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Quanto às 
Sociedades 
Corretoras 

somente 
estas estão 

autorizadas a 
prestar 

serviços de 
consultoria 
financeira, de 

acordo com 
as normas e 

regulamentos 
aprovados 
pela CMC.

mercado financeiro, diferente dos tradicionais 
créditos bancários ou depósitos a prazo. 

 
 

1 Artigo 317.º¬ do Código de Valores Mobiliários (doravante CódVM), 
aprovado pela lei n.º¬ 22/15 de 31 de Agosto. 
2 Artigo 9.º¬ do Regulamento n.º¬ 1/15, de 15 de Maio, sobre Agentes 
de Intermediação e Serviços de Investimentos (doravante Regula-
mento n.º¬ 1/15). 
3 Considerados como Investidores não institucionais aqueles que não 
tem conhecimento sustentado sobre o mercado de valores mobiliários 
nomeadamente, empreendedores, estudantes, quitandeiras…¦  
4 Bolsa de Divida e Valores de Angola é a entidade gestora de mercados 
regulamentados. Dentro do Mercado, as negociações ocorrem no 
Mercado Primário onde é feita a emissão títulos e no Mercado 
Regulamentado onde os títulos já se encontram disponíveis no 
mercado de bolsa e de balcão. 

 
 
No contexto do nosso Mercado de Capitais, ac-

tualmente estão registados na CMC como Agentes 
de Intermediação, as Instituições Financeiras 
Bancárias (que actuam na qualidade de socie-
dades distribuidoras de valores mobiliários), 
mobiliários e as sociedades corretoras de valores 
mobiliários . 

Estas entidades prestam serviços de Interme-
diação Financeira, que consiste na transferência 
de recursos, de forma eficiente, sendo assim a 
ponte de ligação entre os agentes económicos 
excedentários (possuem dinheiro e que preten-
dem gastar mais no futuro através da cobrança 
de juros) e os agentes económicos deficitários 
(precisam de dinheiro para gastar agora em pro-
jectos), através de operações de compra e venda 
de Títulos e Valores Mobiliários (tais como títu-
los de dívida pública, obrigações privadas, 
acções, e instrumentos derivados), por via do 
mercado de Bolsa e Balcão Organizado. Estes 
agentes económicos são as Famílias, Empresas, 
e o Estado. 

Actualmente estão registados na CMC 27 Agen-
tes de Intermediação, destes 24 são Bancos e 3 
Sociedades Corretoras . A principal diferença en-
tre estas sociedades consiste nos serviços que 
prestam aos investidores, com ênfase que, os 
Bancos por se comportarem como Sociedades 
Distribuidoras, podendo negociar os títulos que 
detêm em sua carteira e, intermediar a compra e 
venda de títulos dos seus clientes. Adicional-

mente, podem conceder créditos para investi-
mento em títulos e valores mobiliários. Os bancos 
também são membros de liquidação e de custódia, 
sendo que apenas estes podem participar nos 
leilões no mercado primário e liquidar os negócios 
efectuados nos mercados. 

Quanto às Sociedades Corretoras somente es-
tas estão autorizadas a prestar serviços de con-
sultoria financeira, de acordo com as normas e 
regulamentos aprovados pela CMC.  

 
 

5 À luz da alínea h) do artigo n.º 9 do Regime Geral das Instituições 
Financeiras, aprovado pela lei n.º 14/21 de 19 de Maio.. 
6 A informação sobre as entidades registadas encontra-se disponível 
no site da CMC: www.cmc.gv.ao. 

 
Adicionalmente, os Agentes de intermediação, 

no âmbito da prestação dos serviços, devem par-
tilhar, na altura do início da relação com os seus 
clientes, o contrato de intermediação financeira, 
o preçário actualizado, a política de execução de 
ordens, a política de salvaguarda de bens de cli-
entes e a política em matéria de conflitos de inter-
esses.   

Aludir já aqui que, caso um investidor pretenda 
participar no Mercado de Valores Mobiliários, 
pode fazê-lo através de um Agente de Interme-
diação registado na CMC e que nestes, pode emi-
tir ordens de compra ou venda de títulos. Depois 
da efectivação da assinatura do contrato de inter-
mediação financeira, o Agente de intermediação 
deve proceder à abertura da conta custódia na 
CEVAMA , onde os seus títulos serão guardados e 
reflectidos na conta custódia que detém no seu 
Agente de Intermediação. 

A CMC, enquanto regulador e supervisor do 
Mercado de Valores Mobiliários pretende sem-
pre, de forma construtiva, incentivar a adequação 
do comportamento de todos os intervenientes, 
garantindo sempre que todas as negociações no 
mercado sejam transparentes, justas, claras e 
objectivas, protegendo assim os interesses dos 
investidores. M 

 
 
 

7  Estes documentos devem espelhar as regras conforme o Capitulo IV 
do Regulamento n.º 1/15. 
8  Central de Valores mobiliários de Angola 

O s Agentes de Intermediação são empre-
sas prestadoras de serviços ou enti-
dades singulares ou colectivas, públi-
cas ou privadas, registadas na Comissão 

do Mercado de Capitais (CMC), habilitadas a ex-
ercer no mercado financeiro, a título profis-
sional, alguma actividade de intermediação fi-
nanceira .  

Estes podem ser apreciados como “volantes” 
de direcção para o crescimento do mercado de 
valores mobiliários angolano, pois detêm conhe-
cimento sustentado e profundo sobre o Mercado 
de Valores Mobiliários ou Mercado de Capitais , 
têm a responsabilidade de intermediar, educar, 
elucidar, capacitar, ajudar e proteger os investi-
dores institucionais e principalmente os investi-
dores não institucionais , no interesse de investir 
em Valores Mobiliários dentro e fora do mercado 
regulamentado ou de Bolsa (BODIVA) . Ressal-
vando que os Agentes de intermediação devem 
colocar à disposição dos investidores, as vias de 
financiamento e investimento disponíveis no 
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