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O Mercado de Valores Mobiliários Angolano

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) – É o órgão

regulador que supervisiona o mercado de capitais de Angola,

criado pelo Decreto n.º 09/05, de 18 de Março, do Conselho

de Ministros.

É uma pessoa colectiva de direito público dotada de

autonomia administrativa e financeira, e de património próprio,

sujeita à tutela do Ministério das Finanças.

A Autoridade de Regulação e Supervisão

CMC

Regular

Supervisionar

Fiscalizar

Promover

Sã 

concorrência

Prevenção do 

risco 

sistémico
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A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) – É o órgão

regulador que supervisiona o mercado de capitais de Angola,

criado pelo Decreto n.º 09/05, de 18 de Março, do Conselho

de Ministros.

É uma pessoa colectiva de direito público dotada de

autonomia administrativa e financeira, e de património próprio,

sujeita à tutela do Ministério das Finanças.

A Autoridade de Regulação e Supervisão

Diversificar as 
alternativas de 
investimento

Promover a 
captação da 
poupança

Direcionar a 
poupança para 
o investimento 

produtivo



O Mercado de Valores Mobiliários Angolano

A Sociedade Gestora dos Mercados Regulamentados

Central de
Valores
Mobiliários
de Angola
(CEVAMA)

Agentes de 
Intermediação

• Sociedades Corretoras
de Valores Mobiliários
(SCVM);

• Sociedades
Distribuidoras de
Valores Mobiliários
(SDVM)



O Mercado de Valores Mobiliários Angolano

Os Principais Intervenientes

EMITENTES
AGENTES DE 

INTERMEDIAÇÃO INVESTIDORES

• Recepção e transmissão 
de ordens;

• Execução;
• Negociação por conta 

própria;
• Gestão de carteiras;
• Consultoria e análise para 

investimento;
• Custódia.

• Corporate Finance Advice;
• Assistência em oferta 

pública;
• Colocação e tomada 

firme.



Registo de Participantes do Mercado 

Entidades Registadas na CMC Nº de Entidades  

Entidade Certificadora de Peritos Avaliadores de 
Imóveis 

1   

Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados 1   

Sociedades Corretoras de Valores Mobiliários  3   

Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento 
Colectivo

8   

Auditores Externos  9   

Organismos de Investimento Colectivo 30   

Bancos  24   

Peritos Avaliadores de Imóveis de Organismos de 
Investimento Colectivo

33   

Fonte: CMC 

Total de 109 
entidades

Entidades Registadas na CMC

O Mercado de Valores Mobiliários Angolano



* Montantes até Julho de 2021

1. Volume de Negociação na BODIVA Em mil Milhões de
Kwanzas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
41,38%

2,54%

6,16%

1,76%

1,26%

0,19%

0,10%

0,53%

7,24%

2,89%

0,22%

2,69%

15,42%

5,94%

0,17%

11,48%

Bancário

Fundos e Pensões

Fundos de Investimento

Segurança Social

Seguros

Fundo de Apoio Agrário

Sociedade Gestora de…

Agropecuária

Comercio

Construção Civíl

Energia

Indústria

Particulares

Petrolífero

Telecomunicações

Outros

2. Comitentes na BODIVA de 2015-2021

O Mercado de Valores Mobiliários Angolano

Mercados BODIVA
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Mercado dos OIC

OIC Mobiliário

77%

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário

10%

Sociedade de 

Investimento

13%

OIC Imobiliário

23%

OIC Mobiliário OIC Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário Sociedade de Investimento

Organismos de Investimento Colectivo (OIC) são

instituições de investimento colectivo que integram

contribuições recolhidas junto do público, tendo por fim o

investimento colectivo de capitais, segundo o princípio da

divisão de riscos e o princípio da prossecução do interesse

exclusivo dos participantes –

Decreto Legislativo Presidencial n.º 7/13, de 11 de

Outubro, sobre o Regime Jurídico dos Organismos de

Investimento Colectivo (RJOIC).



Sociedades Gestoras de OIC
Total do Activo (em 

AOA)

Quota de 

Mercado

N.º de 

OIC
OIC Total do Activo (em AOA)

Atlântico Liquidez 10 910 408 259,78         

Atlântico Proteção 1 831 158 905,52          

Factual Property Fund 198 550 005 751,87       

Dual Impact Fund* -                            

GAMA 18 795 756 861,64         

Aliança Global Empreendimentos 8 971 467 658,86          

Eaglestone Capital Fundo de Liquidez Livre** -                            

BIR Horizonte ** -                            

BAI Indexação Cambial 8 390 851 490,80          

BAI Obrigações Mais II -                            

GOTS - SIICF 53 984 798 643,77         

Hipergest - SIICF 43 019 205 668,05         

BNI Omega 12 224 681 322,39         

BNI Liquidez Indexado ao USD 1 784 485 247,91          

BFA Protecção ** -                            

BFA Private 

BFA Oportunidades III ** -                            

BFA Oportunidades IV 12 094 158 982,47         

BFA Oportunidades V 11 681 067 100,13         

BFA Oportunidades VI 21 466 135 109,51         

BFA Oportunidades VII 15 351 882 859,60         

BFA Oportunidades VIII * 14 804 127 111,68         

BFA Oportunidades IX * -                            

BFA Oportunidades X * -                            

BFA Oportunidades XII * -                            

BFA Oportunidades XIII * -                            

BFA Protecção II * -                            

BFA Private II* -                            

BFA Private III* -                            

433 860 190 973,98      100,00% 433 860 190 973,98       

Eaglestone Capital, S.A 0,00%

SG Hemera Capital Partner, SA 655,10%     239 058 797 437,67   

2-                          

BFA GA SGOIC, S.A. 75 397 371 163,39       17,38% 15

BAIGEST, S.A 8 390 851 490,80         1,93% 2

Independent Finance Advisor SGOIC 14 009 166 570,30       23,23%

Finmanagement SGOIC, SA 97 004 004 311,82       22,36% 2

O Mercado de Valores Mobiliários Angolano 



4. Valor Líquido Global por tipologia de OIC em
Mil Milhões de Kwanzas

3. Valor Líquido Global em Mil Milhões de
Kwanzas

dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20

1,70 7,41
43,31

68,20 78,68

77,81

dez-15 nov-16 out-17 set-18 ago-19 jul-20 jun-21

FII FIM SIM
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80% dos contratos 

correspondem a 

Swaps Cambias e 

os restantes 20% a 

Forwards Cambiais

5. Valor Contratualizado em Mil Milhões de Kwanzas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 jul-21
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Mercados de Instrumentos Derivados | Volume Contratualizado



Módulo 6: O Programa de Privatizações (PROPRIV)



 Principais Objectivos e Sectores Alvo

 Procedimentos das Privatizações

 Programa de Privatizações

O Programa de Privatizações (PROPRIV)



Principais Objectivos

Promoção da estabilidade macroeconómica

Aumento da produtividade da economia nacional

Distribuição mais equitativa do rendimento nacional

195 Entidades / Activos

Empresas de referência nacional

•   Empresas participadas e activos da Sonangol

Unidades industriais da ZEE

Outras empresas e activos

4 Anos de Programa

•    80 entidades / activos a privatizar em 2019

•    90 entidades / activos a privatizar em 2020

•    20 entidades /  activos a privatizar em 2021

04 entidades / activos a privatizar em 2022

Aprovado por Decreto
Presidencial nº 250/19, de 5 de
Agosto

Principais Sectores Alvo

Telecomunicações Finanças

Transportes Produção Turismo

Recursos Minerais
e Petróleos

O Programa de Privatizações (PROPRIV)



Oferta Pública Inicial (OPI) - operação segundo a qual
a empresa a privatizar dispersará pelo público parte ou
a totalidade das suas acções, conforme os requisitos

previstos no Código de Valores Mobiliário;

Leilão em bolsa - oferta de lotes indivisíveis de acções,
também conhecido por Block trade;

Concurso Público - procedimento aberto em que
podem participar, mediante a apresentação de
propostas, todas as entidades interessadas que reúnem
os requisitos estabelecidos de forma genérica no
Caderno de Encargos ou nos Termos de Referência;

Concurso Limitado por Prévia Qualificação -
procedimento em que são convidados a apresentar
uma proposta apenas os candidatos qualificados na
sequência a avaliação da sua capacidade técnica e
financeira.

A escolha de um modelo de venda em block trade pode ser

necessária em três casos:

1. Quando a gestão da empresa a privatizar exija competências

técnicas específicas, sendo desejável que o novo controlador as

tenha;

2. Quando o horizonte temporal para efectivação da privatização

seja curto, o block trade pode ser uma opção mais célere

comparativamente ao IPO; ou ainda

3. Quando a empresa a privatizar seja pertença a um sector

estratégico, sendo necessário que o Estado conheça previamente

os futuros controladores da mesma no sentido de evitar a

participação de entidades não desejáveis. É o caso, por exemplo,

de empresas detentoras de segredos industriais que poderiam ser

utilizados por um concorrente internacional.

 Procedimentos de Privatização

O Programa de Privatizações (PROPRIV)



2020 2021 2022

Procedimento 
de Venda

Programa de Privatizações

2019

Oferta 
Pública 
Inicial

Concurso 
Públ ico

Leilão em 
Bolsa

SATEC

Concurso 
Limitado por 
Prévia 
Qualificação

113 Activos – Previsão da

Quota de Privatização mínima
para o ano de 2021

IGAPE= 67
Sonangol = 46

 Modalidades

• Alienação de 

Participações Sociais;

• Alienação de Activos;

• Aumento de Capital; e

• Cessação do Direito de

Exploração e Gestão.

O Programa de Privatizações (PROPRIV)
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Módulo 7: Abertura do Capital, Emissão e Colocação de Valores Mobiliários



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

MERCADOS 
DE BOLSA

MERCADO REGULAMENTADO EM 
ANGOLA

MERCADOS 
DE BALCÃO

A opção da entidade emitente pelo mercado de bolsa ou pelo mercado de

balcão constitui uma decisão estratégica da empresa, o que exige uma

avaliação criteriosa de vários aspectos, designadamente:

a. Definição da missão e objectivos da empresa

b. Definição/projecção dos investimentos (CAPEX)

c. Definição das necessidades de financiamento de médio e

longo prazo

d. Construção de um plano de captação de recursos

e. Avaliação dos factores que influenciam a escolha da fonte

de captação de recursos

f. Adequação da estratégia de financiamento aos factores

que concorrem para a escolha da fonte de captação de recursos

g. Análise dos requisitos para admissão de acções e

obrigações no Mercado de Bolsa e no Mercado de Balcão

Onde se realiza compra e

venda de instrumentos dentro

da bolsa de valores e que os

termos do contracto são

visíveis.

Onde se realiza compra e

venda de instrumentos fora da

bolsa, e que somente os

participantes conhecem os

termos do contrato.

Abertura do Capital, Emissão e Colocação de Valores Mobiliários



A Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários

Os Princípios da IOSCO para a Regulamentação dos Mercados de Valores Mobiliários estabelecem três grandes princípios para os

emitentes de valores mobiliários que dizem respeito:

 Divulgação de informações

• Deve haver uma divulgação completa, exacta e pontual dos resultados financeiros, dos riscos e de outras informações que sejam

relevantes para as decisões dos investidores

 Tratamento dos titulares de valores mobiliários;

• Os titulares de valores mobiliários de uma sociedade devem ser tratados de forma justa e equitativa.

 Normas contabilísticas e de informação financeira dos emitentes.

• As normas contabilísticas utilizadas pelos emitentes para elaborar as demonstrações financeiras

devem ser de qualidade elevada e internacionalmente aceitável.

Abertura do Capital, Emissão e Colocação de Valores Mobiliários



 Requisitos de Admissão à Cotação de Acções

Requisitos Mercado de Bolsa Mercado de Balcão Organizado

Intermediação Financeira Exigido
Não exigido

Registo do Prospecto Completo
Simplificado

Grau de Maturidade da Empresa Alto
Baixo

Capitalização Bolsista 

Kz. 500 000 000,00( valor mínimo), em caso de 
indeterminação ter volume mínimo de negócios do 
último exercício financeiro => Kz. 1000 milhões e 
EBIT => 20% do volume de negócios

Não definido

Montante mínimo para dispersão do capital Pelo menos 5% do capital social 
Não definido

Tempo de actividade Pelo menos 3 anos Não definido

Relatório e contas 3 últimos R&C e de gestão auditados Último exercício auditado

Estudo de viabilidade / Plano de negócios
Estudo de viabilidade nos termos do artigo 180º do 
CodVM Plano de negócios referente a 5 anos

Periodicidade na prestação de contas Trimestral Semestral

Divulgação do relatório de Governo Societário (Corporate
Governance) Obrigatório

Por definir

Abertura do Capital, Emissão e Colocação de Valores Mobiliários



A abertura do capital de uma sociedade anónima abre amplas perspectivas de crescimento via aumento dos investimentos, mas estabelece um novo

padrão de relacionamento com o mercado e com o público.

PRÓS

• Aumento no caixa no caso de uma emissão primária
e/ou liquidez para os sócios em uma colocação
secundária.

• Criação de uma moeda de troca na aquisição ou
incorporação de outra empresa.

• Aumento da visibilidade, possibilitando eventuais fusões,
aquisições ou incorporações.

• Diversificação das fontes de financiamento (inclusive
optimizando o perfil de dívida/Património)possibilitando
efectuar estratégias de crescimento.

• Possibilidade de remuneração diferenciada da equipa
através de opções de compra de acções da empresa, com
o objectivo de retenção.

CONTRAS

• Custos relevantes relacionados à abertura de capital e à
manutenção de Sociedade Aberta.

• Aumento nas despesas recorrentes e custos de
compliance.

• Necessidade de estabelecimento de uma estrutura de
Relações com Investidores.

• Necessidade de atendimento a normas específicas
relacionadas à divulgação de informações, inclusive
factos relevantes que possam afectar a precificação da
açção.

• Menos flexibilidade no processo decisório e pressão
por desempenho.

Abertura do Capital, Emissão e Colocação de Valores Mobiliários



Características de uma empresa com potencial de admissão

Empresas com alto potencial de crescimento.
Negócios maduros.

Empresas que pretendem expandir a sua 
actividade.

Empresas que pretendem aumentar a sua 
visibilidade e reconhecimento.

Abertura do Capital, Emissão e Colocação de Valores Mobiliários



A opção pela oferta pública de venda está associada ao interesse do accionista
da empresa, em alienar em mercado regulamentado a sua participação social

A opção pela oferta pública de subscrição está associada ao interesse em
promover o aumento de capital de modo a satisfazer as necessidades de
financiamento da própria empresa

a) Oferta Publica de Subscrição

b)   Oferta Pública de Venda

Abertura do Capital, Emissão e Colocação de Valores Mobiliários

São aquelas em que se procura distribuir valores mobiliários através da sua
colocação junto dos destinatários da oferta

1. Oferta Publica de Distribuição

São Ofertas Públicas de Valores Mobiliários

 A oferta dirigida, no todo ou em parte, a

destinatários indeterminados;

 A oferta dirigida a, pelo menos, 150 pessoas

que sejam investidores não institucionais, com

residência ou estabelecimento em Angola;

 A oferta que, no todo ou em parte, seja

precedida ou acompanhada de prospecção ou

recolha de intenções de investimentos junto de

destinatários indeterminados.

Artigo 154.º 
CódMV

São aquelas em que o oferente se propõe comprar valores mobiliários aos
destinatários da oferta.

2.  Oferta Publica de Aquisição



Processo que ocorre quando uma empresa vende algum tipo de valor mobiliário

para o público pela primeira vez, devendo a proposta de negócio ser efectuada

publicamente e dirigida, ao mesmo tempo, a todos os investidores a quem se

destina (mínimo 150 de acordo com a legislação angolana), precedida ou

acompanhada de prospecção ou recolha de intenções de investimento

Oferta Pública Inicial / Initial Public Offering (IPO)

Intermediação 
obrigatória

Registo e 
publicidade

Preparação do 
Prospecto

Lançamento e 
Execução

Recolha de 
Intenção de 

Investimentos

Processo que ocorre quando uma empresa oferece a disponibilidade dos

investidores de adquirirem novas acções após abertura do capital.

Oferta Pública de Capital de Sociedade Aberta/ 

Secondary Equity Offering (SEO)



A realização de qualquer oferta pública em mercado regulamentado está sujeita
ao registo prévio na CMC, nos termos do CodVM². Dentre a documentação
solicitada, destaca-se a figura do prospecto, documento que deverá ser aprovado
pela CMC antes da sua divulgação ao público.

2. Registo e publicidade na CMC

As ofertas públicas relativas a valores mobiliários em que seja exigível prospecto
devem ser realizadas com intervenção de agente de intermediação ¹ que será
responsável pela preparação dos prospectos e pela colocação dos títulos em
mercado regulamentado ( de bolsa).

1. Intermediação Obrigatória

¹ Considera-se agentes de intermediação, as instituições financeiras que estejam autorizadas a exercer um ou mais serviços e actividades de investimento em valores mobiliários e instrumentos
derivados em Angola e que se encontrem registadas junto da Comissão do Mercado de Capitais.
² Artigo 158.º e a alínea c) do n.º 3 do artigo 249.º, ambos do CodVM

Este documento tem como finalidade levar ao conhecimento do público, de forma
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita todas as informações relativas
ao emitente e à emissão, de modo a permitir a formação de juízos e decisões
fundadas de investimento por parte do público alvo.

3. Prospecto 

A recolha de intenções de investimento ou Bookbuilding é o processo
realizado pelos agentes de intermediação para a determinação do preço
a ser atribuído aquando da oferta de títulos.

5. Registo de intenção de 
investimentos

O emitente, com a assessoria do agente de intermediação, deverá
então anunciar o lançamento da oferta, descrevendo os elementos
necessários para a formação dos contractos.

4. Lançamento e Execução

Abertura do Capital, Emissão e Colocação de Valores Mobiliários



O QUE FAZER ANTES, DURANTE E DEPOIS ?

Fase II – Registo e Emissão da Oferta Pública

Registo e apresentação 
ao mercado

Colocação da 
oferta pública

• Intervenção dos agentes de 
intermediação financeira

• Preparação do draft do Prospecto
• Registo de emissão na CMC
• Roadshows
• Recolha de intenções de 

investimento

• Precificação e 
alocação das acções
aos subscritores

• Início das 
negociações na 
Bolsa de Valores 

• Realização da 
reunião da 
Assembleia Geral e 
nomeação do novo 
CA e CE

• Contratação de serviços 
especializados (consultoria, 
auditores, advogados, 
intermediários financeiros)

• Transformação para S.A
• Due diligence
• Implementação de melhorias a 

nível do relato financeiro e 
governação corporativa

• Reestruturação financeira 

Fase I – Preparação

• Mensuração 
preliminar do valor 
da empresa

• Determinação 
preliminar dos 
limites 
correspondentes ao 
valor da empresa

Preparação 
inicial

Identificação 
preliminar do 

valor da empresa

Existem um conjunto de etapas que devem ser percorridas durante e após o processo de decisão
sobre abertura de capital. Em geral, essas etapas não são completamente delimitadas e, em

muitos momentos, ocorrem paralelamente.

Abertura do Capital, Emissão e Colocação de Valores Mobiliários



Serviços de Advogacia

Consultoria

1

2

Auditoria

4 Avaliação da 
Empresa

Intermediação Financeira3 5

Due Deligence Legal

 Transformação da 
Sociedade

 Após deliberação em 
assembleia geral do 
processo de 
transformação (Art 295º 
LSC).

 Alteração do estatuto da 
sociedade.

Due Deligence Financeira

 Análise

 Levantamento de 
informações financeira da 
empresa.

 Riscos inerentes as 
operações financeiras (IPO).

 Saneamento Financeiro

 Restruturação (caso 
necessário).

 Preparação das 
demonstrações financeiras 
de acordo ao requisitos de 
mercado.

 Auditoria as 
demonstrações 
financeiras

 Emissão de 
Relatório de 
Auditoria.

 Emissão de carta 
de conforto

 Definição de Contrato

 Tomada Firme

 Assistência na colocação

 Preparação do Prospecto (Art
4º e 9º do Reg. 3/16 Estrutura e 
Conteúdo do Prospecto)

 Recolha de Intenções (Art 16º 

do Reg. 5/16 Ofertas Públicas VM)

 Realização de Roadshows

 Registo da Oferta

 Na CMC (Checklist de 
documentos a apresentar no 
acto do registo).

 Na BODIVA

 Precificação do 
valor da empresa

 Determinação do Preço 
Esperado das Acções.

 Estimação das 
Prespectivas de 
Crescimento e 
Cashfolws.
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Programa de 
Potenciação de 

Emitentes

Apoio aos Potenciais Emitentes

o Abordar um conjunto de empresas com alguma maturidade no

mercado e que apresentam capacidade na sua estrutura

organizacional para se financiarem via abertura de capital em Bolsa ou

emissão de obrigações;

o Estruturar por via de uma simulação, os custos associados ao processo

de emissão de acções e obrigações corporativas;

o Prestar esclarecimento sobre os instrumentos disponíveis e suas

características;

o Realização de workshops e seminários com as empresas;

Iniciativas no Âmbito do Desenvolvimento do Mercado



www.cmc.gv.ao institucional@cmc.gv.ao


