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N
os termos do n.º 1 do ar-
tigo 99.º da Constituição 
da República de Angola 
(CRA), o sistema financei-
ro é organizado de forma 
a garantir a formação, a 
captação, a capitalização 
e a segurança das pou-
panças, assim como a 
mobilização e aplicação 

dos recursos financeiros necessários 
ao desenvolvimento económico e so-
cial, em conformidade 
com a Constituição e a Lei.

Subscrevo o entendi-
mento de que a expressão 
sistema financeiro na CRA 
deve ser utilizada numa 
dupla acepção: (a) num 
sentido objectivo, enquan-
to conjunto de normas, 
institutos e mecanismos 
jurídicos que regem a ac-
tividade financeira em 
geral; e (b), num sentido  
subjectivo, enquanto con-
junto de instituições, em-
presas e organizações 
com intervenção directa 
na actividade financeira. 
Crf. Canotilho e Moreira (2007:1080), 
CRP Anotada, Volume I, 4.ª Ed, Coim-
bra Editora. Araújo e Elisa Rangel 
(2014:502), CRA Anotada, Tomo I.

Na perspectiva subjectiva ou ins-
titucional, o Estado também é um 
player (emitente) do mercado de ca-
pitais, portanto, emite instrumentos 

financeiros (Bilhetes e Obrigações do 
Tesouro) com a finalidade única de se 
financiar captando a poupança das fa-
mílias e das empresas com vista à rea-
lização da despesa pública.

O financiamento do Estado via mer-
cado de capitais, proporciona ao Execu-
tivo (i) uma informação clara sobre os 
custos de endividamento; (ii) evita-se o 
recurso ao financiamento por vezes in-
flacionista junto do banco central; (iii) 
possibilita a colheita de informações ou 

sinais importantes para a 
condução da política mone-
tária; (iv) permite a criação 
de uma taxa de juro de re-
ferência fundamental para 
os mercados de acções e de 
dívida corporativa; e (v) cria 
condições para a rentabili-
zação das poupanças ocio-
sas, permitindo que qual-
quer cidadão possa aplicar 
as suas poupanças em ins-
trumentos por ele emitido.

Apesar de o Estado ser 
um verdadeiro emiten-
te de valores mobiliários, 
há inúmeras disposições 
do CódVM que não lhe 

são aplicáveis, ou porque existe uma 
verdadeira exclusão, ou porque a não 
aplicabilidade resulta da incompati-
bilidade da aplicação da norma face à 
natureza do emitente e dos instrumen-
tos financeiros em causa, a saber:

a) Ao Estado, enquanto emitente de 
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valores mobiliários (títulos de dívida 
pública) admitidos a negociação, não é 
aplicável, por força do n.º 5 do artigo 
141.º do CódVM, o disposto nos artigos 
142.º a 144.º, no n.º 4 do artigo 145.º, 
no artigo146.º a 148.º, nas alíneas b), 
d), f) e g) do n.º 1 e no n.º 2 do arti-
go 149.º, todos do CódVM. Portanto, 
o Estado não está sujeito à obrigação 
de remeter e divulgar informação fi-
nanceira anual, semestral e trimestral, 
informações sobre o governo societá-
rio, informações privilegiadas e outras 
aplicáveis, em geral, aos emitentes de 
valores mobiliários.

b) As ofertas públicas de distribuição 
de títulos públicos, enquanto valores 
mobiliários, não obedecem às dispo-
sições relativas às ofertas públicas, 
reguladas pelo Título V do CódVM, ex 
vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 156.º 
do CódVM. A excepção justifica-se, 
pela natureza da entidade emitente, 
necessidade de sujeição à legislação 
específica, natureza dos valores mo-
biliários, forma da execução da venda 
ou aquisição do título, execução de 
ordem em mercado, não antecedên-
cia de publicitação ou contacto com 
eventuais destinatários.

c) Os requisitos de admissão de obriga-
ções previstos nas alíneas a), b), c) e d) do 
n.º 2 do artigo 249.º do CódVM não são 
aplicáveis aos títulos de dívida pública na-
cional, por força dos n.ºs 4.º e 5.º do arti-
go 251.º do CódVM, mas mesmo que a lei 

não previsse, tais requisitos nunca seriam 
aplicáveis por serem incompatíveis com a 
natureza da entidade emitente.

Já vimos que o CódVM não é apli-
cável ao processo de colocação primá-
ria dos títulos de dívida pública, pois 
é-lhes aplicável legislação específica, 
nomeadamente, o Regime Jurídico da 
Emissão e Gestão da Dívida Pública 
Directa e Indirecta (RJGDPDI), apro-
vado pela Lei n.º 1/14, de 6 de Feverei-
ro, o Regulamento da Dívida Pública 
e a legislação complementar. Vimos 
também que o Estado não está sujeito 
a disciplina legal sobre divulgação de 
informação, aplicável aos emitentes, e 
a determinados requisitos de admissão 
à negociação de obrigações. 

Ora, apesar disso, os títulos de dívi-
da pública são valores mobiliários, nos 
termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do 
artigo 11.º do RJGDPDI, conjugado com 
a alínea q) do artigo 2.º do CódVM.

A aplicabilidade do CódVM é es-
sencialmente reclamada na fase da 
transacção dos títulos em mercado se-
cundário regulamentado (balcão/bolsa) 
pelos Agentes de Intermediação (AI), 
ou seja, sempre que um título emiti-
do pelo Estado for transaccionado em 
mercado secundário regulamentado ou 
não, é-lhe aplicável toda a disciplina do 
CódVM relativa aos valores mobiliários, 
salvo se incompatível com a sua nature-
za ou se expressamente excluída. 

Os títulos de dívida pública são ad-
mitidos à negociação em mercado re-
gulamentado, conforme o artigo 249.º 

do CódVM. A alínea c) do n.º 1 do arti-
go 255.º do mesmo diploma estabelece 
que o pedido de admissão à negociação 
de títulos de dívida pública é apresen-
tado à BODIVA pelo Tesouro Nacional 
(TN), ou entidade por este mandatado. 
Na verdade, actualmente, a referência 
do CódVM ao TN não faz sentido, con-
siderando que é missão da UGD a nego-
ciação e contratação de créditos neces-
sários ao financiamento do Estado, no 
âmbito do OGE, a gestão das disponibi-
lidades de crédito e do endividamento, 
bem como a concepção da estratégia da 
dívida pública e sua gestão, ex vi n.º 1 
do artigo 1.º do Estatuto Orgânico da 
UGD, aprovado pelo Decreto Presiden-
cial n.º 227/16 de 17 Novembro. Nes-
te sentido, é nosso entendimento que 
cabe à UGD, porque é a entidade legal-
mente legitimada a solicitar a admissão 
dos títulos públicos à negociação em 
mercado secundário.

Portanto, o AI que presta serviços 
de intermediação financeira relacio-
nados com a transacção de títulos pú-
blicos em mercado secundário deve 
observar a disciplina jurídica do Cód-
VM, e em particular as regras sobre a 
recepção e execução de ordens, a se-
gregação patrimonial, a prestação de 
informação aos investidores e os con-
flitos de interesses. 

O Código vai mais longe ao esta-
belecer um conjunto de disposições 
sancionatórias, de caracter transgres-
sional e criminal, pela não observância 
das normas de carácter imperativo. 
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