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2020 foi certamente um ano de desafios como ne-

nhum outro na nossa memória recente. O agrava-

mento generalizado da pandemia da COVID-19, a 

queda acentuada da produção e do consumo, devi-

do ao confinamento; a queda significativa da mobi-

lidade de pessoas e bens e o impacto da pandemia 

no mercado de trabalho, não abalou a missão da 

CMC de regular, supervisionar, fiscalizar e promover 

o Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos De-

rivados bem como proteger os investidores, assegu-

rando um ambiente de negócios sadio contribuindo 

assim para o desenvolvimento económico do País. 

A dedicação da família CMC, combinada com a 

estrutura regulatória forte permitiu que a CMC res-

pondesse rapidamente aos desafios inesperados que se apresentaram, a todos os níveis, ao 

longo do ano. 

Durante os 5 meses como Presidente da CMC, foi possível reconhecer o valor do nosso 

quadro regulatório, concentramo-nos na modernização dos procedimentos de tratamento de 

informação, actualizando-os para fazer face aos desafios actuais. Tiramos grande proveito dos 

avanços na comunicação e outras tecnologias para melhorar o nosso envolvimento com os 

participantes do mercado, iniciativas de educação financeira, contacto com as congéneres, 

bem como os métodos e práticas para cumprimento das nossas responsabilidades regulató-

rias, com vista a alcançar uma supervisão construtiva. 

Toda nossa acção foi apenas possível porque cada iniciativa foi moldada pela equipa da CMC 

traduzindo em cada uma delas a estratégia e linhas de orientação nacional e internacional que 

reforçam e consolidam as convicções da CMC, dentro do sistema financeiro.

Foram realizadas várias acções e iniciativas para o arranque e a dinamização dos segmentos 

do mercado de acções e de obrigações corporativas e a expansão da indústria dos Organis-

mos de Investimento Colectivo, bem como a consolidação do Mercado Secundário de Dívida 

Pública. 

Procuramos agir com imparcialidade no desenvolvimento do mercado com especial enfoque 

para a inovação tecnológica, por ser um factor de inclusão. As nossas acções foram voltadas 

para a consistência da regulação, da supervisão, do investidor e a existência de um mercado 

com elevada protecção jurídica.

O Relatório de Actividades da CMC para 2020 inclui os resultados do auditor independente às 

Demonstrações Financeiras de 2020. Manifesto o meu orgulho neste relatório e nos esforços 

da equipa para garantir a boa gestão das finanças, continuando a apostar no bom desempe-

nho, para que as informações financeiras da CMC sejam confiáveis, completas e que reflictam 

a fotografia real dos nossos esforços para continuar a melhorar a gestão financeira, desempe-

nho e responsabilidade.

As páginas a seguir detalham o trabalho notável e voltado para a missão, de mais de 150 

homens e mulheres da CMC. É uma honra apresentar as nossas realizações.

Mantemos o nosso compromisso com o futuro.

Estamos juntos!

Maria Uini Baptista
Presidente do Conselho de Administração da CMC
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CULTURA ORGANIZACIONAL DA CMC

MISSÃO

A missão da CMC é regular, supervisionar, fiscalizar e promover o Mercado de Valores Mo-

biliários e Instrumentos Derivados. É, ainda, assegurar a sã concorrência nestes mercados, 

garantir a legítima confiança e a segurança jurídica de todos os intervenientes e prevenir o risco 

sistémico, contribuindo assim para o desenvolvimento económico do País.

VISÃO

Contribuir para que o Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados venha a cons-

tituir-se e evolua 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.

VALORES

1.1. Rigor

A CMC considera que o rigor – cumprir todos os procedimentos, ser exacto, restritivo, cui-

dadoso e exigente – é a garantia de um trabalho de qualidade, visando a excelência. O rigor 

consolida princípios, processos, 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.

1.2. Integridade

No cumprimento da missão da CMC, cada um dos seus colaboradores executa as suas ac-

ções com honestidade, justiça, transparência e ética.

1.3. Independência

Para que a CMC possa cumprir a sua missão, é condição fundamental a de dispor de um man-

dato amplo e claramente definido, de tal modo que a sua actuação seja pautada por total auto-

nomia na execução das suas acções, assim como na sua gestão patrimonial e administrativa.

1.4. Excelência

A CMC irá pautar a sua actuação pela busca permanente da excelência, deverá ser uma es-

cola de referência para o sistema financeiro angolano.
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1. INTRODUÇÃO 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é uma pessoa colectiva de direito público, com 

património próprio e autonomia administrativa e financeira, com atribuições de regulação, su-

pervisão, fiscalização e promoção do mercado de capitais em Angola e das actividades que 

envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente, por força do n.º 

1 do artigo 1º conjugado com o n.º 1 do artigo 4º do seu Estatuto Orgânico, aprovado pelo 

Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho.

A CMC está sujeita à superintendência do Presidente da República e à tutela do Ministério 

das Finanças, nos termos previstos no seu Estatuto Orgânico e nas disposições do Código de 

Valores Mobiliários, aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto.

A CMC é actualmente dirigida por um Conselho de Administração, nomeado pelo Decreto 

Presidencial n.º 110/20 de 5 de Agosto, composto por 1 Presidente e 4 Administradores 

Executivos. 

O presente documento reporta, de forma objectiva e sucinta, as actividades desenvolvidas 

durante o ano de 2020, com base no Plano de Desenvolvimento Nacional, na Estratégia de 

Desenvolvimento do Sistema Financeiro e no seu Plano de Acção, bem como nas perspecti-

vas para o ano de 2021. 

Importa destacar que o ano foi marcado pela propagação do novo Coronavírus (COVID-19), 

doença altamente contagiosa e infecciosa, declarada pela OMS como pandemia mundial, 

forçando as autoridades do mundo inteiro a tomar medidas rígidas de prevenção, restrições 

das liberdades e regras estritas de confinamento social. Angola não foi excepção, tendo para 

o efeito decretado duas declarações de Estado de Emergência e sucessivas declarações de 

Estado de Calamidade, comprometendo significativamente a execução parcimoniosa das ac-

tividades programadas para o referido período.
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2. PRINCIPAIS MARCOS

Publicação em Diário da República do Decreto Legislativo Presidencial n.º 1/20, 

de 6 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico aplicável aos títulos de participação, 

caracterizados como valores mobiliários representativos de dívida contraída por empre-

sas do sector empresarial público.

Realização da sessão de esclarecimento sobre a entrada em vigor da Lei do 

IVA, no dia 22 de Janeiro, destinada a representantes das instituições financeiras que 

actuam no MVM, no âmbito das acções de esclarecimento levadas a cabo pela AGT 

sobre a importância e as vantagens do IVA para a economia angolana.

VIII Encontro Anual de Quadros, realizado entre os dias 29 e 31 de Janeiro, no âmbi-

to da cultura organizacional da CMC, sob o lema “Mercado de Capitais: transparência e 

eficiência do sistema financeiro”, com o objectivo de balancear as actividades de 2019 

e perspectivar os principais desafios para 2020.

Realização de inquéritos sobre inclusão e literacia financeira, entre os dias 18 e 

19 de Março, nos mercados informais de Luanda (Asa Branca, Katinton, Kikolo I, Kikolo 

II e Congolenses), no âmbito da implementação do Plano Nacional de Inclusão Finan-

ceira, coordenado pelo CNEF.

Publicação em Diário da República da Lei n.º 9/20, de 16 de Abril, que procede à 

alteração do artigo 415º do Código dos Valores Mobiliários e do n.º 1 do artigo 415º do 

Código dos Valores Mobiliários, aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto.

Lançamento oficial da nova plataforma de comunicação interna (Intranet), ocor-

rido no dia 11 de Maio, que contempla actualmente novos menus, mais informações e 

novas ferramentas que visam facilitar as tarefas diárias de toda instituição.

Lançamento do Guia de Investimento no MVM angolano para investidores não-

-residentes cambiais, ocorrido no 1 de Junho, com o objectivo de divulgar os passos 

a serem dados para investir no MVM angolano, os benefícios fiscais associados, as 

principais entidades que regulam o sistema financeiro e a legislação pelas quais estas 

entidades se regem, em língua portuguesa e inglesa.

Integração da CMC no Comité de Investidores a Retalho da IOSCO (C8), a 17 de 

Julho, aprovando-se, por unanimidade, a participação da CMC em todas as matérias 

relacionadas a educação financeira direccionada ao pequeno investidor.

Tomada de posse do novo Conselho de Administração da CMC, na sequência da 

nomeação pelo Decreto Presidencial n.º 110/20 de 5 de Agosto, dos novos membros: 

Dra. Maria Uini Baptista – Presidente da Comissão do Mercado de Capitais; Dr. António 

da Silva – Administrador Executivo; Dra. Edna Mascarenhas – Administradora Executiva; 

Dra. Edna Kambinda – Administradora Executiva; e Dr. Felinto Soares – Administrador 

Executivo.
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Celebração do 5.º aniversário do Código de Valores Mobiliários, a 31 de Agosto, 

tendo sido publicado em alusão uma colectânea de artigos de opinião sobre a efemé-

ride, e sobre outros temas relacionados ao MVM angolano, no jornal Mercado e revista 

Rumo.

Lançamento oficial do website didáctico “Cresce Investindo” e das plataformas 

digitais da CMC, ocorrido no dia 5 de Outubro, com conteúdos didácticos e interacti-

vos sobre educação financeira, destinada a crianças, adolescentes e jovens.

Realização da 4.ª edição da Semana Mundial do Investidor, entre os dias 5 e 9 

de Outubro, caracterizado por um conjunto de actividades de cariz educativo sobre 

finanças e investimentos, enquadradas no World Investor Week da IOSCO, que contou 

com a participação de mais de 60 países, culminando com a formulação de um convite 

à CMC para coordenadora regional para África.



ENQUADRAMENTO
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3. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

3.1. Economia Mundial

De acordo com as últimas projecções feitas pelo FMI no seu relatório World Economic Outlook 

(WEO) de Outubro, a actividade económica mundial contraiu 4,4% em 2020. Esta contracção 

da economia mundial está associada fundamentalmente às consequências económicas da 

Covid-19, que se traduziram nas seguintes variáveis: 

(I) Agravamento generalizado da pandemia;

(II) Queda acentuada da produção e do consumo, devido ao confinamento; 

(III) Queda significativa da mobilidade de pessoas e bens;

(IV) Grave impacto da pandemia no mercado de trabalho

Não obstante a desaceleração prevista para o ano de 2020, perspectiva-se que a economia 

mundial retome a sua rota de crescimento na ordem dos 5,2% em 2021. Este crescimento 

esperado para 2021 será fundamentalmente suportado pelo crescimento das economias da 

China, da Zona-Euro e da Índia, em 8,2%, 5,2%, 8,8% respectivamente.

3.2. Economia Nacional 

A economia nacional continua a ressentir-se dos resultados da baixa contínua do preço do 

petróleo no mercado internacional, principal referência das exportações angolanas, que encer-

rou o ano de 2020 em 51,8 USD/barril, representando uma variação acumulada negativa de 

21,52% face ao período homólogo.

O comportamento negativo do preço desta commodity foi também influenciado pelo surgi-

mento do novo coronavírus (COVID-19), facto que veio afectar ainda mais a já débil situação 

da economia nacional.

GRÁFICO 1: COMPORTAMENTO DO PREÇO DO PETRÓLEO
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Fonte: Bloomberg
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De acordo com o relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 

2021, estima-se que o Produto Interno Bruto (PIB) para 2020, apresente uma taxa de cresci-

mento avaliada em -3,3%.

As previsões macroeconómicas para 2021 assinalam uma estagnação do crescimento do PIB, 

em termos reais, contrariamente às recessões que se registaram nos últimos anos.

Essa perspectiva de desempenho da economia deverá ser suportada por um crescimento do 

PIB não petrolífero de 2,1%. O sector petrolífero, por sua vez, continuará a experimentar um 

declínio da sua actividade, registando uma taxa de crescimento negativa de 6,2%. 

Ao longo do ano, em média, as Receitas Internacionais Liquidas (RIL) situaram-se em USD 

10,02 mil milhões e registaram um aumento de 1,54% face ao mês de Novembro, com uma 

redução significativa face o período homólogo (25,79%).

Em relação ao mercado cambial, a moeda nacional sofreu uma depreciação acumulada na 

ordem dos 24,25%, encerrando o ano em AOA 649,604 por dólar americano, e uma ligeira 

apreciação de 0,98% face ao mês anterior.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos últimos meses, o nível geral de 

preços registou um aumento considerável, atingindo em Dezembro os 25,10%. Comparativa-

mente ao período homólogo, observou-se um aumento da taxa de inflação em 8,2 p.p.

11,71

dez/19

GRÁFICO 2: COMPORTAMENTO DAS RIL (mm USD)
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GRÁFICO 3: COMPORTAMENTO DA TAXA DE CÂMBIO
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GRÁFICO 4: COMPORTAMENTO DA TAXA DE INFLAÇÃO
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4. MERCADOS FINANCEIROS

4.1. Mercado de Dívida Pública

As Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos das economias europeias continuam a transaccio-

nar a taxas (yields) reduzidas. A yield das obrigações alemãs a 10 anos fixou-se em -0,58% 

no final de Dezembro, representando uma variação acumulada negativa de -0,39 p.p. face ao 

período homólogo. Relativamente à Espanha, Itália e Portugal, as yields fixaram-se, em finais 

de Dezembro, em 0,06%, 0,52% e 0,06%, respectivamente, representando uma variação acu-

mulada negativa de -0,42p.p., -0,90p.p. e -0,38p.p., face ao mesmo período do ano anterior.

Nos EUA, as yields das Obrigações a 10 anos fixaram-se em 0,92% no final de Dezembro de 

2020, representando uma variação acumulada negativa de -1 p.p., face ao ano anterior.

GRÁFICO 5: DÍVIDA PÚBLICA DAS ECONOMIAS EUROPEIAS (YIELDS A 10 ANOS)
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GRÁFICO 6: DÍVIDA PÚBLICA DOS EUA (YIELDS A 10 ANOS)
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Em Angola, as yields das Eurobonds a 10 anos fixaram-se, no final de Dezembro, em 9,3%, 

representando uma variação acumulada positiva de 2,3 p.p., face ao período homólogo.

GRÁFICO 7: ANGOLA EUROBONDS (YIELDS A 10 ANOS)

dez/19 fev/20 abr/20 jun/20 ago/20 out/20 dez/20
5.0000

Fonte: BODIVA

10.0000

15.0000

20.0000

25.0000

30.0000

4.2. Mercado Interbancário

Nos mercados internacionais, a LIBOR com maturidade de 6M fixou-se em 0,258% no final 

de Dezembro, registando uma variação negativa de 1,64 p.p. face ao mesmo período do ano 

anterior. Por sua vez, a EURIBOR 6M fixou-se em - 0,526%, registando uma redução de -0,19 

p.p. face ao ano anterior.

No mercado nacional a LUIBOR com maturidade de 6M fixou-se em 13,66% no fi-

nal de Dezembro, registando uma variação de -5,53 p.p. face ao período homólogo. 

GRÁFICO 8: EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE JURO
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4.3. Mercado de Acções 

O índice norte-americano S&P 500 encerrou o mês de Dezembro em 3756,07 pontos, regis-

tando uma variação acumulada positiva de 16,26%, face ao período homólogo.

O MSCI Emergentes, índice dos países emergentes, encerrou o mês de Dezembro em 

1291,26 pontos, representando uma variação acumulada positiva de 15,84%, face ao período 

homólogo.

Na Europa, o índice Eurostoxx 50 registou uma variação acumulada negativa de 5,14%, face 

ao período homólogo, fixando-se em 3552,64 pontos no final de Dezembro de 2020.

GRÁFICO 9: EVOLUÇÃO DO MERCADO ACCIONISTA
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4.4. Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados 
Angolano 

4.4.1.  Mercados BODIVA 

Em 2020, o volume de negociação na BODIVA foi de KZ 1 187,23 mil milhões, registando um 

aumento de 35,81%, face ao igual período de 2019 (AOA 874,16 mil milhões). Esta variação foi 

influenciada pelo aumento no nível de negociação de OT-TX e OT-NR em 17,14% e 135,33%, 

respectivamente.

GRÁFICO 10: VOLUME DE NEGOCIAÇÃO NA BODIVA (mm AOA)
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Ao longo de 2020, o volume de negociação foi, em média, de AOA 98,94 mil milhões, com 

um máximo de AOA 150,45 mil milhões, em Junho, e um mínimo de AOA 76,77 mil milhões, 

em Fevereiro.

Dos valores mobiliários transaccionados na BODIVA, verificou-se que as OT-TX fo-

ram os mais negociados, com um montante de AOA 762,461 mil milhões (64,22%). 

Relativamente à intermediação, tanto na perspectiva da compra quanto na perspectiva da 

venda, o BFA teve a maior quota de intermediação, de 33% e 31%, respectivamente.

GRÁFICO 11: VOLUME DE NEGOCIAÇÃO NA BODIVA (mm AOA)
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GRÁFICO 12: PESO DOS VALORES MOBILIÁRIOS NA NEGOCIAÇÃO
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GRÁFICO 13: QUOTA DO MERCADO POR INTERMEDIÁRIO NA BODIVA - COMPRA
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GRÁFICO 14: QUOTA DO MERCADO POR INTERMEDIÁRIO NA BODIVA - VENDA
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Ao longo de 2020, foram abertas 3 610 contas na Central de Valores Mobiliários de Angola (CE-

VAMA), o que representa uma ligeira redução de 21,64% face ao período homólogo. Até o final 

de 2020 o número total de contas activas existentes na CEVAMA era de 15 704.

4.4.2. Organismos de Investimento Colectivo

A 31 de Dezembro de 2020, encontravam-se registados na CMC, 21 Organismos de In-

vestimento Colectivo. Dentre estes, 14 correspondiam a Fundos de Investimento Mobiliário 

(66,66%), 3 Fundos de Investimento Imobiliário (14,29%) e 4 correspondiam a Sociedades de 

Investimento Imobiliárias de Capital Fixo (19,04%).

GRÁFICO 15: NÚMERO DE CONTAS ABERTAS NA CEVAMA
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GRÁFICO 16: TIPOS DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO (OIC)



COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAISRELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2020 023023

A gestão dos fundos encontra-se distribuída pelas seguintes sociedades gestoras: SG He-

mera Capital Partners S.A., BFA Gestão de Activos, BAIGEST S.A., Eaglestone Capital S.A., 

Finmanagement, S.A. e BNI Asset Management S.A.

Relativamente ao valor líquido global da indústria dos OIC, no final de Dezembro, registou-

-se um valor total de AOA 320,09 mil milhões, correspondendo a uma variação positiva de 

72,05%, face ao período homólogo.

GRÁFICO 18: VALOR LÍQUIDO GLOBAL DOS OIC (mm AOA)
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GRÁFICO 17: PESO DAS SGOIC
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No período em análise, os Fundos de Investimento Imobiliários (41%) apresentaram um maior 

VLG, comparativamente aos Fundos de Investimento Mobiliários (32%) e às Sociedades de 

Investimento Imobiliários (27%).

GRÁFICO 19: VLG POR TIPOLOGIA DE OIC
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5. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

O Plano de Acção da CMC é o principal instrumento anual de organização, planeamento e 

controlo das actividades da CMC, estando estruturado em domínios e subdomínios de ac-

tuação.

FIGURA 1: DOMÍNIOS DE ACTUAÇÃO DA CMC

COOPERAÇÃO 
E R.I
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ORGANIZAÇÃO
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SUPERVISÃO
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5.1. Domínio da Promoção do Mercado de Valores Mobiliários

Neste domínio, e, tendo em consideração os objectivos específicos preconizados para o pe-

ríodo, destacam-se as actividades realizadas no âmbito da implementação do Plano Estra-

tégico da CMC 2017-2022, adequadamente segregadas por temas de promoção do MVM. 

Deste modo considerou-se quatro vectores transversais de desenvolvimento do MVM, de 

modo a permitir atingir mais rapidamente os resultados desejados: Normas e Regulação, Am-

biente Operacional, Promoção Comercial e Literacia Financeira.

5.1.1. Normas e Regulação

No sentido de flexibilizar a participação dos demais intervenientes no MVM, efectuamos diver-

sas análises para que se possa aferir cirurgicamente onde seria crucial propor alterações de 

modo a ajustar a regulamentação à realidade económica e social do país.

Foram desenvolvidas as seguintes iniciativas:

• Plano de Promoção de Fintechs 

Foram submetidas propostas de articulação ao BNA e à ARSEG, de modo a se definir a 

esfera de actuação/supervisão de cada entidade com base na tipologia de serviço ofere-

cido. Abordou-se também as congéneres para a obtenção de experiências relacionadas 

com o tema e foi apresentada uma proposta às Fintechs angolanas, para acompanha-

mento do desenvolvimento e impacto destas no mercado interno de produtos e serviços 

financeiros.
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• Protecção de Investidores

Realizámos um estudo de caso sobre o mercado de capitais angolano para partilha da 

experiência da CMC face a pandemia da COVID-19, objectivando-se a elaboração de 

um benchmarking, em colaboração com as demais jurisdições dos países membros da 

IOSCO, destinado aos diferentes stakeholders do MVM no que diz respeito à protecção 

dos investidores, e contribuir para o repositório de dados da IOSCO.

• Análise das tendências regulatórias e de supervisão dos criptoactivos em outras ju-

risdições, com o propósito de se criar as condições para a sua regulação em Angola;

• Avaliação do impacto do Decreto Presidencial n.º 139/18, de 4 de Junho (das Taxas 

no Mercado de Valores Mobiliários), e definição de critérios para a revisão dos valores 

previstos neste, fruto do actual contexto da economia nacional;

5.1.2. Ambiente Operacional

A nível operacional, foram diversas as iniciativas, das quais destacamos: 

• Proposta de alteração da estrutura de impostos

Foi partilhada com a AGT uma proposta de melhoria da estrutura fiscal do Imposto 

Industrial, do IAC (Imposto sobre a Aplicação de Capitais) e do Imposto Industrial, no 

sentido da redução da alíquota de imposto para empresas que venham a abrir o capital 

em bolsa (por intermédio da emissão de acções), em mercados regulamentados, bem 

como a isenção do IVA e o SISA para os OIC, culminando com a proposta de Código de 

Benefícios Fiscais, que esteve em consulta pública até Outubro.

• Desmaterialização de títulos (acções de empresas),

Foi realizado um estudo e apresentada uma proposta ao legislador nacional, de altera-

ção da liberdade da forma de representatividade dos valores mobiliários titulados e ao 

portador. Na mesma senda foram propostas, ao Secretário de Estado para as Finanças 

e Tesouro, medidas tendentes ao fomento da emissão de acções de empresas privadas, 

e foram identificados um conjunto de requisitos regulatórios destas emissões, passíveis 

de serem alvo de adequação, com vista a torná-las mais flexíveis, céleres e menos bu-

rocráticas.

• Operacionalização de Empréstimos Obrigacionistas com colateral de Títulos do Te-

souro

Foi criado um modelo que possibilita a utilização de dívida pública (títulos do tesouro), 

como colateral para a emissão de obrigações corporativas, com o intento de atrair os 

detentores destes títulos ao processo de emissão de obrigações, usando o cupão dos 

títulos como mecanismo para obtenção de financiamento em termos mais favoráveis do 

que as alternativas concorrentes.

• Parceria Bodiva-Euronext

Foi também explorada a possibilidade de se proceder à uma parceria entre a BODIVA e a 

EuroNext, tendente a possibilitar aos emitentes de ambos os mercados regulamentados 

a cotação em ambas bolsas em paralelo. 

• Simplificação de Emissões de Certidões de Registo Predial

Foi elaborada uma proposta sobre os mecanismos que possam permitir a simplificação 

do processo de emissão de certidões de registo predial, mitigando o impacto negativo 

do procedimento burocrático de registo de propriedades sobre a indústria de OIC Imo-
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biliários. Foi realizado também um benchmarking tendo em conta a realidade brasileira e 

americana, e levada uma proposta à consideração do MINJUSDH. 

• Análise da possibilidade de se promover a desmaterialização faseada dos títulos em 

circulação, visando contribuir para o aumento do número de valores mobiliários desma-

terializados na CEVAMA, que, por imperativo legal, não teriam que estar desmaterializa-

dos e custodiados nesta central;

• Análise da pertinência da definição de um mecanismo para o registo dos investidores 

não residentes que pretendam investir no mercado de valores mobiliários angolano, 

com o objectivo de facilitar o controlo e acompanhamento destes;

• Elaboração e apresentação de uma proposta com o objectivo de fomentar o surgi-

mento de novos instrumentos derivados em Angola e redinamização dos existentes, 

com base numa análise profunda do MVM;

• Elaboração de uma proposta, após diagnóstico realizado ao FADA, que propicie a 

realização de liquidez e o arranque da sua actividade-core, com base em instrumentos 

do MVM;

• Análise do processo de emissão de títulos do tesouro durante o IIº semestre de 2019, 

com o propósito de aferir o cumprimento dos princípios da fungibilidade no processo de 

emissão de títulos do tesouro, visando a consolidação da yield curve, visando contribuir 

para a melhoria do mercado secundário de dívida pública;

Análise do processo de cobrança de comissões pelos AI sobre os juros recebidos pelos 

clientes, tendentes a regularização desta actividade, ao que se concluiu, que sendo uma 

situação de mercado, a CMC deveria abster-se;

• Elaboração de uma proposta delineando as vantagens de implementação de plata-

formas de home brokers, visando impulsionar a actividade dos AI registados na CMC, 

simplificar o processo de compra e venda de títulos e conferir maior transparência às 

operações;

• Análise dos modelos usados pelas SGOIC para avaliação dos activos financeiros 

constantes das suas carteiras, com o propósito de se aferir se a utilização de diferentes 

modelos permite a estas entidades obterem maiores comissões de gestão junto dos 

OIC;

• Análise dos riscos associados aos sistemas de liquidação, com base na necessidade 

de definir-se rácios prudenciais para as entidades gestoras, com o propósito de estabe-

lecer-se limites de apoio a actividade de supervisão do MVM, em consonância com as 

melhores práticas internacionais;

• Fomento de investidores de retalho no MVM

Análise das medidas para o crescimento da participação destes e foram propostas 

medidas concretas no domínio do acesso ao mercado, estímulos ao incremento das 

corretoras, participação no processo de privatização e intensificação da divulgação da 

performance do mercado, através da operacionalização do Fundo Parafiscal em Angola, 

à semelhança da realidade brasileira.

Foi elaborada uma proposta para o aproveitamento da linha de liquidez disponibilizada 

pelo BNA, ao abrigo do Instrutivo 06/2020, para o MVM, com vista a recuperação e 

desenvolvimento da actividade económica do país e partilhada com o MEP, com a supe-

rintendência do BDA e BNA. 

Foi também analisado o diagnóstico da actividade do FADA, dando conta da necessida-

de de liquidez para materialização do seu core business, tendo sido feitas, para o efeito, 

propostas concretas tendentes a dinamização da actividade-core deste fundo, através 

do MVM. 
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• Operacionalização do Programa de Poupança  

Procedeu-se à recolha de dados sobre a evolução do mercado e foram analisadas inicia-

tivas semelhantes em outras jurisdições, culminando com a submissão dos contributos 

da CMC aos parceiros, sendo estes compilados em documento único.

• Programa Doing Business Angola 

Realização de reuniões semanais com o MINFIN para a definição do plano de acção, 

e com o Secretário de Estado para a Economia, para reporte do grau de execução e 

acolhimento de orientações.

5.1.3. Promoção Comercial

 Mercado Secundário de Títulos

Partilha com o MINFIN de um conjunto de oportunidades para o mercado de valores mobi-

liários, através da linha de liquidez concedida pelo BNA para compra de OT-NR, com vista a 

permitir às PME angolanas financiarem as suas necessidades de fundo de maneio e de tesou-

raria, em tempo de pandemia; 

 Mercado de Obrigações e Mercado de Acções

De entre as várias iniciativas destacamos as abaixo indicadas:

• Project bonds  e PPP

Foi efectuada uma proposta de project bonds para o financiamento dos projectos inse-

ridos no PIP, tendo sido a mesma partilhada com os ministérios de tutela dos sectores 

em que os projectos se inserem. Nesse âmbito foram realizados encontros de trabalho 

entre a CMC, a DNIP, o MEP e a BODIVA, tendo esta sido actualizada com os contribu-

tos do MEP no âmbito dos projectos que vão requerer uma parceria público-privada, e 

submetido o relatório de progresso ao Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro. 

• Proposta para implementação de Infrastructure Bonds,

Foi elaborada a proposta deste instrumento como alternativa de financiamento para di-

namizar projectos públicos, propondo-se uma estrutura similar aos M-Akiba Bonds . 

• Diáspora Bonds

No âmbito da implementação dos Diáspora Bonds, foi elaborado o cronograma de 

operacionalização desta iniciativa e realizados encontros com a UGD e a BODIVA para 

partilha da proposta. Foram também contactadas as autoridades consulares para deter-

minar-se a dimensão e estrutura dos rendimentos dos angolanos no exterior, bem como 

a realização de encontros de aproximação com o MIREX, no sentido de colher dados 

sobre a diáspora. 

• Títulos de Participação (instrumento financeiro estruturado ),

Divulgação deste instrumento como alternativa ao financiamento das empresas do SEP, 

tendo sido, em articulação com o IGAPE e com a BODIVA, elaborada uma proposta 

contendo um conjunto de acções que visam promover a emissão destes títulos por 

empresas pré-seleccionadas com potencial para o efeito.

• PROPRIV

A CMC participou na elaboração da estratégia de promoção e condições de venda dos 

activos e unidades de participações com vista a se definir, de modo concreto, os pro-

cedimentos para o leilão em bolsa e de oferta pública no processo de privatização da 

ENSA.
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Realizaram-se também encontros de trabalho com o BCI, no âmbito da privatização da 

empresa nos mesmos moldes. Foram partilhadas com ambas entidades informações 

relativas aos requisitos para admissão ao MROV da BODIVA, e foram fornecidos contri-

butos ao cronograma de execução do processo de privatização do BCI.

 Mercado de Organismos de Investimento Colectivo (OIC)

• Fundos de Capital de Risco

Com o objectivo de dinamizar o mercado de OIC, destacam-se as actividades realizadas 

para a promoção da indústria dos fundos de capital de risco, onde foram delineadas as 

linhas gerais para a promoção destes veículos de financiamento direccionados às PME 

e Start-Ups, propondo medidas concretas para se ultrapassar os constrangimentos e se 

desenvolver, de forma equilibrada, a função do capital de risco como alternativa ao finan-

ciamento à economia, sendo a posteriori partilhada com o Secretário de Estado para as 

Finanças e Tesouro, uma proposta envolvendo a participação do FADA. 

• OIC Imobiliários

Acompanhamento do processo de implementação dos OIC Imobiliários para Loteamen-

to (OICIL), a EGTI propôs um novo macrolote para a implementação do projecto-piloto 

na centralidade do Kilamba, tendo para o efeito reduzido o preço do terreno, por formas 

a viabilizar a estruturação do OIC por parte da BAIGEST. 

• OIC Especiais

Foram submetidas ao BDA, um conjunto de iniciativas que visam estruturar os fundos 

de capital de risco, visando incentivar a participação de mais agentes no MVM, tendo-se 

levantado a possibilidade de se criar uma parceria com sociedades gestoras, com o 

objectivo de financiar o sector produtivo. 

Neste âmbito foram também realizados encontros regulares com a APIMA, com o objectivo 

de se auscultar o conjunto de constrangimentos estruturais que impossibilitam o desenvolvi-

mento do sector, tendo sido elaborada uma proposta de soluções alternativas e disponíveis 

no MVM, com o intuito de dinamizar o sector imobiliário por via da aproximação aos agentes 

de promoção e mediação imobiliária. 

 Fontes de Financiamentos Alternativos 

No âmbito da promoção da indústria de Crowdfunding, foram elaboradas, após ausculta-

dos alguns operadores de mercado, nomeadamente a Associação Africana de Crowdfunding 

(AAC), e as empresas Bantu Makers e Valey Money, as bases técnicas que serviram de suporte 

para a elaboração da proposta de regime jurídico desta modalidade de financiamento de su-

porte a pequenos negócios.

 Bolsa de Mercadorias 

Visando criar um local centralizado onde compradores e vendedores se encontrem para tran-

saccionar produtos agrícolas de forma organizada, com o apoio de sistemas integrados e 

regras transparentes, deu-se continuidade aos trabalhos de preparação das condições técni-

cas para a implementação da bolsa de mercadorias, tendo sido submetido ao MINCO, para 

o efeito, uma proposta de Decreto Presidencial que crie a comissão interministerial e o grupo 

técnico de implementação desta, e as respectivas atribuições.

Foi também submetido um relatório a dar a conhecer ao MINFIN sobre o estado de implemen-

tação da bolsa, bem como as perspectivas futuras do projecto, que concorre para a materia-

lização dos objectivos preconizados no PRODESI.

Visando a implementação de uma Bolsa de Produtos e Serviços no Luvo (Província do Zaire), 

foi apresentada uma proposta para o seu funcionamento em resposta à solicitação do MINFIN.
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5.1.3.  Literacia Financeira

O Programa de Literacia Financeira enquadra-se na estratégia da CMC de incremento con-

tínuo do nível de conhecimentos sobre poupança e investimento, tendentes a fomentar a 

participação de cada vez mais agentes económicos no MVM. 

Para o cumprimento deste desiderato, destaca-se, no período em referência, um conjunto de 

actividades a seguir indicadas

• Desenvolvimento e lançamento do website didáctico “Cresce Investindo”, destinado 

ao fomento da educação financeira de crianças, adolescentes e jovens.

• Adesão da CMC ao Comité 8 (C8) da IOSCO (comité destinado a coordenação e 

execução de uma estratégia internacional de fomento da educação financeira)

• A realização da IV edição da Semana Mundial do Investidor da IOSCO (WIW 2020), 

que contou com a participação de mais de 60 países, com acções concertadas que 

visaram a estimulação da participação de investidores, o desenvolvimento de acções de 

cariz educativo sobre finanças e a disseminação de medidas de protecção dos inves-

tidores, tendo culminado com o convite formulado à CMC para coordenadora regional 

para África. 

• Plano Nacional de Inclusão Financeira (PNIF)

A CMC participou no processo inserção de conteúdos sobre o MVM no currículo escolar 

2021/2022, tendo para o efeito realizado acções formativas aos técnicos do MED/INIDE.

Participou também na recolha de dados, em parceria com os demais membros do CNEF, 

e na realização de inquéritos sobre inclusão e literacia financeira nos mercados informais 

de Luanda (Asa Branca, Katinton, Kikolo I, Kikolo II e Congolenses), em parceria com o 

INADEC. 

• Acções Publicas de Divulgação

Das acções de divulgação de conteúdos sobre o MVM destinadas ao público em geral, 

previstas para o período, realizou-se, não obstante as condicionantes decorrentes da 

pandemia da COVID-19:

5 sessões públicas de esclarecimento sobre informações gerais relacionadas ao MVM 

e o funcionalismo da CMC;

1 sessão conjunta para os mentorados, no âmbito da implementação do “Projecto 

Mentor CMC”;

3 palestras destinadas a funcionários bancários;

1 palestra destinada a jornalistas

1 workshop destinado a auditores externos;

3.ª edição do curso “O meu primeiro curso de finanças”, destinado à crianças dos 7 

aos 12 anos;

Formação sobre “Fundamentos do MVM e do Sistema Financeiro Nacional” destina-

da a 100 professores afectos ao MED/INIDE;

Realização, via plataforma digital, do concurso anual de redacção, em alusão ao dia 

mundial da poupança (31 de Outubro).

• Publicações 

Publicação em diversos meios de comunicação do Guia de Investimento para in-

vestidores não-residentes cambiais, em dois idiomas - português e inglês, partilha com 
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diversas entidades e realização de duas sessões de esclarecimento sobre o guia, entre 

17 a 19 de Junho, com os principais stakeholders do mercado; 

Colaboração com a ENAPP na elaboração um artigo científico sobre o desenvolvi-

mento do mercado de capitais para publicação na revista desta instituição em alusão ao 

45.º aniversário da independência nacional;

Elaboração e publicação mensal de artigos de opinião no jornal “O Mercado”, com 

o propósito de promover o conhecimento e a reflexão sobre temáticas pertinentes ao 

desenvolvimento do MVM angolano.

5.2. Domínio da Regulação do Mercado de Valores Mobiliários

O presente domínio tem por objectivo avaliar o quadro regulatório do mercado de valores 

mobiliários e dar resposta às necessidades provenientes da supervisão, com o fim último de 

garantir a segurança jurídica e a legítima confiança. Com efeito, no período em análise, foram 

produzidos os seguintes diplomas legais e regulamentares:

     Em apreciação pelo Executivo

• Lei n.º 9/20, de 16 de Abril - Altera o Artigo 415.º do Código dos Valores Mobiliá-

rios – Procede à alteração do n.º 1 do artigo 415.º do Código dos Valores Mobiliários, 

aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto, referente às sanções principais aplicáveis 

às transgressões previstas no referido Código, consagrando novos valores e maior mar-

gem de variação entre os limites mínimo e máximo das multas;

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 1/20, de 6 de Janeiro – Estabelece o regime 

jurídico aplicável aos títulos de participação, caracterizados como valores mobiliários 

representativos de dívida contraída por empresas do sector empresarial público, cujo 

principal objectivo é o de financiar o processo de reestruturação financeira das mesmas, 

podendo servir de um mecanismo de reforço dos capitais próprios.

 Em apreciação pelo Executivo

• Anteproposta de Regime Jurídico sobre as Sociedades Gestoras de Participações 

Sociais – que estabelece um regime jurídico próprio para as Sociedades Gestoras de 

Participações Sociais (SGPS), que regule especificamente aspectos relacionados com 

o seu objecto social, a forma societária e a supervisão das suas actividades, bem como 

os regimes fiscal e sancionatório aplicáveis. Em termos estratégicos para o mercado 

de valores mobiliários, pretende-se ainda promover a criação de grupos económicos e 

aumentar a competitividade e o crescimento da economia nacional;

• Anteproposta de Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria – que regula a supervi-

são pública do exercício da actividade de auditoria, definindo a competência, a organi-

zação e o funcionamento deste sistema de supervisão, bem como define as entidades 

de interesse público e os requisitos gerais para a realização de auditoria às suas contas. 

Visa garantir que a supervisão da actividade de auditoria seja assegurada por uma 

entidade independente, dotada de meios humanos, técnicos e financeiros próprios e 

adequados, que assegure a integridade, a transparência, a eficiência e um bom funcio-

namento do sistema financeiro, através do reforço das medidas sancionatórias aplicá-

veis ao exercício da actividade de auditoria;

•  Projecto de Regulamento sobre a Oferta Pública de Contratos Relativos ao Inves-

timento em Bens Corpóreos - que estabelece os termos em que se aplica o regime 

estabelecido no Código dos Valores Mobiliários à oferta ao público de contratos rela-

tivos ao investimento em bens corpóreos ou direitos sobre os mesmos, sempre que 

envolvam a assunção de deveres relativos à restituição, valorização ou rentabilização do 

investimento efectuado. Trata-se de uma modalidade de investimento que contribuirá 

para o fomento do mercado de capitais e o alargamento da base de investidores, sendo 

necessária a sua regulamentação, de modo a garantir uma adequada protecção dos 

legítimos interesses dos investidores, tendo em conta a natureza e os riscos que lhe são 

inerentes;



COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAISRELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2020 033033

•  Projecto de Regulamento sobre o Papel Comercial - que regulamenta o Decreto 

Legislativo Presidencial n.º 6/19, de 2 de Maio, sobre o Regime Jurídico do Papel Co-

mercial, e estabelece as regras aplicáveis aos valores mobiliários de natureza monetária, 

designados por «papel comercial», cujo prazo de maturidade é igual ou inferior a um 

ano. Visa regulamentar o disposto no Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/19, de 2 

de Maio, sobre o Regime Jurídico do Papel Comercial, estabelecendo os limites da 

emissão, a fixação do conteúdo integral da nota informativa a acompanhar a emissão 

de papel comercial, a natureza do patrocinador da emissão e o tratamento especial a 

ser dado às ofertas públicas de papel comercial, bem como os deveres de informação 

associados à sua emissão e admissão à negociação;

•  Projecto de Regulamento sobre os Fundos de Garantia das Sociedades Gestoras 

de Mercados Regulamentados, de Câmara de Compensação, de Contraparte Cen-

tral e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários - que regulamenta o Decreto 

Legislativo Presidencial n.º 5/19, de 2 de Maio, sobre o Regime Jurídico dos Fundos 

de Garantia das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados, de Câmara 

de Compensação, de Contraparte Central e de Sistemas Centralizados de Valores 

Mobiliários, no que diz respeito às regras sobre a constituição, organização e fun-

cionamento das sociedades gestoras de fundos de garantia, à natureza dos danos a 

serem ressarcidos e aos critérios de ressarcimento dos danos. Visa dotar o mercado 

regulamentado de mais um mecanismo de protecção dos investidores, visto que a 

implementação dos fundos de garantias assegura o ressarcimento dos danos causa-

dos aos investidores, em consequência directa da actuação de qualquer membro do 

mercado e que não resultem dos riscos próprios do negócio;

• Projecto de Revisão do Regulamento sobre o Registo dos Responsáveis com Função 

de Gestão Relevante – que altera o Regulamento n.º 1/17, de 7 de Dezembro. Estabe-

lece os requisitos e procedimentos relativos ao registo dos responsáveis com função 

de gestão relevante. Visa contemplar procedimentos para avaliação da idoneidade e 

independência dos responsáveis com função de gestão relevante, em que se prevê 

também a auto-avaliação feita pelas entidades antes de submeterem o pedido de regis-

to à CMC, bem como normas que visem permitir uma avaliação contínua dos requisitos 

de idoneidade e independência, podendo a CMC, a todo tempo, verificar se os respon-

sáveis com função de gestão relevante cumprem ou não com os requisitos e condições 

legais que estiveram na base do registo. Consagra critérios de independência para o 

registo dos responsáveis de função de gestão relevante, entre outros aspectos. Revoga 

o Regulamento n.º 1/17, de 7 de Dezembro, sobre o Registo dos Responsáveis com 

Função de Gestão Relevante;

• Projecto de Regulamento sobre o Acesso Público aos Registos Efectuados pela CMC 

– que estabelece os termos em que se processa o acesso público aos registos efectua-

dos pela CMC e aos documentos que lhes tenham servido de base, nos termos dos n.ºs 

1, 2 e 3 do artigo 29º do Código dos Valores Mobiliários. Os procedimentos previstos no 

Regulamento em referência destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à 

informação pública e devem ser executados em conformidade com os princípios bási-

cos que regem a actividade da Administração Pública.

 Publicados no website da CMC:

• Instrução sobre a Contabilização do Imposto sobre o Valor Acrescentado no Plano de 

Contas das Instituições Financeiras Não-Bancárias (n.º 001/CMC/03-20, de 3 de Maio) 

– que estabelece os procedimentos de registo das operações activas, passivas e de re-

sultados relacionadas ao Imposto sobre o Valor Acrescentado na contabilidade das Ins-

tituições Financeiras Não Bancárias registadas na Comissão do Mercado de Capitais; 

• Instrução sobre a Contabilização do Imposto sobre o Valor Acrescentado no Plano 

de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo e das Sociedades Gestoras (n.º 

002/CMC/03-20, de 3 de Maio) – que estabelece os procedimentos de registo das 

operações activas, passivas e de resultados relacionadas ao Imposto sobre o Valor 

Acrescentado na contabilidade dos Organismos de Investimento Colectivo e das So-

ciedades Gestoras;
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• Instrução sobre as Medidas Temporárias sobre a Prestação de Informação Periódica 

na Vigência do Estado de Emergência (n.º 003/CMC/0-20, de 5 de Maio) - que estabe-

lece as medidas de carácter temporário que visam flexibilizar os prazos de envio de in-

formação periódica à Comissão do Mercado de Capitais (CMC) pelas entidades sujeitas 

à sua supervisão, em virtude da declaração do Estado de Emergência;

• Instrução sobre a Prestação de Informação sobre os Organismos de Investimento 

Colectivos (n.º 004/CMC/08-20, de 26 de Agosto) – que estabelece os procedimentos 

operacionais para o cumprimento dos deveres de informação sobre os Organismos de 

Investimento Colectivo, a que estão sujeitas as Sociedades Gestoras de Organismos de 

Investimento Colectivo perante a CMC. Estabelece igualmente o modo, o formato e a 

periodicidade do reporte periódico do mapa ou ficheiro de base para a valorização dos 

activos e da lista dos participantes dos OIC abertos e fechados sob gestão. Revoga a 

Instrução n.º 004/CMC/12-18, de 13 de Dezembro;

• Instrução sobre a Prestação de Informação pelos Agentes de Inter-mediação (n.º 005/

CMC/10-20, de 13 de Outubro) - que estabelece os procedimentos operacionais para 

o cumprimento dos deveres de informação a que estão sujeitos os agentes de interme-

diação perante a CMC, no âmbito do Regulamento n.º 1/15, de 15 de Maio, sobre os 

Agentes de Intermediação e Serviços de Investimento. Torna célere e melhora a forma 

de reporte de informações concernentes a carteira própria, carteira de clientes, trata-

mento das ordens dos clientes, entre outros. Revoga a Instrução n.º 006/CMC/10-19, 

de 24 de Outubro;

•  Instrução sobre os Modelos de Relatórios a Elaborar pelos Auditores Externos Re-

gistados na CMC (n.º 006/CMC/10-20, de 23 de Outubro) – que estabelece a forma 

e o conteúdo mínimo a que devem obedecer os relatórios a serem elaborados pelos 

auditores externos registados na CMC, para efeitos do disposto no artigo 8º do Código 

dos Valores Mobiliários e no n.º 2 do artigo 16° do Regulamento n.º 2/15, de 15 de Maio, 

sobre os Auditores Externos. Estabelece igualmente os termos em que se devem pro-

nunciar os auditores aquando da elaboração dos relatórios das instituições financeiras 

bancárias que intervêm no mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados.

 Projectos de diploma sob consulta pública directa:

• Regulamento dos Compartimentos Patrimoniais Autónomos das Sociedades de In-

vestimento – que estabelece as regras necessárias à constituição, organização e fun-

cionamento dos compartimentos patrimoniais autónomos das Sociedades de Investi-

mento (SI), de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 162.º do Decreto Legislativo 

Presidencial n.º 7/13, de 11 de Outubro, sobre o Regime Jurídico dos Organismos de 

Investimento Colectivo. Os compartimentos patrimoniais autónomos são importantes 

para efeitos de diversificação de investimentos numa mesma SI, sujeitos a regras e 

políticas de investimento diversas e conservando cada um a sua autonomia patrimonial, 

não sendo, por isso, afectado pelas possíveis perdas em que incorre a própria SI e os 

demais compartimentos.

 Projectos de diploma em preparação para consulta pública:

• Regime Jurídico do Financiamento Colaborativo (Crowdfunding) – que estabelece as 

regras para todo o tipo de financiamento de entidades ou das suas actividades e pro-

jectos, através do registo em plataformas electrónicas acessíveis através da Internet, 

por meio das quais se efectuam a angariação de parcelas de investimento de vários in-

vestidores. Destina-se principalmente aos investidores não institucionais, atendendo ao 

perfil quantitativo dos investimentos a ele relacionados, pelo que assume um papel rele-

vante na inclusão financeira da população e na democratização do mercado de capitais, 

facilitando o acesso a formas alternativas de poupança e investimento aos pequenos 

investidores e empreendedores, como é o caso das pequenas e médias empresas.

 Projectos de diploma aprovados pelo CA da CMC e submetidos à entidades ex-
ternas:
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• Regime Jurídico do Agente de Garantias de Crédito – que estabelece o regime jurídi-

co aplicável ao agente de garantias de crédito, enquanto entidade que actua em nome 

próprio, mas por conta de um ou mais credores a quem são prestadas as garantias de 

um ou mais créditos, podendo ocupar-se também da sua gestão e execução. Promove 

o desenvolvimento de um mercado de títulos de crédito eficiente, dinâmico e de baixo 

custo, através da qualidade das garantias prestadas e da rapidez com que as mesmas 

podem ser executadas na eventualidade da ocorrência de incumprimentos;

• Regime Jurídico dos Requisitos Mínimos de Governação Corporativa para a Obten-

ção de Fundos Públicos – que define os requisitos mínimos de governação corporativa 

exigidos para a obtenção de fundos públicos. De forma a mitigar o risco de incumpri-

mento das empresas que se financiam através de fundos públicos, este diploma visa 

exigir das mesmas o cumprimento de requisitos mínimos de boas práticas de gover-

nação corporativa, visto que a sua implementação correcta traz imensos benefícios 

às empresas, no que diz respeito à gestão, à qualidade das decisões, à eficiência dos 

processos, à valorização da imagem institucional, à atracção de investidores, dentre 

outros. Embora, no curto prazo, tenha pouco ou nenhum interesse para o mercado de 

valores mobiliários, no médio ou longo prazo, augura-se a criação da curva de aprendi-

zagem, pelas empresas, dos requisitos mínimos para o acesso ao mercado de valores 

mobiliários;

• Regulamento dos Agentes de Intermediação e Serviços de Investimento (Revisão) – 

que estabelece a actualização do Regulamento n.º 1/15, de 15 de Maio, sobre os Agen-

tes de Intermediação e Serviços de Investimento, de modo a adequá-lo aos actuais 

desafios que se impõem à regulação e supervisão do mercado de valores mobiliários e 

instrumentos derivados. Regula o processo de autorização para constituição e de regis-

to para início de actividade de instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado 

de capitais e ao investimento, os deveres jurídicos que lhes são aplicáveis, o exercício 

da sua actividade, a organização e respectiva supervisão;

• Lei das Entidades Administrativas Independentes – que define o regime jurídico das 

entidades administrativas independentes e estabelece os princípios e as normas por 

que se regem, no âmbito da sua organização e funcionamento, tendo como base os 

princípios da racionalidade e da eficácia. Visa garantir a neutralidade, a independência, 

a objectividade, a imparcialidade e a isenção da actividade administrativa, no sentido de 

fomentar a concorrência e a eficiência do mercado;

•  Código dos Benefícios Fiscais – que estabelece os benefícios fiscais de carácter so-

cial; relativos ao ambiente; ao sistema financeiro e mercado de capitais; ao investimento 

privado, a zonas francas, à capitalização de empresas e às micro, pequenas e médias 

empresas; e relativos ao mecenato. Revoga o Decreto Legislativo Presidencial n.º 1/14, 

de 13 de Outubro, que aprova o Regime Fiscal dos Organismos de Investimento Colec-

tivo;

• Decreto Executivo sobre a Consignação de Receitas dos Órgãos Reguladores – que 

define a percentagem uniforme da receita a ser consignada aos organismos de super-

visão do sistema financeiro pelas multas aplicadas às transgressões ou contravenções 

resultantes da violação das normas constantes da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho – Lei 

de Bases das Instituições Financeiras, criando as condições para que o processo de 

consignação se efective ao abrigo da certeza e segurança jurídica, bem como para a 

redução da dependência financeira dos referidos organismos em face do Orçamento 

Geral do Estado.

 Projectos de diploma em preparação para apreciação do CA da CMC:

• Revisão do Regulamento sobre os Agentes de Intermediação e Serviços de Investi-

mento (2.ª apreciação) - que altera o Regulamento n.º 1/15, de 15 de Maio e estabelece 

o processo de autorização para constituição e de registo para início de actividade de 

instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado de capitais e ao investimento, 

os deveres jurídicos que lhes são aplicáveis, o exercício da sua actividade, a organiza-

ção e respectiva supervisão. Regula os serviços e actividades de investimento em va-
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lores mobiliários e instrumentos derivados previstos no n.º 1 do artigo 316.º do Código 

dos Valores Mobiliários;

• Projecto de Instrução sobre Medidas de Diligência Reforçada às Pessoas Politica-

mente Expostas – que estabelece os procedimentos operacionais para concretização 

das medidas de diligência reforçada na relação de negócio ou realização de transac-

ções ocasionais e operações com Pessoas Politicamente Expostas (PPE), convindo ga-

rantir a monitorização rigorosa e contínua da relação de negócio, bem como assegurar 

os procedimentos para o cumprimento efectivo do conjunto de deveres de prestação 

de informação que impendem sobre as entidades sujeitas ao dever de reporte no âm-

bito da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, de Prevenção e Combate ao Branqueamento de 

Capitais, do Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em 

Massa;

• Projecto de revisão da Instrução sobre o Formulário de Declaração de Identificação 

de Pessoas Designadas – que estabelece a actualização do Formulário de Declaração 

de Identificação de Pessoas Suspeitas (DIPD), aprovado pela Unidade de Informação Fi-

nanceira (UIF), que as Instituições Financeiras Não Bancárias, sob supervisão da CMC, 

estão obrigadas a preencher;

• Projecto de revisão da Instrução sobre o Formulário de Declaração de Operações 

Suspeitas – que estabelece a actualização do Formulário de Declaração de Operações 

Suspeitas (DOS), aprovado pela Unidade de Informação Financeira (UIF), que as Institui-

ções Financeiras Não Bancárias, sob supervisão da CMC, estão obrigadas a preencher;

• Projecto de revisão do Regulamento dos Peritos Avaliadores de Imóveis de OIC Imo-

biliários – que estabelece novos normativos com vista a obrigatoriedade do uso do 

Kwanza como referência na determinação do valor das avaliações por si efectuadas, 

bem como novos moldes de reporte de informações referentes aos proveitos dos peri-

tos avaliadores. Estabelece ainda as condições para o exercício da actividade de peritos 

avaliadores de imóveis dos organismos de investimento colectivo imobiliários, estabele-

cendo os requisitos de competência e independência, os critérios e normas técnicas de 

avaliação dos imóveis, o conteúdo dos relatórios de avaliação e as condições de divul-

gação destes relatórios ou das informações neles contidas, bem como do seu envio à 

CMC. Revoga o Regulamento n.º 1/14, de 31 de Janeiro – sobre os Peritos Avaliadores 

de Imóveis de Organismos de Investimento Colectivo;

• Projecto de Regulamento sobre o Tratamento das Reclamações dos Investidores não 

Institucionais – que estabelece as regras e procedimentos relativo ao tratamento das 

reclamações apresentadas pelos investidores não institucionais junto das entidades su-

pervisionadas e da CMC. Estabelece igualmente regras para recepção e tratamento de 

reclamações provenientes do mercado;

• Anteprojecto de revisão do Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colecti-

vo – que estabelece um regime jurídico actualizado para a indústria dos organismos de 

investimento colectivo, eliminando os constrangimentos que os operadores do mercado 

a nível deste segmento têm encontrado no exercício da sua actividade, procurando, 

deste modo, atrair mais investidores para o aprofundamento deste segmento de mer-

cado e tornar mais claro o conteúdo de determinadas normas;

• Anteprojecto de revisão do Decreto Presidencial sobre o Regime Jurídico das Taxas 

no Mercado de Valores Mobiliários – que estabelece um novo regime jurídico aplicável 

às relações jurídico-tributárias geradoras de obrigações de pagamento de taxas a favor 

da CMC, actualizado com base na evolução da taxa de inflação, de modo a ajustá-las 

aos desenvolvimentos normativos recentes, com destaque para o estabelecimento de 

uma estrutura de taxas tendo como base uniforme o carácter contínuo dos serviços de 

supervisão da CMC.
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5.3. Domínio da Supervisão, Vigilância e Investigação do Merca-
do de Valores Mobiliários

O presente domínio tem por objectivo descrever as acções desenvolvidas pela CMC no âmbito 

do licenciamento, supervisão e fiscalização do MVM. Com efeito, no período em análise, foram 

desenvolvidas as seguintes principais acções:

 Licenciamento de intermediários financeiros e infra-estruturas de mercado 

No período em referência, foram concluídos (autorizados e registados), 4 processos de licen-

ciamento de agentes de intermediação, nomeadamente:

• Finibanco, S.A.;

• Lwei Mansamusa Brokers – SCVM, S.A.;

• Banco Valor, S.A;

• AF & PARTNERS – SDVM, S.A.

Foram ainda concluídos, no mesmo período, 13 processos de registo de alteração dos ór-

gãos sociais e 27 processos de registo de Responsáveis com Função de Gestão Relevantes 

(RFGR).

 Supervisão de intermediários financeiros e infra-estruturas de mercado

• Supervisão directa: consubstancia-se na verificação in loco do grau de conformida-

de legal, tendente à mitigação do risco sistémico e à defesa da legítima confiança dos 

investidores. Para o efeito, foi aprovado o Programa Anual de Supervisão dos Interme-

diários Financeiros e Infra-estruturas de Mercado (PASIFIM), tendo sido realizadas 11 

acções de supervisão directa às seguintes entidades:

• Acção de supervisão directa ao VTB, S.A.;

• Visita prévia à Lwei Mansamusa Brokers, S.A.;

• Acção de supervisão temática ao BAI, S.A.;

• Acção de supervisão directa ao BCI, S.A.;

• Acção de supervisão directa ao BFA, S.A.;

• Acção de supervisão directa ao BCGA, S.A.;

• Acção de supervisão directa ao SBA, S.A.;

• Acção de supervisão directa à BODIVA, S.A.;

• Acção de supervisão directa ao BSOL, S.A.;

• Acção de supervisão directa ao BMA, S.A.;

• Acção de supervisão directa ao BKEVE, S.A.

 Adicionalmente, foram elaborados questionários de supervisão directa aos AI, no âmbito da 

Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, 

do Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa, e actuali-

zados os questionários de supervisão directa das SGMR.

• Supervisão indirecta: consubstancia-se na verificação e acompanhamento, com 

base na informação periódica submetida pelas entidades e outras (denúncias, notícias, 

etc.), sobre os intermediários financeiros e infra-estruturas de mercado registados na 

CMC. Nesta senda, foram elaborados 292 relatórios de supervisão indirecta mensais, 
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16 relatórios trimestrais e 2 semestrais, 127 respostas a solicitações específicas do 

mercado. Destas, destacamos as referentes ao registo dos responsáveis com funções 

de gestão relevantes de AI.

Em virtude dos incumprimentos dos deveres de prestação de informação, comunicação, ob-

servância de regras e recomendações, foram elaborados 38 relatórios de ocorrência, dos 

quais destacam-se o cancelamento, em Dezembro, do registo da GROWTH – SCVM, S.A., 

pelas constantes e sucessivas violações aos normativos e recomendações da CMC e pela 

falta de actividade, e do SCBA, S.A., por iniciativa própria.

 Licenciamento de OIC e entidades conexas

No período em referência, foram recepcionadas um total de 24 solicitações de actos sujeitos 

ao licenciamento (autorização e/ou registo) na CMC, tendo sido concluídos 18 processos, 3 

para autorização de SGOIC, 8 de registo de OIC, 4 de registo de PAI – Pessoa Colectiva e 3 

de PAI – Pessoa Singular, e 6 encontram-se em curso, sendo 4 para registo de OIC e 2 para 

SGOIC, designadamente:

• Registados/autorizados

• Deltagest – SGOIC;

• BIC GA II – SGOIC;

• Independent Finance – SGOIC;

• Imo Trading Prestação de Serviços, Lda. – PAI;

• BCI Imobiliária – PAI;

• BIR Horizonte – FEIVMA;

• BAI Indexação Cambial de Curto Prazo II – FEIVMF;

• BFA Private – FEIVMF;

• BFA Oportunidades IV – FEIVMF;

• Angore – PAI;

• SUUT – PAI;

• Mélanie Oliveira – PAI;

• BFA Oportunidades V – FEIVMF;

• BFA Oportunidades VI – FEIVMF;

• BNI Omega – FIIF;

• Paulo Ramos – PAI;

• Valdemiro Mussango – PAI;

• Fundo BAIGEST Obrigações Mais – FEIVMF

• Em curso

• BIC – SGOIC;

• Emelgest – SGOIC;

• BFA Oportunidades VII – FEIVMF;



COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAISRELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2020 039039

• BFA Oportunidades VIII – FEIVMF;

• BFA Protecção II – FEIVMF;

• Fundigest – FIIF.

 Supervisão de OIC e entidades conexas

• Supervisão directa: consubstancia-se na verificação in loco do grau de conformida-

de legal, tendente à mitigação do risco sistémico e à defesa da legítima confiança dos 

investidores. Para o efeito, foi aprovado o Programa Anual de Supervisão dos Organis-

mos de Investimento Colectivo e Entidades Conexas (PASOICE), tendo sido realizadas, 

no referido período, 14 acções de supervisão directa às seguintes entidades:

• Novenge, S.A. – PAI; 

• The Third Group – PAI;

• EFI – SGOIC; 

• BAIGEST – SGOIC;

• BFA GA – SGOIC;

• BAI – Depositário;

• BFA – Depositário;

• Eagglestone – SGOIC;

• Standard Bank – Depositário;

• BNI – SGOIC;

• BNI – Depositário;

• HCP – SGOIC;

• BMA – Depositário;

• Económico Fundos de Investimento – SGOIC

• Supervisão indirecta: consubstancia-se na verificação e acompanhamento com 

base na informação periódica submetida pelas entidades e outras fontes de informação, 

dos OIC e entidades conexas registados na CMC. Assim sendo, foram elaborados 340 

relatórios de supervisão indirecta, 64 respostas a solicitações específicas do mercado.

Em virtude dos incumprimentos dos deveres de prestação de informação, comunicação, ob-

servância de regras e recomendações da CMC, foram elaborados 28 relatórios de ocorrência.

 Processos sancionatórios instruídos

Resultante das acções de fiscalização e supervisão ou de denúncias, são identificadas situa-

ções que podem dar origem à elaboração de relatórios de ocorrência conducentes à instrução 

de processos sancionatórios. Durante o período em referência, foram instruídos um total de 40 

processos sancionatórios, dos quais 1 fora arquivado , 8 resultaram em advertências  e 7 cul-

minaram com aplicação de multas às entidades , conforme demonstrado no quadro a seguir:
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Designação

BMA AI

Pessoa singular               Findo Não envio de informação ao
organismo de supervisão Advertência

Em curso

Não prestação de comunicações
devidas ao organismo de
supervisão, dentro do prazo
legalmente estabelecido para o
efeito.

Multa de AOA
2 500 000,00

Administrador
Executivo-
António Catana

Natureza da
Entidade

Estado do
Processo Fundamento Decisão

QUADRO 1 – PROCESSOS SANCIONATÓRIOS
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(i) Violação do dever de respeitar
as normas sobre conflitos de
interesses; (ii) Violação do dever
de reduzir a escrito as ordens do
cliente.

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Violação do dever de respeitar as
normas sobre conflito de
interesses

ArquivadoAI Findo

Aumento da participação
qualificada sem prévia
comunicação ao Organismo de
Supervisão

Multa de AOA
5 000 000,00SGOIC Findo

Envio incompleto de informação
ao Organismo de Supervisão

Multa de AOA
900 000, 00SGOIC Findo

Não envio de informação ao
Organismo de Supervisão dentro
do prazo legalmente estabelecido

AdvertênciaPAI Findo

Violação do dever de execução as
ordens nas melhores condições e
violação das normas sobre conflito
de interesses

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

PAI Em curso

Não envio de informação
financeira referente ao mês de
Janeiro

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

PAI Em curso

Não acatamento de determinações
específicas emitidas pelo
organismo de supervisão

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

SCVM

Inobservância das normas e
procedimentos contabilísticos
determinados por lei ou pelo
organismo de supervisão

Multa de AOA
800 000,00

Pessoa 
singular Findo

Inobservância das normas e
procedimentos contabilísticos
determinados por lei ou pelo
organismo de supervisão

Multa de AOA
800 000,00

Pessoa 
singular Findo

Inobservância das normas e
procedimentos contabilísticos
determinados por lei ou pelo
organismo de supervisão

Multa de AOA
1 500 000,00

Pessoa 
singular Findo

SBA

GROWTH

Membro do
Conselho de
Administração
-Rui Catalo

Membro do
Conselho de
Administração-
Alexandra
Azevedo

Membro do
Conselho de
Administração-
Hugo Teixeira

BE

AGA

BE

THE THIRD
GROUP

BFA

BIR

BSOL

GROWTH

África Brokers

BNI

BAI

BAI DEPOSITÁRIO

BSOL

BIR

BKEVE

Falta de envio total ou parcial de
informação ao Organismo de
Supervisão

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Não envio total de informações ao
OSMVM

AdvertênciaSCVM Findo

Não acatamento de determinações
específicas do Organismo de
Supervisão

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Violação do dever de comunicar
ao OS as alterações dos elementos
com base no qual lhe foi
concedido o registo dentro do
prazo legalmente estabelecido
para o efeito

Multa de AOA
5 000 000,00AI Findo

Incumprimento de Ordens ou
mandados legítimos do Organismo
de Supervisão

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

Entidade
depositária Em curso

Violação dos deveres de, recusar
ordens, observar as regras sobre
conflito de interesses e prestação
de informação completa e
objectiva

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Violação do dever de comunicar
ao OS as alterações dos elementos
com base no qual lhe foi
concedido o registo, dentro do
prazo legalmente estabelecido

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Violação do dever de comunicar
ao OS as alterações dos elementos
com base no qual lhe foi
concedido o registo, dentro do
prazo legalmente estabelecido

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Violação do dever de comunicar
ao OS as alterações dos elementos
com base no qual lhe foi
concedido o registo, dentro do
prazo legalmente estabelecido

Multa de AOA
3 000 000, 00

AI Findo
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EAGLESTONE

BAI

BCH

BIR

BCS

BKEVE

BMF

BPC

BSOL 

Falta de envio total ou parcial de
informação ao Organismo de
Supervisão

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Violação do dever de observar as
regras sobre conflito de interesses

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Violação do dever de prestação de
informação financeira anual AdvertênciaAI Em curso

Violação do dever de observar as
regras sobre conflitos de
interesses

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Violação do dever de prestação de
informação ao cliente

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Falta de envio parcial de
informação ao Organismo de
Supervisão

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Violação do dever de prestação de
informação financeira mensal,
referente ao mês de Junho

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Violação do dever de proceder ao
registo dos responsáveis com
função de gestão relevante

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

Falta de envio parcial de
documentos e informações ao
Organismo de Supervisão

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

BSOL
Prestação de informação que não
seja clara e não envio de
documentos ou informações ao
Organismo de Supervisão

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

AI Em curso

C&S
Não comunicação ao OS, sobre a
celebração de contracto de
trabalho com perito contabilista

AdvertênciaAE Em curso

EFI
Violação do dever de prestação de
informação financeira anual
auditada

AdvertênciaSGOIC Em curso

Ernest & Young
Não comunicação ao OS, sobre a
celebração de contracto de
trabalho com perito contabilista

AdvertênciaAE Em curso

FINMANAGEMENT
Não acatamento de determinações
específicas do Organismo de
Supervisão

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

SGOIC Em curso

GROWTH
Não acatamento de determinações
específicas do Organismo de
Supervisão

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

SCVM Em curso

MADZ
Violação do dever de prestação de
informação financeira mensal
referente ao mês de Maio

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

SCVM Em curso

VTB Envio incompleto e extemporâneo
de informação financeira anual

Multa (o valor da
AdvertênciaSCVM Em curso

VTB
Violação do dever de comunicar
ao OS, a alteração dos órgãos
sociais

Multa (o valor da
multa apenas será
determinado após
a condenação da
entidade)

SCVM Em curso
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 Acompanhamento, vigilância e investigação do mercado

• Acompanhamento de emitentes

Visando garantir a criação das condições necessárias para o sucesso do PROPRIV, assim 

como o alinhamento da CMC e da BODIVA no que respeita aos prazos para aprovação dos 

documentos associados ao processo de oferta pública, foi elaborada a proposta de revisão 

do prazo para o registo de prospectos simplificados, remetida pela BODIVA, onde concluiu-se 

não ser o momento oportuno para a redução do referido prazo, visto que o mercado de capi-

tais angolano encontra-se ainda num estado embrionário no que tange a ofertas públicas e a 

aprovação de prospectos.  

No âmbito do processo de acompanhamento dos emitentes, mais concretamente no que 

respeita às informações periódicas divulgadas, foram analisados os Relatórios e Contas Anual 

de 2019 e do I.º Semestre de 2020 do SBA, na qualidade de emitente de valores mobiliários, 

onde foi analisado o desempenho do mesmo, os principais riscos e incertezas, bem como a 

imagem do activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados do banco.

Com o propósito de se garantir a criação de condições para a manutenção de um registo ac-

tualizado sobre os investidores não residentes cambiais no MVM, foram elaboradas as bases 

técnicas para a produção de um normativo que deverá reger o processo de registo dos mes-

mos, tendo como foco principal o tratamento estatístico da participação destes investidores 

no MVM angolano.

O balanço orçamental, referente ao período entre 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2020, de-

monstra a receita prevista e a despesa autorizada, em confronto com a realizada, evidencian-

do a diferença resultante deste confronto.

• Acompanhamento das operações sobre instrumentos derivados

No intuito de garantir a uniformização no processo de reporte de operações sobre contratos 

derivados e no reporte de toda informação relevante para o acompanhamento do mercado, 

foi desenvolvido um modelo de reporte de contratos derivados, em formato Excel, acessível a 

todos os participantes do mercado por via do Website institucional.

Foram analisados, no âmbito da vigilância das operações sobre instrumentos derivados, os 

ganhos ou perdas do BMA  nas operações de swaps cambiais e dos contratos de forwards 

cambiais intermediados pelo BFA . E no âmbito do registo de instrumentos derivados nego-

ciados no mercado, foi elaborado um balanço semestral e um anual, sobre o reporte de ins-

trumentos derivados, tendo sido reportados até 31 de Dezembro de 2020, um total de 1.070 

operações sobre contratos forwards e 63 sobre swaps cambiais. 

Analisou-se também, tendo em vista o alargamento da actuação da CMC no acompanha-

mento das operações sobre instrumentos derivados, a possibilidade de implementação das 

normas emanadas pelo European Market Infrastructure Regulation (EMIR). 

• Vigilância e investigação do mercado

No âmbito do acompanhamento das operações realizadas no MVM, analisou-se o memoran-

do remetido pela BODIVA relativo às operações que apresentavam indícios de anomalias, rea-

lizadas no MVM regulamentado e no OTC, tendo este dado lugar a um relatório de ocorrência 

e a instauração do processo sancionatório ao BFA, por incumprimento das normas vigentes 

no MVM.

No sentido de se manter actualizado o registo estatístico sobre os participantes do mercado e 

dos títulos de dívida pública emitidos no mercado primário e negociados no mercado secun-

dário, procedeu-se ao registo, em base de dados, do número de contas CEVAMA abertas e 

dos negócios realizados no mercado durante o ano. 

Visando verificar os procedimentos internos associados à realização de operações no MVM 

pelos colaboradores das salas de mercado e quadros com função de gestão relevante dos AI, 

 As partes dos contratos são o BMA, Banco Millennium BCP e Banco Privado Atlântico.
 As partes do contrato são empresas que actuam no sector petrolífero, sendo que a
 função do BFA é apenas de intermediar os contratos.

15

16



COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAISRELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2020 044044

foram analisadas as políticas internas destes, tendo-se verificado que a maior parte dos pro-

cedimentos operacionais não se encontram padronizados. Por conseguinte, recomendou-se 

às respectivas entidades a adequação das respectivas políticas internas.

Foi elaborada uma análise sobre os esquemas em pirâmide (ponzi schemes), com o intuito de 

alertar a sociedade sobre esquemas fraudulentos verificados nas redes sociais, tendo o traba-

lho culminado com a publicação de uma nota de alerta no website da CMC. 

Elaborou-se também um parecer sobre as transacções anómalas realizadas no segmento 

multilateral com pré-acordos, com o propósito de se alertar sobre a permanência deste tipo 

de práticas, verificadas no mercado secundário de dívida pública e apresentar soluções con-

cretas, nomeadamente a realização de workshops e campanhas de literacia financeira, de 

forma a educar os investidores e elucidar questões legislativas aos operadores das salas de 

mercado dos AI.

Visando melhorar os procedimentos para a identificação e análise de transacções suspeitas, 

foram definidos os parâmetros para a análise deste tipo de transacções, sendo que estes 

parâmetros permitem identificar as transacções que requerem uma análise mais profunda 

sobre potenciais incumprimentos, culminando com a actualização do Guia de Investigação 

de Transacções. E, tendo em vista o alinhamento dos prazos de resposta pelos participantes 

do mercado, foi também desenvolvida uma matriz de controlo dos prazos de resposta pelas 

entidades supervisionadas às solicitações da CMC.

No âmbito da Lei n.º 05/2020, de 27 de Janeiro, sobre a Prevenção e Combate ao Branquea-

mento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição 

em Massa, desenhou-se o método de actuação da CMC para solicitações de evidências aos 

AI sobre as diligências tomadas para a verificação da natureza dos fundos dos seus clientes 

singulares e colectivos, que transaccionem no MVM montantes iguais ou superiores a USD 

15.000,00, ou o equivalente em kwanzas. 

Com o propósito de compreender o aumento verificado de negócios fora do mercado regula-

mentado, procedeu-se à auscultação dos AI que mais realizaram tais operações no período, 

a que se concluiu que este deve-se a custos de transacção mais reduzidos e a urgência 

dos investidores em desfazerem-se dos títulos do tesouro recebidos como pagamentos de 

atrasados. Foi, entretanto, criada uma base de dados contendo todos os negócios realizados 

fora do mercado regulamentado reportados à BODIVA, de modo a melhor acompanhar a sua 

evolução, e foi também elaborada uma proposta de modelo para cobrança de taxas sobre as 

operações realizadas fora do mercado regulamentado, visando desincentivar tais operações e 

reverter o seu elevado número.

No âmbito do acompanhamento dos negócios realizados e registados diariamente na BODI-

VA, ao longo do período em referência, foram efectuadas 59 análises referente a 268 transac-

ções que apresentaram indícios de anomalias. A par destas, encontram-se ainda em curso 4 

análises referentes a 9 transacções realizadas no mês de Dezembro. 

Ainda nos termos da Lei n.º 05/2020 de 27 de Janeiro, encontra-se em curso a solicitação de 

evidências aos AI para situações identificadas durante o último trimestre de 2020, relativamen-

te à verificação da natureza dos fundos de clientes. Foram igualmente partilhados com a UIF, 

relatórios mensais estatísticos, sobre as acções de prevenção ao BC/FT/PADM.

Resultante das acções de vigilância das transacções e detecção de incumprimentos às nor-

mas vigentes no MVM, e como resultado das acções de enforcement da CMC, foram elabo-

rados 46  relatórios de ocorrência, por incumprimento dos AI de normas previstas no CodVM 

e no Regulamento n.º 1/15, de 15 de Maio, sobre os Agentes de Intermediação e Serviços 

de investimento. Os incumprimentos mais recorrentes consistiram em falhas na execução de 

ordens nas melhores condições, conflitos de interesse, execução de ordens fora do prazo de 

validade e falha na prestação de informação sobre a celebração de contratos de instrumentos 

derivados.

Com vista a dirimir a ocorrência dos incumprimentos mais recorrentes no MVM, foram realiza-

das 8 sessões de esclarecimento para os colaboradores das salas de mercado dos AI, sendo 
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4 sobre os principais incumprimentos verificados e 4 sobre os incumprimentos relativos à 

informação que é prestada pelos AI aos seus clientes. 

 Tratamento de reclamações

No período em epígrafe, foram recepcionadas e tratadas 4 reclamações de investidores 

(pessoas singulares e colectivas) no MVM, das quais 3 foram procedentes e 1 improcedente 

por se tratar de uma situação que transcendia o escopo de actuação da CMC, porquanto se 

tratava de uma operação não ligada ao MVM.

 Sistema Informático de Supervisão e Fiscalização (SISF)

Até ao exercício de 2020, o domínio de Supervisão da CMC, fruto de um investimento reali-

zado em 2015, encontrava-se dotado de um Plataforma Informática de suporte aos seguintes 

processos de supervisão e fiscalização do Mercado de Capitais:

• Acesso, Autorização e Registo;

• Recolha e Acompanhamento de Informação Financeira;

• Análise e Supervisão Indirecta;

• Agendamento de Supervisão Directa;

• Contravenções;

• Insight e Investigação;

• Análise Macro-prudencial do MVM.

Avizinhando-se o surgimento de uma nova etapa de desenvolvimento do MVM, impulsionado 

fundamentalmente pela activação do segmento de acções e obrigações corporativas no mer-

cado bolsista, no decurso do segundo semestre de 2020 a CMC, avançou com a desconti-

nuidade da plataforma tecnológica SISF, pelo facto da mesma já não responder aos desafios 

actuais do domínio da supervisão e fiscalização.

Com vista a implementação de uma nova plataforma tecnológica SISF, está em curso um con-

junto de iniciativas atinentes à implementação de uma nova solução tecnológica.

Com resposta adequada do Intermediário Financeiro

Reclamações Concluídas por Tipo
2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Com resposta não adequada do intermediário Financeiro

Com resposta favorável ao reclamante:

Com reembolso

Sem reembolso

Com resposta não favorável ao reclamante

Fora da competência da CMC

Desistência do reclamante

Esclarecimento da CMC sem n necessidade de apresentação à
entidade reclamada

Pendente de apreciação do tribunal

Em curso
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5.4. Domínio da Organização Interna

5.4.1. Organização e Planeamento

As actividades de organização e planeamento visam dotar a instituição de processos e proce-

dimentos capazes de mapear a sua actividade, bem como coordenar o seu processo de pla-

neamento, acompanhamento e controlo. Deste modo, destacam-se as seguintes actividades:

 Produção e actualização de manuais de processos e procedimentos e guias ope-
racionais

• Actualização do Manual de Supervisão

• Processo de tratamento de reclamações;

• Processo de registo sobre a participação de investidores não residentes no MVM 

angolano.

• Actualização do Manual de Regulação e Serviços Jurídicos

• Processo de regras para registo, revogação e alteração dos normativos da BODIVA.

• Actualização do Manual de Administração e Finanças

• Processo de gestão de património;

• Processo de gestão e aquisição de bens e serviços;

• Procedimento de prestação de trabalho em regime de teletrabalho;

• Processo de recepção de documentos;

• Processo de contratação pública;

• Processo de gestão do fundo de caixa;

• Processo de fecho de contas;

• Guia de gestão de cartões de combustíveis.

• Actualização do Manual de Gestão do Capital Humano

• Guia de gestão de processos individuais;

• Processo de mobilidade;

• Processo de progressão;

• Processo de compensação e benefícios;

• Processo de recrutamento e selecção.

• Actualização do Manual de Comunicação

• Processo de publicação no website da instituição.

• Produção do Manual de Compliance

• Processo de acção de compliance;

• Processo de reporte aos compliance officers.

• Produção do Manual de Estudos, Estatística e Estratégia
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• Processo de elaboração de estudos;

• Subprocesso de elaboração de relatórios e pareceres periódicos;

• Processo de elaboração do plano estratégico da CMC;

• Subprocesso de acompanhamento da estratégia da CMC;

• Processo de compilação de informações estatísticas.

5.4.2.  Auditoria, Controlo interno e Compliance

A actividade desenvolvida no âmbito da auditoria e controlo interno tem como principal ob-

jectivo avaliar o grau de cumprimento dos processos e procedimentos instituídos. Neste sen-

tido, foram realizadas 13 acções de auditoria interna a processos integrantes dos seguintes 

manuais:

• Manual de Administração e Finanças

• Processo de gestão de cartões de combustíveis;

• Processo de gestão de fundo de caixa; 

• Processo de gestão do património.

• Manual de Estudos e Estratégia

• Processo de elaboração de estatísticas.

• Manual de Educação Financeira 

• Processo de organização de eventos. 

• Manual de Organização e Planeamento 

• Processo de elaboração do plano de acção; 

• Processo de elaboração de relatórios periódicos;

• Processo de elaboração de processos e procedimentos.

• Manual de Gestão do Capital Humano

• Processo de processamento e pagamento de salários.

• Manual de Cooperação e Relações Institucionais 

• Processo de celebração de protocolos de cooperação.

• Manual de Regulação e Serviços Jurídicos 

• Processo de contratação pública.

• Manual de Supervisão 

• Processo de registo de fundos de investimento e de sociedades de investimento;

• Processo de acompanhamento indirecto de auditores externos.

No âmbito das acções de compliance, tendentes a assegurar a conformidade dos procedi-

mentos internos e externos da CMC às normas, regulamentos e leis aplicáveis, identificando 

eventuais inconformidades e propondo medidas correctivas, somos a destacar as seguintes:
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(I) Elaboração de matrizes de avaliação do risco para cada unidade de estrutura da ins-

tituição;

(II) Elaboração e implementação de um plano interno de prevenção de riscos;

(III) Emissão de contributos ao questionário de preparação da avaliação e implementação 

dos mecanismos da convenção das Nações Unidas contra a corrupção;

(IV) Elaboração do questionário sobre a gestão de riscos e suporte ao plano de prevenção 

de riscos da instituição;

(V) Reavaliação dos termos do protocolo entre a CMC e a UIF, tendente a reforçar o canal 

privilegiado de comunicação entre as duas entidades;

(VI) Elaboração de checklists de compliance para monitorização da conformidade das 

actividades-core da CMC;

(VII)  Elaboração da matriz global de riscos e dos limites da CMC em relação as suas 

obrigações e deveres, à luz da legislação em vigor (CodVM, Estatuto Orgânico, MMoU-

-IOSCO, Lei da Probidade Pública, Lei do Património Público, Lei da Concorrência, Lei da 

Sustentabilidade das Finanças Públicas, Lei de Protecção de Dados, Lei dos Contratos 

Públicos, LBIF, Lei do CBC/FT/ADM e protocolos de cooperação celebrados com as suas 

congéneres);

(VIII) Participação da CMC em comités nacionais e internacionais de avaliação e mitiga-

ção de riscos (Comité Nacional de Risco, Comité de riscos da IOSCO e do CISNA), com o 

fito de munir a instituição de ferramentas modernas e a familiarizá-la com as best practices 

internacionais;

(IX) Elaboração de uma proposta de ferramentas de due diligence (matrizes de risco, 

questionários sobre a gestão de risco, planos de prevenção de riscos, e checklists de 

compliance), a serem remetidas pelos potenciais fornecedores, no âmbito de processos 

de contratação pública.

5.4.3.  Tecnologias de Informação e Comunicação

No âmbito da gestão das tecnologias de informação e comunicação da CMC, o foco da 

actividade foi, essencialmente, na consolidação e garantia da segurança da informação, e na 

adopção das melhores práticas recomendadas para a sua protecção, com destaque para as 

seguintes actividades:

(I) Actualização do modelo de gestão da segurança da informação – iniciativa que se 

consubstanciou na revisão do manual de segurança de informação para fortalecer e me-

lhorar o processo de gestão da segurança da informação na instituição, com foco nos pro-

cessos de segurança relacionados com a confidencialidade, integridade, disponibilidade e 

autenticidade da informação;

(II) Renovação dos certificados digitais SSL – projecto que teve o objectivo de garantir a 

validação da autenticidade dos serviços da CMC, nomeadamente, as plataformas digitais, 

o e-mail institucional e o portal extranet para supervisão;

(III) Renovação da licença Antimalware corporativa – iniciativa que direccionou-se no forta-

lecimento da segurança da informação, mais precisamente na protecção dos terminais de 

trabalho institucionais para garantir e manter a continuidade de protecção dos dispositivos 

contra ataques informáticos;

(IV) Manutenção correctiva dos servidores UCS (Unified Computing System) – iniciativa 

que teve o objectivo de identificar e corrigir anomalias do sistema, substituição de peças 

danificadas e a continuidade da disponibilização dos serviços da infra-estrutura UCS que 

asseguram os servidores;
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(V) Instalação do sistema Microsoft Teams – projecto que visou dotar a instituição de uma 

ferramenta de comunicação online autenticada, para cobertura das reuniões em tempo de 

distanciamento social e de teletrabalho;

(VI)  Instalação de um provedor de internet redundante – acção que visou a optimização 

dos serviços de redundância para um operador com alternativas à SAT-3, ou seja, com 3 

saídas internacionais em pleno funcionamento, para garantir a operacionalidade institucio-

nal em caso de falhas ou quebras do operador Multitel;

(VII)   Implementação de questionários digitais – iniciativa que surgiu da necessidade de 

se proceder a aquisição de uma plataforma para criação de formulários/questionários digi-

tais, no contexto da transformação digital da CMC, que visa modernizar e automatizar os 

procedimentos em vigor, promover um modelo de supervisão simplificada, transparente e 

mais resiliente, particularmente na expedição e interacção com os parceiros e entidades 

externas;

(VIII) Implementação do projecto “Hermes” – que permite melhorar a comunicação entre 

a CMC e as entidades supervisionadas, com a criação de espaços de trabalho para parti-

lha de ficheiros na web no endereço https://cumulus.cmc.gv.ao, optimizando os recursos 

tecnológicos para o acesso de informação financeira;   

(IX)  Garantia da manutenção e actualização das plataformas digitais da CMC – inicia-

tiva que teve como base a necessidade de manter a operacionalidade dos serviços de 

promoção e informação da CMC, visando garantir a estabilidade do website institucional 

(actualização de conteúdos), o portal de intranet da instituição, com a atribuição de novos 

serviços de controlo e suporte administrativo, o portal “Cresce Investindo” (actualização de 

conteúdos e links úteis), bem como o portal do jogo da bolsa;

(X) Aumento da largura de banda de internet – projecto que teve como propósito garantir 

à CMC uma ligação à internet com melhor qualidade e eficiência, para atender ao incre-

mento da necessidade de utilização de internet por conta das restrições impostas pela 

pandemia da COVID-19 e o surgimento do teletrabalho, que obrigou a instituição a adap-

tar-se ao uso frequente da plataforma unificada de comunicação e colaboração Microsoft 

Teams;

(XI)  Aquisição de interfaces GSM – projecto que surge da necessidade de expansão dos 

terminais telefónicos da instituição, atendendo ao elevado número de colaboradores e a 

insuficiência do funcionamento da linha telefónica da Angola Telecom, por incompatibili-

dade da cablagem estruturada no edifício, a expansão de linhas telefónicas através das 

interfaces GSM, irá atender as necessidades de comunicação da instituição, mais especi-

ficamente ao Conselho de Administração;

(XII)   (Renovação da licença da plataforma de segurança do correio electrónico institu-

cional – projecto que teve como objectivo proceder a renovação da licença da plataforma 

de segurança de correio electrónico institucional (Filtro Spam na Cloud) para protecção do 

perímetro de utilização do correio electrónico institucional;

(XIII) Requisição de licença do plano Zoom Vídeo Webinar – projecto que teve como 

objectivo adquirir uma licença ao fornecedor exclusivo Zoom Vídeo Soluções, que inclui o 

plano Webinar, de modo a garantir à concretização de seminários pela internet, reuniões 

remotas, entre outras funcionalidades;

(XIV) Actualização do aparato de segurança informática – projecto que teve como objec-

tivo a migração de um cluster firewall checkpoint (02 appliances), NGTP na versão R80.10 

para appliances versão R80.40, Upgrade Manager;

(XV)   Implementação do Dashboard do Balanço Social – projecto voltado para o desenvol-

vimento do Dashboard do balanço social da CMC, suportado pela ferramenta de Business 

Intelligence, Microsoft Power BI, com o propósito de potenciar a vertente de Data Analytics 

da CMC, para efeitos de reporte executivo;
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(XVI) Actualização do ERP Primavera (versão 9.15.10), aplicativo que assegura a gestão 

integrada dos processos da instituição numa única plataforma tecnológica, nomeadamen-

te, contabilidade, finanças, compras, inventário, activos e recursos humanos. A referida ac-

tualização teve como fito a criação de um ambiente de qualidade (homogéneo ao ambiente 

produtivo) e de adequar a plataforma face à nova tabela de IRT, bem como a certificação 

da mesma relativamente ao IVA;

(XVII)  Realização de uma campanha de sensibilização sobre segurança – iniciativa que 

teve como objectivo de sensibilizar os colaboradores da CMC via intranet, correio electróni-

co institucional e monitor no hall de entrada sobre os riscos decorrentes do uso incorrecto 

das tecnologias de informação, de forma a garantir uma segurança da informação efectiva 

ao nível da CMC;

(XVIII)   Aquisição de um servidor para a instalação do Exchange Server 2019, que constitui 

uma premissa basilar para a implementação do projecto “ASIC” (Actualização de Sistemas 

Informáticos Críticos), e afigura-se como fundamental para a continuidade do Projecto de 

Implementação do Centro de Recuperação de Desastre (CRD). Tendo como objectivo hos-

pedar a nova versão da plataforma de correio electrónico o “Microsoft Exchange Server 

2019”; 

(XIX) Aquisição de serviços de licenciamento Vmware e Upgrade Microsoft, que constitui 

igualmente uma premissa para o projecto “ASIC”, crucial para o projecto de implementação 

do CRD. Teve como objectivo o licenciamento e consultoria para migração da Infraestrutura 

Vmware na versão 5.5 para a nova versão 7.0 dos servidores Windows, base de dados SQL 

e plataforma SharePoint para a nova versão Windows Server 2019, base de dados SQL 

2019 e SharePoint 2019;

Dentre as diferentes interacções estabelecidas com os parceiros locais, destaca-se a troca de 

informação com o BNA no âmbito das assistências técnicas para a verificação da idoneidade 

dos órgãos sociais das entidades que actuam no MVM.

ARSEG

PGR

BNA

OCPCA

UIF

MINJUSDH
APIMA

IANORQ
AAFRVAM

Assistência Técnica 6 0
0
0
2
0
0

0

0
0

0
0
1

1

1
1

1
2

1

2
1
0
1
1
0

11

Reunião Técnica Realizada
Realizada

Realizada

Realizada
Realizada
Realizada
Realizada

Atendida

Respondida

Respondida

Respondida

Respondida

Respondida

Assistência Técnica

Assistência Técnica
Reunião Técnica

Reunião Técnica
Reunião Técnica

Formação de
Capacitação
Assistência Técnica

Assistência Técnica

Workshop

Workshop
Workshop

CMC-Solicitações
Parceiros -

Solicitações
Nº de Actividades

Realizadas

ResultadoNº de Actividades
Realizadas

Entidade Tipo de Interacção
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A cooperação activa entre a CMC e as congéneres africanas foi reforçada em 2020, com a 

assinatura de um protocolo de cooperação com o South Africa Reserve Bank.

A pandemia da COVID19 desacelerou significativamente o fluxo das actividades presenciais 

em 2020. Contudo, permitiu que se estabelecesse uma interacção virtual mais dinâmica. As-

sim, foram respondidas no total 25 (vinte e cinco) solicitações de assistência técnica pelas 

congéneres internacionais.

CISNA
South Africa Reserve Bank, África do Sul

5
1

1

1
1
1

1

3

3
2

Securities and Exchange Commission,
Zimbabwe

Africa Crowdfunding Association
Capital Markets Authority, Quénia

Securities and Exchange Commission, Nigeria
Financial Services Commission, Maurícias
Banco de Moçambique
Capital Markets and Securities Authority, 
Tanzânia

Non-Bank Financial Institutions Regulatory
Authority, Botswana

Entidade Nº de Actividades
Realizadas

19

1

Nº de Actividades
Realizadas ResultadoTipo de InteraçãoEntidade

1

2

1

1
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Como Membro Ordinário da IOSCO, a CMC é diligente na submissão de respostas às solici-

tações de questionários, relatórios, pareceres e subsídios aos diversos documentos emitidos 

por estas entidades.

IOSCO/AMERC

Entidade Nº de Actividade
Realizadas

IOSCO/GEMC 18
6

3OCDE/INFE



RECURSOS
FINANCEIROS
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6.  RECURSOS FINANCEIROS

A CMC é uma unidade orçamental, que se rege pela Lei-Quadro do OGE, e pela Lei n.º 

141/2020, que define as regras anuais de execução orçamental. O orçamento da CMC é finan-

ciado por duas fontes de recursos – Recursos Ordinários do Tesouro (“ROT”) e os Recursos 

Próprios (“RP”).

O orçamento para o exercício económico de 2020, até à sua revisão, correspondia ao mon-

tante global de AOA 2 638 219 498 (Dois Mil Milhões, Seiscentos e Trinta e Oito Milhões, 

Duzentos e Dezanove Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Kwanzas), nas categorias ROT e 

RP, sendo que no seguimento a aludida revisão o mesmo passou a cifrar-se em torno dos 2 

949 302 038 (Dois Mil Milhões, Novecentos e Quarenta e Nove Milhões, Trezentos e Dois Mil 

e Trinta e Oito Kwanzas), mediante a seguinte afectação:

(I) ROT – AOA 2 711 872 563 (Dois Mil Milhões, Setecentos e Onze Milhões, Oitocentos 

e Setenta e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Kwanzas);

(II) RP – AOA 237 429 476 (Duzentos e Trinta e Sete Milhões, Quatrocentos e Vinte e 

Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Kwanzas).

RECEITAS PREVISTA REALIZADA GRAU DE
EXECUÇÃO

Correntes

Capital

SUB-TOTAL

TOTAIS

DESPESAS

PREVISTA

PREVISTA

REALIZADA

REALIZADA

2 949 302 038 2 817 901 457

2 795 009 341
2 632 582 569

162 426 772
154 292 697

79 289 993
75 002 704

0

2 702 501 457
2 515 481 914

187 019 543
115 400 000
45 450 000
69 950 000

0
95,54%7

96,69%
95,55%

115,14%
74,79%
57,32%
93,26%

-/+

ROT
RP

ROT
RP

Défice

GRAU DE
EXECUÇÃO

Correntes

Bens

Superavit
SUB-TOTAL 2 949 302 038 2 805 378 564 95,12%

TOTAIS
0

2 949 302 038
12 522 893 -/+

2 817 901 457 95,54%

154 292 697 108 229 490

2 795 009 341
2 339 744 939

179 291 602
34 476 600

241 496 200
154 292 697

2 697 149 074
2 267 930 253

173 570 411
30 258 939

225 389 471
108 229 490

70,15%

96,50%
96,93%
96,81%
87,77%
93,33%
70,15%

Pessoal
Contribuições | Empregador

Serviços

Investimentos diversos
Capital

Défice

Relativamente a execução e no que aos ROT diz respeito, cumpre referir que a receita realiza-

da corresponde aos recursos utilizados para cobertura das despesas registadas no balanço 

orçamental, por contrapartida das quotas financeiras disponibilizadas, no montante de AOA 2 

560 931 914 (Dois Mil Milhões, Quinhentos e Sessenta Milhões e Novecentos e Trinta e Um Mil 

e Novecentos e Catorze Kwanzas), com um peso de 90,88%.

No que às RP se refere, a receita realizada foi no montante de AOA 256 969 543 (Duzentos e 

Cinquenta e Seis Milhões, Novecentos e Sessenta e Nove Mil, Quinhentos e Quarenta e Três 

Kwanzas), com um peso de 9,12%. A receita Total realizada situou-se em AOA 2 817 901 457.

A receita realizada por contrapartida dos recursos próprios registou um aumento de AOA 19 

540 067 relativamente ao estimado, ou seja, cerca de 8%, devido a consignação parcial de 

recursos arrecadados nos exercícios anteriores e de multas do exercício de 2020.

O nível de execução da despesa realizada com origem nos ROT (SIGFE) situou-se em 91,29%, 

ao passo que a despesa com origem nas RP situou-se em 8,71%, face à despesa total reali-

zada no período, no montante de AOA 2 805 378 564 (Dois Mil Milhões, Oitocentos e Cinco 

Milhões, Trezentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Kwanzas).
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A categoria de despesas com o pessoal constitui a maior representatividade na despesa total, 

com um peso de 80,84%, correspondendo aos compromissos assumidos no âmbito da políti-

ca retributiva. As contribuições do empregador para a Segurança Social, consubstanciadas na 

taxa de 8%, nos termos da legislação em vigor, tiveram um peso de 6,19%. Na mesma senda, 

os bens tiveram uma participação de 1,08%, ao passo que os serviços, uma participação de 

8,03%, relativamente a despesa realizada.

A execução abaixo do previsto das despesas com bens, serviços e investimentos, justifica-se 

pelas restrições de quota financeira impostas pela DNT (Direcção Nacional do Tesouro), como 

resultado das condições económico-financeiras actuais, que impeliram ao desencadeamento 

de reprogramações das prioridades orçamentais da instituição.

Os investimentos diversos tiveram um peso de 3,86%, justificado essencialmente pela aquisi-

ção de software e equipamentos informáticos, conforme apresentado a seguir:

RUBRICAS
2019 2020

AQUISIÇÃO

Mobiliário diverso e social

Imobilizações Corpóreas:
Equipamento informático

Outras imobilizações

Imobilizações Incorpóreas:

Software
Subtotal
TOTAIS 20 617 052 108 229 490 87 612 437

Subtotal 20 617 052 29 583 905 8 966 853

0 78 645 584 78 645 584

1 095 497 9 940 608 8 845 111

78 645 584 78 645 5840

8 805 783 0 -8 805 783
10 715 772 19 643 297 8 927 525

A rubrica respeitante ao Imobilizado, no período em apreço, situou-se em KZ 108 229 490 

(Cento e Oito Milhões, Duzentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa  Kwanzas), tra-

duzindo-se num incremento de KZ 87 612 437 (Oitenta e Sete Milhões, Seiscentos e Doze 

Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Kwanzas), quando comparado com o período homólogo. 

Tal variação é explicada com o investimento efectuado pela instituição ao nível do robusteci-

mento do parque tecnológico, com vista a responder as ameaças cibernéticas e a garantir a 

adequação dos processos e sistemas de trabalho ao novo paradigma da COVID-19, mediante 

a aquisição de licenças Antimalware e Microsoft Teams, computadores portáteis, bem como 

da aquisição de um túnel de desinfecção com vista a fazer face aos desafios das regras de 

biossegurança.

GRÁFICO 20 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA

Bens 1,08%

Capital 3,86%

Contribuições S. Social 6,19

Serviços 8,03

Pessoal 80,84%
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 Análise do Orçamento (ROT)

Face ao orçamento do período homólogo, o destaque recai para a redução, na ordem dos 

AOA 158 145 219,33, ou seja, (5,51%), a nível dos ROT´s, com variações negativas acentua-

das nas categorias de bens e serviços, de 66,20%, e de capital, 59,30%, por força das restri-

ções orçamentais nestas categorias de despesas, conforme quadro seguinte:

CATEGORIAS
MONTANTE

2019 2020 VALOR %
DIFERENÇAS

PESSOAL
BENS E SERVIÇOS

CAPITAL

TOTAL GERAL 2 870 017 781,00 2 711 872 561,67 -158 145 219,33 -5,51%

2 190 934 410,00 2 468 898 468,81
163 684 099,86

79 289 993,00

277 964 058,81
-320 597 947,14

-115 511 331,0

12,69%
-66,20%

-59,30%
484 282 047,00
194 801 324,00

O Orçamento com o pessoal registou um aumento de 12,69%, ou seja, um acréscimo de 

AOA 277 964 059 (Duzentos e Setenta e Sete Milhões e Novecentos e Sessenta e Quatro 

Mil e Cinquenta e Nove Kwanzas), quando comparado com o exercício de 2019, devido aos 

ajustamentos ocorridos na política remuneratória do pessoal do quadro.

GRÁFICO 21 – COMPARAÇÃO COM O PERÍODO HOMÓLOGO - ROT
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A despesa realizada registou um decréscimo de 1,75%, relativamente ao período homólogo, 

por força da redução das quotas financeiras de bens e serviços e de investimentos, como a 

seguir se demostra:

CATEGORIAS
MONTANTE

2019 2020 VALOR %
DIFERENÇAS

PESSOAL
BENS E SERVIÇOS

CAPITAL

TOTAL GERAL 2 606 511 832,15 2 560 931 913,69 -45 579 918,46 -1,75%

2 170 966 613,13 2 392 127 509,49
123 354 404,20

45 450 000,00

221 160 896,36
-187 281 965,09

-79 458 849,73

10,19%
-60,29%

-63,61%
310 636 369,29
124 908 849,73

A despesa com o pessoal registou um aumento de 10,69%, relativamente ao exercício de 

2019, devido aos ajustamentos ocorridos na política remuneratória do pessoal do quadro, 

com impacto a partir do I.º Trimestre de 2020.

A despesa com bens e serviços e de capital registaram variações negativas de 60,29% e 

63,61%, respectivamente, comparativamente ao período homólogo, devido à reduções das 

quotas financeiras ocorridas nestas duas categorias de despesas.

GRÁFICO 22 – EVOLUÇÃO DA DESPESA - ROT (2019 vs. 2020)
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O gráfico acima demonstra o desempenho da despesa realizada ao longo do ano, sendo 

que as despesas de telecomunicações, serviços de processamento de dados, manutenção e 

conservação, e outros serviços, apresentaram o nível mais alto das despesas realizadas em 

2020, quando comparado com o período homólogo, as mesmas apresentam um decréscimo 

de 32,71%, devido às restrições financeiras nessa categoria de despesa.

No que diz respeito a categoria de pessoal, podemos observar que a execução por natureza 

económica atingiu níveis consideráveis, dado o montante de orçamento aprovado, que no 

cômputo geral situou-se em 96,89%. Por conseguinte, observam-se execuções consideráveis 

nas categorias de serviços de telecomunicações, processamento de dados, manutenção e 

conservação, e outros serviços com realizações acima de 78%, apesar das restrições finan-

ceiras na atribuição de quota financeira na categoria de bens e serviços, pelo que, no cômputo 

geral, a execução situou-se em 75,36%.

GRÁFICO 24 – EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA – CAPITAL

Fonte: CMC
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Total CapitalCompra de Activos Intangíveis

Quanto a categoria de capital, esta reflecte uma execução muito reduzida, devido a exígua 

quota financeira, sendo que nesta categoria mereceram prioridade a aquisição de licenças de 

software (180 licenças), para atender a protecção do parque tecnológico da instituição, com 

uma execução de 57,32%.

 Análise do Orçamento (RP)

O orçamento de 2020, relativamente ao período homólogo, registou um acréscimo de 24,42%, 

ou seja, o montante de AOA 50 433 446,92, por força da entrada em funcionamento do portal 

de serviços da AGT, que passou a conferir maior eficiência ao processo de arrecadação de 

receitas, conforme abaixo espelhado:

GRÁFICO 23 – EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA - PESSOAL

Fonte: CMC
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CATEGORIAS
MONTANTE DIFERENÇAS

2019 2020 VALOR %
PESSOAL
BENS E SERVIÇOS

CAPITAL

TOTAL GERAL 206 536 096,28 256 969 543,20 50 433 446,92 24,42%

0,00 49 598 072,15
137 421 471,05

69 950 000,00

49 598 072,15
-49 915 792,74

50 751 167,51

100%
-26,64%

264,35%
187 337 263,79

19 198 832

A categoria pessoal, relativamente ao exercício de 2019, incorporou uma dotação para o apoio 

no âmbito da acção social aos colaboradores, atribuição do subsídio de bilhetes de passagem 

ao CA no período de Janeiro a Abril de 2020, e atribuição pontual de um subsídio de compras 

aos colaboradores que exercem cargos de gestão, assessoria e conexo, no mês de Julho.

A nível da categoria de capital, registou-se um aumento de 264,35%, relativamente ao exer-

cício de 2019, devido a necessidade de investimento a nível do robustecimento do parque 

tecnológico, com vista a responder às ameaças cibernéticas.

Por último, relativamente a bens e serviços, registou-se uma variação negativa de 26,64%, 

quando comparado com 2019, devido a redefinição de prioridades para essa categoria de 

despesa.

GRÁFICO 25 – COMPARAÇÃO COM O PERÍODO HOMÓLOGO (RP)
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A despesa realizada registou um aumento de 32,64%, relativamente ao período homólogo, por 

força das restrições de quotas financeiras na categoria de Capital o que originou o aumento de 

despesas nessa fonte de receita, conforme tabela a seguir:

CATEGORIAS
MONTANTE DIFERENÇAS

2019 2020 VALOR %
PESSOAL
BENS E SERVIÇOS

CAPITAL

TOTAL GERAL 184 299 813,13 244 446 649,93 60 146 836,80 32,64%

0,00 49 373 154,90
132 294 005,39

62 779 489,64

49 373 154,90
-39 683 049,04
50 456 730,94

100%
-23,07%
409,46%

171 977 054,43
12 322 758,70
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A despesa com o pessoal registou um incremento de 100%, relativamente ao exercício de 

2019, devido ao apoio no âmbito da acção social aos colaboradores por infortúnios familiares, 

e a atribuição pontual de um subsídio de compras aos colaboradores que exerçam cargos de 

gestão, assessoria e conexo.

A despesa de capital registou um aumento de 409,46%, face as despesas de 2019, devido 

ao investimento efectuado pela instituição ao nível do robustecimento do parque tecnológico, 

com vista a responder às ameaças cibernéticas, e a garantir a adequação dos processos e 

sistemas de trabalho ao novo paradigma da COVID-19, mediante a aquisição de licenças 

Antimalware e Microsoft Teams, computadores portáteis, bem como da aquisição de um túnel 

de desinfecção, com vista a implementar as regras de biossegurança recomendadas pelas 

autoridades sanitárias.

A despesa com bens e serviços registou uma variação negativa de 23,07%, comparativamen-

te ao período homólogo, devido a redefinição de prioridades com esta categoria de despesa, 

fruto da crise sanitária vivida em 2020.GRÁFICO 26 – EVOLUÇÃO DA DESPESA - RP (2019 vs. 2020)

Fonte: CMC
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O Gráfico 26 demonstra o desempenho da despesa realizada ao longo do ano, comparativa-

mente ao exercício homólogo, com as seguintes incidências:

(a) O mês de Julho representou o nível mais alto da despesa realizada em 2020, com 

uma execução de AOA 66 117 099,91, superando a despesa do período homólogo em 

1040%, justificado, essencialmente, pelo robustecimento do parque tecnológico da CMC, 

possibilitando dotar a instituição de capacidade de resposta às ameaças cibernéticas, des-

tacando-se neste particular a aquisição de licenças Antimalware e Microsoft Teams;

(b)  A despesa média em 2020 (AOA 20 370 554,16), foi superior a despesa média de 

2019 (AOA 15 358 317,76), ou seja 24,61%, devido essencialmente aos compromissos 

assumidos com capital e de funcionamento mínimo da instituição, com a criação de condi-

ções de biossegurança, no âmbito da luta contra a propagação da COVID-19.

GRÁFICO 27 – EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA – PESSOAL

Fonte: CMC
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Relativamente a categoria de pessoal, podemos observar que a execução por natureza eco-

nómica atingiu níveis significativos, dado o montante de orçamento aprovado, sendo de notar, 

que no cômputo geral, a mesma situou-se em 99,62%.

No que diz respeito a categoria de bens e serviços, podemos observar que a execução por 

natureza económica atingiu níveis consideráveis de execução, relativamente ao montante de 

orçamento aprovado, pelo que, no cômputo geral, a situou-se em 97,19%.
GRÁFICO 29 – EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA – CAPITAL

Fonte: CMC
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E, em relação a categoria capital, podemos observar que a execução por natureza económica 

atingiu níveis consideráveis de execução, dado o montante de orçamento aprovado, situan-

do-se em 87,17%.

GRÁFICO 28 – EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA – BENS E SERVIÇOS

Fonte: CMC
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7.  CAPITAL HUMANO

A CMC apresentava, a 31 de Dezembro de 2020, uma estrutura de pessoal constituída por 

154 colaboradores, distribuídos da seguinte maneira:

(I) Órgãos estatutários: 8 membros, sendo 5 do CA e 3 do Conselho Fiscal;

(II) Pessoal do quadro efectivo: 132 colaboradores;

(III) Pessoal eventual: 13 colaboradores com contrato a termo certo;

(IV) Pessoal requisitado: 1 colaborador proveniente do CNEF.

Do pessoal em funções, 80 colaboradores são do sexo masculino e 74 do sexo feminino, 

representando uma taxa de emprego masculina de 51,95% e feminina de 48,05%.

GRÁFICO 31 - DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO

Fonte: CMC
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O Capital Humano da CMC apresenta uma estrutura etária jovem, com uma média de 38 anos 

de idade, tendo o colaborador mais novo 22 anos e o mais velho 66 anos de idade.

GRÁFICO 32 - ESTRUTURA ETÁRIA

Fonte: CMC
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Relativamente à distribuição por habilitações literárias, a CMC apresenta um quadro de co-

laboradores com 118 técnicos superiores, representando uma taxa de habilitação superior 

de 76,62%, sendo que a licenciatura constitui o grau académico mais representativo, com 

62,99%.

GRÁFICO 30 - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL EM FUNÇÕES
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GRÁFICO 33 - ESTRUTURA ETÁRIA

Fonte: CMC
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No que respeita à formação e desenvolvimento dos colaboradores, apesar das fortes res-

trições financeiras e dos constrangimentos causados pela pandemia da COVID-19, realiza-

ram-se, durante o período em análise, um total de 67 acções de formação, totalizando 1.799 

horas de formação, contando com a participação de 108 colaboradores, i.e. 70% do quadro 

de pessoal em funções, contabilizando 1.091 participações.

Ainda no mesmo período, procedeu-se à actualização e aprovação dos principais manuais 

que constituem a política de Capital Humano da CMC, de acordo com as recomendações de 

boas práticas, nomeadamente, o Qualificador Ocupacional, o Manual de Política de Carreiras, 

o Manual de Política Retributiva e o Modelo de Avaliação do Desempenho.

Foram também realizados 1 inquérito sobre a cultura organizacional e 1 sobre o clima organi-

zacional da CMC, com o intuito de aferir o grau de satisfação dos colaboradores e identificar 

oportunidades de melhoria. 
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8. PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS

Os principais constrangimentos identificados nas actividades desenvolvidas ao longo do ano 

de 2020 foram:

(I) A propagação a nível mundial da pandemia causada pelo novo Coronavírus e as me-

didas de confinamento; 

(II) Limitações para concretização de eventos, inerentes à metodologia de teletrabalho, 

principalmente relacionadas a actividades para estudantes;

(III) Nos termos da dupla supervisão aos Agentes de Intermediação (bancos), depara-

mo-nos com a dependência de respostas por parte do BNA, para efeitos de registo dos 

membros dos órgãos sociais;

(IV) Adaptação ao novo modelo de supervisão a distância com recurso às tecnologias de 

informação, como consequência das medidas de distanciamento social tendentes a mitigar 

o risco de propagação da COVID-19;

(V) Dificuldades técnicas em efectuar a identificação e extracção dos dados dos comiten-

tes finais na plataforma SIMER custódia;

(VI) Dificuldades na identificação de alguns comitentes e pessoas colectivas, dado à falta 

de acesso a algumas páginas da Internet como o Lexlink;

(VII) Morosidade dos parceiros locais da CMC em prestar assistência técnica, nomeada-

mente respostas aos ofícios enviados, particularmente o caso do BNA;

(VIII) Inexistência de fontes credíveis sobre os parentes até 3º de PEP’s, bem como líderes 

de confissões religiosas, conforme definição de PEP prevista na Lei n.º 5/20 - “Lei de Pre-

venção e do Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da 

Proliferação de Armas de Destruição Massiva”.
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9. PERSPECTIVAS PARA 2021

Tendo em conta o estado actual de desenvolvimento do mercado, o seu Plano Estratégico 

e a evolução da pandemia da COVID-19, perspectivam-se para o ano de 2021 as seguintes 

acções principais:

(I) Continuar a cooperar com o programa do Doing Business Angola, com medidas de 

facilitação de dispersão do capital social em bolsa;

(II) Continuar a auscultar os intermediários financeiros sobre os efeitos do uso da dívida 

pública como colateral para a emissão de obrigações corporativas;

(III)  Dar continuidade ao processo de articulação com a EGTI e a BAIGEST, no sentido de 

se promover a estruturação do projecto-piloto dos OICIL;

(IV)  Continuar a trabalhar com o BNA e a ARSEG no sentido de se desenvolver o pro-

grama de poupança por segmentos do sistema financeiro (seguros e fundos de pensões, 

banca e MVM);

(V)  Continuar a trabalhar com a APIMA no sentido de conjuntamente encontrar soluções 

que vão ajudar a desenvolver o sector e consequentemente os OIC Imobiliário;

(VI)  Continuar a cooperar com a execução do PROPRIV, com a implementação da bolsa de 

mercadorias e financiamento dos projectos de investimento público em parceria com a DNIP;

(VII)   Promover a implementação dos homebrokers por parte dos agentes de intermediação;

(VIII) Elaborar o balanço global do grau de implementação do Plano Estratégico 2017-

2022, assim como elaborar o Plano Estratégico da CMC para o quinquénio 2022-2027;

(IX)  Realizar workshops para divulgação das normas internacionais de relato financeiro 

(IFRS) em parceria com a OCPCA;

(X) Realizar workshops de promoção dos OIC imobiliários em articulação com a APIMA;

(XI)  Realizar workshops de promoção dos instrumentos do MVM, para as Seguradoras, 

Fundos de Pensões e Associações Mutualistas, em parceria com a ARSEG;

(XII)  Executar os programas “CMC Ponto por Ponto” – conjunto de roadshows pelas pro-

víncias para promoção das fontes alternativas de financiamento existentes no MVM, e de 

palestras interprovinciais;

(XIII) Executar o programa de incentivo à poupança, incrementar a realização de Webi-

nars e palestras via plataformas digitais, com apresentações virtuais para colaboradores 

bancários, potenciais investidores, jornalistas e estudantes;

(XIV) Consolidar e executar o plano de promoção das Fintechs;

(XV)   Continuar a dinamizar o canal do YouTube da CMC assim como as demais 

redes sociais;

(XVI)  Concretizar os projectos “O meu primeiro curso de finanças”, “projecto 

mentor CMC”, “Prémio de redacção CMC” e o “Projecto científ ico CMC e Uni-

versidades - CMC&U”;

(XVII)  Concretizar o processo de inserção de conteúdos académicos sobre o 

MVM no currículo escolar, em parceria com o MED e demais parceiros sociais;

(XVIII)  Melhorar a abordagem da supervisão baseada no modelo de avaliação do 

risco, com grande destaque para os intermediários com maior montante negociado 

(carteira própria e de cliente), bem como maior número de negócios efectuados;
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(XIX)  Melhorar a abordagem da supervisão baseada no modelo de avaliação do risco, com 

grande destaque para os intermediários com maior montante negociado (carteira própria e 

de cliente), bem como maior número de negócios efectuados;

(XX) Aperfeiçoar os procedimentos internos de acompanhamento indirecto, no sentido 

de detectar atempadamente as situações de incumprimento e dar resposta em tempo 

oportuno às entidades;

(XXI)  Aperfeiçoar o modelo de vigilância da CMC, de modo a garantir um melhor acom-

panhamento dos negócios realizadas no mercado de bolsa e no mercado de balcão (OTC);

(XXII) Calibrar os procedimentos da CMC, tendo em vista as novas emissões de valores 

mobiliários e aprovações de prospectos, para corresponder aos desafios das potenciais 

privatizações que se avizinham.
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10  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

10.1. Balanço Orçamental

O balanço orçamental, referente ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2020, demonstra a 

receita prevista e a despesa autorizada, em confronto com a realizada, evidenciando a diferen-

ça resultante deste confronto, conforme mapa abaixo.

 

 
 

10.2. Balanço Financeiro

O balanço financeiro demonstra a receita e a despesa orçamental, bem como os pagamen-

tos e recebimentos de natureza extra-orçamental, conjugados com os saldos de disponibi-

lidades provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, 

conforme mapa abaixo.

 

 
 

�
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�

10.3. Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial demonstra os activos e os passivos, evidenciando o património líquido 

da Instituição, a 31 de Dezembro de 2020, conforme mapa abaixo.

 

 
 

�
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10.4. Demonstrações das Variações Patrimoniais

As demonstrações das variações patrimoniais evidenciam as mutações verificadas no patrimó-

nio, bem como no apuramento do resultado patrimonial do exercício, conforme mapa abaixo.

 

 
 

 

 
 

10.5. Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

10.5.1. Introdução

As notas explicativas incluem informações adicionais detalhadas de natureza orçamental, fi-

nanceira, patrimonial, administrativa, económica, legal e social, bem como indicam os critérios 

utilizados na elaboração das demonstrações financeiras e as ocorrências subsequentes à data 

de sua elaboração. 

10.5.2. Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas adoptadas 
na preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com o regime de contabilidade pública 

e das regras para as unidades orçamentais, foram preparadas com base nos registos contabi-

lísticos mantidos pela instituição e de acordo com as normas e regras fundamentais estabele-

cidas no Regulamento do Sistema Contabilístico do Estado, aprovado pelo Decreto N.º 36/09, 

de 12 de Agosto e pela Lei-quadro do Orçamento Geral do Estado N.º 15/10, de 14 de Julho.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo, a 31 de Dezembro de 2020, são, 

em tudo, comparáveis com as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo a 31 de 

Dezembro de 2019, sendo, as mesmas, apresentadas em moeda nacional “Kwanza (AOA)”.

Os componentes do património são avaliados em moeda corrente oficial e os expressos em 

moeda estrangeira são convertidos ao valor da moeda corrente oficial, à taxa de câmbio da 

data do registo da transacção no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE). 

O registo das operações contabilísticas patrimoniais, financeiras e orçamentais resultam da 

conversão dos registos contabilísticos, pelo método das partidas dobradas, tendo por base 

o Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE) e o aplicativo ERP Primavera. 
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A referida conversão tem por base o Plano de Contas do Estado, de forma a evidenciar a 

situação de bens, direitos, obrigações e património líquido, respeitando as características de 

fiabilidade, tempestividade, compreensibilidade e comparabilidade. 

A expressão extra-orçamental reporta-se às interferências registadas nas contas do Activo 

e do Passivo, bem como nas Mutações Activas e Passivas, sem impacto na execução do 

orçamento do exercício. 

Os critérios de reconhecimento e bases de valorimetria específicas são conforme segue:

(A)  Mobilizado

Os componentes do activo imobilizado são reconhecidos pelo custo de aquisição ou constru-

ção, deduzido das respectivas depreciações e amortizações acumuladas. 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, sendo as taxas de 

amortização aplicadas de acordo com o Decreto Presidencial N.º 177/10, 13 de Agosto, com 

as seguintes vidas úteis estimadas:

• Equipamento de Transporte: 8 Anos;

• Equipamento Administrativo: 4 a 8 Anos;

• Equipamento Informático: 4 a 8 Anos;

• Mobiliário Diverso e Social: 5 a 10 Anos;

• Outras Imobilizações Corpóreas: 4 a 8 Anos;

• Software Aplicacional: 3 Anos.

(a) Créditos de Terceiros

Os créditos de terceiros, conhecidos ou calculáveis, são mensurados pelo custo histórico à 

data de relato.

(b) Disponível

As disponibilidades em moeda estrangeira são convertidas ao valor da moeda oficial à taxa de 

câmbio da data de relato. 

(c) Obrigações em Circulação

As obrigações e os encargos, conhecidos ou calculáveis, são mensurados ao custo histórico 

à data de relato. As obrigações em moeda estrangeira são convertidas ao valor da moeda 

corrente oficial, à taxa de câmbio da data de registo da transacção no SIGFE.

(d) Passivos Contingentes

Quando aplicável, os passivos contingentes decorrentes de obrigações laborais, de seguran-

ça social, contratuais, operacionais, administrativas e judiciais, são divulgados sempre que 

ocorrerem.

(e) Receitas

A receita realizada por contrapartida dos Recursos Ordinários do Tesouro refere-se à quota 

financeira disponibilizada pela Direcção Nacional do Tesouro e utilizada, nos termos da Lei-

-Quadro do OGE, para cobertura de despesas, enfatizada no balanço orçamental.
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A receita realizada por contrapartida dos Recursos Próprios (taxas, emolumentos diversos 

e multas) refere-se à consignação de recursos, durante o exercício económico, nas contas 

domiciliadas no Banco Angolano de Investimentos e no Banco Fomento Angola, enfatizada 

no balanço orçamental.

A receita arrecadada, mas não consignada, através da Conta Única do Tesouro, é reconhecida 

no Balanço Patrimonial como “Créditos em Circulação”. 

A receita relativa a taxa de fiscalização do 2.º Semestre, prevista mas não facturada, no exer-

cício findo, às entidades abrangidas pelo Decreto Presidencial N.º 139/18 de 4 de Junho, é 

reconhecida na conta de “Créditos em Circulação”.

(f) Despesas

A despesa realizada corresponde à despesa cabimentada e liquidada, ao longo do exercício, 

com suporte nas dotações do OGE e nos recursos próprios, independente do pagamento 

efectivo. A despesa com férias, subsídios de férias e respectivas contribuições do empregador 

é registada em função da liquidação ocorrida em cada exercício.

(g) Especialização dos exercícios

As receitas e as despesas são incluídas no apuramento do resultado do período em que 

ocorrerem, sempre e simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente do 

recebimento ou do pagamento efectivo. Os proveitos a facturar e as despesas em conferência 

são registados nas Demonstrações Financeiras no período em que ocorrem. 

(h) Locação Financeira

O valor total dos contratos é reconhecido e registado no Sistema Integrado de Gestão Patri-

monial do Estado, sendo registado como Activo o valor total do capital em dívida no momento 

da celebração dos contratos.

Os pagamentos são efectuados anualmente por contrapartida da categoria de despesas de 

capital (investimentos diversos), na qual se incluem as despesas com capital, juros e outras 

inerentes aos contratos de locação financeira.

10.5.3. Execução da receita

O Orçamento da CMC, para o exercício económico de 2020, situou-se em AOA 2 949 302 

038, sendo que:

(a) AOA 2 711 872 561 - referem-se ao orçamento aprovado e revisto pela Lei N.º 31/20, 

de 11 de Agosto, da Assembleia Nacional, para o exercício económico de 2020;

(b) AOA 237 429 476 - referem-se ao montante estimado com a consignação de recursos 

provenientes da arrecadação de taxas e emolumentos diversos.

A receita realizada corresponde aos recursos utilizados para cobertura das despesas, regis-

tadas no Balanço Orçamental, por contrapartida das quotas financeiras disponibilizadas, no 

montante de AOA 2 560 931 914, com um peso de 90,88%, bem como dos Recursos Pró-

prios no montante de AOA 256 969 543, com um peso de 9,12%. A receita total realizada 

situou-se em AOA 2 817 901 457.

A receita realizada por contrapartida dos Recursos Próprios registou um aumento de AOA 19 

540 067 relativamente ao estimado, ou seja, cerca de 8%, devido a consignação parcial de 

recursos arrecadados nos exercícios anteriores e de multas do exercício de 2020.

10.5.4. Execução da Despesa

A execução corresponde à despesa cabimentada e liquidada, paga ou não, ao longo do exer-

cício, com suporte nos Recursos Ordinários do Tesouro e nos Recursos Próprios.
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A despesa executada com origem nos Recursos Ordinários do Tesouro (SIGFE) representam 

um peso de 91,29% e a despesa com origem nos Recursos Próprios registam um peso de 

8,71%, face à despesa total realizada no período. A despesa total realizada situou-se em AOA 

2 805 252 968.

O Pessoal apresenta a maior representatividade, com um peso de 80,85%, correspondendo 

aos vencimentos, subsídios, 13.º Mês, tendo registado uma execução de 96,93% relativamen-

te ao orçamento previsto. 

As Contribuições do Empregador apresentam um peso de 6,19%, correspondendo às contri-

buições de 8% em sede de Segurança Social, nos termos da legislação em vigor.

Os Bens apresentam uma participação de 1,08% correspondendo aos bens de consumo 

corrente e aos bens duradouros, tendo atingido um grau de 87,77% relativamente ao previsto. 

Os Serviços apresentam uma participação de 8,03%, correspondendo a contratação de servi-

ços de terceiros, tendo atingido um grau de 93,28%, relativamente ao previsto. 

Os Investimentos Diversos (Capital) apresentam com um peso de 3,86%, correspondendo a 

aquisição de bens móveis e equipamento de processamento de dados.

A execução abaixo do previsto das despesas com Bens, Serviços e Investimentos, justifica-se 

nas restrições de quota financeira, impostas pela Direcção Nacional do Tesouro, que desenca-

dearam reprogramações das prioridades orçamentais da instituição.

O superavit apurado, no montante de AOA 12 648 489, resulta da diferença entre a receita e 

despesa realizada e liquidada com origem nos Recursos Próprios.

10.5.5. Disponível

2.5.5.1. A rúbrica “Disponibilidades – Exercício Anterior”, no montante de AOA 109 

369 903, corresponde ao saldo da conta bancária, denominado em moeda nacional, à ordem, 

no Banco Angolano de Investimento, do exercício de 2019;

2.5.5.2. A rubrica de “Disponibilidade - Exercício Actual”, no montante de AOA 125 

635 271, encontra-se constituída por: 

(a) AOA 23 162 917 - corresponde ao saldo da conta bancária, em moeda nacional, à 

ordem, no Banco Angolano de Investimento, sendo que AOA 14 912 917 encontra-se 

disponível e AOA 8 250 000 refere-se à caução (constituição de colateral de cartões de 

crédito corporativos);

(b) b) AOA 81 986 042 - corresponde ao saldo da CMC no SIGFE;

(c) c) AOA 20 486 312 - corresponde ao saldo da conta bancária, denominado em moeda 

nacional, à ordem, no Banco de Fomento de Angola.
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10.5.6. Extra-Orçamental

A rubrica de “Extra-Orçamental”, no montante de AOA 330 000, refere-se aos Juros de Depó-

sitos a Prazo resultante da aplicação do colateral do cartão de crédito.

10.5.7. Créditos em Circulação

A rubrica de “Créditos em Circulação”, no montante de AOA 277 756 758, encontra-se cons-

tituída por:

(a) AOA 33 094 177 – referem-se a receita arrecadada, mas não consignada até a data 

de fecho;

(b) AOA 244 662 580 – referem-se à seguinte decomposição:

(I) AOA 50 004 403 – referem-se ao montante em cobrança junto das enti-

dades supervisionadas;

(II) AOA 178 974 106 – referem-se a estimativa de direitos a facturar relativo 

a taxa de fiscalização do 2.º Semestre de 2020;

(III)  AOA 15 684 071 – referem-se ao saldo de contas correntes, com forne-

cedores de bens e serviços, no âmbito da relação contratual.

 

 
 

10.5.8. Imobilizações
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(a) Movimento das Imobilizações (Valores Brutos) 

 
 

O aumento do imobilizado, no montante de 112 777 776, encontra-se justificado no seguinte:

(I) AOA 108 229 485 - referem-se às aquisições de 2020;

(II) AOA 4 548 292 - referem-se as aquisições de 2019, que se encon-

travam em adiantamento, por conta de imobilizado corpóreo, que foram 

recepcionados em 2020.

(b)  Movimento das Amortizações do Imobilizado 

 
 

10.5.9. Obrigações em Circulação  

A rubrica de “Obrigações em Circulação”, no montante de AOA 215 092 642, encontra-se 

constituída por:

2.5.9.1. A rubrica de “Outras Obrigações”, no montante de AOA 33 118 161, encontra-

-se constituída por:

(a) AOA 3 287 880 - referem-se às despesas processadas no exercício 2019 e 2020, mas 

não pagas, que se encontra em compensação no Banco Fomento de Angola;

(b) b) AOA 29 830 281 - referem-se às despesas reconhecidas, com obrigação apenas 

em 2021, com base na efectiva execução material de contratos;
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2.5.9.2.  A rubrica de “Dívida de Contratos”, no montante de AOA 92 487 428, refere-se à 

dívida dos contratos de locação financeira reconhecida para o ano de 2021;

2.5.9.3.  A rubrica de “Outros Débitos”, no montante de AOA 89 487 053, refere-se a esti-

mativa da comparticipação da CMC ao Estado por força do Decreto Presidencial N.º 139/18.

10.5.10. Operações de Longo Prazo

Os contratos de locação financeira regem-se pelo Despacho Presidencial N.º 163/14, de 12 

de Agosto, e pelo Decreto Presidencial 92/16, de 4 de Maio, que aprova o Regulamento sobre 

a Aquisição, Gestão e Abate da Frota de veículo Automóveis do Estado, assim como pelos 

procedimentos definidos pela Direcção Nacional do Património do Estado.

A rubrica de “Operações de Longo Prazo”, no montante de AOA 5 971 564, refere-se às obri-

gações exigíveis a longo prazo com os contratos de locação financeira.

A dívida corresponde ao compromisso assumido, no âmbito do contrato de locação financei-

ra, relativo ao período de 2017-2021, referente a aquisição de 5 (cinco) viaturas, nos termos 

do Decreto Presidencial N.º 64/11, de 18 de Abril.

Os valores dos pagamentos futuros da locação apresentam-se da seguinte forma:

 

 
 

10.5.11. Património Líquido

O Património Líquido, no montante de AOA 557 705 418, corresponde ao saldo patrimonial 

da instituição após interferência do saldo do activo e do passivo. Acresce-se que o saldo pa-

trimonial registou uma variação negativa de cerca de 9%.

2.5.11. A rubrica de “Mutações Patrimoniais Activas Orçamentais”, no montante de 

AOA 75 111 323, encontra-se constituída pelo seguinte:

2.5.11.1. “Incorporações de Activos”, no montante de AOA 108 229 485, referem-se às 

aquisições” de bens móveis ocorridas durante o exercício.

2.5.11.2. “Incorporações de Passivos”, no montante de AOA 33 118 161, encontram-se 

justificadas na nota 2.5.9.1;

10.5.12. Mutações Patrimoniais Activas Extra-Orçamentais 

A rubrica de “Mutações Patrimoniais Activas Extra-Orçamentais”, no montante de AOA 117 

828 684, encontra-se constituída por:

2.5.12.1. “Incorporações de Activos”, no montante de AOA 32 279 440, encontra-se 

constituída por:

(a) a) AOA 31 949 440 – referem-se às incorporações de direitos em 2020;

(I) AOA 16 265 369 – referem-se as variações do saldo de disponibilidade 

entre os exercícios de 2020 e 2019;

(II) AOA 15 684 071 – refere-se ao saldo de contas correntes com fornece-

dores de bens e serviços, no âmbito da relação contratual com os mesmos.
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(b)  AOA 330 000  – ver nota 2.5.6;

 

 
 

2.5.12.2. “Desincorporações de Passivos”, no montante de AOA 85 560 012, encontra-se 

constituída por:

2.5.12.3  “Desincorporações de Passivos”, no montante de AOA 21 166 566, referem-se 

as variações do saldo do passivo de fornecedores entre os exercícios de 2020 e 2019. 

2.5.12.4  “Outros Débitos”, no montante de AOA 64 393 446, referem-se à desincorporação 

das obrigações da CMC relativa a comparticipação da CMC ao Estado por força do Decreto 

Presidencial N.º 139/18.

 

 
 

10.5.13. Mutações Patrimoniais Passivas Extra-Orçamentais

2.5.13.1. “Desincorporações de Direitos”, no montante de AOA 58 671 482, referem-se 

as variações do saldo de activo de clientes entre os exercícios de 2020 e 2019;

2.5.13.2. “Outros Débitos”, no montante de AOA 89 487 053, ver nota 2.5.9.3;

2.5.13.3. Depreciações e Amortizações, no montante de AOA 111 174 331, referem-se 

às adições de depreciações e amortizações, no período findo em 31 de Dezembro de 2020, 

conforme mapa abaixo.
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10.6. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração, em sessão 

realizada a 16 de Março de 2021, pelo que, são assinadas pelos seus membros.

Luanda, 16 de Março de 2021
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GLOSSÁRIO

A

ACÇÃO – Instrumento financeiro representativo de parte do capital próprio de empresa que: 

(i) é livremente transmissível; (ii) cuja transmissão é válida oponível à sociedade emitente e a 

terceiros independentemente de qualquer formalidade, como seja a actualização do Registo 

de Acções.

ACCIONISTA – Titular de Acções Ordinárias de uma dada sociedade anónima.

AGÊNCIA DE NOTAÇÃO DE RISCO (OU AGÊNCIA DE RATING) – Instituição Financeira 

que tem por objecto atribuir, de modo demonstrável e comparável, notações de risco de cré-

dito a emissões de dívida bem identificadas.

B

BILHETES DO TESOURO – Título de dívida pública de curto prazo (até 363 dias) sem Cupão 

de Juros – isto é, que consiste num único Cupão de Capital.

BODIVA  – Bolsa de Dívida e Valores de Angola, SGMR SA, é a Instituição Financeira respon-

sável por promover e gerir Mercados Regulamentados em Angola, assegurando a boa ordem: 

(i) no registo e custódia dos instrumentos financeiros admitidos à negociação nesses merca-

dos; (ii) na negociação desses instrumentos financeiros; (iii) nas operações de liquidação das 

transacções que neles tenham lugar.

BOLSA DE VALORES – Uma Bolsa é um Mercado Regulamentado "à vista", dotado de uma 

infra-estrutura (institucional e tecnológica) destinada a tornar possíveis transacções seguras e 

com custos insignificantes.

BROKER (CORRETORA) – Instituição Financeira que presta serviços financeiros a emiten-

tes e investidores nos Mercados Regulamentados - com especial destaque nos mercados 

secundários.

C

CAPITAL EM RISCO – O desembolso efectuado pelo investidor para adquirir uma posição de 

carteira sem recurso a endividamento.

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA – Produto da cotação de cada acção de uma sociedade co-

tada em Bolsa pelo número de acções emitidas e admitidas à negociação. Em mercados efi-

cientes, a capitalização bolsista das suas acções é uma estimativa bastante confiável do valor 

de uma sociedade. A soma da capitalização bolsista de todas as sociedades é a capitalização 

bolsista de um determinado mercado.

CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS  – O Código de Valores Mobiliários (Lei 22/15 de 31 

de Agosto) é o instrumento jurídico de base do Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos 

Derivados. Regula os valores mobiliários, os emitentes, as ofertas públicas de valores mobiliá-

rios, os mercados regulamentados e respectivas infra-estruturas, os prospectos, os serviços 

e actividades de investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados, bem como o 

regime de supervisão e regulação, em que se destaca o papel preponderante do Organismo 

de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários e o regime sancionatório.

CONTRAPARTE CENTRAL – Entidade que num mercado regulamentado assume a posição 

de contraparte, compradora ou vendedora, assegura a liquidação física de todas as transac-

ções aí efectuadas e procede à compensação das obrigações contratuais que sejam com-

pensáveis.

CRIADOR DE MERCADO (MARKET MAKER) DE UMA DETERMINADA EMISSÃO – Ins-

tituição Financeira que se assume publicamente como contraparte sempre disponível para a 

negociação (seja como comprador ou vendedor) de determinada emissão, divulgando, para 
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tal, as suas propostas para preço de compra (Bid Price) e para preço de venda (Ask Price). 

O Criador de Mercado é assim o agente de Intermediação que assume a obrigação propor 

preços de compra e preços de venda relativamente a uma determinada emissão de valores 

mobiliários ou instrumentos financeiros, de forma a criar condições de liquidez e, desse modo, 

suscitar o interesse dos investidores por essa emissão. Estas operações são precedidas da 

celebração de um contrato entre o emitente, o criador de mercado e a entidade gestora do 

mercado.

CUPÃO DE CAPITAL – Simultaneamente, (i) o direito a receber um rendimento financeiro 

único na data em que a emissão de dívida se vence e (ii) o montante pecuniário desse direito.

CUPÃO DE JUROS – Simultaneamente, (i) o direito a receber os rendimentos financeiros que 

a emissão de dívida periodicamente pagar e (ii) o montante pecuniário desse direito. Designa 

o montante do juro devido periodicamente pelo emitente ao obrigacionista (e, em geral, ao 

credor pelo serviço da dívida). O montante do cupão de juros corresponde, pois, ao resultado 

da multiplicação da taxa do cupão de juros pelo valor nominal da obrigação. 

CURVA DE RENDIMENTOS (YIELD CURVE) – Curva de rendimentos, curva de taxas de 

juro ou, na acepção anglo-saxónica, yield curve é a relação entre prazos para o vencimento, 

ordenados por ordem crescente (ou Durações, também ordenadas por ordem crescente), e as 

correspondentes Yields. Essa relação é normalmente expressa numa representação gráfica e 

é calculada com base em títulos de dívida emitidos pelo Tesouro do país a que respeita.

D

DISTRIBUIDORA (SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS) – Insti-

tuição financeira que, para além de transacções por conta de terceiros, pode também realizar 

transacções por conta própria para a sua carteira. Em Angola, esta actividade, supervisiona-

da e sujeita a registo prévio junto da Comissão do Mercado de Capitais, está regulada pelo 

Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/13, de 9 de Outubro (Regime Jurídico das Sociedades 

Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários). 

DÍVIDA PÚBLICA TITULADA – Dívida do Estado. Conjunto de instrumentos financeiros re-

presentativos de dívida firme (instrumentos de dívida) emitidos pelo Estado e subscritos por 

outras entidades.

E

EMISSÃO – Operação pela qual os valores mobiliários são criados e oferecidos aos investi-

dores que os queiram adquirir. A emissão e a correspondente subscrição são operações que 

ocorrem no Mercado Primário. Este antecede o Mercado Secundário, em que os investidores 

transaccionam entre si os valores mobiliários.

EMITENTE (OU ENTIDADE EMITENTE) – Entidade que emite valores mobiliários correspon-

dentes a participações em capital ou a dívida. Trata-se, pois, da entidade sobre a qual os titula-

res dos valores mobiliários por ela emitidos podem exercer os direitos que a titularidade desses 

valores mobiliários lhes confere. Tratando-se de acções, é a entidade cujo capital próprio 

essas acções representam. Tratando-se de dívida, é a entidade devedora desse empréstimo.

G

GOVERNAÇÃO CORPORATIVA – Governação corporativa ou governo das sociedades ou 

das empresas é o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições 

que regem a maneira como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada. O conceito 

também incide sobre as relações entre os diversos actores envolvidos (ver stakeholders) e os 

objectivos pelos quais a empresa se orienta. Para além dos accionistas, incluem-se entre os 

actores ou participantes do governo das sociedades os funcionários, fornecedores, clientes, 

bancos e outros credores, instituições reguladoras (como a CMC, o Banco Central, etc.) e a 

comunidade em geral. 
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I

INVESTIDOR – O titular dos direitos, pecuniários e outros, que a posse legítima do instrumen-

to financeiro conferir.

IOSCO – Também 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 internacional-

mente reconhecidos para regulação de valores mobiliários de modo a evitar o risco sistémico, 

assegurar as condições de equidade para os emitentes e a segurança dos investidores.

L

LIQUIDAÇÃO – Apuramento do preço a pagar pelo comprador ao vendedor na sequência de 

uma transacção efectuada em mercado ou em Esquema.

LIQUIDEZ – A possibilidade de concretizar qualquer Ordem (de Compra ou de Venda) na mes-

ma sessão em que a Ordem é colocada (definição forte) – ou numa das 5 sessões seguintes 

(definição fraca).

M

MERCADO DE BALCÃO (OU OTC – OVER-THE-COUNTER MARKET) – Mercado de Bal-

cão ou Mercado OTC é um qualquer Esquema bilateral (isto é, esquemas em que as partes 

negoceiam face a face) em que uma das partes é uma Instituição Financeira e no qual sejam 

negociados instrumentos financeiros.

O

OBRIGAÇÕES – Títulos representativos de dívida de médio e longo prazo livremente trans-

missíveis por simples entrega. 

OFERTA PÚBLICA  – Uma Oferta é Pública verificadas que estejam as seguintes duas condi-

ções: (i) qualquer investidor interessado pode licitar, em pé de igualdade com todos os demais 

investidores interessados; (ii) o Oferente renuncia expressamente ao direito de seleccionar, ou 

excluir, licitantes. 

ORGANISMO DE INVESTIMENTO COLECTIVO (OIC)  – Um Organismo de Investimento 

Colectivo é uma comunhão de capitais e interesses de investidores, caracterizada por: (i) não 

dispor de organização própria, sendo gerida por uma Sociedade Gestora que recorre a outros 

prestadores de serviços; (ii) os interesses estarem reflectidos num Regulamento que define 

taxativamente os critérios de investimento que a Sociedade Gestora deve observar.

P

PRIVATIZAÇÕES – É o processo de venda de uma empresa ou instituição do sector público 

– que integra o património do Estado – para o sector privado.

PROSPECTO – Instrumento obrigatório para qualquer emissão, sendo: (i) o documento cons-

titutivo da emissão; (ii) o documento que identifica os promotores da emissão (no caso dos 

Fundos de Investimento); (iii) o documento que contém a Ficha Técnica da emissão; (iv) o 

documento que fixa as regras do Mercado Primário, para efeitos de subscrição e colocação.

S

SISTEMA DE PAGAMENTOS – O conjunto de regras que disciplinam a emissão, criação, 

distribuição, transmissão, absorção e extinção da liquidez, incluindo a Compensação inter-

bancária.
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SISTEMA FINANCEIRO – O sistema financeiro de um país é um conjunto de instrumentos, 

mercados e instituições cuja função é canalizar capitais financeiros de quem oferece (porque 

dispõe de excedentes de liquidez) para quem procura (porque necessita de capital para investir 

ou consumir).

SOCIEDADE ABERTA – Sociedade comercial cujas Acções Ordinárias podem ser detidas e 

livremente negociadas por qualquer investidor interessado.

SOCIEDADES DE INVESTIMENTO – Instituições financeiras não bancárias em que se confi-

guram os organismos de investimento colectivo sob a forma societária e cujo objecto consiste 

no investimento em valores mobiliários, activos imobiliários e outros activos, nos termos que 

sejam permitidos por lei.

T

TAXA INTERNA DE RENTABILIDADE (TIR OU YIELD) – Definição 1 (TIR enquanto Taxa de 

Retorno): A Taxa Nominal para a qual é indiferente para o investidor manter (isto é, não de-

sembolsar) o capital correspondente ao preço de aquisição, ou adquirir a posição de carteira 

e cobrar os rendimentos financeiros que ela proporciona. Definição 2 (TIR enquanto Custo de 

Capital): A Taxa Nominal que deveria constar da Ficha Técnica se o Valor Nominal da emissão 

de dívida coincidisse com o capital efectivamente financiado. Chama-se a atenção para o facto 

de a TIR não ser um indicador consistente para ordenar carteiras.

TITULARIZAÇÃO – Operação mediante a qual o risco inerente a determinados activos detidos 

por determinada entidade é incorporado em valores mobiliários e, subsequentemente, trans-

mitido para o mercado de capitais através da sua aquisição pelos investidores, gerando assim 

fluxos financeiros para a entidade que origina a titularização. A actividade dos Organismos de 

Investimento Colectivo de Titularização de Activos está regulada pelo Decreto Legislativo Pre-

sidencial n.º 6-A/15, de 16 de Novembro.

TÍTULO – Cada um dos instrumentos financeiros que constituem uma emissão.

U

UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO – Instrumento financeiro representativo de parte do patrimó-

nio de um Fundo de Investimento.

V

VALOR NOMINAL – Corresponde ao valor facial de determinado instrumento financeiro. No 

caso das acções identifica o montante de capital social que cada acção representa. No caso 

das obrigações identifica o capital em dívida e serve de base, por exemplo, para determinar o 

montante dos juros a pagar. [Ver também Cupão].

VALORES MOBILIÁRIOS – Valor mobiliário é um direito pecuniário que pode ser livremente 

transmitido por simples entrega, quer inter vivos, quer mortis causa, independentemente da 

autorização ou da notificação de quem o deva satisfazer. Podem revestir a forma de (i) acções; 

(ii) obrigações; (iii) unidades de participação em organismos de investimento colectivo; (iv) 

direitos destacados de acções e unidades de participação, desde que o destaque abranja 

toda a emissão ou série ou esteja previsto no acto de emissão; (v) outros documentos repre-

sentativos de situações jurídicas homogéneas, desde que sejam susceptíveis de transmissão 

em mercado.

Y

YIELD – A TIR de uma posição longa num título de dívida, calculada entre a data de hoje (data 

focal) e a data de vencimento desse título.




