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Cara Leitora, Caro Leitor:
Tem nas mãos uma brochura institucional publicada no âmbito do 
lançamento da nova identidade corporativa da Comissão do Mercado de 
Capitais (CMC), com o objectivo de dar a conhecer a nossa Instituição 
a todas as partes interessadas – empresários e gestores, pequenos e 
grandes aforradores, protagonistas do sistema financeiro, decisores 
políticos, investigadores, docentes e estudantes, líderes de opinião, 
público em geral. De uma forma tão sintética e exacta quanto possível, 
procuramos transmitir os nossos valores, a nossa missão, a nossa visão 
e a estratégia que adoptámos para dotar Angola de um Mercado de 
Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados que seja eficiente, justo e 
transparente. Um mercado cujo funcionamento esteja a salvo de qualquer 
risco sistémico, proteja os investidores e assegure a equidade para os 
emissores de títulos, num ambiente de segurança jurídica, sã concorrência 
e legítima confiança (quer de quem emite valores mobiliários, quer de 
quem neles investe). 

Enquanto autoridade reguladora, supervisora e fiscalizadora, a Comissão 
do Mercado de Capitais (CMC) recebeu do Executivo o mandato 
para dinamizar os Mercados de Valores Mobiliários. No discurso de 
tomada de posse, Sua Excelência o Presidente da República referiu 
“o papel fundamental do mercado de capitais como forma alternativa 
de financiamento da economia”. De resto, as prioridades do Governo, 
incorporadas na Estratégia da CMC, estão em sintonia com os objectivos 
estratégicos definidos em 2012 pelo Comité da IOSCO (Organização 
Internacional das Comissões de Valores) para os mercados emergentes: 
diminuição da predominância do sector bancário no financiamento da 
actividade económica e incremento do acesso das pequenas e médias 
empresas aos mercados de obrigações. 

É com essa visão que a CMC põe em prática o seu plano estratégico: 
iniciar a construção da curva de rendimentos de referência através do 
mercado secundário de dívida pública é essencial para o desenvolvimento 
dos restantes segmentos. Hão-de seguir-se os instrumentos de dívida 
corporativa – mercado de obrigações – e de capital próprio – mercados 
primário e secundário de acções. 

Por outro lado, os Fundos de Investimento – e, de uma maneira geral, 
os Organismos de Investimento Colectivo – são o segmento que mais 
depressa poderá democratizar o acesso aos Mercados de Valores 
Mobiliários, tornando possível às pequenas poupanças investirem em 
projectos de grandes dimensões, adquirindo títulos de participação, pelo 
que importa dinamizá-los tão depressa quanto seja possível. De igual 
modo, o estudo de experiências bem-sucedidas de implementação de 
um mercado de futuros financeiros e de mercadorias também tem sido 
objecto do nosso plano de acção, visando traçar desde já o caminho 
que terá de ser percorrido até ao arranque e bom funcionamento deste 
segmento de mercado.

Archer Mangueira
Presidente da Comissão do Mercado de Capitais

Os Mercados de Valores Mobiliários não surgem, no entanto, por geração 
espontânea e muito menos por Decreto. Além de uma predisposição 
para investir por parte de quem tenha excedentes de capital, gerados por 
via da poupança (das famílias) ou da retenção de lucros (das empresas), 
impõe-se a existência de entidades que queiram abrir o seu capital social 
ao público, dispersando-o em bolsa, e reúnam as condições para o fazer, 
nomeadamente em matéria de boas práticas de governação corporativa.

A legítima confiança dos investidores é um pilar fundamental sobre o qual 
os Mercados de Valores Mobiliários surgem e se robustecem. E essa 
confiança estabelece-se e afirma-se pela transparência dos processos 
de gestão das empresas que sejam ou queiram ser emitentes de valores 
mobiliários. A adopção de boas práticas de governação corporativa e a sua 
boa divulgação dão aos investidores uma sólida compreensão de como 
são tomadas as decisões que podem afectar os seus investimentos. Além 
disso, os investidores que confiam nas práticas de governação corporativa 
de uma determinada empresa são mais propensos a manterem-se ou 
tornarem-se accionistas.

Pela nossa parte – enquanto reguladores, supervisores, fiscalizadores 
e também dinamizadores – tudo estamos a fazer para tornar realidade 
os Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em 
Angola, proporcionando novas formas, mais atractivas e seguras, de 
remuneração das poupanças e de financiamento a longo prazo do nosso 
desenvolvimento socioeconómico.  E estamos certos de que o edifício 
institucional e legal que estamos a construir, e cuja construção está na 
recta final, irá acolher a seu tempo um núcleo de investidores e emitentes 
capazes de colocar Angola no lugar a que justamente aspira no atlas 
mundial dos mercados financeiros.

É que os mercados em construção não se destinam apenas à poupança 
interna. O ambiente de incerteza económica a nível mundial, com a crise 
europeia e desaceleração das economias americana e dos BRICS, leva a 
que muitos investimentos estejam a ser canalizados para África – existem 
cerca de 1.300 fundos de investimento especializados em mercados 
emergentes, onde se destacam alguns apenas dedicados aos mercados 
africanos. Este é um movimento sem precedentes e Angola, com solidez 
e sobriedade, não pode deixar de estar presente.
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Estatuto
Legal

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é uma pessoa colectiva de direito público, com património próprio e 
autonomia administrativa e financeira. A CMC está sujeita à superintendência do Presidente da República e à tutela 
do Ministério das Finanças, exclusivamente nos termos do que está disposto no seu Estatuto Orgânico e na Lei                
dos Valores Mobiliários1. A exemplo de todas as Instituições do Estado, a CMC presta contas das suas actividades, 
anualmente, ao Tribunal de Contas.

A CMC actua de forma independente na prossecução dos seus objectivos, sem prejuízo das formas de controlo da 
sua actividade que resultem da Lei. 

São órgãos da CMC, o Presidente da CMC, o Conselho de Administração, o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal. 
O Presidente da CMC e os Membros do Conselho de Administração são nomeados pelo Titular do Poder Executivo 
sob proposta do Ministro das Finanças e têm um mandato de cinco anos, renovável.

1Criada pelo Decreto N.º 9/05, de 18 de Março, a Comissão do Mercado de Capitais rege-se pela Lei n.º 12/05 (Lei dos Valores Mobiliários), de 23 de 
Setembro, pela Lei n.º 13/05 (Lei das Instituições Financeiras), de 30 de Setembro e pelo Decreto Presidencial n.º 54/13 (Estatuto Orgânico da CMC), 
de 06 de Junho. A Comissão tem sede em Luanda e jurisdição em todo o território nacional.
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Missão
e Objectivos

A missão da CMC é regular, supervisionar, fiscalizar e promover os Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos 
Derivados. É, ainda, assegurar a sã concorrência nestes mercados, garantir a todos os intervenientes a segurança 
jurídica e a legítima confiança e prevenir o risco sistémico, contribuindo assim para o desenvolvimento económico do 
País.

Nos termos da legislação em vigor, as atribuições da CMC visam:

• Estimular a formação da poupança e a sua aplicação em valores mobiliários;

• Incentivar a promoção da organização e do funcionamento regular e eficiente do Mercado de Valores Mobiliários e 
Instrumentos Derivados;

• Assegurar a transparência do mercado de capitais e das transacções que nele se efectuem;

• Assegurar aos investidores e aos intermediários financeiros em geral uma informação credível e atempada sobre os 
valores mobiliários emitidos e transaccionados;

• Assessorar o Ministro das Finanças em todas as matérias relacionadas com os mercados de capitais;

• Assegurar a cooperação nos diversos domínios com as autoridades congéneres de todos os países do mundo;

• Promover as melhores práticas de governação corporativa de forma a melhor assegurar os interesses de todas as 
partes envolvidas no mercado de capitais, nomeadamente os investidores;

• Promover a cultura financeira dos angolanos.
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Competências
As competências da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) desenvolvem-se em quatro eixos fundamentais, a 
saber:

A) Poder de Regulação 
No âmbito das suas competências de regulação, a CMC fixa as normas e regras técnicas necessárias à aplicação das 
leis sobre o Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados e as actividades que nestes se desenvolvem, 
além de propor ao Executivo os projectos de diplomas legais – reformando os que estejam em vigor ou criando de raiz 
novos dispositivos – que considere indispensáveis ao adequado funcionamento dos mercados.

Na sua actividade reguladora, a CMC obedece aos princípios da legalidade, da clareza e da publicidade, fazendo 
publicar os Regulamentos na 1.ª Série do Diário da República (entrando em vigor na data neles referida ou cinco dias 
após a sua publicação) e também no Website da Instituição. 

B) Poder de Supervisão e Fiscalização
No domínio da supervisão e fiscalização, a CMC tem desde logo a competência para autorizar o funcionamento 
das Bolsas de Valores e aprovar as normas de auto-regulação das entidades intervenientes no Mercado de Valores 
Mobiliários e Instrumentos Derivados. Por outro lado, a CMC procede ao registo e licenciamento de todas as entidades 
que participam nos mercados, nomeadamente as sociedades gestoras dos mercados regulamentados, as sociedades 
distribuidoras e corretoras e as emitentes de valores mobiliários.

A CMC tem ainda o poder e o dever de recomendar a substituição da administração das entidades gestoras e 
operadoras do mercado, sempre que nelas se verifiquem situações anómalas e essas entidades não tomem, depois 
de notificadas para o fazerem, as medidas que o interesse público e a defesa dos investidores imponham. 

A CMC procederá sempre à publicação obrigatória de regulamentos, instruções, decisões e quaisquer documentos, 
ou informações legalmente sujeitas a essa forma de divulgação, por via do seu Website Institucional.

No domínio da fiscalização, à CMC compete ainda: (i) verificar a adequação da estrutura, a eficiência e regularidade                    
do funcionamento do mercado de capitais, tendo em conta as obrigações das entidades responsáveis pela sua 
organização e gestão; (ii) instaurar e instruir os processos disciplinares resultantes da violação, pelas pessoas e 
entidades submetidas à sua jurisdição, das disposições legais e regulamentares, ou das obrigações referidas nas 
alíneas precedentes, e aplicar aos infractores as multas e quaisquer outras sanções a que houver lugar; (iii) abrir 
inquéritos para averiguação de infracções de qualquer natureza cometidas no âmbito do mercado de capitais, ou que 
afectem o seu normal funcionamento, incluindo delitos de manipulação do mercado, abuso de informação, violação de 
segredo profissional e outros de natureza semelhante; (iv) notificar as entidades competentes de investigação criminal 
sempre que haja indícios de crime contra o mercado.

C) Incentivo à Promoção do Mercado
Como competência prévia a todas as outras, a CMC recebeu do Poder Executivo as competências necessárias para 
dinamizar o surgimento do Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados, cabendo-lhe em permanência o 
incentivo à sua promoção, incentivando e estimulando a aplicação da poupança em valores mobiliários, domínio em 
que promoverá uma cada vez mais sólida educação financeira dos angolanos.

À CMC cabe, no mesmo sentido, fomentar a expansão ordenada e a integridade do mercado e o constante 
aperfeiçoamento e modernização das suas estruturas e sistemas operacionais, práticas comerciais, eficiência, 
transparência e credibilidade, difundindo e esclarecendo – junto de todos os agentes do mercado – as normas legais, 
regulamentares, deontológicas, operacionais e técnicas que regem a sua estrutura e funcionamento.
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Valores
e Visão

Valores
Os mercados de capitais exigem dos seus protagonistas padrões de conduta rigorosos do ponto de vista da ética e 
da eficiência. Como entidade responsável pela supervisão e regulação dos mercados, a CMC é a primeira a adoptar 
um quadro de valores que subordina todos os seus colaboradores a um código de conduta.
 
Países que possuem órgãos reguladores fortes e prestigiados têm mais sucesso na captação de poupança interna 
e externa. Portanto, é fundamental para o mercado de capitais que a CMC seja uma Instituição independente e 
influente. Por isso, a CMC pauta a sua actuação pela legislação em vigor e pelos princípios da IOSCO2, que constituem 
fundamentos de um Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados robusto e eficaz.

Segurança Jurídica
A Segurança Jurídica é um valor que visa proporcionar a quem participa nos Mercados de Valores Mobiliários a certeza 
de que a regulamentação é cabal e de que os actos ilícitos serão reprimidos, os seus praticantes punidos e os lesados 
ressarcidos. Pela Segurança Jurídica garante-se a quem actua nos mercados que não ficará exposto a outros riscos 
que não sejam os riscos de mercado (relacionados com a incerteza quanto ao retorno dos investimentos). 

A Segurança Jurídica é um dos pilares da legítima confiança que os participantes do mercado devem ter de que tudo 
corre de acordo com as regras pré-estabelecidas.

2Também chamada OICV (Organização Internacional das Comissões de Valores), a IOSCO (International Organization of Securities Commissions) foi 
criada em 1983 e congrega as entidades reguladoras de valores mobiliários a nível mundial, com o objectivo de fixar um padrão global de actuação 
dos seus membros. A IOSCO exerce a sua tutela em 95% dos mercados de valores mobiliários do mundo, promovendo a adesão aos padrões 
internacionalmente reconhecidos para regulação de valores mobiliários de modo a evitar os riscos sistémicos, assegurar as condições de equidade para                  
os emitentes e a segurança dos investidores.
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Legítima Confiança
A Confiança deve ser percepcionada pelo mercado, gerando credibilidade. A confiança é de facto um princípio 
essencial ao funcionamento da CMC. Quando se confia na CMC, é porque esta é considerada credível.

A credibilidade está sempre associada à veracidade e à autenticidade. 

A Confiança tem por base a crença de que é possível prever o que é expectável esperar-se da CMC, o que desenvolve 
um sentimento muito positivo, porque antecipa um futuro livre de ameaças.

Num ambiente económico de incerteza, confiar na CMC é ter Segurança Jurídica e Legítima Confiança nas operações 
financeiras. 

A regulação e a supervisão devem promover uma base de confiança que garanta ao investidor a certeza de que pode 
actuar no mercado, incorrendo exclusivamente nos riscos próprios do negócio em que pretende participar.

É crucial destacar o investidor individual que, tendo em conta o menor poder económico e a menor capacidade de 
organização, precisa de ter toda a confiança na CMC e sentir-se protegido, ainda que esta protecção deva ter em 
conta as características de risco inerentes ao investimento em determinados instrumentos financeiros.
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Rigor
O Rigor está relacionado com vários factores, de que se destaca a qualidade do trabalho desenvolvido por todos os 
colaboradores da CMC.

Trabalhar com Rigor significa fazer exactamente o que é suposto fazer-se, tendo em conta os procedimentos e os 
princípios éticos da Instituição.

Quando falamos em rigor falamos em desenvolver tarefas eliminando o trabalho desnecessário e os factores que 
possam gerar desperdício, assegurando assim que o trabalho desenvolvido é coerente com as expectativas da 
sociedade e dos entes regulados.

A CMC tem como compromisso acrescentar valor em todas as acções promovidas, garantindo assim a qualidade do 
trabalho desenvolvido, tanto para os seus colaboradores como para os seus clientes e entidades parceiras.

O Rigor gera satisfação e a garantia de um trabalho de qualidade, visando a excelência. Consolida princípios, 
procedimentos, metodologias, comportamentos e formas de ser e estar. O Rigor cria hábitos de trabalho eficazes e 
eficientes e reforça a certeza na concretização dos objectivos. 

O Rigor sustenta toda a acção do colaborador da CMC, enquanto indivíduo, na relação com os outros ou com a 
Instituição. 
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Eficiência
A Eficiência consiste em utilizar os melhores meios para atingir os melhores objectivos. Está directamente relacionada 
com a boa gestão de todos os recursos materiais e humanos, bem como com a concretização dos objectivos 
estabelecidos para a CMC.

Só através do cumprimento desta premissa conseguimos acrescentar valor à organização e assim levar as pessoas a 
sentirem-se altamente competentes e a adquirirem a percepção do seu valor como profissionais.

Na regulação e supervisão do mercado, eficiência traduz-se na exigência de elevados padrões de conduta por parte 
de todos os seus protagonistas.

A credibilidade do mercado é fundamental para o seu desenvolvimento e tem uma relação directa com a eficácia do 
seu órgão regulador e supervisor. É portanto fundamental para o mercado de valores mobiliários a existência de uma 
Comissão do Mercado de Capitais forte e eficiente.

Visão
A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) acredita no Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados como 
alternativa preferencial de capitalização e financiamento do Estado e das empresas, e como veículo, por excelência, de 
canalização das poupanças da sociedade para instrumentos de investimento diversificados.

A experiência internacional de muitas décadas demonstra que os países com sistemas financeiros mais sofisticados 
são também os que apresentam os melhores índices de desenvolvimento humano3, apesar da turbulência que 
ciclicamente tem afectado os mercados financeiros. 

3 “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Robert G. King e Ross Levine, MIT Quarterly Journal of Economics, Agosto de 1993. Nesta 
obra, os autores apresentam evidências recolhidas em 80 países, para o período 1960-89, evidências que são consistentes com a visão de Joseph 
Schumpeter de que o Sistema Financeiro pode promover o crescimento económico. Estudos de muitos outros autores apontam no mesmo sentido, 
como é o caso de Jean-Claude Berthelemy e Aristomene Varoudakis, cujos estudos econométricos verificaram a existência de correlações entre o 
desenvolvimento educacional e financeiro (“Economic Growth, Convergence Clubs, and the Role of Financial Development”, Oxford, 1996)
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Estratégia
A Comissão de Mercados de Capitais (CMC) estabeleceu o seu plano estratégico para 2012/2017, tendo como 
principal objectivo construir um canal alternativo e complementar para o financiamento da economia angolana. A 
Estratégia da CMC, em linha com as orientações do Executivo e da IOSCO, dá prioridade à dinamização do mercado 
secundário de dívida pública e dívida corporativa e ao desenvolvimento do segmento dos fundos de investimento. 
Simultaneamente, prevê o aprofundamento dos estudos e a identificação das acções preliminares necessárias               
ao surgimento do mercado de acções e posteriormente de futuros (financeiros e de mercadorias). 

A opção de dar precedência ao mercado de títulos da dívida pública pretende capitalizar a curva de experiência já 
acumulada pelo Banco Nacional de Angola (BNA) e pelos actuais operadores de mercado na transacção destes 
valores mobiliários, tratando-se agora de abrir à generalidade dos investidores este segmento. Acresce a necessidade 
de se ter uma curva de taxas de juro que constitua o referencial de mercado e o ponto de partida para se fixar cotações 
de outros valores mobiliários com maior risco, designadamente obrigações corporativas e acções.

Por outro lado, a CMC entende que não é por via administrativa que se faz surgir o mercado de obrigações corporativas 
e de acções. Esse momento ocorrerá naturalmente quando as empresas elegíveis estiverem em condições de se 
converterem em sociedades abertas, obedecendo aos requisitos exigidos para que possam ver os seus títulos 
admitidos à cotação no mercado. O papel da CMC, enquanto regulador, supervisor e promotor dos mercados,                
é o de garantir o cumprimento desses requisitos, nomeadamente, através de práticas de boa governação, incluindo a 
auditoria às contas e a prestação regular de informação financeira.

Deverá igualmente contribuir para o efectivo arranque e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários nacional, 
a existência de um bom ambiente de investimentos, nomeadamente: (i) de uma política monetária facilitadora da 
percepção de uma curva de rendimentos, que sirva de referência a todos os segmentos do mercado; (II) de uma 
política tributária que assegure a equidade fiscal entre os diferentes valores mobiliários e entre estes e os produtos 
bancários, bem como entre instituições financeiras e operadores do mercado de valores mobiliários; (iii) de uma 
política cambial voltada para a captação de poupança externa que confira profundidade e liquidez ao mercado de 
valores mobiliários, assegurando simultaneamente a estabilidade cambial. A CMC tem estado a trabalhar em estreita 
colaboração com as entidades competentes, visando o reforço e consolidação deste ambiente de negócios.

Desta forma, os passos sequenciais da abertura dos mercados de capitais serão:
I) Dinamizar o mercado da dívida pública, criando e dinamizando o mercado secundário (dívida pública ao alcance 
de todos); 
II) Lançar a seguir o mercado de dívida corporativa (obrigações de empresas públicas e privadas); 
III) Instituir o segmento de fundos de investimento (os aforradores podem adquirir unidades de participação); 
IV) Instalação da Bolsa de Valores, após um período em que o mercado accionista funcionará num formato de 
mercado de balcão organizado; 
V) Em fase de total maturidade, criação do mercado de futuros (produtos derivados e mercadorias), sem prejuízo de 
preparar toda a infra-estrutura institucional e legal desde já.
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Organismos
Supervisionados
Ao abrigo da Lei das Instituições Financeiras (LIF), estão sujeitas à supervisão da Comissão do Mercado de Capitais 
(CMC) as seguintes entidades:

A) As sociedades corretoras de valores mobiliários;

B) As sociedades distribuidoras de valores mobiliários;

C) As sociedades de investimento;

D) As sociedades gestoras de patrimónios;

E) As sociedades gestoras de mercados regulamentados, sistemas de liquidação e sistemas centralizados de valores 
mobiliários;

F) Agentes de intermediação financeira e consultores autónomos de investimento; 

G) Auditores e analistas financeiros; 

H) Investidores institucionais e titulares de participações qualificadas em sociedades abertas;  

I) Emitentes de valores mobiliários;

J) Outras pessoas que exerçam actividades relacionadas com a emissão, a distribuição, a negociação, e o registo 
ou o depósito de valores mobiliários ou, em geral, com a organização e funcionamento dos mercados de valores 
mobiliários; 

K) Outras empresas que sejam como tal qualificadas por lei.

Estando sujeitas à supervisão da CMC, estas entidades devem prestar-lhe toda a colaboração solicitada.
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Cooperação
Internacional

A existência de uma política de cooperação assume especial importância com a globalização dos mercados 
financeiros e de capitais, com a qual cresce a necessidade de troca de informações e colaboração entre os organismos 
internacionais. A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) propõe-se a cooperar com diversas entidades nacionais, 
regionais e internacionais, com o fim último de garantir a segurança jurídica e a legítima confiança dos investidores. Os 
projectos de cooperação vêm produzindo benefícios em importantes áreas como acções de formação, informação 
e cooperação, além dos contributos para a adopção em todos os domínios de actuação de melhores práticas 
internacionais. 

É neste quadro que se insere o processo de adesão da CMC à IOSCO (International Organization of Securities 
Commissions) ou OICV (Organização Internacional das Comissões de Valores), Instituição criada em 1983 com o 
objectivo de promover a troca de informações relativamente às experiências de cada Instituição, bem como promover 
o desenvolvimento dos mercados nacionais e assegurar o fornecimento de assistência mútua em prol da integridade 
dos mercados. 

A IOSCO, para este efeito, encarregou-se de definir os critérios de padronização de princípios gerais para os diferentes 
domínios de regulação e supervisão válidas em todas as jurisdições do mundo. As acções da IOSCO resultam 
em acordos internacionais, publicados como “Normas Internacionais” – das quais se destacam a Protecção dos 
Investidores, a Garantia de Mercados Justos, Eficientes e Transparentes e a Redução do Risco Sistémico.

A adesão da CMC à IOSCO irá promover e credibilizar a imagem dos mercados de valores mobiliários angolanos a 
nível regional e internacional.
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Apoio
ao Investidor

O maior ou menor grau de risco em que incorre o investidor no Mercado de Valores Mobiliários vai depender, 
fundamentalmente, do nível de informação de que disponha relativamente ao tipo de operação em que deseje participar. 

Um sistema de informações deficiente permite que a reacção dos preços ocorra com grande desfasamento em relação 
ao facto que gerou a informação, o que se reflecte não só na eficiência do sistema em si, como também no processo 
de alocação de recursos. Além disso, um sistema insatisfatório possibilita o acesso privilegiado a informações por 
alguns, que obtêm, assim, ganhos extraordinários em detrimento dos menos informados.

Por isso, toda a informação apresentada à CMC pelas instituições para ser posta à disposição do público deve ser 
suficiente, actual e fidedigna.

A preocupação da CMC não se limita apenas à divulgação da informação, mas também à sua fidedignidade e a todo 
o processo que envolve a sua ampla disseminação, de modo a dotar o mercado das pré-condições de eficiência e 
confiabilidade. 

O que se deseja é um mercado em que a competição ocorra na interpretação das informações disponíveis e não no 
esforço de lhes ter acesso privilegiado. Todo o sistema de informações – baseado no relato tempestivo da ocorrência 
de factos relevantes, acesso vedado a informação privilegiada, publicidade e prospectos informativos relativos a 
emissão, colocação ou intermediação de valores – se destina a servir directamente o investidor e não deve induzir em 
erro. 

A violação das disposições legais e regulamentares sobre o uso indevido de informação privilegiada, gerando benefícios 
e vantagens para si ou para outrem, implica o reembolso dos lesados, incorrendo, quem pratique o incumprimento, 
em penas de prisão efectiva.
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Tendo em conta as atribuições previstas no artigo anterior, constituem competências do Departamento de Comunicação 
e Apoio ao Investidor:
 

A) Esclarecer dúvidas apresentadas pelos diferentes intervenientes do mercado de valores mobiliários no âmbito da 
sua participação ou pretensão de participação no mesmo; 

B) Recepcionar, encaminhar as queixas e reclamações dos intervenientes do mercado, para o devido tratamento 
pela área competente e comunicar-lhes o seguimento dado ao assunto;

C) Mediar diferendos que possam surgir na relação entre os agentes de mercado; 

D) Divulgar ao mercado matérias, procedimentos, regras e outras informações que auxiliam as instituições e os 
agentes na realização das suas actividades e contribuem para o desenvolvimento do mercado; 

E) Auxiliar os investidores na obtenção de informações que visam contribuir de forma isenta para a tomada de 
decisões de investimento;

F) Desenvolver acções que promovam o reforço da imagem institucional da Comissão do Mercado de Capitais, que 
assegurem o conhecimento e entendimento do seu papel enquanto entidade reguladora e garantam a percepção da 
mesma como uma presença incontornável no mercado;

G) Assegurar de forma profícua a realização de iniciativas de comunicação interna e externa, contribuindo para o 
reforço do compromisso institucional, bem como para a promoção de um mercado onde impere a segurança jurídica 
e a legítima confiança dos intervenientes; 

H) Garantir a gestão de todos os canais de comunicação internos e com o exterior, e.g. Intranet, Site Institucional, 
Mail Institucional, Linha de Atendimento, entre outros; 

I) Assegurar uma gestão zelosa da “marca” CMC, velando pelo seu correcto uso e pela sua rigorosa aplicabilidade;

J) Outras que superiormente lhe sejam atribuídas.
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Estrutura
Organizacional

A CMC é dirigida por um Conselho de Administração nomeado pelo Decreto Presidencial n.º23/12, de 30 de Janeiro, 
composto por um Presidente e quatro Administradores Executivos. São ainda órgãos da CMC, o Conselho Consultivo 
e o Conselho Fiscal. 

O Conselho Consultivo é um órgão de consulta e assessoria multissectorial do Conselho de Administração (CA), 
competindo-lhe pronunciar-se sobre assuntos que lhe sejam submetidos por este, sobre proposta de política do 
Executivo relativa ao mercado de capitais, dar parecer sobre diplomas relacionados com o mercado de capitais ou 
que tenham grande influência sobre o mesmo e apreciar a situação e evolução dos mercados. Cabe igualmente ao 
Conselho Consultivo apresentar recomendações e sugestões ao Conselho de Administração da CMC. 
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Queixas,
Reclamações

e Informações
A CMC recebe através do Departamento de Comunicação e Apoio ao Investidor (DCAI) as reclamações relativas ao 
funcionamento dos Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados, apresentadas por investidores e outros 
interessados.

O DCAI está assim disponível para auxiliar os investidores na obtenção de informações que visam contribuir de forma 
isenta para a tomada de decisões de investimento, assim como para prestar todas as informações que se destinem a 
esclarecer dúvidas apresentadas pelos diferentes intervenientes do mercado de valores mobiliários. 

As reclamações e queixas recebidas pela CMC permitem, além de atender aos casos concretos, detectar situações 
que exijam outras formas de intervenção, como o esclarecimento dos investidores ou a divulgação de informações. 

O Departamento de Comunicação e Apoio ao Investidor da CMC está disponível através das seguintes formas de 
contacto:

Sector de Talatona, Zona Residencial I 3º B, GU 19 B, Bloco A5, 1º e 2º I Luanda, Angola
Telefone: (+244) 222 704 600  •  Fax: (+244) 222 704 609 
Correio Electrónico: apoio.investidor@cmc.gv.ao (Para Questões de Apoio ao Investidor)
institucional@cmc.gv.ao (Para Outras Consultas)
Site: www.cmc.gv.ao 
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