
Discurso de Abertura do IIº Painel do Ciclo de Webinars MG Advogados - PCA 

da CMC 

14 de Outubro de 2021 

Boa tarde Digníssimo Dr. Manuel Gonçalves, 

Agradeço ao convite que nos foi formulado. 

Boa tarde 

Ilustres Oradores e Convidados; 

Minhas Senhoras e meus Senhores,   

Começo por dirigir à MG Advogados, as minhas felicitações pela realização do IIº 

Ciclo de Webinars sob o lema “O Sistema Financeiro e as Empresas”, que reflecte, 

acima de tudo, a abertura e preocupação dos profissionais do sector jurídico no 

crescimento e desenvolvimento do país. 

Como autoridade competente pela supervisão e regulação do mercado de valores 

mobiliários, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) está envolvida em muitas 

funções dentro de seu escopo de ação: regular, supervisionar, fiscalizar e promover 

o desenvolvimento do mercado de capitais. Somos actores fundamentais no 

estabelecimento da visão e da direção estratégica dos mercados e, como tal, 

assumimos um papel de guardião do mercado operado por operadores e 

investidores protegidos. 

Também percorremos um novo caminho em direção ao desenvolvimento, 

credibilidade e inovação do mercado de Capitais, que hoje, afigura-se como 

alternativa para as empresas na obtenção de financiamento de médio e longo 

prazo, introduzindo no país uma nova realidade e uma nova maneira de fazer 

negócios, estimulando a criatividade de todas as partes interessadas e fomentando 
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uma cultura de transparência, governance, boas práticas de relato financeiro e 

sustentabilidade. 

Os números do mercado de capitais hoje, ilustram a tendência crescente que se 

vai observando nos últimos anos, sendo que nos primeiros 8 (oito) do corrente 

ano a BODIVA apresentou um volume de negociação que totalizou os 695,56 mil 

milhões de kwanzas, a indústria dos Fundos de investimento geria activos na 

ordem dos 452,19 mil milhões de kwanzas e a indústria dos Instrumentos 

Derivados celebrou contratos na ordem dos 2,43 bilhões de kwanzas no período 

de Janeiro a Agosto de 2021. 

Os números apresentados e as 111 entidades registadas na CMC até o momento, 

veem confirmar o potencial e a credibilidade existente no mercado, bem como, 

sublinhar o compromisso deste sector no contributo para o desenvolvimento da 

economia nacional.  

Não podemos falar de novos caminhos sem abordar o impacto da inovação 

tecnológica e das questões ligadas a sustentabilidade na informação das 

empresas. O ambiente de mudanças que vivemos hoje, as novas tecnologias de 

informação subjacentes a informação financeira, bem como, a inclusão de deveres 

de reporte e actuação na dimensão da sustentabilidade, desafiam modelos 

tradicionais de supervisão e regulação existentes. 

Sabemos que os desafios são imensos, contudo é importante que estejamos todos 

envolvidos no processo de desenvolvimento do sistema financeiro para que este 

esteja cada vez mais disponível ao serviço da economia. 

Deste modo, a CMC tem procurado criar condições para que os emitentes, 

investidores, agentes de intermediação, consultores jurídicos, entre outros players, 

tenham acesso a informação correcta e em tempo oportuno, mostrando-se com 

isso necessária a adopção de medidas de natureza regulatória, que passam, por 

um lado, pela flexibilização da regulamentação , com o objectivo de facilitar o 

acesso dos players à  fontes alternativas de financiamento e investimento e por 



outro lado, ao acompanhamento dos desenvolvimentos das FINTECHs e os seus 

efeitos nos mercados de produtos e serviços financeiros com vista a garantir à 

protecção dos investidores. A inovação, desenvolvimento e a sofisticação dos 

mercados trazem por si só desafios adicionais e com algum nível de complexidade 

e, oferecendo assim riscos adicionais aos investidores. Os investidores estão no 

centro de todas as atividades da CMC e serão protegidos através de um ambiente 

regulatório seguro pela imposição de altos níveis de governação e conformidade 

e garantindo que os investidores tenham todas as informações necessárias para 

que possam tomar decisões bem informados e de forma bastante abrangente. 

 

Os reguladores são, muitas vezes indicados como está um passo atrás em relação 

à inovação e às novas iniciativas de mercado. Na verdade, os reguladores precisam 

de tempo para digerir algumas das tendências mais recentes do mercado e adotar 

uma posição firme em relação a elas. Um dos exemplos é o desenvolvimento 

mundial dos criptoactivos que apresentam uma incrível aderência em todo o 

mundo e ainda assim os reguladores hesitam em permitir que estes instrumentos 

operem em um ambiente regulamentado. Essa abordagem conservadora fornece 

continuidade, estabilidade e um ambiente seguro para todos os participantes do 

mercado. A dinâmica do mercado certamente traz novas oportunidades e novos 

riscos que precisam ser avaliados, testados, mitigados e aceites ou não. 

Temos inúmeros exemplos em todo mundo e em todo setor financeiro em que a 

necessidade constante de mostrar alto desempenho e inovação causou grandes 

perturbações nos mercados e a falta de confiança por parte dos investidores. 

Minhas senhoras e meus senhores 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para recordar também a relevância da 

função da consultoria jurídica para o funcionamento dos mercados e do sistema 

financeiro. 



A nível dos mercados financeiros e em particular do mercado de capitais, o 

processo de admissão à negociação nos mercados regulamentados, envolve 

diversos agentes externos à empresa, entre eles o consultor jurídico. 

A consultoria especializada prestada por estes players é de grande importância, 

não só para assessorar na preparação adequada de um processo de admissão à 

negociação, mas também na obtenção do pleno entendimento do processo de 

Due Diligence jurídica, e as suas etapas e implicações. 

 

Em jeito de conclusão, importa referir que a discussão sobre matérias ligadas ao 

sistema financeiro e actuação das empresas não se esgotam neste ciclo de 

Webinars, porém, iniciativas como estas são importantes para reflexão e 

intercâmbio de experiências entre os participantes do sistema financeiro, pois, só 

com uma actuação conjugada e empenhada de todos os intervenientes, será 

alcançado o objectivo de desenvolvimento e crescimento económico do país.  

 

Declaro aberto o segundo painel do ciclo de Webinars da MG Advogados. 

Muito obrigada. 

Estamos juntos! 

 

 


