento n.º 8/16, de 6 de Julho).

No domínio da Cooperação Local, a CMC rubricou acor-

dos bilaterais de cooperação com o Ministério da Educação 

(MED), Ministério do Ensino Superior (MES) e um Acordo de 

Cooperação Tripartido entre o BNA, CMC e ARSEG.

Na esfera da Cooperação Internacional, foi celebrado um 

acordo de parceria com o Bolsa de Mercadorias de Mo-

çambique, tendo sido mantida uma interação dinâmica com 

as congéneres da CVM e CMVM em matérias relacionadas 

com o processo de integração como Membro Ordinário da 

IOSCO, visando a pronta resposta da CMC às questões do 

Verification Team 3 (VT3) do Screening Group daquela Orga-

nização Internacional, bem como no domínio da assistência 

técnica a averiguação da idoneidade de cidadãos portugue-

ses e angolanos, para os cargos de gestão nas IFNBs nas 

respectivas jurisdições.

Ainda no domínio internacional, continuaram a ser dados 

passos importantes no processo de integração da CMC 

como Membro Ordinário da IOSCO, tendo sido submetida a 

candidatura da CMC a esta instituição, e respondido pron-

tamente às questões solicitadas pelo Verification Team. 

Adicionalmente, foram produzidos resumos de documentos 

elaborados pela IOSCO, CISNA e INFE-OCDE, visando me-

lhorar as actividades de regulação, supervisão e promoção 

do mercado, e de outros documentos, nomeadamente so-

bre a Análise das Normas Prudenciais no Sector de Valores 

Mobiliários, Transparência das Empresas Auditadas e De-

senvolvimento dos Mercados de Acções nos países emer-

gentes. 

Por outro lado, no que ao CISNA (Comité das Autoridades 

Reguladoras dos Sectores de Seguros, Pensões e institui-

ções Financeiras Não-Bancárias da SADC) e ao INFE-OECD 

(Rede Internacional sobre a Educação Financeira da Organi-

zação para Cooperação e Desenvolvimento Económico) diz 

respeito, a CMC respondeu os questionários sobre PMEs, 

Exchange Traded Funds e inclusão financeira. 

No âmbito da Literacia Financeira, realçamos a implemen-

tação de iniciativas com vista a contribuir para a instrução 

dos cidadãos e formá-los sobre temas e conceitos básicos 

de finanças.

No processo de dinamização do mercado de capitais, des-

taca-se a continuidade de acções que visam contribuir para 

a neutralidade do mercado, quer do ponto de vista fiscal 

como cambial, permitindo, deste modo, atrair investidores.

Por outro lado, continuaram a ser dados passos decisivos 

no domínio da institucionalização do mercado secundário 

de dívida pública, tendo sido analisados durante o ano de 

2016, 11 (onze) pedidos de registo, sendo 2 (dois) de Socie-

dades Correctoras, 2 (dois) de Sociedades Distribuidoras e 

7 (sete) de Bancos comerciais. Entre os pedidos analisados, 

encontram-se 6 (seis) pendentes, por insuficiência docu-

mental, 4 (quatro) caducados pelo não início de actividade 

dentro do prazo estipulado por lei, e 1 (uma) sociedade re-

gistada.  

No período em referência foram licenciados 4 (quatro) OICs 

e entidades conexas, e procedeu-se ao registo de 4 (quatro) 

Auditores Externos.

A BODIVA realizou, no dia 15 de Novembro, a sessão inau-

gural do Mercado de Bolsa, em evento presidido por Sua 

Excelência Ministro das Finanças, Sua Excelência Dr. Archer 

Mangueira, bem como o lançamento da infra-estrutura de 

pós-negociação CEVAMA – Central de Valores Mobiliários 

de Angola, que teve a participação activa da CMC, no âm-

bito das suas atribuições relativas à promoção do mercado. 

Por último, foi desenvolvido e aprovado pelo Conselho de 

Administração da CMC, o documento designado por Foco 

6 – 2016, com o objectivo de consolidar as prioridades do 

mandato do Conselho de Administração até ao final do ano 

de 2016.
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2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

O Plano de Acção (PA) é o principal instrumento anual de 

organização, planeamento e controlo das actividades da 

CMC, pelo que apresentaremos a descrição abaixo das 

actividades desenvolvidas em conformidade com a meto-

dologia definida na concepção do PA, i.e., por Domínios e 

Subdomínios de actuação. 

DOMÍNIO DA REGULAÇÃO 
DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Neste Domínio, a CMC manteve o seu foco nos seguintes 

objectivos:

 l Fortalecimento e estabilização do quadro regulatório;

 l Consolidação do processo regulatório da actividade do 

mercado de valores mobiliários; 

 l Realização de estudos de suporte às medidas regulató-

rias que se prevê implementar no futuro;

 l Assegurar o suporte técnico-jurídico adequado na pro-

dução de instrumentos regulatórios para o mercado de 

valores mobiliários;

 l Assegurar o suporte técnico-jurídico adequado na instau-

ração, instrução e decisão dos processos contravencio-

nais e transgressionais no mercado de valores mobiliários.

Neste Domínio, foram realizadas as seguintes acções: 

 l Foram enviados para apreciação do Conselho Técnico 

do MINFIN: 

 � Anteprojecto de Regime Jurídico das Taxas no merca-

do de valores mobiliários;

 � Anteprojecto de Regime Jurídico das Sociedades 

Gestoras de Patrimónios (SGP);

 � Anteprojecto de Decreto Executivo sobre o Registo de 

Valores Mobiliários no Emitente.

 l Foram publicados em Diário da República e no website 

da CMC 17 (dezassete) diplomas, nomeadamente: 

 � Regulamento n.º 1/16, de 5 de Janeiro, sobre Consul-

toria para Investimento e Análise Financeira; 

 � Regulamento n.º 2/16, de 5 de Janeiro, sobre Capital 

Social Mínimo das IFNBs; 

 � Regulamento n.º 3/16, de 2 de Junho, sobre os Prospectos; 

 � Regulamento n.º 4/16, de 2 de Junho, sobre Preven-

ção do Branqueamento de Capitais e do Financiamen-

to ao Terrorismo; 

 � Regulamento n.º 5/16, de 6 de Junho, sobre Ofertas 

de Valores Mobiliários; 

 � Regulamento n.º 6/16, de 7 de Junho, sobre Emitentes; 

 � Regulamento n.º 7/16, de 30 de Junho, sobre Infra-es-

trutura de Mercado; 

 � Regulamento n.º 8/16, de 6 de Julho, sobre Notação 

de Risco e Serviços Complementares;

 � Regulamento n.º 9/16, de 6 de Julho, sobre o Plano 

de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo 

(OIC´s) e das Sociedades Gestoras de Organismos de 

Investimento Colectivo (SGOIC´s)  

 � Regulamento n.º 10/16, de 6 de Julho, sobre o Plano 

de Contas das Instituições Financeiras não Bancárias 

(IFNB´s)

 � Instrução n.º 01/CMC/05-16, sobre Prestação de In-

formação pelas Entidades Certificadoras de Peritos 

Avaliadores de Imóveis dos OICs Imobiliários;

 � Instrução n.º 02/CMC/05-16, sobre Prestação de In-

formação pelos Peritos Avaliadores de Imoveis de 

OICs Imobiliários;

 � Instrução n.º 03/CMC/07-16, sobre Prestação de In-

formação dos Agentes de Intermediação (ex-”Instru-

ção sobre a Prestação de Informação pelas SGMR e 

IFNBs”);

 � Instrução n.º 04/CMC/07-16, sobre Prestação de In-

formação pelas Sociedades Gestoras de OIC’s;

 � Instrução n.º 05/CMC/07-16, sobre Prestação de In-

formação pelos OIC’s;

 � Instrução n.º 06/CMC/07-16, sobre os Procedimentos 

de Congelamento, Apreensão e Confisco de Bens;

 � Instrução n.º 07/CMC/08-16, sobre os Rácios de Sol-

vabilidade das IFNBs (Ex- “Instrução sobre os Rácios 

Prudenciais para as IFNBs”).

 l  No âmbito da assessoria jurídica:

 � Parecer sobre a proposta de acordo de cooperação 

entre a CMC e o Ministério do Ensino Superior;

 � Parecer sobre a possibilidade de abertura de contas 

na CEVAMA (pelo BFA) sem o respectivo contrato de 

registo e depósito;

 � Parecer sobre a proposta de acordo de cooperação 

entre a CMC e o SINSE;

 � Parecer jurídico ao Protocolo de Cooperação CMC / 

ECEA – ETIOPIA

 � Parecer sobre o Memorando de entendimento do pro-

grama de implementação de Project Bond;

 � Parecer sobre a Emissão de dívida pela SONANGOL 

em mercado regulamentado sem a necessidade de 

transformação em sociedade anónima e de autoriza-

ção dos órgãos públicos de tutela;

 � Parecer sobre a Natureza jurídica e processo de licen-

ciamento da sociedade Kwanza Gestão de Projectos 

Empresariais;
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 � Elaboração do Memorando sobre a necessidade de 
revisão das multas penais no sentido de as adequar 
aos crimes do mercado de valores mobiliários;

 � Parecer sobre a proposta de acordo de cooperação 
entre a CMC e o MINFAMU;

 � Parecer sobre a solicitação de Envio de Informação à 
UTAIP e BNA feita pela Dra. Arminda Mateus, advoga-
da da SOCIEDADE RIAL;

 � Parecer sobre o acordo de cooperação com o Conse-
lho Nacional de Carregadores;

 � Parecer sobre o acordo de cooperação com o Instituto 
de Segurança Social;

 � Parecer sobre Direitos de Autor e Cuidados no Manu-
seio de Informação;

 � Parecer sobre o acordo de cooperação com a Bolsa 
de Mercadorias de Moçambique;

 � Parecer sobre Impacto da proposta de alteração da 
Lei do Património do Estado à Organização Patrimo-
nial da CMC;

 � Parecer à proposta de Protocolo de Cooperação com 
o Ministério do Ensino Superior;

 � Memorando sobre o estudo comparado relacionado 
com a prestação de serviços de Auditoria à entidade 
reguladora por entidades nelas registadas;

 � Memorando de Harmonização do Projecto de Regula-
mento sobre o Registo das Sociedades de Notação de 
Risco com os princípios da IOSCO.

 � Parecer sobre a verificação das cláusulas contratuais 
gerais e de conteúdo mínimo no projecto do Contrato 
de Intermediação Financeira do Banco Económico;

 � Elaboração da Minuta de ofício a dirigir ao Standard 
Bank sobre a sua participação no processo de dinami-
zação dos Project Bonds;

 � Memorando sobre a proposta de migração da plataforma 
de codificação ISIN da CMC para a BODIVA/CEVAMA;

 � Contribuições à proposta de Despacho Presidencial 
referente à proposta de Financiamento da Odebrecht 
/ Project Bonds;

 � Contribuições à proposta de Protocolo de Coopera-
ção entre a CMC e o Ministério do Ensino Superior;

 � Parecer sobre a solicitação do MINFIN dos Processos 
Individuais dos colaboradores cedidos em comissão 
de serviço;

 � Parecer sobre a rejeição da Cargo Center ao pedido 
de renúncia do contrato de depósito;

 � Parecer sobre o projecto do Contrato de Intermedia-
ção do Standard Bank de Angola;

 � Parecer sobre o processo de reclamação do Banco 
Económico referente ao pagamento de taxas de su-
pervisão pelos fundos de investimento imobiliários fe-
chados por si geridos;

 � Preenchimento do mapa da UIF sobre o cumprimento 
da Recomendação n.º 34 do GAFI;

 � Parecer sobre o procedimento contratual a adoptar 
para a aquisição de bens móveis e serviços;

 � Parecer sobre a proposta de abertura de processo de 
contravenção contra a MADZ – SCVM, SA;

 � Parecer sobre a verificação das cláusulas contratuais 
gerais e de conteúdo mínimo no projecto do Contrato 
de Intermediação Financeira do Banco Sol;

 � Parecer sobre a verificação das cláusulas contratuais 
gerais e de conteúdo mínimo no projecto do Contrato 
de Intermediação Financeira do Banco Keve;

 � Parecer sobre a verificação das cláusulas contratuais 
gerais e de conteúdo mínimo no projecto do Contrato 
de Intermediação Financeira do Banco BAI;

 � Parecer sobre a verificação das cláusulas contratuais 
gerais e de conteúdo mínimo no projecto do Contra-
to de Intermediação Financeira do Banco de Fomento 
Angola – BFA;

 � Parecer sobre a verificação das cláusulas contratuais 
gerais e de conteúdo mínimo no projecto do Contrato 
de Intermediação Financeira do Banco BIC.

 l No âmbito da assessoria jurídica em matéria de política 
regulatória:

 � Projecto de Regulamento Interno do Conselho Nacio-
nal de Estabilidade Financeira;

 � Parecer jurídico sobre o Regulamento CMC sobre o 
Capital de Risco;

 �  Parecer sobre o pedido de registo das alterações as 
regras BODIVA n.º 3, 5 e 6, bem como instrução BO-
DIVA n.º 05;

 � Parecer sobre o Regulamento da CMC sobre a Titula-
rização de Activos;

 � Parecer jurídico sobre o pacote de instruções CMC 
(sobre o Congelamento de Fundos e outros Recursos 
Económicos; sobre Prestação de Informação pelas 
SGOICs; sobre Prestação de Informação Financeira 
dos Agentes de Intermediação; sobre Prestação de 
Informação pelos OICs);

 � Parecer sobre o pedido de registo da Instrução BO-
DIVA N.º 1/16;

 � Parecer sobre o pedido de registo da Instrução BO-
DIVA N.º 2/16;

 � Parecer sobre o pedido de registo da Instrução BO-
DIVA N.º 3/16;

 � Parecer sobre a solicitação de averbamento das alte-
rações às Regras N.º 1/15;

 � Parecer Jurídico à Proposta de Regulamento sobre 
o Registo dos Responsáveis com Função de Gestão 
Relevante;

 � Parecer Jurídico à Proposta de Regulamento sobre os 
Mercados;

 � Parecer Jurídico à Proposta de Instrução sobre Rácios 
de Solvabilidade de IFNBs;

 � Parecer sobre o Ofícios – Circulares BODIVA.
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 l No âmbito da assessoria jurídica em matéria de conten-

cioso do mercado:

 � Elaboração das peças de suporte ao processo de 

contravenção instaurado à Sociedade Corretora 

GROWTH;

 � Elaboração das peças de suporte ao processo de 

contravenção (sob a modalidade de transacção) ins-

taurado ao Standard Chartered Bank enquanto agente 

de intermediação;

 � Memorando sobre a promoção do arquivamento do 

processo de transgressão à GROWTH;

 � Memorando sobre a promoção do arquivamento do 

processo de transgressão ao Standard Chartered Bank.

 
DOMÍNIO DA PROMOÇÃO 
DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Neste domínio, em 2016, foram definidos os seguintes ob-

jectivos específicos:

 l Desenvolver as condições institucionais dos mercados 

regulamentados de valores mobiliários;

 l Preparar as empresas nacionais para o mercado de va-

lores mobiliários;

 l Promover a capacitação e formação profissional dos 

agentes do mercado;

 l Apoiar os investidores no Mercado de Valores Mobiliários;

 l Promover a literacia financeira;

 l Identificar oportunidades de desenvolvimento dos mercados 

e de implementação de novos instrumentos financeiros;

 l Elaborar análises e estudos e promover a investigação 

científica sobre o mercado de valores mobiliários; 

 l Manter um acervo bibliográfico moderno e referenciado 

como centro especializado do mercado de valores mo-

biliários em Angola;

 l Promover a imagem institucional da CMC como entida-

de reguladora, supervisora e promotora do Mercado de 

Valores Mobiliários, e

 l Coordenar a implementação da estratégia de comunica-

ção da CMC.

Actividades desenvolvidas no âmbito da actuação do De-

senvolvimento e Estratégia:

 l Mercado de Dívida Pública:

 � Foi solicitada a instalação das plataformas testes (SI-

MER custódia e compensação) na CMC;

 � Foi elaborado um memorando sobre a criação de um 

fórum de operadores;

 � Participou-se da reunião com o BNA relativamente à 

conexão da CEVAMA ao SIGMA e SPTR;

 � Foi realizada uma reunião com as sociedades Correc-

toras e Distribuidoras a fim de identificar os principais 

constrangimentos na realização das suas actividades;

 � Foi elaborado um estudo de benchmarking sobre o im-

posto sobre transacções financeiras no Reino unido, 

França, Alemanha, Brasil e África do Sul; 

 � Foram realizados testes às plataformas de negociação 

e pós-negociação;

 � Foi elaborado um memorando sobre a necessidade de 

isenção de IAC aos investidores não residentes cambiais;

 � Foi elaborado um memorando sobre o impacto da 

taxa de contribuição especial sobre as operações ban-

cárias no mercado secundário de dívida pública;

 � Foi elaborado um documento de Balanço/reflexão so-

bre o mercado secundário de dívida pública e subme-

tido à apreciação do Conselho de Administração (CA);

 � Foi realizado um workshop interno sobre o documento Ba-

lanço/Reflexão do Mercado Secundário de dívida pública;

 � Foi elaborada uma pesquisa sobre os sistemas de pa-

gamento de Angola;

 l Mercado de Dívida Corporativa:

 � Foi elaborado um parecer relativamente ao documento 

da IOSCO sobre o exame de liquidez nos mercados 

secundários de obrigações corporativas;

 � Análise técnica do Memorando de entendimento refe-

rente ao Programa de Emissão de project bonds com 

o Banco Caixa Angola.

 � Foi elaborado o memorando de bases técnicas de 

apoio ao Regulamento das PPP (sob responsabilidade 

do MINEC) com base nos benchmarking de Portugal 

e Brasil;

 � Avaliação da inserção da CMC no “projecto Chicapa 

II”, referente à infra-estruturas no sector da electricida-

de, com base nas informações enviadas pela GAMEK 

e IRSEA, visando o seu financiamento via emissão de 

project bonds;  

 � Foi feita uma apresentação ao MINTRANS sobre o 

programa de emissão de Project Bonds, com a inclu-

são de um caso prático;
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 � Foi feita uma apresentação ao Conselho Consultivo do 

MINEA, sobre o possível financiamento de uma fábrica 

de contadores pré-pagos de energia eléctrica, através 

da emissão de Project Bonds;

 � Foram elaborados modelos de serviço da dívida de fi-

nanciamentos: emissão de Project Bonds vs Banca, 

para complementar a apresentação ao MINEA e ao 

Conselho Nacional de Carregadores (CNC);

 � Foram analisados os custos de financiamento de pro-

jectos no Quénia, com o intuito de introduzir na apre-

sentação ao MINEA e CNC;

 � Avaliação com o Instituto Regulador do Sector Eléc-

trico de Angola (IRSE), sobre a identificação de um 

projecto viável a ser financiado por via de emissão de 

Project Bonds;

 � Avaliação com o Conselho Técnico do Ministério da 

Energia e Águas (MINEA), de modelos de serviço da 

dívida de financiamentos: emissão de Project Bonds 

vs Banca;

 � Foram feitos contributos ao regulamento sobre as So-

ciedades de Notação de Risco, antes do seu envio 

para publicação;

 � Reuniu-se com as instituições indicadas pelo IRSEA, 

tendo sido identificado um projecto apto a ser finan-

ciado por via da emissão de Project Bonds;

 � Foram assinados memorandos de entendimentos en-

tre a CMC e os membros do grupo técnico (painel de 

cinco bancos), no âmbito dos Project Bonds;

 � Foi partilhada informação com os membros do grupo 

técnico sobre o projecto HidroChicapa II;

 � Foi elaborado um memorando sobre os requisitos para 

emissão de Project Bonds;

 l Mercado Accionista:

 � Foi elaborado o estudo de benchmarking no Quénia, 

Botswana, Ghana, Nigéria e Portugal, com participa-

ção do DEA, a fim de identificar os factores que deter-

minaram o desenvolvimento do mercado de acções 

nestes países;

 � Foram definidos cenários para o arranque do mercado 

accionista em Angola, com base no estudo de ben-

chmarkings;

 � Foi editada a última versão do documento sobre as 

Alternativas de Abordagem para o Arranque do Merca-

do Accionista em Angola e enviada ao Administrador;

 � Foi feita uma síntese do documento final “Alternativas 

de Abordagem do Arranque do Mercado de Acções” 

e feito o ajuste dos cenários para partilha com o ISEP. 

 l Mercado de Balcão Organizado:

 � Foi analisado o regulamento do mercado OTC nigeria-

no no intuito de aferir as regras e o modelo de organi-

zação do referido mercado;

 � Foi analisado um estudo elaborado pela IOSCO de-

nominado “ OTC Markets and Derivatives Trading in 

Emerging Markets”;

 � Foi elaborado o memorando de bases técnicas de 

apoio a revisão do regulamento dos mercados regu-

lamentados, no que tange ao Mercado de Balcão Or-

ganizado; 

 � Foi elaborada uma proposta de documento de ad-

missão a ser entregue pelos potenciais emitentes do 

MBO;

 � Foi elaborado um parecer sobre a solicitação de apoio 

formulada pela Camara do Comercio e Industria de 

Angola (CCIA) no âmbito do programa Angola INOVA;

 � Procedeu-se à avaliação dos moldes de implementa-

ção do projecto Angola INOVA com a CCIA.

 l Bolsa de Mercadorias:

 � Foi elaborado um parecer sobre o relatório de diag-

nóstico elaborado pelo MINCO e MINAGRI, referente 

ao projecto de implementação da Bolsa de Mercado-

rias em Angola;

 � Foram realizados dois encontros com o Ministério do 

Comércio, visando a criação de sinergias para a ope-

racionalização do projecto bolsa de mercadorias e ela-

boradas as referidas actas de reunião; 

 � Deu-se início à elaboração da estratégia de implemen-

tação da bolsa de mercadorias de Angola e um estudo 

de viabilidade económico-financeiro; 

 � Foi analisado o documento sobre os obstáculos a ul-

trapassar para que as bolsas de mercadorias possam 

alcançar o seu potencial e foi elaborado um resumo 

indicando os aspectos chaves a considerar na imple-

mentação da bolsa de mercadorias em Angola;

 � Deu-se início a elaboração das bases técnicas do re-

gulamento para os gestores e operadores de armazém 

da bolsa de mercadorias;

 � Foi definido com os membros do grupo técnico a me-

todologia para as actividades de diagnóstico das ca-

pacidades agrícolas e logísticas do país;

 � Foi elaborado um estudo sobre o nível de participação 

dos 10 (dez) maiores bancos do mercado nacional no 

financiamento da actividade agrícola e sobre o papel 

do sector segurador no fomento da actividade; 

 � Foi elaborado um parecer sobre a solicitação de par-

ceira para o Programa Comboio Camponês da Rede 

Camponesa Consórcio;
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 l Titularização:

 � Foi elaborado um Memorando de Auscultação aos in-

tervenientes no processo de Titularização de Activos.

 l Mercado de Organismos de Investimento Colectivo:

 � Deu-se início a elaboração de um plano de promoção 

da indústria dos Organismos de Investimento Colec-

tivo;

 � Foram encetados contactos com os Ministérios da 

Geologia e Minas, e Indústria, com o intuito de apre-

sentar os benefícios dos Organismos de Investimento 

Colectivo.

 l Estudos e Manuais sobre os Mercados de Valores Mo-

biliários:

 � Programa de Estudos Económicos e Financeiros Es-

pecializados:  

 � Estudo da Poupança e Potencial de Investimento;

 � Medidas de Aceleração do Mercado de Capitais;

 � Alternativas de abordagem para o arranque do mercado 

accionista; 

 � Estudo de Gestão de Risco na Óptica da Autoridade do 

Mercado de Capitais;

 � Estudo sobre Consolidação do Sistema Bancário;

 � Estudo sobre o Mercado de Renda Fixa;

 � Estudo sobre o Mercado de Capitais em África;

 � Estudo detalhado de políticas de dinamização da indústria 

de fundos de investimento;

 � O Papel e o Funcionamento dos Mercados de REPOS;

 � Metodologia da Avaliação do Impacto da Regulação;

 � Diagnóstico do Mercado de Capitais em Angola;

 � Colômbia: Macroeconomia e Mercados;

 � Manual de Indicadores do Mercado.

 � Elaboração de Periódicos:  

 � Newsletter Mercados;

 � Observatório do Mercado de Capitais;

 � Análise dos Mercados Financeiros (TV Zimbo).

 � Conferências, Palestras e Seminários:

 � “Introdução ao Mercado de Capitais”  

(Universidade Gregório Semedo);

 � “Introdução ao Mercado de Capitais”  

(Universidade Privada de Angola);

 � “Mercado de Capitais e crescimento económico  

(Centro de Imprensa Aníbal de Melo- CIAM);

 � “O Papel do Mercado de Capitais na Recuperação Econó-

mica” (Instituto Superior Politécnico de Benguela).

 l Âmbito da Comunicação:

 � Realização do IV Encontro Anual de Quadros.

 � Sessões de formação sobre “A Comunicação Social e 

o Mercado de Capitais”:

 � ANGOP;

 � Jornal de Angola;

 � Jornal O Mercado.

 � Sessões de Consulta Pública:

 � Regulamento dos Mercados Regulamentados & Regula-

mento do Registo dos Responsáveis com Funções de Ges-

tão relevantes;

 � Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Patrimónios.

 � Seminários:

 � Instituto Nacional de Estudo Jurídicos (INEJ);

 � Centro de Imprensa Aníbal de Melo;

 � Ministério da Família e Promoção da Mulher; 

 � Auditório do BCI;

 � Universidade Gregório Semedo; 

 � INADEC;

 � MEDIATECA;

 � Universidade Agostinho Neto; 

 � Museu da Moeda;

 � Assembleia Municipal da Província de Benguela; 

 � Instituto Superior Politécnico de Benguela;

 � Instituto Médio de Administração e Gestão do Nova Vida; 

 � Instituto Médio de Luanda (IMEL);

 � Instituto Médio Comercial de Luanda;

 � Escola Nacional de Administração (ENAD);

 � Ministério do Ensino Superior;

 � Instituto Médio do Kilamba;

 � Auditório do MINFIN;

 � União dos Escritores Angolanos;

 � Universidade Privada de Angola;  

 � Igreja Centro Shekinah;

 � Mercado do 30;

 � Governo Provincial do Bengo;

 � Centro de Imprensa Aníbal de Melo.

 � Comunicação Institucional 

 � Durante o ano de 2016, foram publicadas 31 notícias sobre 

eventos com a participação directa da CMC. Foram divul-

gadas 23 Notas de Imprensa que foram difundidas a 52 

pontos focais de diferentes órgãos de comunicação social. 

 � Microfilmes: 

 � Projecto de produção de 34 filmes de curta duração que 

têm como base conceitos relacionados ao mercado de 

capitais para difusão através das principais plataformas de 

comunicação audiovisual.
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 � Publicações & Brochuras: 

 � Projecto de produção de brochuras digitais para disponibiliza-

ção no website para conhecimento geral. 

 � Website Institucional:

 � Relativamente à performance do website Institucional, fo-

ram efectuadas 51393 visitas ao website, o que representa 

um decréscimo na ordem de 0,36%, comparativamente ao 

ano de 2015;

 � Estas visitas tiveram uma duração média de três minutos e 

trinta e dois segundos (00:03:32), sendo que 30467 repre-

sentam visitas feitas por novos visitantes, enquanto 20926 

correspondem ao número de visitas feitas por visitantes 

reincidentes.

 � Presença na Imprensa: 

 � Tem sido utilizado, entre outros mecanismos, a Plataforma 

digital CARMA, para a monitorização das notícias referentes 

à instituição;

 � Com base nesta ferramenta foi-nos permitido recolher os 

seguintes dados: Entre 1 Janeiro e 13 de Dezembro de 

2016, foram publicadas 442 notícias sobre a CMC e sobre 

o Mercado de Capitais angolano, o que representa um de-

créscimo de aproximadamente 9%, comparativamente ao 

ano anterior, no qual foram publicadas 462 notícias.

 � Âmbito Educação Financeira:

 � Promover a difusão dos conceitos sobre o Mercado de Ca-

pitais nas seguintes estações de rádios: - Rádio Viana;- Rá-

dio Cazenga;- Rádio UnIA;- Rádio Simão Toco; 

 � Exibição de 6 (seis) filmes de cariz financeiro, na Academia 

BAI.

 � Proposta ao MED de inserção de conteúdos sobre o mer-

cado de capitais, no programa curricular do sistema de en-

sino secundário;

 � Divulgação de SMS sobre conceitos do Mercado de Capi-

tais, em parceria com as operadoras Movicel e Unitel;

 � Palestra denominada “Como Ajudar os Jovens a Despertar 

o Gosto pela Leitura, em parceria com o CDMC, nas activi-

dades da Feira do Livro promovido pela Mediateca;

 � Concurso Prémio de Jornalismo para a Educação Financei-

ra do Investidor;

 � Concurso Prémio de Redacção para Educação Financeira;

 � Prémio “Estudante Nova Gazeta” Prémio “Estudante Nova 

Gazeta”

 � Dois workshops:

 � Introdução ao Mercado de Valores Mobiliários”, com de-

clamação de poesia sobre os fundos de investimentos, 

 � Introdução do Mercado de Capitais no Sistema Finan-

ceiro Angolano.

No âmbito das actividades do Centro de Documentação do 

Mercado de Capitais (CDMC), foram realizadas as seguintes 

acções:

 � Foram realizadas visitas guiadas pelas seguintes enti-

dades externas:

 � Secretária de Estado das Finanças, Dra. Valentina Filipe.

 � Casa Civil e Assessores do Presidente da República para 

os assuntos locais;

 � REMA;

 � APIEX;

 � Colaboradores do Centro de Documentação do MINFIN

 � IMAG oito (8) estudantes, e

 � UNIA (14) estudantes.

 � Atendimento de solicitações de utilizadores internos e 

externos:

 � Foram atendidas um total de 236 (duzentos e trinta e seis) 

solicitações no período em análise, sendo:

 � Público interno 174 (cento e setenta e quatro);

 � Público externo (estudantes) 62 (sessenta e dois), cujo 

fornecimento de matérias sobre o mercado de valores 

mobiliários contribuiu para a realização de trabalhos de 

final de curso.

DOMÍNIO DA SUPERVISÃO DO MERCADO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS

Neste domínio, em 2016 foram definidos os seguintes objectivos:

 l Dinamizar os mercados de dívida pública, dívida corpo-

rativa e mercado accionista; 

 l Consolidar o sistema de supervisão dos Organismos de 

Investimento Colectivo (OIC); 

 l Consolidar o sistema de acompanhamento dos OICs 

e emitentes, implementando processos de supervisão 

prudencial e comportamental das entidades, por via da 

criação de um conjunto de normas;

 l Consolidar o sistema de supervisão dos Emitentes;

 l Realizar o registo de entidades,

 l Consolidação do sistema de acompanhamento indirecto 

das Infraestruturas de Mercado (IM); 

 l Consolidar o sistema de supervisão das IFNBs e IM;

 l Desenvolvimento de ferramentas de acompanhamento 

às IFNBs e IM

 l Acompanhamento dos Trabalhos relativos à implemen-

tação da LEI/ROC.

 l Licenciamento de IFNBs e IM;

 l Implementação do Modelo de Vigilância para o Mercado 

Secundário de Divida;

 l Definição de Protocolos de Vigilância e Investigação do Mercado; 

 l Elaboração do Painel Informativo do Mercado; 

 l Elaboração de Processos e Procedimentos.
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Actividades desenvolvidas no âmbito da actuação neste 

Domínio:

 � Criação de um conjunto de normativos, susceptíveis 

de viabilizar os processos de supervisão prudencial e 

comportamental das entidades ligadas ao mercado de 

valores mobiliários.

 � Elaboração das seguintes bases técnicas das instru-

ções a emitir pela CMC, atinentes aos OIC e entidades 

conexas:

 � Bases técnicas para Regulamento de Capital de Risco;

 � Bases técnicas para Regulamento Titularização de Activos;

 � Bases técnicas para Decreto Legislativo Presidencial das 

Sociedades Gestoras de Património;

 � Bases técnicas sobre instrutivo dos ponderados contabi-

lísticos;  

 � Bases técnicas sobre instrutivo de informação financeira 

periódica dos OIC; 

 � Bases técnicas sobre instrutivo de informação financeira 

periódica dos PAI;

 � Bases técnicas sobre instrutivo de informação financeira 

periódica das SGOIC;

 � Bases técnicas sobre instrutivo dos Investidores Institucio-

nais.

 � Bases técnicas sobre os Rácios de Solvabilidade;

 � Bases técnicas para o Instrutivo sobre os deveres de in-

formação dos Auditores Externos no Mercado de Capitais.

 � Licenciamento de OICs e entidades conexas:

 � No período em referência foram analisados 11 (onze) pedi-

dos de licenciamento, nomeadamente:

 � ODELL Liquidez – FIMA;

 � ODELL Retail Logistics – FIIF;

 � HIPERGEST – SIICF;

 � GESTCES S.A. – SGOIC 

 � BFA Gestão de Activos – SGOIC

 � ILHA Imobiliário – FIIF

 � ODELL Protecção – FIMA

 � BETA – FIIF

 � FISPLAN, LDA – PAI

 � IMOVIEW – PAI 

 � Sociedades registadas:  

 � HIPERGEST – SIICF;

 � FISPLAN, LDA – PAI

 � Fundos de Investimento registados: 

 � - (bullet point) Odell Liquidez - FIMA; 

 � - (bullet point) Odell Retail & Logistics - FIIF

 � Acompanhamento dos Agentes de Intermediação:

 � Foram realizadas 7 (sete) acções de supervisão presencial, 

1 (uma) visita prévia e 6 (seis) inspecções às seguintes Ins-

tituições:

 � Visita prévia e Inspecções Preliminares: 

 � Visita Prévia a GESTEC – SGOIC;

 � Inspecção Preliminar a SAESP – ECPAI;

 � Inspecção Preliminar a ARLINGTON – PAI;

 � Inspecção Preliminar a PISI – PAI;

 � Inspecção Preliminar a CAPSOLUTION – PAI;

 � Acção de Inspecção Preliminar a SOAPRO, LDA - Perito 

Avaliador de Imóveis;

 � ILHA – SGOIC.

 � Supervisão presencial:

 � Acção de supervisão presencial a ZENKI – PAI;

 � Acção de supervisão presencial a PROPRIME – PAI;

 � Acção de supervisão presencial a ODELL Global Investors 

– SGOIC, S.A;

 � Mercado Accionista:

 � No quadro da Promoção e Divulgação do POPEMA, foram 

realizados 7 (sete) encontros temáticos concernentes ao 

“Roadmap inicial para Oferta Pública Inicial (OPI) ”, tendo 

sido abordados os seguintes temas:

 � “O Papel do Conselho Fiscal ou Órgão equivalente e o 

papel das Comissões de Auditoria & Competências téc-

nicas nas áreas de contabilidade e finanças”;

 � “Reporting financeiro; Preparação da informação finan-

ceira; IAS/IFRS a linguagem de comunicação com os 

mercados & Gestão de risco; Identificação e monitoriza-

ção de riscos de negócio”;

 � “A revisão da organização corporativa, da estrutura da 

função financeira e Governo Societário; A avaliação da 

natureza dos relacionamentos e transacções com partes 

relacionadas; A definição de processos de comunicação 

com os accionistas e com o mercado & A importância 

do processo de “Due Diligence” na fase inicial de uma 

Oferta Pública Inicial (IPO) ”;

 � “Corporate governance e investor relations – melhores 

práticas e a importância no contexto de emissões; A ela-

boração de planos de negócio e projecções financeiras 

no contexto de uma Oferta Pública Inicial (IPO); Business 

case e projecções futuras de actividade na preparação 

de emissões/Oferta Pública Inicial (IPO) & Prospecto: re-

visão das operações, factores de risco, divulgação de 

informação financeira histórica e a sua interligação”.

 � Foram realizados 4 (quatro) encontros bilaterais com PCAs 

e PCEs de empresas elegíveis no âmbito do POPEMA, no-

meadamente:

 � Banco BAI

 � Banco Millennium;

 � Banco BIC;

 � Grupo ZAHARA.
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 � No quadro da implementação dos procedimentos de diag-

nóstico do POPEMA:

 � Foi elaborado o relatório de diagnóstico da Nossa Seguros;

 � Foi elaborado o relatório de diagnóstico da Angola Telecom;

 � Aplicativo ISIN:

 � Em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela 

ANNA, deu-se continuidade ao processo de codificação 

de todos os títulos de dívida pública, nomeadamente:

 � Elaboração do balanço global de codificação ISIN dos 

Títulos de Dívida Pública, de Julho de 2006 a Fevereiro 

de 2016;

 � Elaboração dos relatórios mensais de codificação ISIN 

referentes ao período de Março a Agosto de 2016.

 � Plataforma electrónica de supervisão KILUNDU:

 � Teve inicio a IIª Fase de testes da plataforma de super-

visão KILUNDU:

 � Realização de testes de aceitação das funcionalidades 

do sistema informático de supervisão;

 � Revisão dos indicadores económico-financeiros cons-

tantes na plataforma de informática de supervisão 

“KILUNDU”.

 � Registo de Auditores Externos:

 � Foram registados como auditores externos:

 � PriceWaterhouseCoopers Angola Limitada;

 � Deloitte & Touche – Auditores, Limitada;

 � Ernst & Young Angola, Limitada;

 � PKF Angola – Auditores e Consultores, S.A.

 � Acompanhamento das IFNBs e IF:

 � Guia para as Inspecções;

 � Instrução sobre o Rácio de Solvabilidade das IFNBs e IFs;

 � Instrução sobre a prestação de informação financeira das 

IFNBs;

 � Instrução sobre Congelamento de Fundos e Outros Recur-

sos Económicos;

 � Regulamento dos Responsáveis com Funções de Gestão 

Relevantes;

 � Regulamento n.º 2/14 sobre Mercados Regulamentados 

(revisão);

 � Regulamento sobre o Plano de Contas das IFNBs (revisão).

 � Regulamento n.º 3/14 sobre Sociedades Gestoras de Mer-

cados Regulamentados (revisão);

 � Licenciamento de IFNBs e IF, e Agentes de Intermediação:

 � Encontra-se em processo de licenciamento 4 (quatro) IFNBs:

 � Savings SCVM S.A;

 � Savings SDVM S.A;

 � Alpha SCVM;

 � Alpha SDVM.

 � Banco Banc;

 � Banco Caixa Geral Angola;

 � Banco VTB;

 � Banco Yetu;

 � Banco Millennium Atlântico;

 � Banco Credito Sul;

 � Banco Económico.

 � Supervisão das IFNBs e IF:

 � Foram realizadas inspecções às seguintes instituições:

 � BNI;

 � BPC;

 � MADZ, SCVM, S.A

 � BODIVA;

 � Banco Keve;

 � Growth SCVM, S.A

 � BCI;

 � Banco Sol;

 � Banco BIC.

 � Acompanhamento dos trabalhos relativos à LEI ROC:

 � Relatório sobre o propósito da LEI ROC para a CMC e para 

a BODIVA.

 � Implementação dos Protocolos e Modelo de Vigilância 

para o Mercado Secundário de Divida: 

 � Foram elaborados os protocolos de vigilância do mercado, 

e de vigilância de instrumentos financeiros derivados; 

 � Foi elaborado o modelo do painel informativo sobre a evo-

lução do mercado; 

 � Foi elaborada uma base de dados para análise das Opera-

ções de Registos no Mercado Secundário de Dívida (seg-

mento MROV);

 � Foi realizada a formação sobre operacionalidade da plata-

forma Bloomberg;

 � Foi realizada a formação sobre a operacionalidade da plata-

forma da BODIVA (SGMR, SA);

 � Foi elaborada a ficha de levantamento de Instrumentos De-

rivados; 

 � Foi elaborado Dashboard de negociações referente ao pe-

ríodo de Julho a Setembro. 

 � Elaboração de Processos e Procedimentos:

 � Foram elaborados os processos de Detecção, Tipificação e 

Cadastramento de Instrumentos Financeiros; 

 � Foram elaborados os processos de Surveillance dos Siste-

mas Multilaterais de Negociação; 

 � Foi elaborado o memorando sobre Surveillance de Derivados 

por via da funcionalidade FXRB da plataforma Bloomberg. 



RELATÓRIO & CONTAS 2016

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

26

DOMÍNIO DA COOPERAÇÃO E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS

A estratégia de actuação da CMC definiu no domínio das 

relações institucionais a cooperação com instituições nacio-

nais, congéneres de outras jurisdições e organizações inter-

nacionais, com a finalidade de promover e contribuir para 

o reforço da imagem institucional da CMC no país e no es-

trangeiro, e também fortalecer os laços de cooperação com 

base nos princípios e objectivos universalmente aceites.

Neste desiderato, reportamos as seguintes actividades:

 � Programa de Cooperação e Dinamização Local:

 � Foram celebrados 13 (treze) acordos de cooperação com 

as seguintes Instituições: 

 � Ministério da Educação;

 � Ministério do Ensino Superior;

 � Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos;

 � Ministerio da Economia;

 � Acordo bipartido de Cooperação CMC-BNA sobre maté-

rias relativas ao Branqueamento de Capitais.

 � AIA;

 � Standard Bank Angola;

 � Banco Económico;

 � Caixa Geral Angola;

 � Banco Millennium Atlântico;

 � Banco Prestigio.

 � Foram realizados 7 (sete) Seminários:

 � MINJUDSH;

 � BNA;

 � UIF;

 � OCPCA;

 � PGR;

 � ISPB; 

 � INADEC.

 � Programa de Cooperação e Dinamização Internacional:

 � Foi celebrado um acordo de cooperação com Bolsa de 

Mercadoria de Moçambique;

 � Foi solicitada, à CMVM e AGMVM, assistência técnica em 

matéria de supervisão, Regulação e Educação Financeira.

 � Foi solicitada assistência técnica à CVM, em matérias re-

lacionadas com o processo de integração da CMC, como 

Membro Ordinário da IOSCO.

 � Programa de Deslocações em Serviço:

 � Participação da CMC na 41ª Conferência anual da IOSCO - Peru;

 � Participação na Formação do Fundo Monetário Internacio-

nal (FMI) sobre a gestão macroeconómica dos recursos na-

turais - Ilhas Maurícias;

 � Participação no Programa de Formação e Capacitação do 

Banco Mundial e encontro anual da SEC – EUA;

 � Participação no Programa Global de Formação e Capacita-

ção da IOSCO – Espanha;

 � Participação no Programa Global de Formação e Capacita-

ção da IOSCO e Harvard - EUA.

 l CISNA:

 � Resposta ao questionário sobre as PMEs; Exchange 

Traded Funds e inclusão financeira na SADC;

 � Elaboração e envio do Relatório de Progresso CISNA 

2016;

 � Participação na 37ª Reunião Bianual do CISNA - Lesoto.

 l INFE/OCDE:

 � Resposta aos questionários da INFE/OCDE:

 � Sobre “Initial interest in international options for PISA 2018”;

 � Sobre “PISA 2018 Questionnaire Prioritisation”;

 � Sobre “NFE (2016) 5-REV2 - Questionnaire on Digital Fi-

nance”.

 l IOSCO:

 � Realização de uma conference call com os colegas da 

AMERC, sobre a revisão da metodologia de avaliação 

dos Objectivos e Princípios da IOSCO, e da proposta 

de emendas ao Memorando Multilateral (MMoU) da 

IOSCO;

 � Respostas as questões dodo Verification Team 3 do 

Grupo de Escrutínio do MMoU da IOSCO, sobre o pro-

cesso de integração da CMC como Membro Ordinário 

da IOSCO;

 � Análise da conformidade do Projecto de Regulamento 

sobre o Registo das Sociedades de Notação de Risco 

com os Princípios da IOSCO;

 � Elaboração do relatório síntese de comparação, refe-

rente à análise das normas prudenciais no sector de 

valores mobiliários e de transparência das empresas 

auditadas, e desenvolvimento dos mercados de ac-

ções nos países emergentes.

 � Apreciação dos Regulamentos emitidos pelo DPRN 

sobre a sua conformidade com os princípios da IOS-

CO, no âmbito do processo de resposta ao questioná-

rio de High Level da IOSCO.

 l ANNA:

 � Resposta ao questionário sobre a utilização dos códi-

gos ISIN na jurisdição nacional, e

 � Envio a ANNA do relatório anual de 2015 sobre o esta-

do da codificação na jurisdição.
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ACRÓNIMOS

AGMVM Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários 

(Cabo Verde)

AIA Associação Industrial de Angola

AMVM Academia de Mercado de Valores Mobiliários 

ANNA Associação das Agências Nacionais de Numeração

ARSEG Agência Angolana de Regulação e Supervisão de 

Seguros

BNA Banco Nacional de Angola

BPC Banco de Poupança e Crédito

BODIVA Bolsa de Dívida e Valores de Angola

CBSA Católica Business School Angola

CEVAMA Central de Valores Mobiliários de Angola

CISNA Committee of Insurance, Securities and Non-

-Banking Financial Authorities

CMC Comissão do Mercado de Capitais

CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugal)

CVM Comissão de Valores Mobiliários (Brasil)

ENAD Escola Nacional de Administração

IFNB Instituições Financeiras Não Bancárias

INADEC Instituto Nacional de Defesa do Consumidor

ISPB Instituto Superior Politécnico de Benguela

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

ISIN International Securities Identification Number 

LEIROC Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee

MBTT Mercado de Bolsa de Títulos de Tesouro

MED Ministério da Educação

MES Ministério do Ensino Superior

MINEA Ministério da Energia e Águas

MINEC Ministério da Economia

MINFIN Ministério das Finanças

MINFAMU Ministério da Família e Promoção da Mulher 

MINJUSDH Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos

MINTRANS Ministério dos Transportes

MROV Mercado de Registo de Operações sobre Valores 

Mobiliários

OCPCA Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas 

de Angola

OIC Organismos de Investimento Colectivo

OPI Oferta Pública Inicial

PA Plano de Acção

PGR Procuradoria Geral da República

PMI Project Management Institute

PND Plano Nacional de Desenvolvimento

PPP Parceria Público Privada

POPEMA Programa Operacional de Preparação das Em-

presas Nacionais para o Mercado Accionista

RNPL Rede Nacional de Plataformas Logísticas

SADC Southern African Development Community

SEC Securities and Exchange Commission (EUA)

SPPRC Strategic Planning and Performance Review Commi-

ttee (CISNA)

UGS Universidade Gregório Semedo

UIF Unidade de Informação Financeira

UTAIP Unidade Técnica de Apoio ao Investimento Privado



03.
DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016



1. ENQUADRAMENTO

A Comissão do Mercado de Capitais, designada abreviada-

mente por CMC, é uma pessoa colectiva de direito público, 

com património próprio e autonomia administrativa e finan-

ceira, sujeita à superintendência do Chefe do Poder Execu-

tivo e à tutela do Ministro das Finanças.

A CMC tem a sua sede no município de Belas, Talatona, Rua 

do MAT, Complexo Administrativo “Clássicos de Talatona”, 

em Luanda, com o número de identificação de entidade ins-

titucional 7403008227, regendo-se pelo Decreto Presiden-

cial n.º 54/13, de 6 de Junho, pela Lei n.º 11/13, de 7 de 

Setembro, Lei de Bases do Sector Empresarial Público, pelo 

Código de Valores Mobiliários, aprovado pela Lei n.º 22/15, 

de 31 de Agosto, pela Lei 12/15, de 17 de Junho, Lei de 

Bases das Instituições Financeiras e pelo seu Regulamento 

Interno. 

Constituem atribuições da CMC a regulação, a supervisão, 

a fiscalização e a promoção do mercado de capitais e das 

actividades que envolvam todos os agentes que nele inter-

venham, directa ou indirectamente, tendo em vista a realiza-

ção dos seguintes objectivos: 

a)  Proteger os investidores;

b)  Assegurar a eficiência, o funcionamento regular e a 

transparência do mercado de capitais;

c) Prevenir o risco sistémico. 

Constituem receitas das CMC as dotações do Orçamento 

Geral do Estado (OGE) e as taxas nos termos do Decreto 

Executivo n.º 209/08, de 26 de Setembro e o artigo 33.º, do 

Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho.

No que respeita ao regime financeiro da CMC, o artigo 32.º 

do Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho, estabe-

lece que:

1.  O orçamento da CMC é elaborado e executado em obediên-

cia aos termos previstos para as Unidades Orçamentais;

2.  A gestão financeira da CMC rege-se pelas regras rela-

tivas às Unidades Orçamentais e, em tudo o que não 

seja incompatível, pelo Decreto Presidencial n.º 54/13, 

de 06 de Junho, pelo regime jurídico aplicável às enti-

dades pertencentes ao Sector Empresarial Público e, no 

omisso, pelo Regulamento Interno;

3.  A gestão patrimonial e financeira da CMC rege-se segun-

do os princípios de direito privado;

4.  O património inicial da CMC é constituído pelos bens do 

Estado afectos aos seus serviços;

5.  Integram-se no património da CMC todos os bens e de-

mais valores adquiridos;

6.  A contabilidade da CMC é elaborada de acordo com o 

regime da contabilidade pública, sem prejuízo da possi-

bilidade de elaboração de contabilidade segundo o Pla-

no Geral de Contabilidade Empresarial.

Neste documento, apresentam-se as demonstrações finan-

ceiras da CMC, de índole público e empresarial, referentes 

ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, nos termos 

do Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho, que apro-

va o Estatuto Orgânico da CMC. 

 
2. DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS ELABORADAS 
DE ACORDO COM O REGIME 
DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 
2.1. Balanço Orçamental

O balanço orçamental, referente ao exercício findo em 31 de 

Dezembro de 2016, demonstra a receita e a despesa autori-

zada, em confronto com a realizada, evidenciando a diferen-

ça resultante deste comparação, conforme mapa seguinte:

RECEITAS PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA

Receitas Correntes 2.138.481.085 2.136.655.174 1.825.910
Dotações Correntes OGE 2.138.481.085 2.052.036.674 86.444.411
Receitas Consignadas 0 84.618.501 -84.618.501

Receitas de Capital 64.565.500 63.775.630 789.870
Dotações de Capital OGE 64.565.500 63.775.630 789.870

Défice 0 46.068.815 -46.068.815
TOTAIS 2.203.046.585 2.246.499.620 -43.453.035
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DESPESAS PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA

Despesas Correntes 2.138.481.085 2.179.637.170 -41.156.085
Despesas com o Pessoal 1.487.309.467 1.486.978.911 330.556
Contribuições do Empregador 89.870.838 86.011.129 3.859.709
Bens 48.031.593 56.166.735 -8.135.142
Serviços 513.269.187 550.480.395 -37.211.208

Despesas de Capital 64.565.500 66.862.450 -2.296.950
Aquisição de Bens de Capital Fixo 64.565.500 66.862.450 -2.296.950

TOTAIS 2.203.046.585 2.246.499.620 -43.453.035

 
2.2. Balanço Financeiro

O balanço financeiro apresenta a receita e a despesa orçamental, bem como, os pagamentos e recebimentos de natureza 

extra-orçamental, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o 

exercício seguinte, conforme mapa seguinte:

RECEITAS NOTAS 2016 2015

Orçamentais  2.200.430.805 1.327.837.495
Receitas Correntes 2.5.2 2.136.655.174 1.310.828.627
Dotações Correntes OGE 2.5.2 2.052.036.674 1.304.165.966
Receitas Consignadas 2.5.2 84.618.501 6.662.661
Receitas de Capital 2.5.2 63.775.630 17.008.868
Dotações de Capital OGE 2.5.2 63.775.630 17.008.868

Obrigações em Circulação 2.5.5 76 257 072 165.387.029
Fornecedores de Bens e Serviços 2.5.5 76 257 072 165.387.029
Restos a Pagar Liquidados 2.5.5 0 165.387.029
Ordens de Saque emitidas / Não pagas 2.5.5 76 257 072 0

Disponibilidades - Exercício Anterior 2.5.7 9.117.221 24.111.992
Disponível em Moeda Nacional 2.5.7 9.117.221 24.111.992
Bancos conta movimento 2.5.7 7.117.221 22.111.992
Outras contas (Caução) 2.5.7 2.000.000 2 000 000

TOTAIS  2.285.805.097 1.517.336.515

DESPESAS NOTAS 2016 2015

Orçamentais  2.246.499.620 1.508.219.295
Despesas Correntes 2.5.3 2.179.637.170 1.441.374.427
Despesas com o Pessoal 2.5.3 1.486.978.911 1 071 886 265
Contribuições do Empregador 2.5.3 86.011.129 61.077.926
Bens 2.5.3 56.166.735 39.109.515
Serviços 2.5.3 550.480.395 269.300.720
Despesas de Capital 2.5.3 66.862.450 66.844.868
Aquisição de Bens de Capital Fixo 2.5.3 66.862.450 66.844.868

Créditos em Circulação 2.5.6 6.072.109 0
Devedores por Adiantamentos 2.5.6 6.072.109 0

Disponibilidades - Exercício Actual 2.5.7 33.233.368 9.117.221
Disponível em Moeda Nacional 2.5.7 33.233.368 9.117.221
Bancos conta movimento 2.5.7 33.233.368 7.117.221
Outras contas (Caução) 2.5.7 0 2.000.000

TOTAIS  2.285.805.097 1.517.336.515
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2.3. Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial demonstra os activos e os passivos, evidenciando o património líquido da Instituição, em 31 de Dezem-

bro de 2016, conforme mapa seguinte:

ACTIVO NOTAS 2016 2015

Activo Circulante  121.003.394 109.481.237
Disponível 2.5.7 33.233.368 9.117.221
Disponível em Moeda Nacional  33.233.368 7.117.221
Outras Contas  0 2.000.000
Créditos em Circulação 2.5.6 87.770.026 100.364.016
Instituições Centrais  33.670.199 15.862.568
Outros Créditos  54.099.827 84.501.448

Activo Permanente 2.5.4 531.257.162 617.383.885
Imobilizado  531.257.162 617.383.885
Bens Móveis e Imóveis  312.298.684 446.620.950
Bens Móveis  312.051.084 410.105.391
Bens Móveis em Curso  247.600 36.515.559
Activos Intangíveis 2.5.4 218.958.478 170.762.935
Sistemas Informáticos  218.958.478 7.355.954
Sistemas Informáticos em Curso  0 163.406.981

TOTAL DO ACTIVO  652.260.557 726.865.121

PASSIVO NOTAS 2016 2015

Passivo Circulante    
Obrigações em Circulação 2.5.5 243.690.016 466.894.316
Fornecedores de Bens e Serviços 2.5.5.1 214.813.876 209.920.152
Restos a Pagar Liquidados  0 165.387.029
Restos a Pagar não Liquidados  0 44.533.123
Ordens de Saque emitidas / Não pagas  194.051.389 0
Outras obrigações  20.762.487 0
Outras Obrigações a Pagar 2.5.5.2 28.876.140 256.974.164
Outros Encargos  28.876.140 256.974.164

Património Líquido 2.5.8 408.570.540 259.970.806
 Saldo Patrimonial  408.570.540 259.970.806

TOTAL DO PASSIVO  652.260.557 726.865.121
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2.4. Demonstrações das Variações Patrimoniais

As demonstrações das variações patrimoniais evidenciam as mutações verificadas no património, bem como o apuramento 

do resultado do exercício, conforme mapa seguinte:

NOTAS 2016 2015

Receitas Correntes 2.5.2 2.136.655.174 1.310.828.627
Dotações Correntes OGE  2.052.036.674 1.304.165.966
Receitas Consignadas  84.618.501 6.662.661

Receitas de Capital 2.5.2 63.775.630 17.008.868
Dotações de Capital OGE  63.775.630 17.008.868

(+) Total das Receitas Orçamentais  2.200.430.805 1.327.837.495
Despesas Correntes 2.5.3 2.179.637.170 1.441.374.427

Despesas com o Pessoal  1.486.978.911 1.071.886.265
Contribuições do Empregador  86.011.129 61.077.926
Despesas em Bens  56.166.735 39.109.515
Despesas em Serviços  550.480.395 269.300.720

Despesas de Capital 2.5.3 66.862.450 66.844.868
Aquisição de Bens de Capital Fixo  66.862.450 66.844.868

(-) Total das Despesas Orçamentais  2.246.499.620 1.508.219.295
(=) Resultado Orçamental  -46.068.815 -180.381.800
(+) Mutações Patrimoniais Activas Orçamentais  111.395.573 66.879.868

Incorporações de Activos 2.5.3 66.862.450 66.879.868
Aquisições  66.862.450 66.879.868

Bens Móveis  3.086.820 36.662.627
Bens Intangíveis  63.775.630 30.217.241

Desincorporações de Passivos  2.5.3 44.533.123 0
Outras Mutações Patrimoniais Activas  44.533.123 0

(-) Mutações Patrimoniais Passivas Orçamentais  1.958.466 0
Desincorporações de Activos  1.958.466 0
Outras Mutações Patrimoniais Passivas  1.958.466 0

(=) Resultado Orçamental Após Interferências / Mutações  63.368.292 -113.501.932
(+) Mutações Patrimoniais Activas Extra Orçamentais 2.5.9 299.062.953 326.341.822

Incorporações de Activos 2.5.9.1 23.372.218 326.341.822
Incorporações de Direitos  17.807.631 86.594.632
Outras Mutações Patrimoniais Activas  5.564.587 122.611.027
Desincorporações de Passivos 2.5.9.2 275.690.735 117.136.163
Desincorporações de Passivos  275.690.735 117.136.163

(-) Mutações Patrimoniais Passivas Extra Orçamentais 2.5.10 213.831.511 180.355.266
Desincorporações de Activos  115.775.846 64.166.972
Desincorporações de Direitos  55.605.249 0
Abate de Bens Móveis  60.170.597 64.166.972
Incorporações de Passivos  0 30.936.193
Incorporações de Passivos  0 30.934.583
Ajustes de Bens e Valores a Crédito  98.055.664 85.252.101
Depreciações e Amortizações  98.055.664 85.252.101

(=) Resultado Patrimonial do Exercício  148.599.734 32.484.624
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2.5. Notas Explicativas às Demonstrações 
Financeiras Elaboradas de Acordo com o Regime 
de Contabilidade Pública

Introdução

As notas explicativas incluem informações adicionais detalha-

das de natureza orçamental, financeira, patrimonial, adminis-

trativa, económica, legal e social, bem como, indica os crité-

rios utilizados na elaboração das demonstrações financeiras 

e as ocorrências subsequentes à data de sua elaboração. 

Estas notas devem ser lidas em conjunto com o capítulo 

“Enquadramento” (Capítulo 1) do presente relatório, pelo 

facto da CMC apresentar em separado as demonstrações 

financeiras de índole público e de índole empresarial. 

2.5.1. Bases de apresentação e principais políticas 

contabilísticas adoptadas na preparação das 

Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com 

o regime de contabilidade pública, foram preparadas com 

base nos registos contabilísticos mantidos pela instituição e 

de acordo com as normas e regras fundamentais estabele-

cidas no Regulamento do Sistema Contabilístico do Estado, 

aprovado pelo Decreto n.º 36/09, de 12 de Agosto.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo, em 

31 de Dezembro de 2016, são, em tudo, comparáveis com 

as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 

31 de Dezembro de 2015. As demonstrações financeiras es-

tão apresentadas em moeda nacional, o Kwanza (AOA).

Os componentes do património são avaliados em moeda 

corrente oficial e os expressos em moeda estrangeira são 

convertidos ao valor da moeda corrente oficial, à taxa de 

câmbio da data de avaliação.

O registo das operações contabilísticas patrimoniais, finan-

ceiras e orçamentais resultam da conversão dos registos 

contabilísticos, pelo método das partidas dobradas, efec-

tuados primariamente para atender às especificações do 

sistema de contabilidade empresarial. A referida conversão 

tem por base o Plano de Contas do Estado, de forma a 

evidenciar a situação de bens, direitos, obrigações e pa-

trimónio líquido, respeitando as características de fiabilida-

de, tempestividade, compreensibilidade e comparabilidade. 

Esta conversão atende também aos movimentos contabilís-

ticos que se encontram registados no Sistema Integrado de 

Gestão Financeira do Estado (SIGFE) e no Sistema Integra-

do de Gestão Patrimonial do Estado (SIGPE).

Os critérios de reconhecimento e bases de valorimetria es-

pecíficas são conforme segue:

a) Imobilizado

Os componentes do activo imobilizado são reconheci-

dos pelo custo de aquisição ou construção, reavaliado 

ou actualizado monetariamente, deduzido das respecti-

vas depreciações e amortizações acumuladas. 

As amortizações são calculadas pelo método das quo-

tas constantes, sendo as taxas de amortização aplicadas 

as que constam do Decreto Presidencial n.º 177/10, 13 

de Agosto, com as seguintes vidas úteis estimadas:

 � Equipamento de Transporte: 8 Anos;

 � Equipamento Administrativo: 4 a 8 Anos;

 � Equipamento Informático: 4 a 8 Anos;

 � Mobiliário Diverso e Social: 5 a 10 Anos;

 � Outras Imobilizações Corpóreas: 4 a 8 Anos.

b) Créditos de Terceiros

Os créditos de terceiros, conhecidos ou calculáveis, são 

computados pelo valor actualizado à data da avaliação.

c) Disponível

As disponibilidades em moeda estrangeira devem ser 

convertidas ao valor da moeda oficial, à taxa de câm-

bio da data de avaliação, e as aplicações financeiras ser 

acrescidas aos rendimentos proporcionais auferidos até 

à data de avaliação. 

d) Obrigações em Circulação

As obrigações e os encargos, conhecidos ou calculá-

veis, devem ser computados pelo valor actualizado à 

data da avaliação. As obrigações em moeda estrangeira 

devem ser convertidas ao valor da moeda corrente ofi-

cial, à taxa de câmbio da data de avaliação

e) Passivos Contingentes

Quando aplicável, os passivos contingentes decorrentes 

de obrigações laborais, de segurança social, contratuais, 

operacionais, administrativas e judiciais, são aprovisio-

nados pelo seu valor esperado de realização.

f) Receitas

Nos termos da Lei-Quadro do OGE, pertencem ao exer-

cício financeiro as receitas nele arrecadadas.

g) Despesas

A despesa realizada corresponde à despesa cabimenta-

da, liquidada e paga ao longo do exercício, com suporte 

nas dotações do OGE e das receitas consignadas, bem 

como, a despesa cabimentada, liquidada e com ordem 

de saque mas não paga.

RELATÓRIO & CONTAS 2016

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

33



h) Especialização dos exercícios

As receitas e as despesas são incluídas no apuramen-

to do resultado do período em que ocorrerem, sempre 

simultaneamente quando se correlacionarem, indepen-

dentemente do recebimento ou do pagamento.

2.5.2. Execução da receita

O Orçamento da CMC, aprovado pela Lei n.º 28/15, de 

31 de Dezembro, da Assembleia Nacional, para o exercí-

cio económico de 2016, comportou receitas estimadas no 

montante de AOA 3.606.904.737, provenientes dos recur-

sos ordinários do tesouro, para cobertura de despesas de 

igual montante e período.

Porém, e por força da baixa do preço do barril de petróleo 

nos mercados internacionais, o orçamento sofreu uma redu-

ção de cerca de 39%, no mês de Outubro, tendo-se situado 

em AOA 2.203.046.585, nos termos da Lei n.º 19/16, de 24 

de Outubro, que aprovou o orçamento rectificativo para o 

exercício de 2016.

A receita realizada corresponde às quotas financeiras com 

ordens de saque emitidas e pagas, no montante de AOA 

2.115.812.304, provenientes dos recursos ordinários do te-

souro, assim como, às receitas consignadas no montante 

de AOA 84.618.501. 

Nos temos do artigo 6.º, do Decreto Executivo n.º 209/08, 

de 26 de Setembro, as receitas provenientes da cobrança 

das taxas de registo e serviços de fiscalização são deposita-

das na Conta Única do Tesouro Nacional (CUT), cabendo à 

CMC a consignação de 90% e 10% destinado à CUT.

Estas receitas provenientes de emolumentos e taxas diver-

sas apresentam-se nas demonstrações financeiras como 

“Receitas Consignadas”, na medida em que foram efectiva-

mente consignadas, não obstante o facto de não terem sido 

previstas aquando da elaboração do orçamento para 2016.

O défice apurado refere-se ao confronto entre a despesa 

realizada (AOA 2.246.499.620) e a receita efectivada com 

ordens de saque emitidas e pagas (AOA 2.115.812.304) e 

com as receitas consignadas (AOA 84.618.501). 

O montante do défice decorre, assim, da incorporação da 

receita prevista em ordens de saque emitidas mas não pa-

gas (AOA 76.257.072) deduzido da variação dos saldos por 

utilizar relativamente às receitas consignadas em 31 de De-

zembro de 2016 (AOA 33.233.368) e 31 de Dezembro de 

2015 (AOA 7.117.221).

Ou seja, o défice apurado não corresponde a despesa rea-

lizada sem cabimentação orçamental, mas sim a diferença 

relacionada com o critério de reconhecimento da receita, na 

medida em que, apesar de terem sido cabimentadas e emi-

tidas as ordens de saque, o pagamento das mesmas não 

ocorreu à data de encerramento do exercício.

2.5.3. Execução da Despesa

A despesa realizada corresponde à despesa cabimentada, 

liquidada e paga, bem como, a despesa cabimentada mas 

não paga, ao longo do exercício, com suporte nas dotações 

do OGE e das receitas consignadas.

As despesas correntes representaram um peso de 97,02%, 

face a despesa total realizada, sendo que 70,02% corres-

pondem as despesas com o pessoal e 20,00% correspon-

dem as despesas com bens e serviços.

Importa referir, nas despesas com bens e serviços, a exis-

tência de despesas cabimentadas com ordens de saque 

emitidas, mas não pagas, no montante de AOA 76.257.072, 

que se encontra em pagamento nos termos da legislação 

em vigor, correspondendo a 3,39% da despesa realizada. 

Nota para o facto de as despesas correntes do exercício 

incluírem o montante de AOA 44.533.123 de restos a pagar 

que transitavam do exercício de 2014 – pagos com recurso 

à dotação orçamental do exercício de 2016.

As despesas de capital (no total de AOA 66.862.450) cor-

respondem a 2,98% da despesa total, dos quais 2,84% 

respeitam a aquisição de activos intangíveis e 0,14% a aqui-

sição de bens móveis.
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2.5.4. Imobilizações  

RUBRICAS VALOR BRUTO AMORTIZAÇÕES 
ACUMULADAS

VALOR LIQUIDO

Imobilizações Corpóreas:
Equipamento de carga e transporte 186.259.461 73.599.950 112.659.511
Equipamento administrativo 17.509.697 6.417.307 11.092.389
Equipamento informático 107.514.555 58.912.219 48.602.335
Mobiliário diverso e social 132.164.865 31.210.062 100.954.803
Mobiliário social 29.201.094 8.953.371 20.247.724
Outras imobilizações 26.693.031 8.198.710 18.494.322
Em curso 247.600 0 247.600
Subtotal 499.590.303 187.291.618 312.298.684

Imobilizações Incorpóreas:
Software 242.907.755 23.949.277 218.958.478
Subtotal 242.907.755 23.949.277 218.958.478

TOTAIS 742.498.058 211.240.895 531.257.163

2.5.4.1. Movimento das Imobilizações 

(Valores Brutos)

RUBRICAS SALDO INICIAL AUMENTOS TRANSF. E ABATES SALDO FINAL

Imobilizações Corpóreas:
Equipamento de carga e transporte 308.478.819 5.237.087 127.456.444 186.259.461
Equipamento administrativo 17.509.697 0 0 17.509.697
Equipamento informático 79.176.276 2.511.720 25.826.559 55.861.437
Mobiliário diverso e social 132.164.865 0 0 132.164.865
Mobiliário social 29.201.094 0 0 29.201.094
Outras imobilizações 15.676.531 575.100 10.441.400 5.810.231
Em curso 33.584.561 0 -33.584.561 67.169.123
Adiantamentos por conta de imobilizado 2.930.997 0 -2.683.397 5.614.394
Subtotal 618.722.841 8.323.907 127.456.444 499.590.303

Imobilizações Incorpóreas:
Software 15.725.144 63.775.630 163.406.981 242.907.755
Em curso 161.754.018 0 -161.754.018 0
Adiantamentos por conta de imobilizado 1.652.963 0 -1.652.963 0
Subtotal 179.132.125 63.775.630 0 242.907.755

TOTAIS 797.854.965 72.099.537 127.456.444 742.498.058
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2.5.4.2. Movimento das Amortizações do Imobilizado

RUBRICAS SALDO INICIAL               AMORTIZAÇÕES SALDO FINAL

EXERCÍCIO ABATES

Imobilizações Corpóreas:
Equipamento de carga e transporte 102.090.710 38.795.089 67.285.849 73.599.950
Equipamento administrativo 3.939.051 2.478.257 0 6.417.307
Equipamento informático 40.116.405 18.795.814 0 58.912.219
Mobiliário diverso e social 14.806.613 16.403.448 0 31.210.062
Mobiliário social 5.175.640 3.777.731 0 8.953.371
Outras imobilizações 5.973.472 2.225.238 0 8.198.710
Subtotal 172.101.891 82.475.577 67.285.849 187.291.618

Imobilizações Incorpóreas:
Software 8.369.190 15.580.087 0 23.949.277
Subtotal 8.369.190 15.580.087 0 23.949.277

TOTAIS 180.471.080 98.055.664 67.285.849 211.240.896

 

2.5.5. Obrigações em Circulação

A rúbrica de “obrigações em circulação” refere-se a dívidas 

a fornecedores, decorrentes sendo que:

2.5.5.1. Fornecedores de Bens e Serviços correspondem as 

despesas cabimentadas, liquidadas e com ordens de saque 

emitidas mas não pagas, no montante de AOA 194.051.389, 

dos quais, AOA 117.794.317 respeitam a ordens de saque 

emitidas relativas a restos a pagar de exercícios anteriores e 

AOA 76.257.072 que respeitam a ordens de saque emitidas 

por contrapartida do orçamento de 2016, assim como ou-

tras obrigações no montante de AOA 20.762.487 referente 

a obrigações em conferência.

2.5.5.2. As Outras Obrigações a Pagar, no montante de 

AOA 28.876.140, correspondem a encargos correntes as-

sumidos, na sua maioria relativos ao mês de Dezembro de 

2016.

 

2.5.6. Créditos em Circulação

A rúbrica de “créditos em circulação”, no montante de AOA 

87.770.026, é composta por:

a)  Receita arrecadada, para consignação, em processa-

mento junto da Direcção Nacional do Tesouro, no mon-

tante de AOA 33.670.119;

b)  Receita em cobrança junto das entidades supervisiona-

das, no montante de AOA 28.896.198, para consigna-

ção nos termos da legislação em vigor e outros activos 

(incluindo custos a repartir por períodos futuros, adian-

tamentos a fornecedores e outros saldos a receber) no 

montante de AOA 54.099.827.

2.5.7. Disponível

A rúbrica “disponível”, no montante de AOA 33.233.368, 

corresponde ao saldo da conta bancária na contabilidade, 

denominado em moeda nacional, assim como, na conta de 

depósitos à ordem no banco BAI.

2.5.8. Património Líquido

O Património Líquido, no montante de AOA 403.379.399, 

inclui o resultado patrimonial do exercício no montante de 

AOA 148.599.734 e o saldo patrimonial inicial (de abertura) 

que ascende a AOA 259.970.806.

2.5.9. Mutações Patrimoniais Activas Extra Orçamentais

2.5.9.1. Incorporações de Direitos

A incorporação de direitos resulta da variação do saldo 

a receber por parte das Instituições Centrais (Conta Úni-

ca do Tesouro – “CUT”) em 31 de Dezembro de 2016 

(AOA 33.670.199) e em 31 de Dezembro de 2015 (AOA 

15.862.568), o qual resulta, da facturação de emolumentos 

e taxas diversos que, nos termos do artigo 6.º, do Decreto 

Executivo n.º 209/08, de 26 de Setembro

Estes montantes são considerados receita apenas quando 

são transferidos da conta única (CUT) para a conta bancária 

da instituição (BAI Receitas). 

2.5.9.2. Desincorporações de Passivos

As desincorporações de passivos orçamentais registam uma 

variação do saldo de encargos estimados em 31 de Dezem-

bro de 2016 (AOA 28.876.140) e em 31 de Dezembro de 2015 
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(AOA 256.970.806), no montante de AOA 228.098.024, 

bem como uma diminuição do passivo no montante de AOA 

47.592.711 (classificado, no exercício anterior, em restos a 

pagar liquidados) o qual foi regularizado sem recurso a exe-

cução orçamental da Instituição.

2.5.10. Mutações Patrimoniais Passivas Extra Orçamentais

2.5.10.1. Abates de Bens Móveis

O abate de bens móveis refere-se aos bens que apresenta-

vam elevados custos de manutenção, por força dos condi-

cionalismos financeiros, deixaram de pertencer à CMC por 

despacho favorável do Senhor Ministro das Finanças, data-

do de 17/01/2017, para respectivo abate.

2.5.10.2. Desincorporações de Direitos

A desincorporação de direitos refere-se à variação do saldo 

de activo de “clientes” (incluído na rubrica “Outros Créditos”) 

o qual resulta da facturação de emolumentos e taxas diver-

sos que, nos termos do artigo 6.º, do Decreto Executivo 

n.º 209/08, de 26 de Setembro, e que se encontram em 

cobrança a 31 de Dezembro de 2016. Corresponde, as-

sim, à variação do saldo em 31 de Dezembro de 2016 (AOA 

28.896.198) e o saldo em 31 de Dezembro de 2015 (AOA 

84.501.448)

Estes montantes são considerados receita apenas quando 

são transferidos da conta única (CUT) para a conta bancária 

da instituição (BAI Receitas).

2.5.10.3. Depreciações e Amortizações

As depreciações e amortizações, em 31 de Dezembro de 

2016, situaram-se em AOA 98.055.664, conforme mapa 

abaixo. 

RUBRICAS VALOR LIQUIDO

Imobilizações Corpóreas:
Equipamento de carga e trans-
porte

38.795.089

Equipamento administrativo 2.478.257
Equipamento informático 18.795.814
Mobiliário diverso e social 3.777.731
Mobiliário social 16.403.448
Outras imobilizações 2.225.238
Subtotal 82.475.577

Imobilizações Incorpóreas:
Software 15.580.087
Subtotal 15.580.087

TOTAIS 98.055.664
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3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ELABORADAS DE ACORDO 
COM O PLANO GERAL DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL (PGC)

3.1. BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

DESIGNAÇÃO NOTAS EXERCÍCIO

2016 2015

ACTIVO    
Activo Não Corrente    

Imobilizações Corpóreas 4 312.298.684 446.620.950
Imobilizações Incorpóreas 5 218.958.478 170.762.935
Total do Activo Não Corrente  531.257.162 617.383.885

Activo Corrente    
Outras contas a receber 9 164.896.551 298.704.969
Disponibilidades 10 33.223.368 7.117.221
Outros Activos Correntes 11 40.782.792 19.180.814
Total do Activo Corrente  238.902.712 325.003.004

TOTAL DO ACTIVO  770.159.874 942.386.889
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO    
Capital Próprio    

Fundo Patrimonial 12 48.818.623 48.818.623
Resultados Transitados 14 -190.709.934 -235.280.624
Resultados do Exercício  139.897.408 44.570.690
Total do Capital Próprio  -1.993.903 -141.891.311

Passivo Corrente    
Contas a Pagar 19 194.051.390 209.920.152
Outros Passivos Correntes 21 578.102.387 874.358.048
Total do Passivo Corrente  772.153.777 1.084.278.200

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO  770.159.874 942.386.889

 
3.2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

DESIGNAÇÃO NOTAS EXERCÍCIO

2016 2015

Outros Proveitos Operacionais 24 2.206.499.222 1.661.101.663
Custos com o Pessoal 28 1.581.149.451 1.174.042.187
Amortizações 29 98.055.664 85.252.101
Outros Custos e Perdas Operacionais 30 317.305.527 329.768.164
Resultados Operacionais  209.988.580 72.039.210
Resultados Financeiros 31 -2.661.553 -2.840.084
Resultados não Operacionais 33 -67.429.619 -24.628.436
Resultados antes de Impostos  139.897.408 44.570.690
Resultados Líquidos das Actividades Correntes  139.897.408 44.570.690
Resultados Líquidos do Exercício  139.897.408 44.570.690
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3.3. NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.3.1. Introdução

Estas notas devem ser lidas em conjunto com o capítulo de 

“Enquadramento” (Capítulo 1) do presente relatório. De sa-

lientar que a CMC apresenta em separado demonstrações 

financeiras elaboradas de acordo com o regime de conta-

bilidade pública.

3.3.2. Políticas contabilísticas adoptadas na preparação 

das demonstrações financeiras

3.3.2.1. Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de 

acordo com o Plano Geral de Contabilidade (PCG) em vigor 

em Angola, a partir dos livros e registos contabilísticos da 

instituição e em obediência aos princípios contabilísticos, 

respeitando as características da relevância, da fiabilidade, 

da continuidade e do acréscimo.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo, 

em 31 de Dezembro de 2016, são, em tudo, comparáveis 

com as demonstrações financeiras relativas ao exercício fin-

do em 31 de Dezembro de 2015. As demonstrações finan-

ceiras estão apresentadas em moeda nacional, o Kwanza 

(AOA).

As Notas constantes nas demonstrações financeiras foram 

numeradas de acordo com o PGC e, no caso da sua não 

aplicabilidade, as mesmas foram omitidas.

3.3.2.2. Bases de Valorimetria Adoptadas na Preparação 

das Demonstrações Financeiras

A base de valorimetria global adoptada foi a do custo histórico.

A CMC não dispõe nos seus activos e passivos monetá-

rios valores registados em moeda estrangeira e todas as 

transacções efectuadas em moeda estrangeira foram re-

gistadas em moeda nacional, ao câmbio do dia em que 

elas ocorreram. Não existem saldos indexados a moeda 

externa, sendo portanto todos os saldos denominados em 

Kwanzas.

 

3.3.2.2.1. Critérios de Reconhecimento e Bases de 

Valorimetria Específicas

Os critérios de reconhecimento e as bases de valorimetrias 

específicas, utilizados na preparação das demonstrações 

financeiras foram os seguintes:

a) Imobilizações corpóreas

As Imobilizações Corpóreas compreendem as rubricas 

de Equipamento Administrativo, Equipamento Informáti-

co, Mobiliário Social, Mobiliário Diverso e Outras Imobili-

zações Corpóreas.

As imobilizações corpóreas são registadas ao custo de 

aquisição, deduzido das amortizações acumuladas. 

As amortizações são calculadas pelo método das quo-

tas constantes, sendo as taxas de amortização aplicadas 

as que constam do Decreto Presidencial n.º 177/10, de 

13 de Agosto, com as seguintes vidas úteis médias es-

timadas:

 � Equipamento de Transporte: 8 Anos;

 � Equipamento Administrativo: 4 a 8 Anos;

 � Equipamento Informático: 4 a 8 Anos;

 � Mobiliário Diverso e Social: 5 a 10 Anos;

 � Outras Imobilizações Corpóreas: 4 a 8 Anos.

b) Imobilizações Incorpóreas

As Imobilizações Incorpóreas compreendem softwares 

da Instituição.

c) Contas a receber

As contas a receber encontram-se valorizadas ao valor 

de realização. 

d) Disponibilidades

As disponibilidades em moeda estrangeira devem ser 

convertidas ao valor da moeda oficial, à taxa de câmbio 

da data de avaliação, e as aplicações financeiras acresci-

das aos rendimentos proporcionais auferidos até à data 

de avaliação. 

e) Contas a pagar

As contas a pagar são valorizadas ao custo histórico das 

transacções. O valor desta rubrica está relacionado com 

operações normais decorrentes da actividade da 

Institui ção, nomeadamente Fornecedores, Estado e 

outros Credores.

f) Especialização de exercícios

A instituição regista os seus proveitos e custos de acor-

do com o princípio da especialização de exercícios, pelo 

qual os mesmos são reconhecidos à medida que são 

gerados ou incorridos, independentemente do momento 

em que são recebidos ou pagos. 

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e 

os correspondentes proveitos e custos são registados 

nas rubricas de outros activos ou passivos correntes, 

consoante aplicável.
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g) Rédito

Com excepção das receitas que decorrem da execução 

orçamental, o rédito da Instituição é proveniente das ta-

xas de registo, certidão e fiscalização e é reconhecido 

como proveito no exercício a que respeita, independen-

temente do momento da facturação, pelo justo valor da 

retribuição recebida ou a receber, ou seja, ou seja, 90% 

do montante total dos serviços prestados.

h)  Subsídios atribuídos para financiamento de imobiliza-

ções corpóreas e incorpóreas

As subvenções atribuídas à instituição, a fundo perdido, 

para financiamento de imobilizações corpóreas e incor-

póreas (i.e. dotações orçamentais referentes a despesas 

de capital), são contabilizados em contas do balanço 

referentes a receitas a repartir por períodos futuros, na 

rubrica de outros passivos correntes e reconhecidos 

posteriormente como proveitos na demonstração de re-

sultados de forma consistente com os custos relativos às 

amortizações das imobilizações corpóreas e incorpóreas 

subsidiadas.

i) Provisão para outros riscos e encargos

São constituídas provisões sempre que a instituição 

tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resul-

tante de acontecimentos passados referente a perdas 

previsíveis associadas a riscos de natureza específica e 

provável (contingências). A valorização é efectuada pela 

melhor estimativa da quantia que será necessária para 

liquidar a obrigação.

j) Erros fundamentais

Os efeitos em capitais próprios decorrentes de erros 

relativos a exercícios anteriores, considerados funda-

mentais, são registados por contrapartida de resultados 

transitados.

k) Impostos sobre os lucros

A Instituição não está sujeita a imposto industrial, sendo 

que 97% da sua receita resulta das dotações do OGE 

e 3% das receitas provenientes da comparticipação de 

emolumentos e taxas diversas.

3.3.4. Imobilizações Corpóreas 

As imobilizações corpóreas a 31 de Dezembro de 2016 eram compostas da seguinte forma:

RUBRICAS VALOR BRUTO AMORTIZAÇÕES 
ACUMULADAS

VALOR LIQUIDO

Equipamento de carga e transporte 186.259.461 73.599.950 112.659.511
Equipamento administrativo 17.509.697 6.417.307 11.092.389
Equipamento informático 107.514.555 58.912.219 48.602.335
Mobiliário diverso 132.164.865 31.210.062 100.954.803
Mobiliário social 29.201.094 8.953.371 20.247.724
Outras imobilizações 26.693.031 8.198.710 18.494.322
Adiantamentos por conta de imobilizado 247.600 0 247.600
TOTAL 499.590.303 187.291.618 312.298.684

Os movimentos ocorridos na rubrica de imobilizações corpóreas foram os seguintes:

 

Movimento das Imobilizações Corpóreas (Valores Brutos) 

RUBRICAS SALDO 
INICIAL

AUMENTOS ABATES TRANSFERÊNCIAS SALDO 
FINAL

Equipamento de carga e transporte 308.478.819 5.237.087 127.456.444 0 186.259.461
Equipamento administrativo 17.509.697 0 0 0 17.509.697
Equipamento informático 79.176.276 2.511.720 0 25.826.559 107.514.555
Mobiliário diverso 132.164.865 0 0 0 132.164.865
Mobiliário social 29.201.094 0 0 0 29.201.094
Outras imobilizações 15.676.531 575.100 0 10.441.400 26.693.031
Imobilizado em curso 33.584.561 0 0 -33.584.561 0
Adiantamentos por conta de imobili-
zado

2.930.997 0 0 -2.683.397 247.600

TOTAL 618.722.841 8.323.907 127.456.444 0 499.590.303
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Movimento das Amortizações do Imobilizações Corpóreas

RUBRICAS SALDO INICIAL REFORÇOS ABATES SALDO FINAL

Equipamento de carga e transporte 102.090.710 38.795.089 67.285.849 73.599.950
Equipamento administrativo 3.939.051 2.478.257 0 6.417.307
Equipamento informático 40.116.405 18.795.814 0 58.912.219
Mobiliário diverso 14.806.613 16.403.448 0 31.210.062
Mobiliário social 5.175.640 3.777.731 0 8.953.371
Outras imobilizações 5.973.472 2.225.238 0 8.198.710
TOTAL 172.101.891 82.475.577 67.285.849 187.291.618

3.3.5. Imobilizações Incorpóreas 

As imobilizações incorpóreas, em 31 de Dezembro de 2016, eram compostas da seguinte forma:

RUBRICAS VALOR BRUTO AMORTIZAÇÕES 
ACUMULADAS

VALOR LIQUIDO

Software 242.907.755 23.949.277 218.958.478
TOTAL 242.907.755 23.949.277 218.958.478

Os movimentos ocorridos na rubrica de imobilizações incorpóreas foram os seguintes:

 

Movimento das Imobilizações Incorpóreas (Valores Brutos)

RUBRICAS SALDO INICIAL AUMENTOS TRANSFERÊNCIAS SALDO FINAL

Software 15.725.144 63 775 630 163.406.981 242.907.755
Imobilizado em curso 161.754.018 0 -161.754.018 0
Adiantamentos por conta de imobilizado 1.652.963 0 -1.652.963 0
TOTAIS 179.132.125 63.775.630 0 242.907.755

Movimento das Amortizações do Imobilizações Incorpóreas

RUBRICAS SALDO INICIAL REFORÇOS ABATES SALDO FINAL

Software 8.369.190 15.580.087 0 23.949.277
TOTAIS 8.369.190 15.580.087 0 23.949.277

3.3.9. Contas a Receber

As contas a receber, em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, resumem-se da seguinte forma:

RUBRICAS 2016 2015

Restos a pagar liquidados 117.794.318 117.794.318
Restos a pagar electrónicos 0 47.592.711
Restos a pagar não liquidados 0 44.533.123
Clientes 28.896.198 84.501.448
Estado 785.610 0
Pessoal 3.734.490 0
Saldos de devedores de fornecedores correntes 7.682.635 4.042.720
Saldos de devedores de fornecedores de imobilizado 240.649 240.649
Outros saldos a receber 5.762.652 0
 164.896.551 298.704.969

A rúbrica “Restos a Pagar Liquidados” refere-se à despesa cabimentada, liquidada, com ordens de saque emitidas, mas 

não pagas, conforme descrição do ponto 2.5.5.1 do capítulo referente às Demonstrações Financeiras Públicas.

A rúbrica “Clientes” refere-se às contas a receber relativa ao montante em dívida por parte de algumas das entidades supervisionadas.
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3.3.10. Disponibilidades

A rubrica de disponibilidades, em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, era composta da seguinte forma:

RUBRICAS 2016 2015

Valor Bruto
Receitas Consignadas 33 223 368 7 117 221

 33.223.368 7.117.221

A CMC dispõe de uma conta no Banco BAI, autorizada pelo Senhor Ministro das Finanças, para gestão das receitas 

 consignadas nos termos do Decreto do artigo 6.º do Decreto Executivo n.º 209/08, de 26 de Setembro.

3.3.11. Outros Activos Correntes

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a composição da rubrica de Outros Activos Correntes é a seguinte:

RUBRICAS 2016 2015

Instituições Centrais 33.670.199 15.862.568
Ministério das Finanças 33.670.199 15.862.568

Outros valores a receber 0 2.000.000
Receitas consignadas (Caução) 0 2.000.000

Proveitos a receber / Custos diferidos 7.112.593 1.318.246
Seguros 6.997.593 1 203 246
Outros encargos diversos 115.000 115.000

40.782.792 19.180.814

A rubrica “Ministério das Finanças” refere-se aos emolumentos e taxas diversas que se encontram em consignação no 

Ministério das Finanças.

3.3.12. Fundo Patrimonial 

A 31 de Dezembro de 2016, a composição do Fundo Patrimonial é a seguinte:

RUBRICAS SALDO INICIAL SALDO FINAL

Fundo Patrimonial 48.818.623 48.818.623
 48.818.623 48.818.623

Esta rubrica reflecte o valor dos activos com que a tutela dotou a CMC no início da sua actividade, bem como aqueles 

adquiridos pela instituição antes da adopção da contabilidade patrimonial, elaborada de acordo com o PGC.

3.3.14. Resultados Transitados 

Os movimentos ocorridos em Resultados Transitados, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, podem re-

sumir-se conforme quadro seguinte:

RUBRICAS SALDO INICIAL AUMENTOS SALDO FINAL 

Saldo Inicial: -235.280.624 0 -235.280.624
Movimentos no Período:    

Transferência dos Resultados do exercício 
Anterior

0 44.570.690 44.570.690

 -235.280.624 44.570.690 -190.709.934
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3.3.19. Contas a Pagar

A 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a composição da rubrica de Contas a Pagar é a seguinte:

RUBRICAS 2016 2015

Restos a Pagar Electrónicos 0 47.592.711
Restos a Pagar Liquidados 0 117.794.318
Restos a Pagar não Liquidados 0 44.533.123
Ordens de saque emitidas / não pagas: 194.051.390 0

Exercícios anteriores 117.794.318 0
Exercício corrente 76.257.072 0

 194.051.390 209.920.152

Em 31 de Dezembro de 2016, o saldo de contas a pagar refere-se às ordens de saque emitidas mas não pagas, conforme 

descrição do ponto 2.5.5 Execução da Despesa do capítulo referente às Demonstrações Financeiras Públicas.

3.3.21. Outros Passivos Correntes

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, esta rubrica tinha a seguinte composição:

RUBRICAS 2016 2015

Subsídios ao investimento 528.745.441 617.383.884
Facturas em recepção e conferência 16.309.841 215.578.467
Encargos a pagar (Outros Encargos) 28.876.140 23.366.910
Outros saldos credores 3.455.535 17.826.535
Estado 680.430 167.253
Fornecedores de imobilizado 35.000 35.000
 578.102.387 874.358.048

Movimentos de Subsídios ao Investimento

RUBRICAS SALDO 
INICIAL 

 AUMENTOS ABATES TRANSFERÊNCIA 
P/ RESULTADOS 

SALDO 
FINAL 

Subsídios ao Investimento 
Exercício Anterior

362.652.068 0 0 0 362.652.068

Subsídios ao Investimento 
Exercício Corrente

254.731.816 69.587.817 -60.170.595 0 264.149.037

Proveitos Reconhecidos 
do Exercício Corrente

0 0 0 -98.055.664 -98.055.664

 617.383.884 69.587.817 -60.170.595 -98.055.664 528.745.441

3.3.24. Proveitos Operacionais

A rubrica de outros proveitos operacionais é detalhada como se segue:

RUBRICAS 2016 2015

Subsídios à Exploração (a) 1.995.460.807 1.418.513.798
Subsídios a Investimentos (b) 158.226.261 149.419.074
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais (c) 52.812.154 93.168.792
 2.206.499.222 1.661.101.662

(a) Corresponde às receitas correntes recebidas do OGE. As receitas apresentadas foram devidamente especializadas de acordo com o princípio contabilístico do 

acréscimo, pelo que, diferem da receita apresentada em termos de execução orçamental;

(b) Corresponde à especialização contabilística das receitas de capital provenientes do OGE, cujo proveito é reconhecido de acordo com a política descrita no ponto 

3.3.2.2.1 e) e na nota 3.3.21 e inclui, no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, um montante total de AOA 60.170.597 relativo a desincorporação de activos 

(abates de bens móveis, conforme descrito na Nota 3.3.4. Imobilizações Corpóreas);

(c) Em 2016, a CMC procedeu à contabilização das receitas consignadas ao abrigo Decreto Executivo n.º 209/08, de 26 de Setembro.
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3.3.28. Custos com Pessoal

Esta rubrica tem a seguinte composição:

RUBRICAS 2016 2015

Remunerações 1.483.388.249 1 070 265 258
Encargos s/ remunerações 85.326.255 61.077.926
Outras despesas com pessoal 12.434.947 42.699.003
 1.581.149.451 1.174.042.187

 

A CMC paga a todos os seus colaboradores a remuneração total, a qual integra a remuneração base e os subsídios devi-

dos. Paga ainda os subsídios de férias e de natal, os quais correspondem a totalidade da remuneração base. 

Para os colaboradores que ocupam postos de chefia, a instituição também paga o subsídio de representação e a remune-

ração em comissão de serviço. A CMC paga os subsídios de férias e de natal no respectivo ano a que reportam.

3.3.29. Amortizações do Exercício

Em 2016, as amortizações do imobilizado ascenderam ao montante total de AOA 98.055.664, com a seguinte distribuição: 

 

Imobilizações Corpóreas

RUBRICAS 2016 2015

Equipamento de Carga e Transporte 38.795.089 38.795.089
Equipamento Administrativo 2.478.257 2.088.585
Equipamento Informático 18.795.814 19.376.437
Mobiliário Diverso 3.777.731 2.988.780
Mobiliário Social 16.403.448 14.393.608
Outras Imobilizações 2.225.238 2.402.024
 82.475.577 80.044.523

Imobilizações Incorpóreas

RUBRICAS 2016 2015

Software 15.580.087 5.207.578
 15.580.087 5.207.578
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3.3.30. Outros Custos e Perdas Operacionais

No exercício findo, em 31 de Dezembro de 2016, foram registados custos operacionais no valor de AOA 317.305.527, 

distribuídos pelos diversos itens de Fornecimentos e Serviços de Terceiros, tal como se detalha:

RUBRICAS 2016 2015

Fornecimentos e Serviços de Terceiros:   
Trabalhos executados no exterior / Consultoria 118.044.035 116.383.042
Comunicação 39.681.877 54.459.558
Deslocações e estadas 35.863.058 32.508.670
Outros fornecimentos 24.864.543 27.713.929
Outros serviços 24.672.521 38.481.978
Material de consumo corrente especializado 22.171.594 5.328.301
Conservação e reparação 19.272.916 8.479.052
Seguros 15.506.526 13.353.168
Vigilância e segurança 10.325.032 19.122.194
Outros materiais de consumo corrente 4.288.602 3.054.898
Combustíveis 2.235.101 2.030.636
Limpeza, higiene e conforto 217.590 5.739.210
Despesas de expediente 162.132 83.196
Rendas 0 3.021.597
Impostos 0 8.735

 317.305.527 329.768.164

3.3.31. Resultados Financeiros

A 31 de Dezembro de 2016, os Resultados financeiros apresentam a seguinte composição: 

RUBRICAS 2016 2015

Juros -2.675.461 -2.850.878
Serviços bancários 0 0
Diferenças cambiais 13.908 10.794
 -2.661.553 -2.840.084

3.3.32. Resultados não Operacionais

A 31 de Dezembro de 2016, os Resultados não Operacionais apresentam a seguinte composição:

RUBRICAS 2016 2015

Proveitos BODIVA 0 7.197.917
Correcções relativas a exercícios anteriores -6.031.600 4.033.239
Alienação de imobilizado 0 2.297.764
Abate de imobilizado -60.170.596 -34.729.311
Outros -1.227.423 -3.428.045
 -67.429.619 -24.628.436
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3.3.37. Contingências

A 31 de Dezembro de 2016, estão identificadas determina-

das contingências, decorrentes de operações ocorridas em 

2009 e 2010, conforme seguidamente se descreve:

a)  Em exercícios anteriores a CMC contratou serviços no 

valor de AOA 43.253.083 (montante ainda por validar), 

não relacionados com as atribuições da Instituição e 

que, de acordo com as regras de enquadramento orça-

mental vigentes, não podem agora ser liquidados com o 

orçamento corrente da Instituição; 

b)  Em exercícios anteriores a CMC contratou serviços, cujo 

valor global ascenderia a cerca de 1 milhão de euros. 

Esses serviços nunca terão sido prestados, subsistindo 

dúvidas quanto à efectiva responsabilidade da CMC para 

com o referido fornecedor.

3.3.41. Acontecimentos Após a Data do Balanço

Após a data do Balanço não houve conhecimento de ocor-

rências de eventos que afectem os valores do activo, passi-

vo e das demonstrações financeiras do período findo em 31 

de Dezembro de 2016.

APROVAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pelo Con-

selho de Administração, em sessão realizada a 10 de Março 

de 2017, pelo que, são assinadas pelos seus membros.

Luanda, 10 de Março de 2017

Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa

(Presidente do Conselho de Administração)

Mário Edson Gourgel Gavião

(Administrador Executivo)

Hélder da Costa Cristelo

(Administrador Executivo)

Ottoniel Lobo Carvalho dos Santos

(Administrador Executivo)

 

Elmer Vivaldo de Sousa Serrão

(Administrador Executivo)
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04.
CAPITAL HUMANO



No que diz respeito ao quadro de pessoal, excluindo os Mem-

bros do Conselho de Administração (CA), a CMC conta com 

um total de 139 (cento e trinta e nove) colaboradores, dos 

quais 119 (cento e dezanove) em exercício de funções, 14 (ca-

torze) em comissão de serviço e 4 (quatro) em licença laboral. 

  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1-2 anos 42

3-5 anos 50

15

11

12

9

6-10 anos

11-15 anos

16-20 anos

21-30 anos

 

Relativamente às habilitações literárias no seu quadro de 

colaboradores, a CMC tem 98 (noventa e oito) técnicos su-

periores, dos quais 4 (quatro) doutorados, 22 (vinte e dois) 

mestres e 72 (setenta e dois) licenciados. A CMC conta ain-

da com 19 (dezanove) técnicos médios e 22 (vinte e dois) 

técnicos de base.

 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

Juristas

Informáticos

Técnicos Médios

Técnicos de Base

Relações Internacionais

Contabilistas

Gestores

Economistas/Finanças

Marketing

Outras Ciências

3%

13%

13%

16%

1%4%

23%

21%

2% 4%

A média de idade dos colaboradores é de 36 anos, estando 

prevista a passagem à reforma por motivo de idade a curto 

prazo de apenas um colaborador.

DISTRIBUIÇÃO POR IDADES

20-30 anos 45

21-40 anos 65

21

7

1

41-50 anos

51-60 anos

60-65 anos

 

No que concerne a aquisição de recursos humanos, visando 

o reforço de competências e a adequação à nova estrutura 

orgânica vigente na instituição, durante o ano de 2016 pro-

cedeu-se a 22 (vinte e duas) novas contratações, nomea-

damente 15 (quinze) para o pessoal do quadro e 7 (sete) 

para o pessoal eventual, representando deste modo 15% 

do total de colaboradores. Registou-se uma diminuição de 

12 contratações, que representa uma redução a nível do 

recrutamento na ordem de 36%, face ao período anterior. 

De salientar, que no âmbito da política de Capital Humano 

em vigor na instituição, os novos colaboradores beneficiam 

de um programa de tutoria durante os 3 (três) primeiros me-

ses, visando facilitar a sua integração nas respectivas equi-

pas de trabalho e na instituição em geral.

Durante o período em referência registaram-se 20 (vinte) 

processos de mobilidade interna, sendo predominante a 

mobilidade horizontal com 12 (doze) processos e a mobili-

dade diagonal com 8 (oito) processos, fruto essencialmente 

da adequação do Capital Humano à nova estrutura orgânica 

aprovada em Outubro de 2016.

Considerando as solicitações endereçadas à CMC durante 

o ano de 2016, registaram-se 11 (onze) processos de mobi-

lidade externa em comissão de serviço. 

No geral, registou-se durante o ano de 2016, um percentual 

de rotação de pessoal do quadro na ordem de 28%, sendo 

17% respeitante a mobilidade interna e 11% a mobilidade 

externa.
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No que respeita à formação e desenvolvimento do capital 

humano da CMC, foram realizadas 48 (quarenta e oito) ac-

ções de formação, num total de 2.571 (duas mil e quinhen-

tas e setenta e uma) horas, que contou com a participação 

de 132 (cento e trinta e dois) colaboradores.

No âmbito do desenvolvimento das competências dos 

seus colaboradores, a CMC desenvolveu paralelamente um 

Programa de Workshops Internos, sob o lema “Descascar 

CMC”, que visou a disseminação de matérias relevantes li-

gadas ao funcionamento do mercado de valores mobiliários, 

tendo sido, no global, realizadas 35 (trinta e cinco) sessões 

de workshops.

 

Paralelamente ao Plano de Formação, a CMC desenvolveu 

22 (vinte e dois) programas de estágios, sendo 8 (oito) pro-

fissionais e 14 (catorze) curriculares, que totalizaram 10.016 

(dez mil e dezasseis) horas, realizados nas diversas unida-

des de estrutura da CMC.

Com o fito de assegurar o alinhamento da estratégia dos 

processos e do capital humano, contribuindo deste modo 

para maximizar a performance global da CMC, decorreu de 

21 de Novembro a 13 de Dezembro de 2016, o processo 

final de avaliação de desempenho referente ao ano de 2016.

A Academia do Mercado de Valores Mobiliários, AMVM, in-

tegrada na DCH do ponto de vista Administrativo, desenvol-

veu em 2016 as acções que abaixo indicamos:

 l Plano de formação, constituído por 15 cursos:

 � Três cursos em parceria com a ENAD;

 � Três cursos com ISPB; 

 � Três cursos em parceria com a Nova Business School;

 � Três cursos em parceria com a Universidade Católica 

do Porto;

 � Dois cursos com a BODIVA.

 l Formações afectas a Parceria AMVM/ISPB:

 � Fundamentos do Mercado de Capitais: de 30 de Maio 

a 02 de Junho

 � Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financia-

mento ao Terrorismo: de 20 a 22 de Junho

 � Aprenda a Investir em Bolsa: de 18 a 22 de Julho.

 l Formações Afectas a Parceria AMVM/CBSA

 � Fundo de Investimentos (gestão e avaliação);

 � Fundamentos macroeconómicos (análise fundamental 

dos mercados), e

 � Fundamentos de Avaliação Imobiliária.

 l Formações Afectas a Parceria AMVM/Nova ABS

 � Caracterização e Avaliação de activos Financeiros;

 � Programa Avançado em Instrumentos Financeiros de 

Rendimento Fixo;

 � Programa Avançado em Instrumentos Financeiros de 

Rendimento Variável.

 l Cursos para Certificação: 

 � Curso Técnico de Negociação em Mercados Regulamen-

tados;

 � Curso Técnico de Negociação em Mercados Regula-

mentados;

 � Fundamentos de Avaliação Imobiliária e Investimen-

tos em Activos Imobiliários;

 � Fundos de Investimentos / Gestão e Avaliação;

 � Fundamentos Macroeconómicos (Análise Fundamen-

tal dos Movimentos dos Mercados);

 � Caracterização e Avaliação de Activos Financeiros de 

Rendimento Fixo;

 � Caracterização e Avaliação de Activos financeiros 

de Rendimento Variavel;

 � Programa Avançado em Instrumentos Financeiros de 

Rendimento Variável;

 � Normas Internacionais de Relato Financeiro;

 � Fundamentos do Mercado de Capitais;

 � Aprenda a Investir em Bolsa;

 � Fundamentos de Mercado de Capitais;

 � Prevenção e Branqueamento de Capitais e Financia-

mento do Terrorismo.

 l Curso de Pós-Graduação

 � ISPB;

 � UGS;

 � Curso de Mestrado UAN – Mercado de Capitais.
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