
Especial 5 anos 
Código de Valores Mobiliários

MAIO 2020

Mário Gavião
Notas sobre a Regulação  
do Mercado de Valores  
Mobiliários em Angola



3

E
S

P
E

C
I

A
L

 
5

 
A

N
O

S
 

C
Ó

D
I

G
O

 
D

E
 

V
A

L
O

R
E

S
 

M
O

B
I

L
I

Á
R

I
O

S

3

Mário Gavião, 

Presidente da Comissão

do Mercado de Capitais  

4 A competência regulamentar 

da Comissão do Mercado de 

Capitais (CMC)

8  Dimensão regulatória 

institucional: breves notas

12 Dimensão Regulatória 

Material: breves notas

15 Conclusões

SUMÁRIO

3



4 5

E
S

P
E

C
I

A
L

 
5

 
A

N
O

S
 

C
Ó

D
I

G
O

 
D

E
 

V
A

L
O

R
E

S
 

M
O

B
I

L
I

Á
R

I
O

S E
S

P
E

C
I

A
L

 
5

 
A

N
O

S
 

C
Ó

D
I

G
O

 
D

E
 

V
A

L
O

R
E

S
 

M
O

B
I

L
I

Á
R

I
O

S

A competência regulamentar da Comissão  
do Mercado de Capitais (CMC)

O 
sistema financeiro, nos termos da Constituição da 
República de Angola (CRA), é organizado de forma 
a garantir a formação, a captação, a capitalização, 
a segurança das poupanças, assim como a mobili-
zação e aplicação dos recursos financeiros neces-
sários ao desenvolvimento económico e social (Cfr. 

n.º 1 do artigo 99.º da Constituição). Tratando-se, compreensivamen-
te, de uma definição em sentido lato, a abordagem, que se pretende 
introdutória, centrar-se-á, exclusivamente, no substrato regulatório 
ligado à competência regulatória material e institucional que suporta 
a acção da CMC.   

Não obstante, e numa vertente mais ampla, podemos afirmar 
que, de forma consistente, fundamentalmente nos últimos tempos, 
assistimos à construção e à afirmação do Direito Mobiliário1  que, 
em si mesmo, procura dar resposta às diferentes vicissitudes que vão 
ocorrendo no seu perímetro. 

Voltando à regulação do mercado de valores mobiliários, esta en-
quadra-se num amplo quadro regulatório, estratificado no conjunto 
de atribuições e competências constitucionalmente consagradas e 

seguidas pela legislação ordinária. 
Ora, o acompanhamento regulatório destas vicissitudes, via de 

regra fruto da sua própria dinâmica, não encontra resposta eficien-
te e eficaz das entidades constitucionalmente “vocacionadas” para 
o exercício do poder regulatório, designadamente, o Presidente da 
República2. Isto por um lado. Por outro lado, é hoje pacífico o enten-
dimento que a regulação dos mercados financeiros deve seguir um 
paradigma de independência, assente na perspectiva de que a infor-
mação é, fundamentalmente, um bem público e cuja disponibiliza-
ção, acesso e conteúdo deve ser o mais isento e transparente possível3.  

Sendo assim, seria necessário que, independentemente da pers-
pectiva política, o órgão de soberania encarregue de acompanhar as 
vicissitudes do mercado de valores mobiliários agisse, do ponto de 
vista regulatório e da supervisão, com a isenção esperada por todos 
os agentes de mercado. Como sabemos, o equilíbrio entre as perspec-
tivas política e técnica é de difícil alcance, dentro de um órgão que 
atende a uma multiplicidade de funções do Estado e a interesses pró-
prios ligados às ideologias das famílias políticas representadas, como 
é o caso do Presidente da República. 

Por outro lado, conforme refere Paulo Câmara, é pacifica-
mente reconhecida a insuficiência das fontes legislativas, em 
sentido formal, para a adequada regulação dos mercados e dos 
agentes. Os motivos avançados pelo autor repousam na acele-
rada dinâmica dos instrumentos financeiros, a exigir alguma 
adaptabilidade dos instrumentos normativos; na necessida-
de, por vezes sentida, de encetar intervenções com carácter 
de urgência; e na conveniência em redigir preceitos com al-
gum detalhe, que se apresentam desajustados aos textos le-
gislativos 4. 

Assumindo as dificuldades do paradigma a seguir, os 
órgãos de soberania, Presidente da República e Assembleia 
Nacional, quer através do Decreto Presidencial n.º 54/13, de 
6 de Junho, que aprova o Estatuto Orgânico da CMC, quer 
através da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho – Lei de Bases das 
Instituições Financeiras (LBIF) e do Código dos Valores Mobi-
liários (CdVM), aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto, 
atribuíram directamente à Comissão do Mercado de Capitais, 
entidade criada com o objectivo de seguir determinados fins 
específicos do Estado, ligados umbilicalmente aos valores 
mobiliários, o poder de regular e supervisionar o mercado de 
valores mobiliários.

Todavia, não deixa de ser problemático, apesar de expres-
sa e legalmente admitido pelos órgãos de soberania, designa-
damente, o Presidente da República e Assembleia Nacional, 
conciliar a atribuição do poder regulatório com os princípios 
estruturantes do nosso sistema democrático, bem como as 
competências regulatórias vertidas na CRA5. 

O debate teórico a respeito do tema confronta duas posi-
ções diametralmente antagónicas no que respeita às compe-
tências regulatórias da CMC.

- A primeira defende que estaríamos perante uma delega-
ção de poderes, contrária à nova CRA, porquanto, o poder re-
gulamentar é reconhecido, embora genericamente, pela CRA 
ao Presidente da República (Cfr., alínea l) do artigo 120.º da 
CRA) e, por conseguinte, o exercício desta competência por 
entidade não habilitada constitucionalmente seria, inevita-
velmente, sancionada com a Inconstitucionalidade Orgânica;

- A segunda defende o oposto, assegurando que não es-
taríamos perante uma delegação de poderes, mas sim pe-
rante uma devolução de poderes, perfeitamente admitida 
pelos princípios gerais do direito e sufragada pela CRA. A 
este propósito refere Diogo Freitas do Amaral que “os in-
teresses públicos a cargo do Estado, ou de qualquer outra 
pessoa colectiva de fins múltiplos, podem ser mantidos por 
lei no elenco das atribuições da entidade a que pertencem 
ou podem, diferentemente, ser transferidos para uma pes-
soa colectiva pública de fins singulares, especialmente in-
cumbida de assegurar a sua prossecução (instituto público, 
empresa pública). Para este autor “a expressão «devolução 
de poderes» também é usada para designar o movimento 
de transferência de atribuições do Estado para outra enti-
dade, concluindo que, os poderes transferidos são exercidos 
em nome próprio pela pessoa colectiva criada para o efeito. 
Estamos perante a descentralização institucional (DIOGO 

FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo 3.ª 
Edição Vol. I – pág. 895 e ss. Almedina)

Pela nossa parte, aliando a questão jurídica à ordem social, 
não podíamos deixar de seguir o segundo entendimento. Aliás 
só assim seria coerente com uma visão virada para o acompa-
nhamento eficiente, independente e transparente do mercado 
de valores mobiliários. Consideramos, pois, que os regulamen-
tos da CMC são complementares, constituindo um conjunto de 
regras técnicas, destinadas ao bom funcionamento do merca-
do de valores mobiliários (sublinhe-se aqui, exclusivamente, 
do mercado de valores mobiliários, uma vez que será este o fim 
específico que norteia a descentralização institucional, por via 
do Estatuto Orgânico da CMC, da LBIF e do CdVM).    

A este propósito, seguimos o entendimento de Luís S. Ca-
bral de Moncada, (Cfr. Lei e Regulamento, Coimbra Editora, 
pág. 1086 e ss.), quando refere que a questão dos regulamen-
tos dos entes públicos menores … é mais complexa do que pa-
rece.”. “É líquido que a competência regulamentar daquelas 
entidades, quando exista, não sendo criada (ou reconhecida) 
pela Constituição, deve ser criada pelo legislador. Não é, nes-
te sentido, originária. Daí decorre que o regulamento emiti-
do nestas circunstâncias não é, em rigor, independente, pois 
sempre manterá uma ligação, ténue embora, à lei, que, no 
mínimo, definirá a competência objectiva e subjectiva para a 
respectiva emissão.”. É justamente a situação jurídica regula-
tória actual da CMC, uma vez não instituído o regime jurídico 
das entidades administrativas independentes 6.        

Apesar de a Constituição de 2010 não reconhecer expres-
samente competência regulamentar à CMC, a lei tratou de o 
fazer. Daí considerarmos que os regulamentos emitidos pela 
CMC não são, em rigor, independentes , uma vez que a sua 
aprovação tem na génese uma devolução de poderes efectiva-
da pelo Titular do Poder Executivo, por Decreto Presidencial, 
e pela Assembleia Nacional, por meio de uma lei habilitante 
(que decorrem de propostas de Lei do Titular do Poder Execu-
tivo), que define a competência objectiva e subjectiva. 

Conforme vimos, por força da alínea l) do artigo 120.º da 
CRA, o Titular do Poder Executivo é competente para a elabo-
ração dos regulamentos necessários à boa execução das leis, 
sendo que ope legis (designadamente por força da LBIF  e o 
CódVM) dá-se uma transferência do poder regulatório, por 
um lado, e, por outro, por força do Estatuto Orgânico da CMC, 
efectiva-se uma “devolução de poderes” à CMC.

Nesta senda, o n.º 1 do artigo 4.º do Estatuto Orgânico da 
CMC, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Ju-
nho, confere genericamente à CMC as atribuições de “… regular 
… o mercado de capitais e das actividades que envolvam todos 
os agentes que nele intervenham …”, concretizando-a na alínea 
c) do artigo 19.º, firmando que ao Conselho de Administração da 
CMC caberá aprovar os regulamentos disciplinadores do merca-
do de valores mobiliários. Por certo, será pacífico o entendimen-
to segundo o qual, não será em sede de Estatuto Orgânico que se 
daria tratamento, em concreto, do âmbito e extensão objectiva e 
subjectiva das matérias objecto de desenvolvimento regulatório, 
restando este enquadramento à lei.
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Coerente com a sistematização seguida pelo Estatuto Orgânico da 
CMC, o n.º 3 do artigo 8.º da LBIF vem determinar, em termos ge-
néricos, que compete ao Organismo de Supervisão do Mercado de 
Valores Mobiliários  regular o exercício das actividades das institui-
ções financeiras não bancárias enunciadas no n.º 3 do artigo 7.º, 
bem como os produtos e os serviços e actividades de investimento 
em valores mobiliários e derivados por quaisquer outras instituições 
financeiras. A determinação em concreto das matérias a serem tra-
tadas em sede regulatória pela CMC, em coerência com o que vimos 
defendendo, vão sendo fixadas ao longo do diploma10.  
Por fim, o CdVM segue o mesmo paradigma, reconhecendo, primei-
ro, genericamente,  e, de seguida, em inúmeras disposições legais, a 
competência regulatória específica à CMC.

Vejamos em primeiro lugar a competência genérica.

O Título II, dedicado à supervisão e regulação, estabelece, logo no ar-
tigo 17.º, alíneas a) e b), duas atribuições fundamentais: a primeira 
relativa à supervisão, destacando a sua amplitude e a segunda rela-
tiva à regulação, esta com particular interesse para o nosso estudo. 

Estabelece o CdVM, na alínea b) do artigo 17.º, que são atri-
buições do Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mo-
biliários além de outras constantes do seu Estatuto Orgânico: A 
regulação do mercado de valores mobiliários e instrumentos de-
rivados, das ofertas públicas relativas a valores mobiliários, das 
actividades exercidas pelas entidades sujeitas à sua supervisão e 
de outras matérias previstas no presente Código e em legislação 
complementar. Estabelece, por outro lado, o n.º 1 do artigo 33.º do 
CdVM, ainda no Título II, Capítulo III, que o Organismo de Supervi-
são do Mercado de Valores Mobiliários11  elabora regulamentos sobre 
as matérias integradas nas suas atribuições, devendo, nos termos 
do n.º 2, observar os princípios da legalidade, da necessidade, da 
clareza e publicidade. 

Tal como na LBIF, o CdVM contém inúmeras outras disposições 
legais mais específicas que concretizam a competência regulatória 
mais genérica, onde se destacam o n.º 2 do artigo 62.º, sobre o re-
gisto do emitente e agente de intermediação, o artigo 64.º, sobre os 
sistemas centralizados de valores mobiliários, o artigo 159.º sobre a 
regulação das ofertas públicas e o artigo 353.º, sobre os serviços e 
actividades de investimento, sendo que, em todas estas matérias, a 
lei confere, por norma habilitante, o poder regulatório à CMC.

Como podemos perceber, o sistema jus-mobiliário angolano está 
alicerçado em dois diplomas legais estruturantes, designadamente 
a Lei de Bases das Instituições Financeiras e o Código dos Valores 
Mobiliários, sem prejuízo de, como veremos mais a adiante, outros 
diplomas avulsos preverem e regularem outras matérias e institui-
ções participantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.  

O primeiro diploma, e outros avulsos, dão-nos a noção exacta 
da importância das instituições financeiras12  e outros operadores do 
mercado de valores mobiliários. Já o segundo refere, para além de 
aspectos ligados às instituições (em particular as qualificadas como 
agentes de intermediação, pelo seu papel fundamental) a dinâmica, 
os produtos e serviços desenvolvidos por estas e outras instituições 
no mercado de valores mobiliários. 

Assim sendo, a competência regulatória da CMC, no quadro 
destes dois diplomas, permite distinguir duas dimensões regulató-

rias, que embora distintas se complementam e entreligam: i. a di-
mensão institucional (ou subjectiva); e ii. a dimensão material (ou 
objectiva). 

As duas dimensões apresentadas, que serviriam apenas para, do 
ponto de vista teórico, melhor sistematizar o espaço de intervenção 
regulatório da CMC, fundam-se irremediavelmente na necessidade 
de tornar o mercado de valores mobiliários mais seguro e transpa-
rente, garantindo a segurança jurídica e a legítima segurança de to-
dos os operadores. 

Legendas
1- Quer por meio de Leis de competência da Assembleia Nacional (Lei de Bases 

das Instituições Financeiras e o Código dos Valores Mobiliários) quer por meio 
de Decretos Legislativos Presidenciais (Entre outros, o Regime Jurídico das So-
ciedades Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários e o Regime Jurídico 
dos Organismos de Investimento Colectivo).

2- Nos termos da alínea l) do artigo 120.º da Constituição da República de Angola, 
compete ao Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, elabo-
rar regulamentos necessários à boa execução das leis.

3- CARLOS COSTA PINA, Instituições e Mercados Financeiros, cit., pág.110 e ss, 
Almedina 2005.

4- PAULO CÂMARA, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, cit., pág. 252, 
Almedina 2009.

5- Cfr. alínea l) do artigo 120.º da Constituição da República de Angola. 

6- Nos termos do n.º 3 do artigo 199.º da CRA.

7- Segundo Diogo Freitas do Amaral, os regulamentos independentes ou autóno-
mos “são, diferentemente, aqueles regulamentos que os órgãos administrativos 
elaboram no exercício da sua competência, para assegurar a realização das suas 
atribuições específicas, sem cuidar de desenvolver ou complementar nenhuma 
lei em especial”, acrescentando ainda que “exige-se para a validade de qualquer 
regulamento independente, que eles indiquem expressamente a lei ou leis que 
atribuam competência (subjectiva e objectiva) para a emissão do regulamento, 
ou seja as leis de habilitação” (Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Direito 
Administrativo Volume III, Lisboa 1989, págs. 20 e 22).

8- Tendo em conta o sistema de governo vigente em Angola, é discutível que esta 
transferência de poderes possa ser operada por lei. Não caberá aqui tratar deste 
tema, que nos parece de certa forma controvertido. 

10- A título de exemplo, o artigo 105.º, sobre a definição do capital social mínimo, 
o artigo 120.º, sobre supervisão, e todas as outras disposições remissivas que, 
por força da técnica legislativa utilizada neste diploma, mandam aplicar, com as 
necessárias adaptações, às instituições financeiras não bancárias o previsto para 
as instituições financeiras bancárias.

11- O Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários em Angola é a 
Comissão do Mercado de Capitais (CMC). 

12- Não se quer com isso dizer que o Código dos Valores Mobiliários não observa, 
também ele, laivos desta dimensão subjectiva, uma vez que há um conjunto de 
instituições que contribuem para a dinâmica do mercado de valores mobiliários e 
que se encontram sob tutela do Código. Todavia, muito menos marcante do que 
está patente na Lei de Bases das Instituições Financeiras. Na verdade, é na Lei de 
Bases das Instituições Financeiras que encontramos o elenco de instituições fi-
nanceiras que operam com agentes de intermediação, bem como o seu processo 
de licenciamento.     
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Dimensão regulatória institucional: 
breves notas

C
entrar-nos-emos, por agora, na dimensão regulató-
ria institucional. Na prática, encurtando o caminho, 
estamos tão só na presença de poderes regulatórios 
atribuídos à CMC, para criação das regras técnicas 
necessárias ao licenciamento e acompanhamen-
to eficiente e eficaz das instituições financeiras não 

bancárias ligadas ao mercado de capitais, das instituições financeiras 
bancárias13, das sociedades gestoras de organismos de investimento 
colectivo14, das sociedades gestoras de mercados regulamentados e 
de serviços financeiros sobre valores mobiliários, dos emitentes de 
valores mobiliários, dos consultores para investimento e analistas fi-
nanceiros, dos investidores institucionais, das sociedades de notação 
de risco, dos auditores, dos peritos avaliadores de imóveis, dos orga-
nismos de investimento colectivo, etc.    

Note-se ainda que, no caso da Lei de Bases das Instituições Finan-
ceiras (LBIF)15, a opção legislativa assentou na definição política de 
um modelo de regulação e supervisão institucional, em que releva, 

por força do seu artigo 1.º, o processo de estabelecimento, o exercício, 
a supervisão, o processo de intervenção e o regime sancionatório 
das instituições financeiras. Tais processos estão a coberto da acção 
reguladora das três entidades de supervisão do sistema financeiro: a 
CMC, o Banco Nacional de Angola (BNA) e a Agência Angolana de 
Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG). 

Voltando à questão que nos ocupa, a LBIF procura definir no n.º 
12 do artigo 2.º o que se deve entender por instituições financeiras, 
considerando como tal as empresas … que exerçam actividade como 
instituições financeiras bancárias e não bancárias, nos termos da 
referida Lei. O n.º 14 do mesmo artigo fixa o conceito de instituições 
financeiras não bancárias …, considerando que seriam empresas 
que não sejam instituições financeiras bancárias, cuja actividade 
principal consiste em exercer uma ou mais das actividades referi-
das nas alíneas b) a g). i), j), k), l), m), e o), do n.º 1 do artigo 6.º da 
mesma lei.

Procura-se definir instituições financeiras não bancárias segundo 

dois critérios: o primeiro, por exclusão daquelas que são bancárias, 
isto é, a instituições financeiras não bancárias são aquelas que não 
são bancárias; e o segundo, pelo enunciado das actividades que es-
tas podem desenvolver.

O CdVM vem, de certo modo, concretizar o link entre as ins-
tituições financeiras e os serviços e actividades de investimento 
em valores mobiliários, por força do n.º 1 do artigo 317.º do CdVM. 
Refere a referida norma que só os agentes de intermediação po-
dem exercer, a título profissional, serviços e actividades de inves-
timento em valores mobiliários, sendo que, nos termos da alínea 
a) do artigo 2.º do mesmo diploma, são considerados agentes de 
intermediação as instituições financeiras que estejam autoriza-
das a exercer um ou mais serviços e actividades de investimento 
em valores mobiliários e que se encontram registadas na CMC. 

A qualificação como agente de intermediação pressupõe assim 
dois requisitos: i. ser uma instituição financeira; ii. estar licencia-
do pela CMC para serviços de investimento em valores mobiliá-
rios e derivados.

Com o suporte que nos é dado pelas referidas disposições norma-
tivas, as instituições financeiras, de uma maneira geral, incluindo cla-
ro está as bancárias, desde que o seu objecto legal permita e desde que 
devidamente autorizadas e registadas pela CMC, para a realização de 
serviços e actividades de investimento em valores mobiliários, como 
agentes de intermediação, passam a estar no perímetro de supervisão 
e regulação da CMC.

A LBIF vai no mesmo sentido, principalmente no que concerne às 
instituições financeiras bancárias, quando prevê, no leque de activi-
dades permitidas, os serviços e actividades de investimento em valo-
res mobiliários16, sendo que, por força do n.º 2, in fine, do artigo 6.º, 
estarão sempre sujeitas à regulação da CMC. 

Por outro lado, para além das instituições financeiras bancárias 
sujeitas ao poder regulatório da CMC, enquanto agentes de interme-
diação, a mesma lei estende a regulação da CMC às sociedades cor-
retoras e distribuidoras de valores mobiliários, às sociedades de in-
vestimento, às sociedades gestoras de patrimónios e outras que sejam 
como tal qualificadas por lei17.

Por fim, importará ainda destacar que fazem também parte da 
dimensão regulatória institucional da CMC as sociedades gestoras de 
mercados regulamentados e as sociedades gestoras de serviços finan-
ceiros sobre valores mobiliários (nos termos previstos no artigo 28.º 
do Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/13, de 10 de Outubro), os au-
ditores externos registados na CMC, nos termos previstos no artigo 8.º 
do CdVM, as sociedades de notação de risco, nos termos previstos no 
artigo 12.º do CdVM, os emitentes de valores mobiliários, nos termos 
previstos no artigo 151.º do CdVM, as sociedades gestoras de organis-
mos de investimento colectivo e os peritos avaliadores de imóveis dos 
organismos de investimento colectivo, nos termos previstos, respecti-
vamente, nos artigos 53.º e 78.º do Decreto Legislativo Presidencial n.º 
7/13, de 11 de Outubro, os analistas e consultores de investimento, nos 
termos previstos no artigo 327.º do CdVM, entre outros.  

O CdVM estabelece ainda, no n.º 1 do artigo 353.º, o conjunto de 
matérias a serem reguladas pela CMC no âmbito da dimensão regula-
tória institucional, designadamente:

� O processo de registo dos serviços e actividades de investi-
mento; 

� A comunicação ao Organismo de Supervisão do Mercado 
de Valores Mobiliários; 

� Os requisitos relativos aos meios humanos, materiais e 
técnicos exigidos para a prestação de cada uma das actividades de 
intermediação; 

� O registo das operações e prestação de informações;
� A abertura, movimentação, utilização e controlo das con-

tas de depósito do dinheiro; 
� Os deveres mínimos em matéria de conservação de regis-

tos e documentos;
� As medidas de organização a adoptar pelo agente de in-

termediação; 
� As funções que devem ser objecto de segregação;
� Os termos do procedimento de tratamento de reclama-

ções de investidores;
� A salvaguarda de bens dos clientes, incluindo a conserva-

ção e manutenção de registos e contas;
� Os deveres dos agentes de intermediação no que respeita 

à subcontratação;
� Os termos da política em matéria de conflito de interes-

ses;
� A informação no âmbito dos deveres de informação a in-

vestidores;
� A informação para efeitos da avaliação do carácter ade-

quado da operação;
� As políticas e procedimentos internos dos agentes de in-

termediação;
� O conteúdo do relatório a elaborar pelo auditor, etc18.

Como vimos, dentro do quadro regulatório institucional, cabe, 
ainda, à CMC a regulação dos auditores externos e da actividade 
por estes exercida no mercado de valores mobiliários. O CdVM, 
sobre a matéria, começa por tornar obrigatório a existência de um 
relatório ou parecer do auditor externo, registado na CMC, sobre 
a informação financeira contida em documento de prestação de 
contas anuais, em estudo de viabilidade, em prospectos, ou em 
outros documentos que devem ser submetidos à CMC, divulgados 
no âmbito de pedido de admissão à negociação em mercado regu-
lamentado, ou respeitem a organismos de investimento colectivo19. 

Caberá à CMC, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 11.º do 
CdVM, regular, em especial, o processo de registo, os requisitos re-
lativos aos meios humanos, materiais e financeiros, os deveres de 
conduta e as as regras relativas aos conflitos de interesses.

Relativamente à actividade de notação de risco, o CdVM esta-
belece a obrigatoriedade de ser realizada por sociedade cujo objec-
to inclua a emissão de notações de risco e que estejam registadas 
na CMC. Obviamente estamos perante situações em que a notação 
é exigida por lei ou regulamento20. Determina, ainda, a lei que as 
sociedades de notação de risco devem assegurar as condições hu-
manas, materiais e financeiras que garantam a idoneidade, inde-
pendência e competência técnica. 

É assim que a CMC deve, por força do n.º 5 do artigo 12.º, 
regular o processo de registo, os meios humanos, materiais 
e financeiros e os deveres de conduta para o exercício da 
actividade. 
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10 11

À CMC é ainda conferida a  competência para regular 
o reconhecimento de notações de risco emitidas por en-
tidades não registadas,  nos termos previstos na alínea 
a)  do n.º  6 do artigo 12.º  do CdVM. 

As entidades gestoras de mercados regulamentados e 
infra-estruturas de mercado 21,  entidades sujeitas  à  su-
pervisão da CMC, nos termos previstos na alínea a)  do 
n.º  1  do artigo 23.º  do CdVM, encontram-se igualmente 
sujeitas  à  regulação da CMC. Determina o n.º  1  do artigo 
235.º  do CdVM que a CMC deve elaborar a  regulamenta-
ção necessária sobre o processo de registo das entida-
des gestoras;  as  regras prudenciais  a  que estão sujeitas 
as  informações a  prestar à  CMC; a  divulgação das co-
missões praticadas;  a  comunicação de operações sobre 
valores mobiliários admitidos à  negociação em mercado 
regulamentado que sejam realizadas fora de mercado; 
os  l imites à  assunção de responsabilidade pelas entida-
des gestoras;  e  a  organização dos sistemas de informa-
ção acessíveis  ao público 22 .

Por outro lado,  é  necessário ter  em conta que o re-
gime jurídico das entidades gestoras de mercados re-
gulamentados e  infra-estruturas de mercado vem de-
senvolvido no Decreto Legislativo Presidencial  n.º  6/13, 
de 10 de Outubro,  onde se encontram definidas,  entre 
outras matérias,  o  seu objecto,  a  constituição e  funcio-
namento. 

Antes de avançarmos,  convém alertar que o CdVM 
reconhece às  entidades gestoras de mercados regula-
mentados e  infra-estruturas de mercado o poder de au-
to-regulação,  nos l imites da lei  e  da regulamentação, 
das actividades por si  geridas,  sendo que as  regras emi-
tidas devem ser registadas na CMC 23 .

Voltando às competências regulatórias  conferidas à 
CMC, relativamente às  entidades gestoras de mercados 
regulamentados e  infra-estruturas de mercado,  a  mes-
ma é reconhecida à CMC por um conjunto de normas 
que proliferam no Decreto Legislativo Presidencial  n.º 
6/13,  de 10 de Outubro.  É assim que o n.º  1  do artigo 
7.º  reconhece à CMC a faculdade de fixar o capital  so-
cial  mínimo, os  termos,  prazos e  condições do registo, 
a  constituição da reserva legal,  os  fundos próprios,  os 
l imites para a  constituição de provisões,  as  coberturas 
de responsabilidades perante terceiros e  a  definição do 
conteúdo dos planos contabilísticos das sociedades ges-
toras de mercados regulamentados,  regras enquadradas 
no escopo prudencial  e  de organização.

Relativamente às  contrapartes centrais,  em especial, 
a  CMC regula a  dispensa da caução ou margens e  outras 
garantias,  o  exercício da compensação e da função de 
contraparte central,  os  meios técnicos,  matérias,  bem 
como a gestão de risco e  as  regras prudenciais  relativas 
ao controlo do risco financeiro 25 . 

No escopo regulatório institucional,  cabe ainda es-
paço para tratar de uma das figuras centrais  do merca-
do de valores mobiliários.  Referimo-nos aos emitentes 

de valores mobiliários,  cuja disciplina legal  de base é 
desenvolvida no Título IV do CdVM. Este último come-
ça por tratar das sociedades emitentes 26,  no Capítulo I, 
atribuindo o poder de a  CMC, por regulamento,  poder 
sujeitar  outras sociedades e  outros emitentes ao regi-
me previsto para as  sociedades abertas,  tendo em conta 
dispersão dos valores mobiliários emitidos 27.

Relativamente aos deveres de comunicação de aqui-
sição de participações qualificadas,  constantes do arti-
go 119.º  do CdVM, estabelece o n.º  1  do artigo 126.º  do 
CdVM que,  por regulamento,  a  CMC pode estabelecer 
a  não aplicação dos referidos deveres,  quando as par-
ticipações resultarem de operações de compensação e 
de l iquidação no âmbito de um ciclo curto,  ou quando 
resultarem de participação de agentes de intermedia-
ção,  actuando como criador de mercado,  sempre que 
atinjam, ultrapassem ou se tornem inferiores a  5% dos 
direitos de voto,  e  desde que não intervenha na gestão 
do emitente em causa,  nem o influencie a  adquirir  essas 
acções ou apoiar o seu preço.

No que respeita às  acções integrantes de organismos 
de investimento colectivo e  dos fundos de pensões ou 
de carteiras,  pode a CMC, por meio de regulamento,  es-
tabelecer derrogações à  imputação dos direitos de voto, 
nos termos previstos no n.º  2  do artigo 126.º  do CdVM. 

O poder regulatório da CMC estende-se também à 
participação nas Assembleias Gerais,  pois,  nos ter-
mos do n.º  5  do artigo 130.º  do CdVM, a CMC regula 
os procedimentos relativos à  comunicação de inten-
ção de participação nas referidas reuniões,  bem como 
as comunicações entre os agentes de intermediação 
e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral.  O CdVM 
prevê,  também, que os l itígios entre a  sociedade 
aberta e  os  seus accionistas e  titulares de valores mo-
biliários em geral,  bem como entre a  sociedade aberta 
e  os  membros dos órgãos de administração,  fiscali-
zação e o auditor possam ser dirimidos por meio de 
arbitragem, e  que a CMC, por regulamento,  estabele-
ça as  directrizes para a  sua efectivação e ainda sobre 
a  eficácia das decisões e  as  alterações estatutárias, 
conforme o previsto no n.º  2  do seu artigo 131.º .

No que respeita à  administração e  fiscalização,  a 
CMC pode ainda determinar,  por regulamento,  que as 
sociedades abertas e  os  emitentes de valores mobiliá-
rios admitidos à  negociação,  de determinada dimen-
são,  devem manter um serviço de auditoria interna ou 
de controlo independente,  nos termos constantes do 
n.º  2  do artigo 135.º  do CdVM. Acresce,  ainda,  a  com-
petência de a  CMC regular os  termos em que se asse-
gura a independência dos membros independentes do 
órgão de fiscalização,  por força dos n.ºs  2  e  4  do arti-
go 137.º  do CdVM, bem como do auditor externo,  nos 
termos prescritos no n.º  5  do artigo 139.º  do CdVM.

Os emitentes empresas públicas estão,  igualmente, 
sujeitos ao poder regulatório da CMC, podendo esta, 
por regulamento,  determinar,  com as necessárias 
adaptações,  a  aplicação às  mesmas,  as  regras relativas 
aos negócios com titulares de participação qualifica-
da,  os  sistemas de controlo interno,  os  órgãos de ad-
ministração,  a  composição do órgão de fiscalização,  e 
o  auditor externo 29. 

É  também regulada pela CMC, nos termos estabe-
lecidos pelo artigo 144.º  do CdVM, a  prestação de 
informação trimestral  pelos emitentes com valores 
mobiliários admitidos à  negociação em mercados re-
gulamentados.

Por fim, estabelece o CdVM que compete à  CMC 
regular o teor da informação anual  sobre o governo 
das sociedades;  a  forma e prazo de envio ou divulga-
ção da informação,  bem como o prazo durante o qual 
a  mesma deve ser  mantida à disposição do público;  o 
conteúdo e o prazo de divulgação da informação tri-
mestral;  os  termos e  condições em que é comunicada 
e tornada acessível  a  informação relativa às  transac-
ções efectuadas por dirigentes,  ou pessoas com estes 
relacionadas,  sobre acções de emitente com valores 
mobiliários admitidos à  negociação em mercado re-
gulamentado,  entre outras.

 

Legendas
13-  Em ter mos espec ia i s,  em respe i to  às  l imi tações  ver t idas  na 

LBIF.  Na verdade,  por  desenvolverem ser v iços  e  act iv idades 
de invest imento em va lores  mobi l iár ios,  ta l  como as  inst i tu-
ições  f inance i ras  não bancár ias,  l ig adas  ao mercado de va lores 
mobi l iár ios,  são cons ideradas  pe lo  CdVM como agentes  de 
inter mediação. 

14-  Sendo que,  cremos que por  lapso leg is la t ivo,  as  soc iedades 
gestoras  de  organismos de invest imento colect ivo se  encon-
tram de fora  do leque de inst i tu ições  f inance i ras  def in idas  no 
n . º  3  do ar t igo 7 . º  da  LBIF. 

15-  Para  o  caso das  inst i tu ições  f inance i ras.

16-  Cfr.  a l ínea  e)  do n . º  1  do ar t igo 6 . º  da  LBIF.

17-  Cfr.  as  a l íneas  a )  a  e )  do n . º  3  do ar t igo 7 . º  da  LBIF.

18-  Há um conjunto de outras  matér ias  prev is tas  no ar t igo 353.º , 
bem como outras  prev is tas  em dip lomas avulso. .

19-  Cfr.  n . º  1  do ar t igo 8 . º  do CdVM.

20-  Cfr.  o  n . º  1  do ar t igo 12 . º  do CdVM

21- Ent idades  gestoras  de  s i s temas de l iqu idação,  de  câmara  de 
compensação ou contrapar te  centra l  de  s i s temas centra l iza-
dos  de va lores  mobi l iár ios.  Repare-se  que,  nos  ter  do n . º  1 
do ar t igo 1 . ºdo Decreto Legis la t ivo Pres idencia l  n . º  6/13,  de 
10 de Outubro,  as  ent idades  gestoras  de  infraestr uturas  de 
mercado são des ignadas  como ent idades  ou soc iedades  ges-
toras  de  ser v iços  f inance i ros  sobre  va lores  mobi l iár ios.  Nos 
ter mos do n . º  2  do mesmo ar t igo,  são cons ideradas  soc iedades 
gestoras  de  ser v iços  f inance i ros  sobre  va lores  mobi l iár ios,  as 
soc iedades  gestoras  de  câmara  de compensação ou que actuem 
como contrapar te  centra l ,  as  soc iedades  gestoras  de  s i s tema 
de l iqu idação e  as  soc iedades  gestoras  de  s i s tema centra l izado 
de va lores  mobi l iár ios.  Uma vez que o CdVM entrou em vigor 
em data  poster ior,  tomamos como referênc ia  a  des ignação 
avançada pe lo refer ido d ip loma,  que t ra ta  es tas  ent idades 
como gestoras  de  infraestr uturas  de  mercado.    

22-  Cfr.  a l íneas  a )  a  d) ,  f )  e  h)  do n . º  1  e  a l ínea  b)  do n . º  2  do 
ar t igo 235.º  do CdVM.   .

23-  Cfr.  o  n . º  1  do ar t igo 36 . º  do CdVM..

24-  Cfr.  os  n . ºs  3  e  4  do ar t igo 38 . º  do CdVM.

25-  Cfr.  ar t igo 50 . º  do CdVM.

26-  Não será  objecto de es tudo os  cr i tér ios  de  qua l i f icação,  uma 
vez que no propusemos t ra tar  apenas  do conteúdo e  a lcance 
do poder  regula tór io  da  CMC.  

27-  O ar t igo 115.º  do CdVM, na sua  par te  f ina l ,  per mite-nos con-
c lu i r  que ex is t i rão outros  e lementos  a  ter  em conta ,  para  que a 
CMC exerça  esse  poder,  que não só a  d ispersão. 

 
28-  Sobre  a  imputação dos d i re i tos  de  voto v ide  ar t igo 122.º  do 

CdVM.

29-  Cfr.  o  n . º  5  do ar t igo 140.º  do CdVM.
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V
ejamos agora o que se encontra reservado à di-
mensão material. Primeiramente, e numa primeira 
perspectiva, conseguimos retirar que a acção regu-
latória da CMC desenvolve-se também seguindo a 
lógica das linhas de negócios que gravitam em tor-
no dos serviços e actividades de investimento em 

valores mobiliários e instrumentos derivados, cuja sede se encontra 
no artigo 316.º do CdVM, de onde destacamos30:    

� A recepção e a transmissão de ordens por conta de ou-
trem; 

� A execução de ordens por conta de outrem; 
� A gestão de carteiras por conta de outrem; 
� A consultoria para investimento; 
� A tomada firme e a colocação com ou sem garantia em 

oferta pública;
� A assistência em oferta pública relativa a valores mobiliá-

rios;
� A negociação por conta própria; 
� O registo e o depósito de valores mobiliários, guarda e ges-

tão de tesouraria; 
� A concessão de crédito e empréstimo para operações sobre 

valores mobiliários; 
� A consultoria sobre a estrutura de capital, a fusão e a aqui-

sição de empresas; 
� Os serviços de câmbios e o aluguer de cofres-fortes, desti-

nados aos serviços de investimento.

Este conjunto de serviços e  actividades de investi-
mento constituem linhas de negócios a  que o conjunto 
de instituições financeiras pode aceder 31,  no todo ou em 
parte,  bastando para tanto a permissão legal  e  a  auto-
rização e/ou o registo (ou licenciamento 32)  da activida-
de junto à CMC, nos termos definidos no artigo 321.º 
do CdVM. Chamamos aqui  a  atenção para o facto de, 
segundo o artigo 321.º,  apenas ser  relevante para efei-
tos de l icenciamento,  o  exercício profissional  daqueles 
serviços.

As l inhas de negócio desenvolvidas em concreto por 
cada um dos agentes de intermediação são definidas em 
função das actividades registadas na CMC, podendo va-
riar,  a  todo o momento,  a  pedido do interessado,  e  na 
sequência da análise,  pela CMC, das condições para o 
exercício da actividade.  Determina assim a alínea b)  do 
n.º  1  do artigo 323.º  do CdVM, que o registo dos agen-
tes de intermediação contém cada um dos serviços e 
actividades de investimento em valores mobiliários e 
instrumentos derivados que o agente de intermediação 
exercer.

Como podemos verificar,  ao contrário da LBIF,  que 
fixa a  sua disciplina jurídica nos sujeitos,  ou dimensão 
regulatória institucional,  o  CdVM vai  para além desta 
dimensão regulatória,  passando e aprofundando,  até 
certo ponto,  a  dimensão regulatória material,  fixando 

a sua atenção às  actividades que gravitam em torno 
do mercado de valores mobiliários,  entre elas  dis-
pensando alguma atenção às  l inhas de negócio de-
senvolvidas pelos agentes de intermediação.  Há aqui, 
portanto,  uma diferença assinalável  entre a  dimensão 
institucional,  que aponta para a  autorização,  registo 
e  vicissitudes a  que estão sujeitas  as  entidades sob 
supervisão da CMC, e  a  dimensão material,  que nos 
leva de forma efectiva para as  l inhas de negócio,  ou 
actividades a  que os agentes de intermediação 33  se 
poderão candidatar. 

Os serviços e  actividades de investimento 34 são 
depois  cristalizados nos contratos de intermediação 
financeira 35 que ligam o agente de intermediação ao 
investidor,  em particular os  não institucionais.  En-
tramos,  assim, no campo da relação jurídica entre 
o agente de intermediação e o investidor,  em que a 
segurança jurídica é  mantida por elementos l igados 
a  forma escrita e  ao conteúdo mínimo do contrato, 
assente na salvaguarda dos interesses da parte supos-
tamente menos informada na relação jurídica a  cons-
tituir 36.

Compete assim à CMC, na esfera do seu poder re-
gulatório,  regular os  critérios de execução de ordem, 
o conteúdo e avaliação da política de execução,  a  in-
formação aos investidores não institucionais  sobre a 
política de execução de ordens e  a  transmissão para 
a  execução nas melhores condições,  conforme o esta-
belecido no n.º  1  do artigo 386.º  do CdVM. À CMC é 
ainda conferida a  competência para regular as  ope-
rações de fomento de mercado e a  sua divulgação ao 
mercado,  bem como os empréstimos de valores mobi-
liários e  o conteúdo da informação a ser  comunicada 
à mesma pelos agentes de intermediação autorizados 
a  actuar por conta própria,  sobre os activos por si  de-
tidos 37,  nos termos previstos nos n.ºs  2,  3  4  do artigo 
386.º  do CdVM.   

Caberá ainda,  na perspectiva regulatória material, 
a  regulação dos valores mobiliários.  Aqui,  sem pre-
tender aprofundar o tema, iremos apenas fazer uma 
incursão superficial  aos os  valores mobiliários pre-
vistos no CdVM, designadamente sobre o conceito e 
tipos aí  consagrados,  dispensando algum tempo às 
competências regulatórias  da CMC. 

O CdVM começa por fazer uma enumeração exem-
plificativa dos valores mobiliários,  ao estabelecer na 
alínea q)  do artigo 2.º  que são valores mobiliários as 
i.  acções;  i i.  as  obrigações;  i i i.  as  unidades de parti-
cipação em organismos de investimento colectivo;  iv. 
os  direitos destacados das acções,  obrigações e  das 
unidades de participação,  desde que o direito desta-
cável  abranja toda a emissão ou série  ou esteja pre-
visto no acto de emissão.  Concretiza a  definição,  no 
ponto v. ,  considerando ainda como valores mobiliá-
rios outros documentos representativos de situações 

jurídicas homogéneas,  desde que sejam susceptíveis 
de transacção em mercado 38.

Desde logo,  por força do n.º  2  do artigo 46.º  do 
CdVM, pode a CMC estabelecer,  por regulamento,  as 
regras relativas à  capacidade para a  emissão de valo-
res mobiliários.  Trata-se de uma faculdade atribuída 
ao Organismo de Supervisão do Mercado de Valores 
Mobiliários de,  fazendo um juízo de necessidade,  po-
der lançar mão daquela faculdade.  

Cabe ainda à CMC, nos termos previstos no n.º  2 
do artigo 63.º  do CdVM, regular o registo dos valores 
mobiliários escriturais,  quando não integrados em 
sistema centralizado e sejam ao portador,  os  valores 
mobiliários emitidos conjuntamente por mais  de uma 
entidade e  as  unidades de participação em organis-
mos de investimento colectivo. 39  Já  a  competência 
para regular o registo no emitente e  em agente de in-
termediação,  está sob responsabilidade do Ministro 
das Finanças,  por Decreto Executivo 40,  ouvida a CMC, 
conforme o previsto no n.º  1  do artigo 63.º  do CdVM.

Encontram igualmente espaço na dimensão regu-
latória material  as  ofertas públicas de valores mobi-
liários.  O CdVM define-as como sendo dirigidas,  no 
todo ou em parte,  a destinatários indeterminados, 
sendo que a indeterminação dos destinatários não é 
prejudicada pela circunstância de a oferta se rea-
lizar através de múltiplas comunicações padroniza-
das,  ainda que endereçadas a destinatários indivi-
dualmente indeterminados 41.  Consideram-se ainda 
públicas as  ofertas dirigidas à  generalidade de accio-
nistas de sociedades abertas,  as  ofertas precedidas ou 
acompanhadas de prospecção ou recolha de intenções 
de investimento junto de destinatários indetermina-
dos ou de promoção publicitária e,  ainda,  a  oferta 
dirigida a,  pelo menos,  150 pessoas que sejam inves-
tidores não institucionais  com residência ou estabe-
lecimento em Angola,  conforme estabelece o artigo 
154.º  do CdVM. 

É,  também, atribuída à CMC a competência regu-
latória para regular sobre a  quantidade mínima de 
valores mobiliários objecto da oferta,  o  local  da di-
vulgação do resultado da oferta,  sobre a  recolha de 
intenções de investimento,  os  requisitos a  que devem 
obedecer os valores mobiliários que integram a con-
trapartida da oferta pública de aquisição e,  ainda,  os 
deveres de informação 42. 

A dimensão regulatória material  estende-se tam-
bém às ofertas particulares.  Considera o CdVM, no n.º 
1  do artigo 155.º,  que são ofertas particulares as  ofer-
tas que não sejam ofertas públicas,  por exclusão de 
partes.  Acrescenta,  ainda,  que devem ser tidas como 
particulares as ofertas relativas a valores mobiliá-
rios dirigidas apenas a investidores institucionais  e 
as ofertas de subscrição dirigidas por sociedades com 
o capital fechado ao investimento do público, à generalida-

Dimensão Regulatória Material: 
breves notas
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SConclusões

O
enquadramento regulatório da CMC tem por 
base uma devolução de poderes operada essen-
cialmente pelo seu Estatuto Orgânico, aprovado 
pelo Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Ju-
nho, através do qual o são atribuídos poderes ge-
néricos à CMC para regular o mercado de valores 

mobiliários.   
Através de dois diplomas estruturantes do sistema financeiro an-

golano, designadamente a Lei de Bases das Instituições Financeiras 
e do Código dos Valores Mobiliários, são atribuídos um conjunto de 

poderes específicos à CMC para regular as instituições financeiras 
não bancárias ligadas ao mercado de valores mobiliários, os agentes 
de intermediação e demais entidades participantes no sistema de 
distribuição de valores mobiliários, bem como os serviços e activi-
dades de investimento, os produtos transacionados, as ofertas pú-
blicas e os mercados regulamentados.

Deste conjunto de poderes regulatórios específicos foi possível 
agrupar e distinguir duas dimensões regulatórias, a institucional e a 
material, que nos permitirão melhor orientar e criar a necessária ob-
jectividade na função regulatória do organismo regulador. 

de dos seus accionistas, fora daquelas situações em que seja 
precedida ou acompanhada de prospecção ou recolha de in-
tenções de investimento junto de destinatários indeterminados 
ou de publicidade43.

Caberá, assim, à CMC regular se as ofertas particulares fi-
cam sujeitas às regras sobre as ofertas públicas, relativamente 
aos documentos representativos de situações jurídicas homo-
géneas, ainda que susceptíveis de transacção em mercado, ex-
cepto quando sejam realizadas por agentes de intermediação 
relativamente a valores mobiliários por si emitidos e ainda se 
as mesmas ficam sujeitas aos deveres de informação, conforme 
estabelece o n.º 4 do artigo 155.º do CdVM.    

Por fim, os mercados regulamentados, naquilo que diz res-
peito ao seu funcionamento, têm, igualmente, espaço na dimen-
são regulatória material. Como podemos verificar, os mercados 
regulamentados em Angola são integrados pelos mercados de 
bolsa e de balcão organizados, conforme estabelece o artigo 
222.º do CdVM. Em termos gerais, caberá à CMC criar as re-
gras relativas à execução e eficácia das decisões e às alterações 
estatutárias, sobre litígios resolvidos por arbitragem, entre os 
emitentes, os respectivos membros do órgão de administração 
e de fiscalização, os investidores, os agentes de intermediação e 
a entidade gestora, nos termos previstos no n.º 7 do artigo 223.º 
do CdVM.

A regulação inclui, ainda, a suspensão e exclusão de valores 

mobiliários e instrumentos derivados da negociação; os requi-
sitos de admissão à negociação de valores mobiliários e instru-
mentos derivados e respectivo processo, bem como critérios de 
dispensa de prospecto, as regras para cada tipo de operação em 
bolsa, regras sobre ofertas; as regras sobre os termos da consti-
tuição, controlo e execução extrajudicial das cauções a prestar 
em operações a prazo; e as divulgações obrigatórias no bole-
tim do mercado. Em especial, o CdVM atribui à CMC o poder 
de regular as operações previamente realizadas em mercado de 
balcão organizada, conforme estabelece o n.º 4 do artigo 258.º 
do CdVM.

Legendas
30-  Haverá  seguramente  outras  rea l idades  t ra tadas  no CdVM, como 

se jam a  audi tor ia ,  a  gestão de mercados regulamentados,  e tc.  
Todavia ,  não serão t ra tadas  neste  pequeno ensa io  que se  pre-
tende mais  object ivo. 

31-  Enquanto agentes  de  inter mediação.

32-  Prefer imos des ignar  por  l icenc iamento por  ser  mais  amplo,  po-
dendo a í  inc lu i r  tanto a  autor ização como o reg is to.

33-  No sent ido mais  amplo que a  def in ição constante  da  a l ínea  a )  do 
ar t igo 2 . º  do CdVM pretende a lcançar.

34-  Não caberá  aqui  fazer  uma aná l i se  cr í t ica  a  cada um dos ser-
v iços,  mas  tão-somente  procurar  um traço d is t int ivo,  que nos 
per mita  i so lar  a  regulação da  inst i tu ição e  a  regulação dos  ser-
v iços  e  act iv idades  de invest imento. 

35-  Contratos  l ig ados a  recepção e  a  t ransmissão de ordens por  con-
ta  de  outrem;  execução de ordens por  conta  de outrem;  gestão 
de car te i ras  por  conta  de outrem,  e tc.

36-  Cfr.  ar t igos  356.º  e  357. º  do CdVM.

37-  Cfr.  o  ar t igo385.º  do CdVM.

38-  Não i remos problemat izar  a  def in ição perf i lhada pe lo CdVM, 
apenas  pretendemos fazer  uma breve incursao ao poder. . .  regu-
la tór io  da  CMC sobre  os  va lores  mobi l iár ios  prev is tos  no CdVM. 

39-  Cfr.  n . º  1  do ar t igo 67 . º  do CdVM.

40-  Trata-se  de  uma nor ma bastante  controversa ,  a  luz  do s i s tema 
de governo angolano,  uma vez que,  nos  ter mos da  a l ínea  l )  do 
ar t igo 120.º  da  CRA, compete  ao Pres idente  da  Repúbl ica .

41-  Cfr.  a l ínea  j )  do ar t igo 2 . º  do CdVM.

42-  Cfr.  ar t igo 159.º  do CdVM.

43-  Cfr.  n . º  2  do ar t igo 155.º  do CdVM. 

44-  Apesar  de  ex is t i rem nor mas sobre  as  ent idades  gestoras  de  mer-
cados regulamentados l ig adas  à  d imensão inst i tuc iona l .  A t í tu lo 
de exemplo,  como v imos anter ior mente,  as  a l íneas  a )  a  d) ,  f )  e  h) 
do n . º  1  e  a l ínea  b)  do n . º  2  do ar t igo 235.º  do CdVM.  

45-  Cfr.  a l ínea  e)  do n . º  1  e  a l íneas  a ) ,  c ) ,  d) ,  e )  e  f )  do n . º  2  do ar-
t igo 235.º  do CdVM. 
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