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Agradecimentos

Perspectivas do Mercado de Capitais Angolano" marca o primeiro webinar de

uma série de "Diálogos com a CMC".

Primeiramente, agradecemos o interesse e disponibilidade da nossa congénere

brasileira, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com a participação directa

neste Webinar, do Superintendente de Protecção e Orientação aos Investidores,

José Vasco, na qualidade de moderador.

Numa segunda instância, agradecemos aos Directores da Comissão do Mercado

de Capitais (CMC) que participaram no painel de forma activa e conhecedora do

nosso mercado procurando esclarecer o público de forma simples e objectiva, o

vosso empenho é reconhecido com enorme gratidão.

Por fim e não menos importante agradecemos à toda equipa que tornou possível

a realização deste evento e a todo público que connosco participou.

Estamos juntos!



Notas de abertura Chegamos ao fim de 2020, um ano que se mostrou desafiador e de muito

aprendizado. O objectivo deste ciclo de eventos é transmitir num diálogo

aberto as acções da Comissão do Mercado de Capitais e a promoção do

mercado.

Para celebrar este evento, convidámos um profissional renomado da

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil, Sr. José Vasco,

Superintendente de Protecção e Orientação aos Investidores da CVM.

Para 2021, reconhecemos ser um dos desafios a necessidade de

alinhamento da governação do sector empresarial. Entendemos que

devem ser feitos ajustes ao enquadramento legal em diversos sectores.

Outro desafio que reconhecemos é o baixo nível de literacia do país em

geral.

Vamos para 2021 com a certeza de adaptar as nossas medidas de

promoção e desenvolvimento de mercado à dinâmica actual.

Está aberto o ciclo de webinars "Diálogos com a CMC“

Estamos juntos!

Maria Uini Baptista

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS



No âmbito do ciclo de eventos "Diálogo com a CMC", a

Comissão do Mercado de Capitais (CMC), na qualidade

de Organismo de Supervisão dos Mercados de Valores

Mobiliários (MVM), realizou no dia 22/12/2020, pelas

16h00, o primeiro episódio da série "Diálogo com a CMC",

com o tema "Perspectivas do Mercado de Capitais

Angolano".

O objectivo do evento passou por transmitir, através de

um diálogo aberto dirigido ao público em geral, as acções

realizadas pela CMC em 2020 e os principais desafios

enfrentados, bem como as perspectivas para 2021,

alinhadas à estratégia da CMC e aos programas do

Governo angolano para melhoria do ambiente de

negócios e do sistema financeiro.



No Webinar fez-se uma abordagem sobre o comportamento do

mercado referente ao desafiante ano de 2020, marcado pela

propagação a nível mundial do novo Coronavírus e sobre as

principais perspectivas para 2021.

Com a moderação de José Vasco, Superintendente de

operações da CVM – Central de Valores Mobiliários, do Brasil,

participaram no painel de debate:

 Ludmila Dange, Directora do Gabinete de Vigilância e

Investigação do Mercado e Emitentes;

 Divaldo Silva, Director do Departamento de Supervisão

e Organismos de Investimento Colectivo (DSOIC)

 Runa Cruz, Directora do Departamento de Supervisão

e Intermediação Financeira;

 Herlânder Diogo, Director do Departamento de

Política Regulatória e Normas;

 Edgar Quessongo, Director do Gabinete Jurídico e de

Contencioso.

 Wamilson Rangel, Director do Gabinete de

Desenvolvimento de Mercado;

 Vasco Januário, Director do Gabinete de

Estudos e Estratégia.

Neste evento fez-se também uma análise sobre as

negociações com os operadores não autorizados, os

riscos decorrentes da operacionalização do Mercado

de Valores Mobiliários, bem como dos caminhos que

devem ser percorridos para mitigar os incumprimentos

que se verificam de forma reiterada, observando

sempre que possível o dever pedagógico de informar

e de esclarecer o mercado sobre as boas práticas

para garantir o que está definido na legislação.

No que concerne a matérias de fórum jurídico, foram

apresentadas, em linhas gerais, informações relativas

aos processos instaurados por crimes contra o

mercado e as transgressões registadas, bem como os

desafios ligados à actividade de gestão do risco legal.

O referido evento teve uma duração de cerca de 1

hora e 57 minutos, em streaming a partir do Zoom,

com uma visualização directa em média de 100

pessoas. O webinar pode ser visto novamente
através deste link.

https://www.youtube.com/watch?v=thVLQCRAeew


Os Rostos do Webinar
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de Supervisão e Organismos

de Investimento Colectivo

(DSOIC)

Edgar Guessongo

Director do Gabinete

Jurídico e de Contencioso

(GJC)

Ludmila Dange

Directora do Gabinete de

Vigilância e Investigação
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(GVIME)

Herlander Diogo
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Runa Cruz
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Estudos e Estratégia
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1. Quais as medidas planeadas para a dinamização do segmento  de dívida pública?

Atendendo à necessidade de se promover um mercado líquido e profundo, a CMC tem levado a

cabo um conjunto de medidas que visam aumentar o número de investidores no mercado.

Estas medidas vão desde acções de literacia financeira direccionadas para o público em geral

como também outras acções que vão melhorar o acesso dos investidores ao mercado.

Destacam-se ainda acções que visam promover uma maior participação de investidores

institucionais no Mercado, como os Fundos de Pensões e Seguradoras, uma vez que

actualmente ainda não se encontram no leque de investidores mais activos na bolsa, ao

contrário do que ocorre em outras regiões.



2.Como superar o desafio de promover o segmento dos  Organismos de Investimento 

Colectivo (OIC) e como lidar  com a falta de activos, como acções por exemplo?

A promoção do segmento dos OIC não está exclusivamente dependente da existência de

valores mobiliários (acções, obrigações, etc), uma vez que existem outros segmentos por

explorar, em particular o segmento dos OIC imobiliários, dos OIC de Capital de Risco e dos

OIC de titularização de activos.

Assim, o surgimento destes segmentos está muito dependente dos níveis de rentabilidade que

poderão proporcionar aos participantes sendo, no actual contexto, desafiante superar as taxas

dos títulos de dívida pública. A dinamização de segmentos alternativos dos OIC passa por uma

inversão do cenário macroeconómico, bem como por uma politica de incentivos fiscais que

permitam aos seus participantes a obtenção de vantagens comparativamente aos

investimentos em outros sectores.



3. A educação financeira tem o papel de alcançar apenas  investidores de retalho ou 

abrange também investidores  institucionais e outros participantes de mercado?

A CMC, por via do seu Programa de Educação Financeira, pretende não apenas alcançar

investidores de retalho e investidores institucionais, mas toda a sociedade angolana, pois

entendemos que as acções relacionadas com a educação financeira constituem um desafio

permanente para a melhoria da compreensão do sistema financeiro por todas as camadas

sociais, sendo que as acções de educação financeira permitem a transmissão de

conhecimentos tendo por fim a instrução da sociedade sobre temas e conceitos financeiros

úteis para que se possam tomar decisões económicas e financeiras fundamentadas, que

contribuam para a qualidade de vida dos cidadãos e para a estabilidade do sistema financeiro.

Com o Programa de Educação Financeira, a CMC pretende igualmente trabalhar no processo

de inclusão financeira de toda a sociedade.



4. A IOSCO publicou em 2020 um relatório sobre acções de educação financeira sobre 

criptoativos. Qual é a visão da  CMC sobre estes activos?

Actualmente, em Angola não se registam negociações de criptoactivos. Contudo, atendendo às

tendências observadas em outros mercados, a promoção das Fintechs vai ajudar a desenvolver

o mercado de valores mobiliários, tanto na óptica de investimento como de financiamento,

abordagem que constitui também uma prioridade para a CMC nos próximos anos.

No que diz respeito à regulação e supervisão dos criptoactivos, existe ainda a necessidade de

formalmente encontrar-se um alinhamento com os outros reguladores do sistema financeiro,

uma vez que existem zonas cinzentas a esclarecer sobre este tipo de instrumentos.



5. Como está a ser dinamizado o mercado de OIC de  titularização e de capital de risco?

O surgimento destes segmentos e qualquer outro segmento do mercado depende da tomada

de decisão por parte dos agentes que nele intervêm (procura e oferta). Contudo a tomada de

decisão destes agentes é determinada por vários factores dentre eles os níveis de

rentabilidade que poderão proporcionar aos participantes. Por esta razão, além das políticas

para a inversão do cenário macroeconómico, bem como a busca por incentivos fiscais que

permitam aos participantes dos fundos a obtenção de vantagens comparativamente aos

investimentos em outros sectores, para os fundos de capital de risco, tem-se feito uma

aproximação junto de potenciais investidores Institucionais, no sentido destes colaborarem com

as entidades gestoras que estão actualmente registadas na CMC.

O objectivo é incentivar as entidades públicas e privadas a diversificarem os seus

investimentos, participando em fundos de capital de risco com o intuito de financiar pequenas e

médias empresas, que estão no sector produtivo, bem como outras start-ups que actuam no

sector tecnológico.



6. A auditoria externa é um auxiliar poderoso do regulador,  como um verdadeiro 

“Gatekeeper”. Existe alguma medida  para reforçar ainda mais a supervisão desse grupo??

Estão em curso algumas medidas que visam o reforço da supervisão dos auditores externos

com particular destaque para o projecto de Regime Jurídico da Supervisão da Auditoria,

definindo a competência, a organização e o funcionamento deste sistema de supervisão, bem

como as entidades de interesse público e os requisitos gerais para a realização de auditoria às

suas contas.



7. É possível falar sobre os desafios de adaptar a supervisão a um mercado que ainda 

está em desenvolvimento com a criação de novos segmentos?

Os principais desafios têm a ver com a contínua preparação técnica da equipa da Supervisão. A

forma e a rapidez com que o mercado evolui, faz com que a formação especializada seja

constante e intensiva, associada às melhores ferramentas tecnológicas para garantir resposta

às constantes mudanças.

Com as FINTECHS a dominarem o mundo, é urgente que a CMC se debruce mais sobre estes

instrumentos, permitindo a adesão de um mais número elevado de investidores. Mas para isso

será necessária também uma adaptação tecnológica garantindo a prevenção dos riscos.



9. Que planos existem para promover o desenvolvimento  progressivo dos aspectos

regulatórios associados à organização, estrutura e funcionamento do MVM angolano?

Os planos em referência encontram-se definidos na Estratégia de Actuação da CMC 2017-

2022, onde são definidos os seguintes objectivos estratégicos para a regulação do mercado de

valores mobiliários nacional nomeadamente:

• Promover um quadro regulatório eficiente e efectivo, através do balanço e avaliação

das iniciativas legislativas e regulamentares já tomadas;

• Promover o desenvolvimento progressivo dos aspectos regulatórios associados à

organização, estrutura e funcionamento de um mercado de valores mobiliários em

pleno crescimento;

• Reforçar a qualidade da apresentação de informação ao mercado e a robustez dos

sistemas de controlo interno, por intermédio do reforço dos requisitos aplicáveis à

actividade de auditoria externa.



9. Que planos existem para promover o desenvolvimento  progressivo dos aspectos

regulatórios associados à organização, estrutura e funcionamento do MVM angolano?

• Em relação ao segundo objectivo estratégico, a CMC propôs-se a assegurar a realização das seguintes

medidas: Promover a regulamentação da figura constitucional das entidades administrativas

independentes com vista a tornar os organismos de supervisão mais alinhados às melhores práticas

internacionais nos domínios de regulação e supervisão e acompanhar o processo de aprovação do

diploma que for criado par ao efeito;

• Estudar e apresentar propostas de revisão legislativa relativas ao aprofundamento do mercado de

valores mobiliários e instrumentos derivados, bem como, o alargamento da sua base de investidores.

Nesta medida, entre outros aspectos, prevê-se estudar e discutir propostas que promovam um melhor

regime de circulação de capitais e de acesso internacional ao mercado de valores mobiliários

angolano, capitalizando a experiência do desenvolvimento e aplicação da Lei do Investimento Privado;

desenvolver a definição e a fundamentação dos objectivos económicos reativos à criação de benefícios

fiscais que permitam o alargamento da base de investidores, como por exemplo a regulação do

estatuto de residente não-habitual e das vantagens fiscais associadas a esse estatuto.



9. Que planos existem para promover o desenvolvimento  progressivo dos aspectos

regulatórios associados à organização, estrutura e funcionamento do MVM angolano?

• Desenvolver e aprovar propostas de regulamentação dos aspectos relacionados com a organização,

funcionamento e supervisão do mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados. Para

materialização desta medida, propusemo-nos a elaborar e aprovar as alterações regulamentares

necessárias à desmaterialização transversal e faseada dos valores mobiliários transaccionáveis (ou

não) em mercado regulamentado; a regular os instrumentos financeiros que preencham os requisitos

previstos para os instrumentos derivados e estabelecer mecanismos específicos para a sua

negociação; regular a figura de operador preferencial de mercado (market-maker), entre outros

aspectos.

• Promover o nivelamento do mercado em torno de padrões de governo, controlo interno, disciplina de

mercado e auditoria externa. Para a materialização desta medida, a CMC prevê, em articulação com

as demais autoridades de regulação do sector financeiro, elaborar um projecto legislativo, tendo por

base as melhores práticas internacionais, com vista à configuração dos requisitos aplicáveis à

actividade de auditoria externa.
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“O mercado cooperativo é aquele em  

que as entidades e fazedores de

mercado, estão de mãos dadas no  

sentido de fazer com que ele seja  

mais robusto e sustentável

."

- Divaldo Silva

“Prevejo um mercado bastante cumpridor  

sobre as regras e requisitos sobre  

branqueamento de capitais.”

- Edgar Quessongo

“ Pretende-se um mercado dinâmico  com 

a presença de um número maior de  

investidores particulares e locais,  

reunindo também um número alargado  de 

investidores institucionais nacionais  e

estrangeiros.”

- Ludmila Dange

“É importante que o MVM esteja a funcionar  

como mecanismo alternativo de

financiamento das empresas e como um meio  de 

investimento da poupança das famílias

permitindo que nós enquanto reguladores  

possamos ter elementos para estudar o

impacto da regulação sobre a actividade s  

mesmos.”

- Herlander Diogo

“É importante que o MVM esteja a funcionar  como 

mecanismo alternativo de financiamento das 

empresas e como um meio  de investimento da

poupança das famílias

permitindo que nós enquanto reguladores  

possamos ter elementos para estudar o

impacto da regulação sobre a actividade dos  

mesmos.”

- Herlander Diogo

“Pretendemos trabalhar para  

alcançar um Mercado de Capitais

idóneo, transparente e cumpridor de  

regras”.

- RunaCruz



"Temos peculiaridades mas se pode ver e  aprender que temos valores princípios e

objectivos, especialmente muita vontade de  fazer as coisas darem certo. Acredito

que  um regulador do mercado emergente busca isso. Ele não abre a mão da

supervisão, da  regra mas ao mesmo tempo persegue a promoção do 

desenvolvimento porque é o  Mercado de Capitais que vai trazer o investimento

tão necessário para os nossos  países".

- José Vasco
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