
 
 

Angola: Medidas regulam o mercado de capitais 
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O Banco Nacional de Angola (BNA) redefiniu os procedimentos relativos à aplicação de 

recursos provenientes do exterior, destinados à realização de investimentos, por parte de 

entidades cambiais não residentes no mercado de valores mobiliários, tendo, para o 

efeito, publicado dois avisos com impacto directo no Mercado de Capitais Angolano. 

O primeiro é o Aviso n.º 1/17, de 3 de Fevereiro, que estabelece os procedimentos para a 

realização de investimentos, transferências de capitais, juros, dividendos e outros rendimentos 

relacionados com transacções de valores mobiliários, por parte de entidades não residentes 

cambiais, admitidos à negociação na Bolsa de Dívida e de Valores de Angola (BODIVA) e demais 

mercados regulamentados geridos por sociedades gestoras registadas na Comissão do Mercado 

de Capitais (CMC). 

De acordo com o aviso, as pessoas singulares ou colectivas não residentes cambiais apenas 

podem realizar investimentos, mediante a utilização de fundos provenientes do exterior, em 

valores mobiliários sem maturidade ou cuja maturidade seja igual ou superior a um ano. No 

mesmo âmbito, a transmissão, alienação ou cessão da titularidade dos valores mobiliários, por 

não residentes cambiais, só pode ser efectuada a favor de entidades não residentes cambiais. 

Ainda assim, exceptuam-se do disposto no artigo três, os casos de transferências decorrentes 

de fusão, incorporação, cisão e demais alterações societárias, assim como os casos de sucessão 

hereditária, tendo como beneficiários residentes cambiais, bem como as liquidações dos valores 

mobiliários ou as transmissões inerentes às ofertas públicas de aquisição. Esse aviso é um dos 

“passos significativos” dados pela Instituição, conforme anunciado no início do mês, pela 

Presidente do Conselho de Administração da CMC, Vera Daves, que vem flexibilizar e eliminar 

os constrangimentos observados pelos investidores não residentes cambiais, na realização de 

investimentos em carteira em mercados regulamentados. 

No documento pode ler-se ainda, que as operações cambiais relacionadas com a realização de 

investimentos em valores mobiliários, por entidades não residentes cambiais devem ser 

realizadas, através de instituições financeiras bancárias autorizadas a operar no país, e 

registadas em mercado regulamentado ou em sistema centralizado de valores mobiliários.   



 
 
Do mesmo modo, as operações referidas no número anterior, não carecem de autorização prévia 

do Banco Nacional de Angola, sendo obrigatório o seu registo no prazo de 48 horas, nos moldes 

que vierem a ser estabelecidos, em regulamentação específica. 

A movimentação de moeda estrangeira, relacionada com os investimentos previstos no aviso 

deve ser registada em contas específicas, em nome do investidor não residente cambial, ou do 

seu intermediário não residente, devendo as referidas contas servir de suporte, apenas para as 

operações no mercado de valores mobiliários. 

A transferência para o exterior de fundos investidos, ao abrigo deste aviso pode ser efectuada 

pelas instituições financeiras bancárias, mediante a apresentação da cópia do DAR 

(Documento de Arrecadação de Receitas), ou do comprovativo, evidenciando a retenção na fonte 

dos encargos tributários inerentes à transacção, e do comprovativo de alienação dos valores 

mobiliários, de acordo com as regras vigentes no mercado regulamentado. 

Para a transferência de juros, dividendos e outros rendimentos, resultantes dos fundos 

investidos, devem ser apresentados às instituições financeiras bancárias, a cópia do DAR ou o 

comprovativo evidenciando a retenção na fonte dos encargos tributários, inerentes à transacção 

e o certificado do valor a transferir, nomeadamente o cupão, extracto ou recibo, emitido pela 

central de valores mobiliários de Angola ou pela instituição financeira bancária.  

O segundo aviso, publicado pelo banco central, diz respeito às regras aplicáveis à abertura e 

movimentação de contas de depósito domiciliadas junto das instituições financeiras bancárias 

nacionais, tituladas por não residentes cambiais, denominadas em moeda nacional e estrangeira. 

Importa referir que este aviso não é aplicável às contas abertas e detidas pelas entidades 

abrangidas pela Lei nº 2/12, de 13 de Janeiro, Lei sobre o regime cambial aplicável ao sector 

petrolífero, bem como outras situações previstas em regulamentação própria.  

Constituem atribuições da Comissão do Mercado de Capitais, nos termos e dentro dos limites 

estabelecidos no Decreto nº. 9/05, de 18 de Março, a regulação, supervisão, fiscalização e 

promoção do mercado de capitais e das actividades que envolvam todos os agentes que nele 

intervenham, directa ou indirectamente. 

 


