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NOTA DE IMPRENSA 

_______________________________________________________________________________ 

 

Comissão do Mercado de Capitais realiza Apresentação sobre a Autoavaliação 

Nacional de Risco 

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realizou, no dia 29 de Outubro, via videoconferência, 

um encontro com os membros dos Conselhos de Administração das entidades registadas na CMC, 

para efeitos de apresentação dos resultados da Autoavaliação Nacional de Risco conduzida pela 

CMC e reafirmação do compromisso da prevenção e combate do branqueamento de capitais, 

financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (BC/FT/PADM), a 

fim de salvaguardar a segurança e a integridade do MVM. 

 

Em virtude das obrigações impostas pela Lei 5/20, de 27 de Janeiro - Lei de Prevenção e Combate 

ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de 

Destruição em Massa, o encontro teve como objectivo principal, por um lado, consciencializar 

sobre a importância do cumprimento das regras de combate ao branqueamento de capitais e a 

sua eficácia e, por outro, apresentar o resultado do processo de avaliação desenvolvido pela CMC 

no ano de 2020. 

 

Durante as suas notas de abertura, a Presidente do Conselho de Administração da CMC, Dra. 

Maria Uini Baptista, frisou que, na qualidade de entidade competente pela supervisão e regulação 

do Mercado de Valores Mobiliários (MVM), a CMC está engajada na prevenção e combate ao 

branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição 

de massa, a fim de salvaguardar a segurança e a integridade do MVM.  

 

“Desde 2014, a CMC tem desenvolvido um conjunto de actividades com vista a aprimorar as 

ferramentas de prevenção de transacções susceptíveis de serem enquadradas ou ligadas ao 

branqueamento de capitais. Estas ferramentas passam pela criação e implementação de um 

conjunto de medidas no âmbito da supervisão e da regulação. No entanto, entendemos ser crucial 

a intensificação da literacia em matérias de combate ao branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo ao nível dos investidores e dos operadores do mercado aqui 

representados”, avançou a responsável.       

 

http://www.cmc.gv.ao/sites/main/pt/Lists/CMC%20%20PublicaesFicheiros/Attachments/1494/Lei%205.20%20Lei%20sobre%20a%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20e%20combate%20ao%20BCFTPADM.pdf
http://www.cmc.gv.ao/sites/main/pt/Lists/CMC%20%20PublicaesFicheiros/Attachments/1494/Lei%205.20%20Lei%20sobre%20a%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20e%20combate%20ao%20BCFTPADM.pdf
http://www.cmc.gv.ao/sites/main/pt/Lists/CMC%20%20PublicaesFicheiros/Attachments/1494/Lei%205.20%20Lei%20sobre%20a%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20e%20combate%20ao%20BCFTPADM.pdf
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“Como regulador de um segmento muito importante do sistema financeiro e da economia, é 

também nossa missão combater o processo e incumprimento da proveniência dos bens e 

rendimentos obtidos ilicitamente que se pretendem transformar em capitais utilizáveis legalmente 

no sistema financeiro e na economia. Trata-se de um trabalho árduo que requer a participação 

de todos e fundamentalmente dos operadores do mercado, e por isso é importante que todos 

estejam envolvidos na eliminação de práticas para o alcance de um sistema financeiro mais seguro, 

transparente e cada vez mais disponível e ao serviço da economia”, concluiu a PCA da CMC. 

 

A sessão foi ministrada pelo Dr. Divaldo Silva, Director do Departamento de Supervisão dos 

Organismos de Investimento Colectivo da CMC, que apresentou as vulnerabilidades reconhecidas 

pela CMC a nível do MVM, bem como a nota final identificada em termos de risco de 

branqueamento de capitais no MVM, e as oportunidades de melhorias identificadas, permitindo 

assim definir medidas de actuação e respectivas prioridades. 

 

Ao encerrar o evento, a Dra. Francisca de Brito, Directora da Unidade de Informação Financeira 

(UIF), frisou que “encontros naquele formato são de vital importância, pois permitem estabelecer 

um alinhamento maior entre as expectativas do regulador e os seus supervisionados, para além 

de garantir uma supervisão cada vez mais construtiva e próxima das entidades, com o fito de 

melhor aprimorar as ferramentas e técnicas relacionadas à prevenção ao BC/FT/PADM no MVM e 

aperfeiçoar os mecanismos de supervisão e fiscalização desenvolvidos”.  

 

Participaram no encontro os membros do Conselho de Administração da CMC, membros dos 

Conselhos de Administração e demais unidades de estrutura das entidades registadas na CMC, a 

Directora da UIF e representantes do Banco Nacional de Angola (BNA) e da Agência Angolana de 

Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).  

 

O evento enquadra-se no âmbito das acções que visam preparar o país para a avaliação do Grupo 

de Acção Financeira (GAFI) sobre o cumprimento das suas Recomendações, procedendo a uma 

análise aprofundada e abrangente do sistema instituído em cada país avaliado e destinado a 

combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras ameaças à 

integridade do sistema financeiro internacional. 
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