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N o passado, os valo-
res mobiliários eram 
apenas emitidos sob 
a forma de documen-

tos físicos (designados por valo-
res mobiliários titulados). Estes 
tinham de

ser transferidos do emitente 
para o investidor e, às vezes, en-
dossados. Os intermediários fi -
nanceiros geralmente guarda-
vam os valores mobiliários de 
seus clientes em um local físico.

Este procedimento tornava as 
negociações pouco efi cientes e 
com vários riscos envolvidos. 
Entretanto, no início dos anos 
70, surgiu o movimento que cul-
minou com desmaterialização 
dos títulos nos Estados Unidos 
da América (EUA), tendo

depois ocorrido também na 
Europa nos anos 80.

Um dos motivos para o sur-
gimento de tal movimento foi o 
fenómeno denominado Paper 
Crunch (em português crise dos 
papéis). Este fenómeno

ocorreu nos EUA, quando se 
verifi cou que a liquidação de ope-
rações por meio de documentos 
estava a colapsar, uma vez que 
os escritórios das corretoras não 
eram capazes de lidar com o for-
te aumento do volume de nego-
ciação pois tal, implicava

impressão de títulos físicos em 
grandes quantidades, culminan-
do em grandes falhas na entrega 
dos mesmos na data de liquida-
ção.  Adicionalmente, outros fac-
tores como o desenvolvimento 
das telecomunicações,

da informática e da internet, 
contribuíram signifi cativamen-
te para a desmaterialização dos 
valores mobiliários, e conduzi-
ram ao surgimento de valores

mobiliários escriturais (des-
materializados) que passaram 
a ser compensados e liquidados 
electronicamente através de uma 
central de compensação e liqui-
dação. 

O sistema de compensação e 
liquidação electrónica veio per-
mitir que ocorressem negocia-
ções de forma célere entre par-
ticipantes registados no mesmo 
sistema, bastando para tal cada 

conta custódia como veículo de protecção 
dos interesses do investidor e do Mercado

um ter uma conta de registo de-
signada conta custódia

(CC).
A conta custódia é uma conta de 

registo individualizado que identi-
fi ca os titulares dos valores mobi-
liários registados na central de va-
lores mobiliários, que em Angola, 
é actualmente a Central de Valores 
Mobiliários de Angola (CEVAMA), 
sendo que podem também surgir 
outras centrais de valores mobili-
ários no futuro.

A conta custódia, em Angola, é 
aberta mediante assinatura de um 
contrato de intermediação, entre o 
investidor e o agente de interme-
diação (banco, corretora ou distri-
buidora), que deve ser membro re-
gistado na Bolsa de Dívida e Valo-
res de Angola (BODIVA) ou outra 
se houver. A assinatura deste con-
trato assegura os direitos e deveres 
entre as partes, junto da Comissão 
do Mercados de Capitais (CMC) e da 
CEVAMA, responsável pela liqui-
dação física dos títulos adquiridos.

Com a conta custódia aberta na 
CEVAMA são inúmeras as vanta-
gens, tanto para o investidor quan-
to para o próprio processo de nego-
ciação de valores mobiliários, tais 
como: (i) maior protecção do in-
vestidor em caso de insolvência do 
agente de intermediação sendo fá-
cil, à posterior, aferir quais os títu-
los que fazem parte da carteira do 
investidor, (ii) maior transparên-
cia, visto que o investidor pode so-
licitar ao seu agente de intermedia-
ção a carteira actualizada dos seus 
títulos, e também, (iii) maior cele-
ridade no tratamento dos eventos, 
tais como o pagamento de cupão e 
dividendos e o resgate dos títulos.

Até Agosto de 2020, estavam 
abertas na CEVAMA 14.022 con-
tas individualizadas, sendo que só 
em 2020 (Janeiro a Agosto) foram 
abertas 2.545 contas, numa média 
de 318 por mês.

O crescimento que se tem veri-
fi cado ao nível do número de con-
tas abertas na CEVAMA espelha o 
crescimento do número de inves-
tidores disponíveis para partici-
parem tanto no mercado secun-
dário, como também no mercado 
primário de dívida pública atra-
vés do Portal do Investidor, con-

tribuindo-se assim para o au-
mento do nível de liquidez nestes 
mercados, bem como para o alar-
gamento da base de investidores.

Este crescimento ilustra tam-
bém o quão os investidores vêm 
ganhando paulatinamente cons-
ciência fi nanceira no sentido de 
melhor administrar os

respectivos rendimentos e uti-
lizar o mercado de valores mobi-
liários para canalizar as suas pou-
panças para a aquisição dos valo-
res mobiliários disponíveis.

Este crescimento espelha ainda 
os esforços que têm sido feitos por 
parte dos diversos órgãos do Es-
tado, reguladores do sistema fi -
nanceiro, instituições fi nancei-
ras e outras entidades públicas e 
privadas com vista a contribuí-
rem, cada um ao seu nível, para 
uma maior literacia e inclusão fi -
nanceira dos angolanos.

Neste sentido, a CMC tem vindo 
a implementar um programa de 
educação fi nanceira que se ma-
terializa em um conjunto de ini-
ciativas, desde palestras em ins-
tituições fi nanceiras bancárias, 
universidades, escolas do ensi-
no geral, igrejas, bem como en-
contros com jornalistas e poten-
ciais investidores e outros inter-
venientes, cujo objectivo passa 
por aumentar o grau de conhe-
cimento sobre o mercado de va-
lores mobiliários, atrair mais in-
vestidores para os instrumentos 
disponíveis nos diferentes seg-
mentos deste mercado, estimu-
lando-se, assim, a poupança e o 
investimento.

Por fi m, este crescimento vem 
também reforçar a importância 
da existência do mercado de va-
lores mobiliários, enquanto veí-
culo que permite que a poupança 
entre no sistema fi nanceiro e seja 
colocada à disposição dos agen-
tes económicos empreendedo-
res, de modo que estes aumentam 
a capacidade produtiva nacional, 
contribuindo-se assim para um 
crescimento económico susten-
tável e equilibrado.
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