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1.NOTAS INTRODUTÓRIAS



Caros Leitores, 

Neste webinar relativo ao tema "Transacções em Mercado Regulamentado vs Não Regulamentado”, 
 procuramos perceber a diferença que há entre estes dois mercados, nomeadamente o Mercado Regulamento e
o Não Regulamentado. 

Também foi realizada uma abordagem sobre as regras a que cada mercado está sujeita, as vantagens e
desvantagens inerentes a transaccionar num ou outro mercado e outros temas adstritos a esta matéria. 

Este webinar foi uma acção a nível da educação financeira movida pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC)
para ajudar os possíveis investidores e interessados no Mercado de Capitais a perceberem sobre as matérias
ligadas ao tema abordado. 

Tenham uma boa leitura! 

Estamos Juntos, 

Edna Kambinda, Administradora Executiva da CMC para o Pelouro da Promoção 



2.TRANSACÇÕES EM MERCADO REGULAMENTADO 
VS MERCADO NÃO REGULAMENTADO

Resumo do Webinar 



No âmbito do ciclo de eventos promovidos pela
Comissão do Mercado de Capitais (CMC), na
qualidade de Organismo de Supervisão dos Mercados
de Valores Mobiliários (MVM), a CMC realizou, no dia
24/02/2021, pelas 15h00, o webinar com o tema
"Transacções em Mercado Regulamentado Vs
Mercado Não Regulamentado".

Através de um diálogo aberto dirigido ao público em
geral, o evento abordou temas ligados às
vantagens/desvantagens de se efectuar transacções
no Mercado Regulamentado e no Mercado Não
Regulamentado, os riscos inerentes a este processo e
o papel da Supervisão, da Bolsa de Dívida e Valores
de Angola (BODIVA) e da Unidade de Gestão da
Dívida Pública (UGD), neste contexto.

1.



A actividade teve igualmente o objectivo de consciencializar o público angolano sobre conceitos e partilha de
informações relacionadas com a vigilância e investigação do mercado angolano, mostrando como é feita a sua
supervisão; apresentar eventuais comportamentos que possam ser classificados como abuso de mercado ou
violação das obrigações profissionais dos participantes do mercado; bem como partilhar irregularidades
cometidas pelo mercado.

Participaram do webinar os ilustres representantes das seguintes entidades:

        - Edna Mascarenhas, Administradora Executiva do Pelouro da Supervisão

        - Felinto Soares, Administrador Executivo do Pelouro da Regulação e Serviços Jurídicos

         - Walter Pacheco, Director Nacional da UGD

        - Odair Costa, Administrador Executivo da BODIVA

A moderação foi feita pela Edna Kambinda, Administradora Executiva da CMC para o Pelouro da Promoção.

O referido evento teve uma duração de cerca de 2 horas e 30 minutos e foi acompanhado através deste link ou
pelo Canal de YouTube da CMC (CMC Angola). 



3. OS ROSTOS DO WEBINAR



Felinto Soares

Edna Kambinda

Administradora Executiva
da CMC

Odair Costa Walter PachecoEdna Mascarenhas

Administradora Executiva da
CMC

Administrador
Executivo da BODIVA

Palestrantes

Moderadora



4. FAQ´s



- O que é o mercado regulamentado?

R: O artigo 2º alínea i) define Mercados Regulamentados como qualquer espaço ou um sistema multilateral a
funcionar em Angola e que possibilite de forma organizada o encontro de interesses relativos a valores
mobiliários e instrumentos derivados convista a celebração de negócios sobre os mesmos”. 

 

Os respectivos palestrantes discutiram questões relacionadas ao tema da teleconferência. Desta feita, seguem
algumas questões levantadas: 

- O que é o mercado não regulamentado?

R: Não existe dentro do Código de Valores Mobiliários uma definição para Mercado Não Regulamentado, isto
significa, que a definição destes mercados é feita por exclusão de partes, ou seja, são mercados não
regulamentados todos aqueles que não caibam no conceito de Mercado Regulamentado. 

Caso queira dar definição sobre o mesmo numa dinâmica mais operacional, poderíamos dizer que o Mercado
não Regulamentado são todas as operações realizadas fora do Mercado Regulamentado.

 



- Em que mercado são emitidos os títulos do tesouro também conhecidos como títulos da dívida pública?

R: Os títulos de dívida pública só podem ser transaccionados em Mercado Regulamentado. Eles são
transaccionados especificamente em Mercado Primário, por via de plataforma da própria BODIVA. Depois
os intermediários financeiros podem comprar e transacionar livremente em mercado regulamentado.

-  Como é o procedimento para compra/venda de títulos?

R: Começa com a abertura de conta custódia. O investidor deverá dirigir-se ao membro BODIVA, que são os
bancos comerciais e corretoras. A lista dos membros BODIVA estão alocados no website da instituição.
 
Logo após isso, o intermediador financeiro deve aplicar um questionário de perfil de investimento a seu
cliente. No sentido de identificar qual é o perfil, para assim determinar que tipos de produtos é que o
intermediário financeiro poderá apresentar ao seu cliente. 

Depois de aberta a conta custódia e o preenchimento da conta, através do website da BODIVA, poderá
conferir em tempo real aquilo que existem como oportunidade no mercado secundário de compra e de
venda. 

 



- A CMC não supervisiona, pelo menos directamente, as operações realizadas fora dos mercados regulamentados?
Qual é o enquadramento e a finalidade do chamado Repositório de Transacções?

R: Quando falamos de Valores Mobiliários, de facto a CMC não tem prerrogativas para supervisionar esse
mercado. Quando falamos de instrumentos derivados, que são estes negociados em Repositório de Transacções,
existe o regulamento Nº3/15. 

Neste documento, são definidos requisitos mínimos para salvaguardar alguns interesses dos investidores
naquelas que são realizadas operações em instrumentos derivados. 

 



5. AGRADECIMENTOS 



Agradeço pelo convite para participar neste webinar que tem um tema muito
 importante.

- Edna Mascarenhas

Sinto-me igualmente honrado ter sido feito o convite para participar neste webinar
 interessante e pertinente. Estamos aqui para dar o nosso contributo.

- Felinto Soares



É um honra debater sobre este tema: tentar avaliar, encontrar  medidas e soluções 
 para as questões do Mercado de Não Regulamentado.

Agradeço desde já em nome da BODIVA o convite.  O tema é bastante pertinente,
especialmente para nós BODIVA, gestora de Mercados Regulamentados”. 

- Odair Costa

- Walter Pacheco



6. NOTAS FINAIS 



O meu apelo vai para o investidor: quando estiver a fazer operações em
Títulos do Tesouro ou outros Titulos Privados, Unidades de
Participações, Obrigações Corporativas, qualquer instrumento no
Mercado de Capitais que tenham a informação sobre o instrumento
escolhido.

Não dependa exclusivamente das informações fornecidas pelos agentes
ou intervenientes que esteja em contacto.

Saibam o que estão a comprar porque antes da protecção da Comissão do
Mercado de Capitais e da BODIVA, a primeira protecção é garantida pelo
próprio investidor, isto passa pela informação que o mesmo dispõe no
momento da negociação. Caso não tenham muita informação, a Comissão
do Mercado de Capitais tem uma linha de esclarecimento de dúvidas:
contactem através do Apoio ao Investidor.

Teremos gosto em esclarecer as duvidas, só não tomem decisões sem
informação.

- Edna Mascarenhas



Apelo aos investidores mas também aos agentes de intermediação, a que
cumpram mais a regulamentação e a legislação existentes. Nós temos a
regulamentação sobre as mais diversas matérias relacionadas ao
Mercado de Valores Mobiliários e cumprindo com estas regras iremos
garantir que estejam protegidos: os investidores e  os agentes de
intermediação para que também não sejam objecto de sanções por parte
da Comissão do Mercado de Capitais. 

Estamos todos em um processo de aprendizagem. A literacia é
importante. O meu apelo vai aqui para estes aspectos.

- Felinto Soares



Em geral, o grande desafio que as instituições do Estado enfrentam
neste importante momento é olhar os seus processos e regulamentos
para entender o que é necessário e o que não é e de que forma podemos
simplificar a vida do cidadão em comum. 

Minha sugestão é ver como podemos tentar simplificar o processo de
entrada no Mercado de Capitais. 

- Walter Pacheco

Gostaria de deixar um apelo aos investidores para que possam fazer
as suas operações com recurso a membros BODIVA porque assim
poderão estar protegidos mesmo a nível de preço

- Odair Costa



7.VISUALIZAÇÕES



796
visualizac

eos
visualizações desde que
foi transmitido em stream 

513
total de visualizações
no dia do stream 

*

*Dados colhidos a 07 de Abril de 2021



Para mais informações sobre a actividade 
do Mercado de Capitais, consulte o

website da CMC.
www.cmc.gv.ao
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