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 Com base no n.º 2 do artigo 440.º da Lei n.º 14/21, de 19 Maio - Do Regime Geral das Instituições Financeiras (LRGIF), a

Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e o Banco Nacional de Angola (BNA), publicaram, a 9 de Novembro de 2021, uma Nota

de Imprensa, informando que os serviços e actividades de investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados, deviam

ser transferidos, das Instituições Financeiras Bancárias (IFB) para as Sociedades Distribuidoras ou Corretoras de Valores

Mobiliários, até 31 de Dezembro de 2022.

 De modo a permitir que a transferência dos serviços e actividades de investimento das IFB para as SDVM/SCVM se efectue de

forma contínua e garanta o funcionamento regular do Mercado de Valores Mobiliários (MVM) e Instrumentos Derivados, o

Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro, aprovou o novo modelo de funcionamento do MVM.

1. Enquadramento



2. Proposta do Novo Modelo da Transição - CMC
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Transição
Fase 1 - Consolidação da Infra-

estrutura de Mercado:

Até 31 de Março de 2023 

Fase 2 - Transferência dos 
títulos das IFB para as 

SDVM/SCVM registadas

Fase 2.1 - Transferência dos 
TVM privados (acções e 

obrigações) custodiados nas 
IFB para as SDVM/SCVM

Fase 2.2 - Transferência dos 
TVM públicos custodiados nas 

IFB para as SDVM/SCVM

Pós Transição: 
Participação das IFB a 

título excepcional

Participação das IFB:
Mercado Primário;
Investimento por Não 
Residentes; e
Organismos de 
Investimento Colectivo

Até 30 de Junho de 2023

Até 31 de Dezembro de 2023

Até 2025 (2 anos)

Até 2025 (2 anos)



2. Proposta do Novo Modelo da Transição

Fase 1

Até 31 Março 2023 De 1 Abril a 30 Junho 2023 De 1 Julho a 31 Dezembro 2023

CRONOGRAMA

Parametrização da infra-

estrutura de mercado

•Criação de novos perfis;

• Testagem das permissões dos perfis e a sua colocação

em produção;

• Estruturação da liquidação dos negócios, eventos de

distribuição de rendimentos, assim como do

funcionamento do processo de criação de contas.

Alterações Legislativas 

BODIVA

• Regras

• Eg. 3/21: Da Compensação, Liquidação e Custódia 

Centralizada de Valores Mobiliários;

• Eg. 1/22: Do Mercado de Bolsa.

• Instruções

• Eg. 11/20: Do Manual de Utilizador de Membro de 

Liquidação;

• Eg. 12/20: Do Manual de Utilizador de Membro de 

Negociação.



Momento 1

Fase 2

Até 31 Março 2023 De 1 Abril a 30 Junho 2023 De 1 Julho a 31 Dezembro 2023

CRONOGRAMA

IFB

SDVM/SCVM

Transferência dos demais
VM Privados

Custódia e Negociação de Títulos 
Públicos e VM adquiridos em 

tomada firme

Proibição de estabelecimento
de novos contratos de
intermediação financeira, que
estejam fora do âmbito dos
permitidos para efeito das
ofertas públicas e os adquiridos
por não residentes cambiais

2. Proposta do Novo Modelo da Transição



IFB

SDVM/SCVM

Transferência
VM Públicos

Proibição de estabelecimento 
de novos contratos de 

intermediação financeira, que 
estejam fora do âmbito dos 
permitidos para efeito das 

ofertas públicas

Cativação dos VM Privados
Não transferidos

Momento 2

Fase 2

Até 31 Março 2023 De 1 Abril a 30 Junho 2023 De 1 Julho a 31 Dezembro 2023

CRONOGRAMA

2. Proposta do Novo Modelo da Transição



Emissão de TT

Mercado Primário

Portal do 
Investidor

Leilão

I Passo

II Passo

1. Adquire Títulos
2. Custódia/Negociação na IFB

3. Participação das IFB no MVM (Dívida Pública) 
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1. Adquire CC, 
através das 
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CC, através 
das IFB
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 Os players:

• IFB, tal como os investidores

institucionais, adquirem para

CP e para CC;

• SDVM adquirem para CP e

CC, através das IFB, mas não

efectuam a custódia;

• SCVM adquirem para CC,

através das IFB, mas não

efectuam a custódia;
1. Adquire/Custódia 

CP
2. Adquire/Custódia 

CC



No modelo pós transição, actuarão, no mercado primário, as SDVM e as SCVM para

a prestação de serviços e actividades de investimento em valores mobiliários, sendo

que as IFB exercerão estas actividades durante 2 anos após o período de transição.

O registo e o depósito de títulos e instrumentos

derivados (custódia) de investidores não residentes

cambiais, bem como os serviços relacionados com a

sua guarda, como a gestão de tesouraria ou de

garantias.

A assistência em ofertas públicas relativas a valores

mobiliários.

A consultoria sobre a estrutura de capital, a

estratégia industrial e questões conexas, bem como

sobre a fusão e a aquisição de empresas.

A tomada firme e a colocação com ou sem garantia 

em oferta pública de distribuição.

SDVM/IFB

SCVM

3. Participação das IFB no MVM (Oferta Pública)



SDVM

SCVM

1. Negoceia CP
2. Negoceia CC
3. Custódia

1. Negoceia CC
2. Custódia

Investidores
IFB 1. Liquidação

2. Câmara de 
compensação

3. Contraparte central
4. Entidades depositárias
5. Custódia INRC

• As SDVM e SCVM poderão desenvolver os

serviços relacionados com a negociação e

custódia;

• As IFB apenas poderão actuar no mercado

Secundário por intermédio das SCVM e

das SDVM, excepto para venda de VM

adquiridos mediante a tomada firme;

• As IFB prestarão serviço de liquidação,

custódia dos títulos dos INRC, etc

3. Participação das IFB no MVM (Bolsa e Balcão)



Gestão de OIC

Distribuição de 
OIC

Depositário de OIC

SCVM/SGOIC

Gestão, Distribuição e Depósito de UP

SDVM/IFB

• O modelo de gestão mantém-se: SGOIC

e SCVM;

• A função de depositário de UP, manter-

se-á nas IFB, até ao ajuste do RJOIC, que

permitirá a participação também de

SDVM;

• As IFB efectuarão a distribuição de OIC.

3. Participação das IFB no OIC



4. Riscos Associados ao Novo Modelo

•Perda de confiança e diminuição do grau de atractividade do mercado;

•Potencial Resistência de Transição dos Títulos para as SDVM/SCVM;

•Número reduzido de entidades registadas;

•Entrave para a atracção de Investidores não residentes;

•Impossibilidade de realização de negócios em mercado regulamentado;

BODIVA e Mercado 

•Capacidade de captação de fundos necessários para a Política Fiscal do Estado;

•Inexistência de operações de fomento do mercado (Market Makers);

UGD



4. Riscos Associados ao Novo Modelo

•Realizar reuniões periódicas com a UGD e a BODIVA;

•Interagir com a BODIVA no sentido de garantir a parametrização dos sistemas e registo da

regulamentação necessária;

•Promover o surgimento de novas SDVM/SCVM, manter a comunicação tempestiva ao mercado,

atestar a qualidade das entidades registadas e a garantia da conformidade legal das mesmas;

•Cativar os títulos na CEVAMA, para os clientes incumpridores;

•Habilitar as IFB que venham a prestar os serviços no MVM;

•Sancionar as IFB que não cumpram com a transferências das carteiras de TVM, sem causa

fundamentada.

Acções de Mitigação dos Riscos
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