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Os mercados financeiros 
regem-se por normas pru-
denciais e comportamen-
tais, emanadas pelas au-
toridades reguladoras dos 
mercados para disciplinar 
os participantes que neles 
actuam, mitigar os per-
manentes riscos dos quais 
podem resultar a perda das 

poupanças dos investidores, falência das 
instituições financeiras e, 
consequentemente, instabi-
lidade dos mercados.

Fruto da globalização 
dos mercados financeiros, 
as autoridades regulado-
ras cooperam, entre si e no 
seio das organizações in-
ternacionais, nos diversos 
domínios, com propósito de 
regular e supervisionar os 
mercados transfronteiriços, 
partilhando informações 
que alicerçam a estabilidade 
do sistema financeiro global. 

O primeiro conselho de 
administração da Comis-
são do Mercado de Capitais (CMC), na 
sua estratégia de actuação, focou-se na 
construção do quadro regulatório do 
mercado pautado pelos princípios inter-
nacionalmente aceites, o que conduziu 
à aproximação das congéneres de outras 
jurisdições, no âmbito da cooperação 
bilateral, e à filiação nas organizações 
internacionais no que a cooperação 
multilateral diz respeito.

Desta forma, a CMC aderiu à Orga-
nização Internacional das Comissões 
de Valores (IOSCO/OICV), em Maio de 
2017, como membro ordinário e de ple-
no direito, o que representou um ganho 
significativo para o mercado de valores 
mobiliários angolano, demonstrando 
o alinhamento com melhores práticas 
internacionais e, fundamentalmente, 
a criação de condições para aumentar 
os níveis de confiança dos investidores 

não-residentes na tomada 
de decisão para a aplicação 
das suas poupanças no mer-
cado angolano.

O processo de integração, 
iniciado em 2013, promoveu 
um rigoroso escrutínio das 
normas regulatórias do mer-
cado (sob a responsabilidade 
de um Grupo de Verificação 
composto por especialistas 
internacionais designados 
pela IOSCO) e culminou 
com a harmonização dos Es-
tatutos da CMC, a revisão e a 
consequente transformação 
da Lei 13/05, sobre os valores 

mobiliários em Código de Valores Mobi-
liários, o surgimento de diversos regimes 
jurídicos, regulamentos e outros diplo-
mas legais em conformidade com os Ob-
jectivos e Princípios da IOSCO.

Os Objectivos e Princípios da IOS-
CO são o principal instrumento de de-
senvolvimento e de implementação de 
padrões internacionais de regulação, 
supervisão e de enforcement interna-
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cionalmente aceites como os princípios 
e orientações vinculativos, ao nível glo-
bal, para os participantes de mercado e 
pelas autoridades reguladoras.

Face à dinâmica do mercado de valo-
res mobiliários, a integração da CMC na 
IOSCO criou, igualmente, um ambiente 
propício para a formação e capacitação 
dos seus colaboradores em matérias so-
bre a regulação e supervisão do merca-
do e o desenvolvimento dos diferentes  
segmentos do mercado.

Na qualidade de membro da IOSCO, 
a CMC auxilia na avaliação do mercado 
financeiro angolano e facilita a interac-
ção com os diferentes actores do sistema 
financeiro mundial.

A IOSCO é, na realidade, uma plata-
forma de cooperação internacional que 
conta com mais de 220 membros e que 
foca a sua acção para garantir que o siste-
ma financeiro global funcione com con-
fiabilidade e integridade nos momentos 
excepcionais de stress e, para isso, pro-
duz diversas recomendações relevantes 
para as questões do mercado transfron-

teiriço e para os membros em geral.
Para efectivação dos seus desígnios, 

a IOSCO é estruturada por vários Comi-
tés permanentes, Comités e Grupos de 
trabalho, que têm por missão a monito-
rização do cumprimento dos preceitos 
do Memorando Multilateral de Enten-
dimento relativo à Consulta, Coope-
ração e Troca de Informações (IOSCO 
MMoU), a elaboração de estudos sobre 
a regulação, desenvolvimento do mer-
cado e a formulação de recomendações 
que contribuem para uma repressão 
efectiva de infracções e fraudes de di-
mensão transfronteiriça.

A CMC participa nos trabalhos dos 
Comités dos Presidentes, dos Mercados

Emergentes e em Crescimento 
(GEM), Regional para África e Médio 
Oriente (AMERC) e no Grupo de Mo-
nitoramento da IOSCO MMoU (MG-M-
MoU). Destaca-se o AMERC, por tratar 
de matérias ligadas à sustentabilidade 
do financiamento da economia via 
mercado de capitais, à regulação das 
novas plataformas digitais, à fragmen-

tação dos mercados, à estabilidade fi-
nanceira global e à gestão dos activos 
financeiros nos Organismos de Inves-
timento Colectivo.

Constitui tarefa primária dos mem-
bros da IOSCO o reporte regular sobre 
a implementação dos Objectivos e 
Princípios da Organização nas respec-
tivas jurisdições e o cumprimento do 
articulado da IOSCO MMoU relativa-
mente à troca e partilha de informação 
sobre aspectos ligados à supervisão.

Em suma, a integração da CMC na 
IOSCO empreendeu uma nova dinâmi-
ca na regulação do mercado de valores 
mobiliários em Angola, com a inserção 
de um quadro legal focado no cumpri-
mento dos princípios da organização, 
ajustados à realidade angolana, o di-
mensionamento da supervisão, ele-
gendo a supervisão baseada no risco 
como o meio mais eficiente e eficaz 
para o acompanhamento dos princi-
pais operadores, visando, em última 
instância, a segurança jurídica e a le-
gítima confiança dos investidores. 

NA QUALIDADE DE MEMBRO DA IOSCO, A CMC AUXILIA 
NA AVALIAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO ANGOLANO E 
FACILITA A INTERACÇÃO COM OS DIFERENTES ACTORES DO 
SISTEMA FINANCEIRO MUNDIAL

A INTEGRAÇÃO DA CMC NA IOSCO CRIOU UM AMBIENTE 
PROPÍCIO PARA A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SEUS 
COLABORADORES EM MATÉRIAS SOBRE A REGULAÇÃO E 
SUPERVISÃO DO MERCADO


