
COMISSÃO
DO MERCADO
DE CAPITAIS

REPÚBLICA DE ANGOLA

PLANO
ESTRATÉGICO

2023
2027



JUNTOS A FORTALECER O MERCADO DE CAPITAIS



3

ÍNDICE

SIGLAS E ACRÓNIMOS   5

NOTA DA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CMC    7

SUMÁRIO EXECUTIVO   13

A COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS   22

ORGÂNICA E ESTRUTURA INTERNA DA CMC   26

1. ENQUADRAMENTO MACROECONOMICO   38

1.1 ECONOMIA INTERNACIONAL  39

1.2 ECONOMIA NACIONAL  43

2. MERCADO DE CAPITAIS ANGOLANO E PERSPECTIVAS   49

2.1 MERCADO DE CAPITAIS ANGOLANO   50

2.1.1 Mercados BODIVA   50

2.1.2 Mercado dos Organismos de Investimento Colectivo   53

2.1.3 Mercado de Instrumentos Derivados   54

2.1.4 Supervisão e Actividade Sancionatória   56

2.2 PERSPECTIVAS   58

3. DIRECÇÃO ESTRATÉGICA   63

3.1 RESULTADOS ALCANÇADOS COM O PLANO ESTRATÉGICO 2017-2022   64

3.2 ANÁLISE SWOT   67

3.3 DESAFIOS ACTUAIS DO MERCADO DE CAPITAIS   68

4. PLANO ESTRATÉGICO DA CMC PARA O PERÍODO 2023-2027   71

4.1 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS   72

4.2 ALGUNS RESULTADOS ESTRATÉGICOS A ALCANÇAR NO PERÍODO 2023-2027   79

5. CONTROLO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO   80

5.1 CONTROLO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO    81

5.2 ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS COM IMPACTO NA MATERIALIZAÇÃO    

 DOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS     82



4

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura n.º 1 – DESEMPENHO E PERSPECTIVAS DA ECONOMIA MUNDIAL   42

Figura n.º 2 – PREÇO DO BRENT/BARRIL   44

Figura n.º 3 – YIELDS ANGOLANAS   45

Figura n.º 4 – PIB NACIONAL, EVOLUÇÃO TRIMESTRE POR TRIMESTRE   46

Figura n.º 5 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO KZ/USD E DAS RIL   47

Figura n.º 6 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE INFLAÇÃO   48

Figura n.º 7 – TAXA BÁSICA DE JUROS   49

Figura n.º 8 – EMISSÃO E RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA (em mil milhões)   50

Figura n.º 9 – PARTICIPAÇÃO POR TIPOLOGIA DE INVESTIDORES   53

Figura n.º 10 – VOLUME DE NEGOCIAÇÃO NA BODIVA (em mil milhões)   53

Figura n.º 11 – PARTICIPAÇÃO POR TIPOLOGIA DE INSTRUMENTOS   54

Figura n.º 12 – CONTAS CEVAMA   55

Figura n.º 13 – EVOLUÇÃO DO VLG DOS OIC (em mil milhões)   56

Figura n.º 14 – EVOLUÇÃO DO MERCADO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS   57

Figura n.º 15 – ENTIDADES REGISTADAS   58

Figura n.º 16 – SANÇÕES APLICADAS   59



5

SIGLAS E ACRÓNIMOS

AGT  Administração Geral Tributária 

AE  Auditor Externo
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BNA  Banco Nacional de Angola

BODIVA  Bolsa de Dívida e Valores de Angola – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentos S.A. 

BT  Bilhete do Tesouro

CA  Conselho de Administração

CEVAMA® Central de Valores Mobiliários de Angola

CISNA  Committee of Insurance, Securities and Non-Banking Financial Authorities

CSSF  Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro

ESG  Environmental, Social and Governance

FMI  Fundo Monetário Internacional

IFB  Instituições Financeiras Bancárias

IFNB  Instituições Financeiras Não Bancárias

IOSCO  International Organization of Securities Commissions

ISO  International Organization for Standardization

LRGIF  Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras

MBA  Mercado de Bolsa de Acções

ODS  Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

OIC  Organismo de Investimento Colectivo

OT  Obrigação do Tesouro

OT-NR  Obrigação do Tesouro Não Reajustável

OT-TX  Obrigação do Tesouro Indexada à taxa de câmbio

PAI  Perito Avaliador de Imóveis

PE  Plano Estratégico

PIB  Produto Interno Bruto

PIP  Programa de Investimento Público

PME  Pequena e Média Empresa

PPP  Parceria Público Privada

PCBC/FT/PADM   Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do  

    Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa

REPO  Recompra de Títulos do Tesouro

RIL  Reservas Internacionais Líquidas

SADC  Southern African Development Community

SBR  Supervisão Baseada no Risco

SCVM  Sociedade Corretora de Valores Mobiliários

SDVM  Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários

SEP  Sector Empresarial Público

TQM  Total Quality Management

U.E.  Unidade de Estrutura

UP  Unidade de Participação

VLG  Valor Líquido Global

WEO  World Economic Outlook



Vanessa Simões
Presidente da CMC
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CINCO ANOS PARA CONSOLIDAR E CRESCER

O Plano Estratégico para o período 2023-2027 apresenta as principais linhas que 

irão nortear as nossas escolhas, decisões e acções nos próximos cinco anos. Tem 

por base os diagnósticos, interno e externo, desenvolvidos pela CMC, com especial 

consideração dos impactos da pandemia e da crise mundial, assim como do actual 

estágio de desenvolvimento do mercado de capitais angolano.

Deste modo, o Plano contempla a transformação do mercado de capitais, em função 

da transferência dos serviços e actividades de investimento das Instituições 

Financeiras Bancárias para as Sociedades Distribuidoras e Corretoras de Valores 

Mobiliários, bem como as exigências, cada vez mais reforçadas, em matéria de 

prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e 

proliferação de armas de destruição em massa.

Considera, ainda, outros aspectos, como o acompanhamento das novas tecno-

logias e da transformação digital, questões sociais, ambientais e de governação 

corporativa das empresas, que estão reflectidos neste Plano Estratégico com 

grande destaque.

NOTA DA
PRESIDENTE
 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CMC
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O foco passa por olhar para os quatro pilares que entendemos serem fundamentais para 

a edificação e fomento do mercado de capitais, nomeadamente: Promoção, Supervisão 

e Regulação, Cooperação e Relações Internacionais e, por fim, Organização Interna. 

Em cada um destes pilares, pretendemos alcançar resultados que irão concorrer para 

a materialização da visão que foi definida, pautada por um maior dinamismo, agilidade, 

celeridade, transparência e digna da confiança dos seus participantes.

Os próximos cinco anos serão, assim, de consolidação dos segmentos de mercado 

já activos e de criação de bases para a activação de novos segmentos. Entendemos 

que, para se alcançar este desiderato, é fundamental contribuir para a elevação 

dos níveis de literacia financeira, dinamizar o segmento ESG, promover o surgimento 

de mais produtos e aprimorar a eficiência dos mecanismos e modelos de licenciamento, 

supervisão e vigilância dos mercados regulamentados e sistemas. Em paralelo, 

promover os necessários ajustamentos do quadro regulatório às necessidades e 

dimensão do nosso mercado, sem descurar a observância das melhores práticas 

internacionalmente aceites.

Pretendemos garantir, também, uma cooperação mais dinâmica, com a participação 

activa da CMC junto das principais organizações nacionais e internacionais, susten-

tada por uma forte organização interna com foco na capacitação, comprometimento, 

motivação e valorização dos nossos colaboradores. 
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A estratégia aqui desenhada dá continuidade ao que foi estabelecido no Plano 

Estratégico 2017-2022, o qual prosseguiu uma importante agenda de criação de 

bases para o surgimento e dinamização de sectores do mercado até então inactivos.

O Plano que findou serviu, igualmente, para impulsionar a modernização interna das 

infraestruturas tecnológicas, o reforço dos mecanismos de supervisão dos sistemas, 

a criação de um ambiente regulatório robusto, assim como a criação de programas 

com impacto no aumento dos níveis de literacia financeira, valorização da comuni-

cação, reforço da marca “CMC” e maior interacção com todas as partes interessadas.

Entre 2017 e 2022, a CMC tornou-se membro ordinário da IOSCO, registou a primeira 

emissão de títulos de dívida privada e, ainda, aprovou o primeiro prospecto para uma 

oferta pública inicial. São marcos que nos tornam cada vez mais conscientes da im-

portância do mercado de capitais no apoio da diversificação da economia.

Nesta senda, na Estratégia 2023-2027 estão identificados objectivos concretos 

para a dinamização do sector e para configurar este mercado como um canal 

importante no financiamento da economia nacional.

Deste modo, contamos com o envolvimento coordenado e a influência de partes 

interessadas relevantes, para criar uma experiência que seja atractiva e rele-

vante para investidores e emitentes e para promover uma conduta sólida, com 

ênfase na protecção do investidor e na prevenção do risco sistémico.
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Estou confiante de que, não obstante os desafios, este Conselho de Administração, 

nomeado pelo Despacho Presidencial n.º 233/22, de 28 de Setembro, tudo fará para 

direccionar o sector para a consolidação e criação de bases firmes e robustas, 

visando a transformação do mercado de capitais angolano num centro financeiro 

internacional competitivo e importante para a nossa região em África, sob o lema  

“Juntos a Fortalecer o Mercado de Capitais”.

Para os objectivos que traçámos, importa aqui referir que a CMC conta com um corpo 

técnico especializado e competente, o que reforça as valências organizacionais 

para a materialização deste Plano Estratégico, mantendo-nos no trilho da “Escola de 

Referência”. 

Impõe-se, por isso, o agradecimento especial a todos os colaboradores da 

CMC pela forma afincada como se têm dedicado e empenhado em alcançar os 

objectivos preconizados.

Estendo, adicionalmente, os agradecimentos aos players de mercado, que têm 

contribuído continuamente para a edificação do mercado de capitais.

Da nossa parte, continuaremos a cooperar para o contínuo crescimento deste 

mercado e estamos abertos à necessária e estreita colaboração com todos os 

players, factor que consideramos fundamental para o sucesso da materialização 

da nossa estratégia.
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Termino estas notas com a recomendação, a todas as partes interessadas, de 

consulta e leitura do Plano Estratégico da CMC para o quinquénio 2023-2027, 

abrindo espaço para o diálogo, onde estamos “Juntos a fortalecer o mercado de 

capitais”. 

Este é o nosso lema e compromisso para o futuro. 

Vanessa Simões
Presidente da CMC



SUMÁRIO
EXECUTIVO
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Plano Estratégico 2023-2027 (doravante PE 23-27) constitui o terceiro na história da 

CMC, sendo precedido pelo Plano Estratégico 2017-2022 (PE 17-22).

A sua implementação será efectivada numa fase em que a envolvente internacional 

tem trazido grandes desafios socioeconómicos associados à pandemia de COVID-19 e 

à situação geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia, traduzindo-se em incertezas sobre 

a evolução das economias do mundo e com impactos negativos que já se ressentem 

nos níveis elevados de inflação, taxas de juro e na escassez de matérias-primas e 

alimentos.

No que diz respeito à economia nacional, os impactos não foram diferentes, em 

particular os da pandemia, evidenciados pela redução da actividade económica em 

2020, situação invertida no ano seguinte, com a economia a apresentar uma ligeira 

recuperação, com um crescimento de 0,7%. 

Não obstante o impacto verificado na economia nacional, no mercado de capitais 

observou-se uma tendência de crescimento da actividade nos diferentes segmentos,

o que demonstra a manutenção dos níveis de confiança dos investidores e restantes 

participantes neste sector.
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É fundamental referir que os ganhos até ao momento alcançados são resultado do 

alinhamento dos Planos Estratégicos anteriores com as Políticas do Executivo, que foram 

de grande suporte na dinamização do segmento de dívida pública e no surgimento do 

segmento de acções.

Deste modo, o PE 23–27 prevê iniciativas para apoio aos Políticas, Programas e Planos 

do Executivo, cujo destaque recai no Programa de Privatizações, denominado PROPRIV,

e no Plano Operacional de Estruturação de Parcerias Público-Privadas (PPP), além de 

outros Programas voltados para o aumento do empreendedorismo, as questões de 

ESG e a criação de emprego.

O PROPRIV, apresenta como principais objectivos a promoção de condições mais 

favoráveis ao investimento privado e a aquisição de know-how e competências específicas 

para a reestruturação e redimensionamento do Sector Empresarial Público (SEP), e o 

Plano Operacional de Estruturação de PPT visa dinamizar o desenvolvimento de grandes 

projectos e infraestruturas por via da implementação dos 41 projectos de investimento 

inscritos no Programa de Investimento Público (PIP). 

O entrosamento do PROPRIV e do Plano Operacional de Estruturação de PPP com o 

mercado de capitais é fundamental, na medida em que este pode apoiar o aumento 

da transparência dos processos de privatizações, na abertura aos empreendedores a 

uma fonte diversificada e mais alargada de financiamento, incentivando melhorias ao 

nível das práticas de governação corporativa, controlo interno e relato financeiro.
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Do mesmo modo, o mercado pode apoiar o Executivo na consecução dos compro-

missos assumidos quanto à sustentabilidade, por via da introdução de normas adequadas 

a esse propósito e do incentivo e direccionamento de investimento para as empresas 

que observem tais aspectos.

Olhando agora para os diferentes segmentos do mercado em funcionamento, 

nomeadamente acções, obrigações, fundos de investimento e instrumentos 

derivados, importa destacar as tendências crescentes apresentadas nos últimos 

anos que motivaram a elaboração da actual estratégia, com vista à dinamização 

e consolidação, numa óptica de diálogo, inovação, simplificação e agilidade.

Estas tendências acarretam desafios, tanto do ponto de vista externo como interno, de 

que se destaca a necessidade de modernizar o nosso modelo de governo das sociedades, 

tornando-o, desde logo, mais descentralizado, ágil, célere e eficaz na interacção com 

o mercado, por via de uma maior automatização dos nossos sistemas e processos 

internos. 

Como é natural, para a percepção dos desafios, oportunidades e ameaças para os 

próximos cinco anos, a elaboração do PE 23-27 obteve contributos dos intervenientes 

do mercado, numa abordagem inclusiva e abrangente.

Nesta decorrência, foi desenhado tendo como base os avanços significativos do 

mercado ao longo dos últimos anos, entre os quais se considera importante partilhar 

os seguintes marcos alcançados com a execução do PE 17–22:
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2017

• Admissão da CMC como membro ordinário da IOSCO.

2018

• Participação da CMC na primeira edição da semana mundial do investidor, com 

destaque para a educação financeira e a protecção dos investidores.

• Aprovação do primeiro prospecto de emissão de obrigações privadas em Bolsa.

• Arranque do segmento de mercado de obrigações privadas.

2019

• Integração da CMC no Comité de Investidores a Retalho (C8) da IOSCO.

• Publicação do Aviso n.º 15/19 do BNA, que define os procedimentos para a 

realização de investimentos para não residentes cambiais para operações de 

capitais e de rendimentos associados.

2020

• Designação da CMC, pela primeira vez, como coordenadora da semana mundial 

do investidor da IOSCO, para África.

• Publicação do Guia de investimento do mercado de valores mobiliários angola-

no para investidores não residentes cambiais.

2021

• Aprovação do primeiro prospecto de leilão em Bolsa.

• Participação do primeiro investidor não residente cambial no mercado de 

capitais angolano.

• Representação da CMC na direcção do CISNA – SADC.

• Disponibilização da versão inglesa do Código dos Valores Mobiliários.

• Publicação da Lei n.º 14/21 que aprova o Regime Geral das Instituições Finan-

ceiras.
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2022

• Aprovação do primeiro prospecto para uma oferta pública inicial (IPO) que per-

mitiu o arranque do segmento de mercado de acções, pela BODIVA.

• Arranque do segmento de mercado de recompra de títulos do tesouro (REPO), 

pela BODIVA.

• Revisão da regulação da CMC para permitir o lançamento do segmento de 

mercado destinado às PME.

• Publicação do novo modelo de funcionamento do mercado de capitais.

• Registo da primeira sociedade distribuidora de valores mobiliários.

• Publicação da Lei n.º 8/22, que aprova o Código dos Benefícios Fiscais.

• Publicação do Decreto Presidencial n.º 209/22, de 23 de Julho, Regime Jurídico das 

Taxas aplicáveis ao Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados.

O PE 17-22 pretendia, essencialmente, dar continuidade ao trabalho que teve início 

com o Plano Estratégico anterior, tendo em vista o aprimoramento dos segmentos, 

instrumentos e mecanismos existentes até à altura.

Para a sua monitorização, foi adoptada uma metodologia de acompanhamento que permitiu 

observar, de forma tempestiva e analítica, os desvios entre as acções programadas 

e as realizadas, mitigando-se, desta forma, eventuais riscos de incumprimento dos 

prazos estabelecidos.

Deste modo, não obstante o grau de execução alcançado, foram identificadas algumas 

lições para o PE 23-27, nomeadamente:

• Necessidade de uma abordagem mais assertiva na definição dos requisitos 

técnicos para o sistema informático de supervisão e fiscalização, em função 

das necessidades do negócio, dos recursos financeiros disponíveis e da espe-

cialização dos provedores de serviço; 
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• Maior assertividade na definição dos seus objectivos estratégicos e antecipação 

sobre o apetite do mercado a novos produtos e segmentos. 

• Necessidade de uma melhor definição das prioridades das políticas de edu-

cação financeira, devendo ser mais focadas para um target com maior capaci-

dade de fomentar o mercado;

• Necessidade de reavaliar o quadro legal e regulamentar do mercado no sentido 

do eventual ajustamento ao estágio de desenvolvimento do mercado angolano;

• Necessidade de intensificar o diálogo e cooperação com os diferentes stake-

holders, especialmente aqueles cujas actividades possuem um papel decisor 

na melhoria das práticas e condições de funcionamento do mercado de capitais.

Para o quinquénio 23-27, a CMC pretende focar-se em 4 pilares de actuação, que serão 

suportados por novas acções, incorporadas nos objectivos estratégicos, bem como pelas 

acções não concluídas no plano anterior, no sentido de garantir a sua continuidade.

No primeiro pilar, da Promoção do mercado, pretende-se focar no alcance de níveis elevados de 

literacia financeira por parte dos participantes do mercado, maior inclusão financeira do 

género, incentivar a criação de novos produtos e serviços, e implementar uma estratégia 

de comunicação de maior proximidade entre a CMC e o mercado.

Ainda no pilar da Promoção, em alinhamento com os 17 Objectivos de Desenvolvimen-

to Sustentável (ODS), da Agenda 2030 das Nações Unidas, pretende-se dar visibilidade 

às questões ESG, especificamente, a promoção de emissão de instrumentos 

sustentáveis, a definição de regras de prestação de informação sobre produtos 

sustentáveis, a criação de um código ESG para o sistema financeiro e, promover um 

conjunto de acções com enfoque no empoderamento da mulher no mercado de capitais.

No segundo pilar, relativamente à Supervisão, é pretensão da CMC reforçar a 

automatização dos processos e aumentar a eficiência dos mecanismos e modelos de 

licenciamento, supervisão e vigilância dos mercados e sistemas, prestando atenção 
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às matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento 

do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (PCBC/FT/PADM). 

Já no que diz respeito à Regulação, pretende-se promover um quadro regulatório mais 

bem ajustado ao estágio de desenvolvimento do mercado e alinhado às melhores 

práticas internacionalmente aceites, conferindo a legítima confiança e a protecção 

dos investidores.

No terceiro pilar, da Cooperação e Relações Internacionais, o foco incide em elevar 

o grau de reconhecimento e de excelência da CMC, do ponto de vista nacional e 

internacional, com o fortalecimento da actuação nas principais organizações e na 

interacção com os parceiros e as congéneres.

Ainda neste pilar, vê-se o Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro (CSSF) 

como um órgão impulsionador da estratégia de cooperação do mercado de capitais, 

integrado no sistema financeiro como um todo.

Por último, no quarto pilar, da Organização Interna, destaca-se a capacitação, 

o comprometimento e um maior reconhecimento dos colaboradores da CMC, 

observando os princípios da meritocracia. 

Neste pilar, será privilegiada a melhoria das políticas internas visando alcançar níveis 

mais elevados de motivação, valorização e de retenção do quadro de pessoal.

Também se pretende dar continuidade ao processo de aprimoramento da natureza 

das despesas e à implementação de um sistema de gestão da qualidade, alinhando o 

relato financeiro às normas internacionais aplicadas ao Sector Público e às melhores 

práticas de gestão.
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Adicionalmente, prevê-se a adopção de sistemas tecnológicos ainda mais robustos, 

com vista a reforçar o automatismo dos processos e procedimentos e a segurança da 

informação, conciliados com a melhoria do ambiente de controlo interno. 

Assume-se, por último, a necessidade de actuação da CMC em aspectos de responsabili-

dade social e ambiental, tornando-a numa instituição influente nestes domínios, com 

impacto na comunidade.

Desta forma, com a materialização dos compromissos assumidos, acredita-se que 

estarão criadas as condições para a consolidação de um mercado de capitais cada 

vez mais robusto, confiante e transparente. 

Uma vez concretizado este Plano, pretende-se que o mercado de capitais seja 

reconhecido como um mecanismo complementar, por excelência, de financiamento 

à economia, e de apoio ao Executivo na prossecução dos seus objectivos, 

designadamente o desenvolvimento do sector financeiro, o aumento dos níveis de 

poupança e investimento e a geração de emprego.



MISSÃO
VISÃO

VALORES
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A COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

A CMC é uma pessoa colectiva de direito público, com património próprio e autonomia 

administrativa e financeira, criada pelo Decreto n.º 9/05, de 18 de Março de 2005. 

Está sujeita à superintendência do Presidente da República e à tutela do Ministério 

das Finanças, nos termos do disposto no seu Estatuto Orgânico, aprovado pelo 

Decreto Presidencial n.º 54/13, de 06 de Junho.

Em Fevereiro de 2012, tomou posse o primeiro Conselho de Administração (CA) nomeado 

pelo Decreto Presidencial n.º 23/12, de 30 de Janeiro, liderado por Augusto Archer 

de Sousa Mangueira, com a incumbência de dotar o País de um mercado de capitais 

que sirva de alternativa para os investidores, rumo ao desenvolvimento económico. 

Este CA elaborou o primeiro plano estratégico (PE 12-17), tendo concretizado grandes 

marcos para o estabelecimento das bases que viriam a permitir o mercado de capitais 

desenvolver-se nos períodos subsequentes.

Em Setembro de 2016 foi nomeado um novo CA, por via do Decreto Presidencial n.º 

207/16 de 29 de Setembro, liderado por Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa, 

com vista a dar seguimento ao cumprimento da missão da CMC, enquanto entidade 

reguladora, supervisora, fiscalizadora e promotora do mercado de capitais. Este CA 

foi responsável pela elaboração do segundo plano estratégico (PE 17-22), cuja con-

tinuidade da sua execução foi assegurada pelo CA, presidido por Mário Edison Gourgel 

Gavião, nomeado por via do Decreto Presidencial n.º 262/17, de 30 de Outubro, e Maria 

da Conceição Uini Baptista, nomeada via Decreto Presidencial n.º 110/20, de 5 de Agosto.
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O presente Plano Estratégico, sob responsabilidade do actual CA, nomeado via Decreto 

Presidencial n.º 233/22, de 28 Setembro, liderado por Andreia Vanessa Sousa Simões, 

traduz a visão, estratégia e linha de orientação, nacional e internacional, que reforça e 

consolida as atribuições da CMC dentro do sistema financeiro.

A CMC, na prossecução dos seus objectivos, é norteada por uma Missão e por uma 

Visão, que orientam a determinação dos seus objectivos e estratégias e reflectem a 

sua ambição.

Para alcançarmos a nossa Missão e a nossa Visão, afirmamos os nossos Valores, 

que dão personalidade à CMC e representam as suas prioridades:

MISSÃO

Promover, regular supervisionar e fiscalizar o mercado de capitais de forma a 

assegurar a sua integridade, eficiência, inovação e desenvolvimento sustentado, 

pautado pelo equilíbrio entre a protecção do investidor e a sua legítima confiança 

com a iniciativa dos seus participantes, assente na prevenção do risco sistémico.

VISÃO

• Garantir a existência de um mercado de capitais transparente, dinâmico, 

eficiente e digno da confiança dos agentes económicos; e

• Posicionar a CMC como organismo de supervisão dotado de competência e 

credibilidade.
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RIGOR

EXCELÊNCIA INTEGRIDADE

TRANSPARÊNCIA

INDEPENDÊNCIA INOVAÇÃO

VALORES

VALORES

Figura 1. Valores da CMC
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RIGOR: refere-se ao cumprimento de todos os procedimentos, ser exacto, restritivo, 

zeloso 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.

INTEGRIDADE: está associada ao exercício da actividade por cada colaborador de 

forma honesta, justa e transparente respeitando os princípios éticos e do código 

de deontologia em vigor na CMC.

INDEPENDÊNCIA: enquanto organismo de supervisão, a sua actuação é pautada 

por total autonomia na execução das suas acções, assim como na sua gestão 

patrimonial e administrativa.

INOVAÇÃO: consiste na busca pelo aprendizado contínuo, por novas experiências, 

explorando actualizar sempre que necessário os nossos processos e procedimentos, 

de modo a melhor responder aos desafios do futuro e tirar partido das oportunidades 

em prol de um mercado cada vez mais inclusivo e atractivo.

TRANSPARÊNCIA: significa pautar pela exigência junto dos players na disponibi-

lização de informação ao mercado, no sentido de garantir a confiança, credibilidade 

e protecção.

EXCELÊNCIA: compreende pautar a sua actuação pela busca permanente pela 

excelência, procurando manter o estatuto de “Escola de Referência” no sistema 

financeiro que conquistou ao longo dos anos.

OBJECTIVOS DA CMC

• Proteger o investidor;

• Assegurar a eficiência, o funcionamento regular e a transparência do mercado 

de capitais; e

• Prevenir o risco sistémico.



ORGÂNICA E ESTRUTURA 
INTERNA DA CMC



ESTRUTURA INTERNA

A estrutura orgânica da CMC, sob a liderança do seu CA – integrado pela respectiva Presidente, 

coadjuvada por 4 Administradores Executivos – comporta 8 departamentos, 8 gabinetes e 1 centro 

de documentação, agrupados em 5 pelouros, nomeadamente: (i) Controlo Global (ii) Promoção; 

(iii) Supervisão; (iv) Regulação e Serviços Jurídicos e (v) Administração e Finanças e, sobre os quais 

recai a responsabilidade de materializar os objectivos que a instituição visa prosseguir, de acordo 

com a estratégia que aqui se define.

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMISSÃO

DO MERCADO DE CAPITAIS

Vanessa Simões
PCA

Pelouro do Controlo Global

Sydney Teixeira
Administrador Executivo

Pelouro da Promoção

Ludmila Dange
Administradora Executiva

Pelouro de Supervisão

Edna Mascarenhas
Administradora Executiva
Pelouro de  Administração

e Finanças

Nádia Pinto
Administradora Executiva

Pelouro de Regulação e 
Serviços Jurídicos



Vanessa Simões

PCA
PELOURO DO CONTROLO GLOBAL
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GABINETE DE AUDITORIA
E CONTROLO INTERNO

DEPARTAMENTO DE
COMPLIANCE

GABINETE DE
ORGANIZACÃO

E PLANEAMENTO
GABINETE DA PCA

PELOURO DE
CONTROLO GLOBAL

DIVISÃO DE
COMPLIANCE

DIVISÃO DE GESTÃO DE
RISCO DE COMPLIANCE

DIVISÃO DE GOVERNAÇÃO
CORPORATIVA



Sydney Teixeira

ADMINISTRADOR EXECUTIVO
PELOURO DA PROMOÇÃO
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CENTRO DE
DOCUMENTACÃO DO

MERCADO DE CAPITAIS

DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO E

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

GABINETE DE
DESENVOLVIMENTO

DO MERCADO

GABINETE DE ESTUDOS E
ESTRATÉGIA

PELOURO DE
PROMOÇÃO

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

DIVISÃO DE
COMUNICAÇÃO



Ludmila Dange

ADMINISTRADORA EXECUTIVA
PELOURO DE SUPERVISÃO
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DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS
DE MERCADO

DIVISÃO DE SUPERVISÃO DA
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

DIVISAO DE SUPERVISÃO
DE AUDITORES

DIVISÃO DE ORGANISMOS
DE INVESTIMENTO COLECTIVO

E ENTIDADES

GABINETE DE VIGILÂNCIA
E INVESTIGAÇÃO

DO MERCADO

DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO
DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

E INFRA-ESTRUTURAS DE
MERCADO

DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO
DE ORGANISMOS DE

INVESTIMENTO COLECTIVO

PELOURO DE
SUPERVISÃO



Edna Mascarenhas

ADMINISTRADORA EXECUTIVA
PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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DIVISÃO DE
SISTEMAS

DIVISÃO DE
INFRA-ESTRUTURAS

E SEGURANÇA

DIVISÃO DE
RECRUTAMENTO E

DESENVOLVIMENTO

DIVISÃO DE GESTÃO
DE CARREIRAS E
COMPENSAÇÃO

DIVISÃO DE SERVIÇOS
GERAIS

DIVISÃO DE
TESOURARIA

DIVISÃO DE
CONTABILIDADE
E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO DE
CAPITAL HUMANO

DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS

DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PELOURO DE
ADMINISTRACÃO E

FINANÇAS



Nádia Pinto

ADMINISTRADORA EXECUTIVA
PELOURO DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS

JURÍDICOS



37

GABINETE JURÍDICO
E DE CONTENCIOSO

DEPARTAMENTO DE
POLÍTICA REGULATÓRIA

E NORMAS

GABINETE DE
COOPERAÇÃO

PELOURO DE REGULAÇÃO
E SERVIÇOS JURÍDICOS

DIVISÃO DE PRODUÇÃO
NORMATIVA

DIVISÃO DE PLANEAMENTO
E INVESTIGAÇÃO



ENQUADRAMENTO
MACROECONÓMICO

1
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1.1 ECONOMIA INTERNACIONAL 

O período de vigência do PE 17-22 foi marcado por uma diversidade de acontecimentos 

que impactaram o desempenho da economia nacional, bem como do mercado de 

capitais.

Para a economia internacional, o quinquénio (2017-2022)1  ficou marcado essencial-

mente pelo choque pandémico que assolou o contexto económico internacional a 

partir de finais de 2019, culminando no colapso da economia mundial no ano de 

2020, registando-se uma contracção em torno de 3,6%. 

Esta crise pandémica forçou os Governos por todo o mundo a adoptarem medidas 

de contingência para travar o aumento exponencial de contágios, reforçarem os 

sistemas de saúde com os meios necessários para garantir a capacidade de resposta 

e a assegurarem o fornecimento de bens e serviços essenciais ao funcionamento 

das diferentes economias.

Fruto de um maior controlo dos efeitos da pandemia, além dos estímulos fiscais e 

monetários às famílias e empresas, o ano de 2021 representou uma inversão de ciclo, 

com a economia mundial a registar um crescimento de 6,0%. Esta recuperação esteve 

ligada a uma aceleração expressiva do comércio mundial e dos índices de confiança do 

consumidor, que haviam sido afectados substancialmente pela fase de “lockdown”2.

Por sua vez, o contexto macroeconómico no ano de 2022 tem sido marcado, essencial-

mente, por turbulências internacionais que foram, entre várias formas de classificação, 

denominadas como “Uma crise3  acima de outra crise”, “Uma interrupção4  da recuperação 

económica mundial”, sendo caracterizada, no World Economic Outlook de Outubro de 

2022 (adiante, WEO 22), pelo desafio de contrariar a crise do custo de vida.

1 Referimo-nos ao 1º semestre de 2022.
2 Medidas de confinamento adoptadas na generalidade dos países, a partir do primeiro trimestre de 2020, para suster a 

propagação do vírus Codiv-19. 
3 Uma referência para a crise geopolítica causada pelo conflito entre a Ucrânia e a Rússia no primeiro trimestre de 2022.
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Esta expressão usada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para caracterizar 

o actual contexto mundial refere-se explicitamente ao contexto de restrição das 

condições monetárias internacionais, com os principais bancos centrais a serem 

obrigados a aumentar as taxas de juros, como forma de controlar a subida do 

custo de vida, medida pelos índices de preços ao consumidor nos diversos países.

No que toca ao produto mundial, no WEO 22, o FMI reviu o crescimento da economia 

mundial para 3,2% fixando a sua previsão 2,8 p.p., abaixo da taxa de crescimento mundial 

em 2021. Esta previsão de desaceleração está relacionada ao contexto de elevada inflação 

e incerteza nas principais economias que geram, em função da interdependência dos 

países no comércio internacional, efeitos de contágio sobre as demais economias.

No gráfico abaixo é possível verificar a evolução das economias do G7, onde os 

anos de 2020 (crise) e 2021 (recuperação) foram os principais outliers e os anos de 

2022 e 2023 apontam para uma moderação do crescimento da economia mundial 

para níveis abaixo do nível pré pandémico.

Figura 1. Desempenho e Perspectivas da Economia Mundial
      (G7, Brics e Angola)

Descricão 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

G7

Alemanha 2,68 0,98 1,05 -3,69 2,63 1.55 -0,29

Canada 3,04 2,78 1.88 -5,23 4,54 3,30 1,45

Estados Unidos 2,26 2,92 2.29 -3,41 5,67 1,64 1,00

França 2,45 1,82 1.88 -7,90 6,77 2,52 0,66

Itália 1,67 0,93 0,50 -9,03 6,64 3,18 -0.17

Japão 1,68 0,64 -0,36 -4,62 1,66 1,75 1,61

Reino Unido 2,13 1,65 1,67 -9,27 7,44 3,61 0,32

BRICS

Brasil 1,32 1,78 1,22 -3,88 4,62 2,79 1,03

China 6.95 6,75 595 2,24 8,08 3,21 4,44

India 6,80 6,45 3,74 -6,60 8,68 6.84 6,06

Rússia 1,83 2,81 2,20 -2,66 4,75 -3,41 -2,28

África do Sul 1,16 1.52 0,30 -6,34 4,91 2,10 1,10

ANGOLA -0,15 -1,32 -0,70 -5,75 0,70 2,87 3,43

Fonte: WEO 22, FMI. (*) Refere às projecções. 

4 (Pág. 39) Referindo à previsão de um desempenho da economia significativamente abaixo comparativamente ao ano de 

2021, tendo em conta os dados até o final do 2º semestre de 2022.
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Na primeira metade de 2022, a economia mundial foi significativamente afectada 

por um contexto de alta inflação que, por sua vez, deveu-se: (i) à reacção tardia dos 

fazedores de política monetária ao contexto inflacionário registado em 2021, quando 

tanto a Reserva Federal Americana quanto o Banco Central Europeu entendiam que 

se tratava de uma inflação transitória; (ii) à continuidade dos problemas nas cadeias

de abastecimento globais de matérias prima, com efeitos sobre aumentos nos 

preços de commodities alimentares e energéticas e, consequentemente, nos custos 

de produção das empresas; e, não menos importante, (iii) aos efeitos da guerra entre 

a Ucrânia e a Rússia que agravaram significativamente os pontos anteriores, culminando 

num aumento dos riscos de recessão global e aumento das expectativas de inflação.

Relativamente ao desempenho do Brent, que no período em análise continuou a ser a 

principal referência para o petróleo angolano, o quinquénio (2017-2022) foi marcado

por choques positivos e negativos provenientes de turbulências internacionais, onde, 

nomeadamente, um maior compromisso com a redução da emissão de gases de efeito 

estufa marcou o início de um movimento de sustentabilidade ambiental com efeitos 

sobre uma tendência de procura por substituição desta commodity por outras fontes 

de energia mais amigas do ambiente.

Este dado afectou significativamente as perspectivas de procura desta commodity, 

bem como o surgimento de novos investimentos para o sector, uma vez que um 

dos principais objectivos do acordo de Paris5  era o de reduzir em cerca de 40% a 

emissão de gases de efeito estufa.

Em 2020, impulsionado pela interrupção temporária da economia mundial, o Brent 

nos mercados internacionais atingiu níveis ligeiramente abaixo dos 20 dólares por 

barril. Este choque de 2020, apesar de ter impactado negativamente a cotação do petróleo, 

através de um choque de curto prazo na procura, também ajudou a impulsionar 

a retoma da procura mundial por combustíveis necessários para abastecer a recuperação 

5 Tratado internacional sobre mudanças climáticas, adoptado em 2015. Abrange mitigação, adaptação e financiamento a 

iniciativas promotoras de comportamentos tendentes à mitigação das mudanças climáticas.
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económica que se assistiu em 2021, que, por sua vez, resultou numa tendência de 

subida na cotação da commodity no ano de 2021, tendo esta tendência continuado 

em 2022 com uma redução significativa da oferta russa.

Figura n.º 2. Preço do Brent/Barril

Fonte: Bloomberg 

Tendo em conta a relevância do preço do petróleo na solvabilidade nacional, estas 

considerações, assim como os demais riscos inerentes ao cenário macroeconómico 

internacional, levaram as yields das Eurobonds Angolanas a apresentarem tendências

inversamente proporcionais às perspectivas de evolução do Brent a 1 mês e positiva-

mente influenciadas pela rentabilidade oferecida pelos títulos soberanos de países com 

um perfil de risco reduzido como os Estados Unidos e a Alemanha.
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Figura n.º 3. YIELDS Angolanas

Palanca I Palanca Il Palanca Ill Palanca IV Palanca VI

Emissão 07/11/2015 04/05/2018 04/05/2018 21/11/2019 21/11/2019 08/04/2022

Vencimento 07/11/2025 04/05/2028 04/05/2048 21/11/2029 21/11/2049 08/04/2032

Maturidade 10 anos 10 anos 30 anos 10 anos 30 anos 10 anos

Brent 1 M
Palanca I

(2025)
Palanca II

(2028)
Palanca III

(2048)
Palanca IV

(2029)
Palanca V

(2049)
Palanca VI

(2032)

31/12/2017 66.87 6,81 N/A N/A N/A N/A N/A

31/12/2018 53.80 8,30 9,01 9,99 N/A N/A N/A

31/12/2019 66,00 5,94 6,92 8,45 6,97 8,43 N/A

31/12/2020 51.80 8,22 8,78 9,84 8,80 9,83 N/A

31/12/2021 77.78 7,15 7,99 9,52 8,10 9,47 N/A

30/06/2022 114.81 12,14 12,19 12,98 12,19 12,87 12,16

Fonte: Bloomberg

Esta correlação deixou de existir em 2022, onde o contexto de inflação nas matérias 

primas culminou numa tendência de apertos monetários e, consequentemente, no 

aumento da remuneração oferecida por países considerados como mais seguros, 

reduzindo a procura pelos títulos dos países considerados mais arriscados.

1.2 ECONOMIA NACIONAL 

De acordo com as Contas Nacionais (2017-2020), o Produto Interno Bruto (PIB) 

registou um ciclo de quedas desde 2017, tendo apresentado uma queda mais 

acentuada em 2020, dados os constrangimentos impostos pela COVID-19, tais como 

restrições à mobilidade e redução da capacidade de produção. Entretanto, não 

obstante a continuidade da situação pandémica, os dados reportados a respeito 

das contas nacionais de 2021 apontam para uma expansão da economia em 0,7%, 

em relação a 2020, representando a saída de uma trajectória de 5 anos consecutivos 

de recessão.
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A recuperação teve por base a capacidade de resiliência apresentada pela economia 

não petrolífera, com o levantamento de restrições a muitas actividades económicas 

e à circulação de pessoas.

Realça-se os crescimentos das actividades de agro-pecuária e silvicultura com 5,1%; 

pescas com 46,4%; diamantes com 10,4%; indústria transformadora com 0,6%; 

electricidade e água com 1,8%; comércio com 13,5%; transporte e armazenagem 

com 28,9%; correios e telecomunicações com 1,4%; Administração pública com 

2,6% e serviços imobiliário e aluguer com 3%.

Figura n.º 4. PIB Nacional, Evolução Trimestre por Trimestre

Fonte: INE

Adicionalmente, o ano de 2022 tem-se mostrado ainda mais progressivo, com 

contribuições, para o crescimento de 3,60% do PIB no IIº trimestre de 2022 em 

relação ao Iº trimestre de 2022, de sectores como: O comércio 0,26 p.p.; transporte 

e armazenagem 0,18 p.p.; serviços imobiliários e aluguer 0,09 p.p.; construção 

0,06 p.p.; administração pública 0,05 p.p.; pescas 0,005 p.p.; correio e telecomu-

nicações 0,04 p.p.; serviços de intermediação financeira indirectamente medidos 

0,03 p.p. e outros serviços 0,02 p.p.

A condição mundial do mercado petrolífero, durante os primeiros anos do período 

em análise e a política cambial em vigor, provocou uma redução da entrada de 

moeda estrangeira no país. Destaca-se o período de 2017 a 2020, com uma queda 

de cerca de 36,04% nas Reservas Internacionais Líquidas (RIL) e consequente 
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o impacto negativo sobre o mercado cambial, com uma depreciação do Kwanza 

face ao Dólar norte – americano em 74,46%.

Dessa forma, o processo de flexibilização cambial e a alteração da estrutura do mercado 

de venda de divisas ajudaram a reduzir a pressão sobre as reservas do país, 

permitindo ao BNA ter uma melhor gestão das mesmas. Assim, em 2021, o país fechou 

o ano com RIL na ordem de USD 9,9 mil milhões, representando um crescimento 

de 15% face ao mês de Dezembro de 2020.

Vale igualmente referir que, no ano de 2021, o mercado cambial foi marcado 

por um maior dinamismo, tendo em conta a utilização da plataforma Bloomberg 

para compra e venda de divisas. Além das petrolíferas, outras instituições, nomea-

damente o Tesouro Nacional, as diamantíferas, companhias aéreas e outras, foram 

efectivamente autorizadas a participar do mercado, vendendo as suas divisas aos 

compradores com acesso à plataforma. Deste modo, verificou-se, em 2021, uma 

apreciação do Kwanza em relação ao Dólar norte-americano de 14,39%, face a 2020.

Tendo em conta a alteração da metodologia de apuramento das Reservas Interna-

cionais6  pelo BNA, importa referir que até o final do Junho de 2022 as reservas 

internacionais fixaram-se em USD 14,33 mil milhões.

Figura n.º 5. Evolução da Taxa de Câmbio Kz/Usd e das RIL

Fonte: BNA

6 O modo de reporte sofreu alteração, sendo que passaram a ser divulgadas apenas as reservas internacionais brutas ao 

contrário das líquidas.
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Quanto à inflação, observou-se uma tendência decrescente de 2017 a 2019, tendo 

se verificado uma redução na generalidade dos preços, excepto nas classes 01 

“Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas” e 08. “Comunicações”. Em contrapartida, 

em 2020 deu-se início a uma trajectória de pressões inflacionárias, tendo o índice 

crescido de 16,90%, em 2019, para 27,03% em 2021.

O contexto de inflação global foi impactado pelas restrições impostas pela pandemia 

de COVID-19, bem como pelos constrangimentos verificados ao longo da cadeia 

de abastecimento de bens e serviços ao nível do mercado interno.

Figura n.º 6. Evolução da Taxa de Inflação

Fonte: BNA

A taxa de juro verificou uma tendência decrescente até 2020, havendo pouca 

alteração na política monetária do BNA. Por seu lado no período de 2019 a 2020 

a taxa de juros manteve-se inalterada, uma decisão sustentada pela manutenção 

da trajectória decrescente da inflação homóloga e pela contracção da base monetária.

Em 2021, o BNA adoptou uma política contraccionista e aumentou a taxa básica 

de juros para 20%, sendo a primeira vez, desde Maio 2019, que o BNA decidiu alterar 

a referida taxa. Como resultado verificou-se uma redução considerável nos níveis 

de liquidez do sector bancário, limitação no crescimento dos agregados monetários, 

o que culminou na inversão da trajectória de inflação, situando-se no final de Junho 

em 22,96% com perspectivas de redução.
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Figura n.º 7. Taxa Básica de Juros

Fonte: BNA

No que toca à dívida interna titulada, no período entre 2017 e 2019 registou-se 

uma variação negativa de 55,77% na emissão de títulos do tesouro. No entanto, em 

2020, verificou-se a inversão do quadro de queda nas emissões, com a emissão 

de Kz 3,05 biliões, fundamentalmente devido à redução das receitas petrolíferas 

e consequente incremento das necessidades de financiamento face à situação 

pandémica.

No ano de 2021, registaram-se emissões no total de Kz 2,25 biliões, representando 

uma queda de 26,22% face a 2020 e um grau de execução de 104% em relação 

ao Plano Anual de Endividamento (PAE). As emissões de Obrigações do Tesouro 

(OT) recuaram 15% para Kz 1,49 biliões, ao passo que as colocações de Bilhetes 

do Tesouro (BT) diminuíram 42% para Kz 758 mil milhões.

Igualmente, decorreu o processo de amortização de títulos pelo Tesouro, tendo 

sido amortizados Kz 2,80 biliões da dívida interna titulada. Por sua vez, o ano de 

2022 foi também marcado por um endividamento líquido negativo, com o nível de 

resgates a exceder as emissões em Kz 210,43 mil milhões até o final de Junho.
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Figura n.º 8. Emissão e Resgate da Dívida Pública (em mil milhões)

Fonte: BNA



MERCADO DE
CAPITAIS ANGOLANO

E PERSPECTIVAS
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2.1 MERCADO DE CAPITAIS  
ANGOLANO 

2.1.1 MERCADOS BODIVA

No período entre 2017 e 2022, os mercados BODIVA registaram um crescimento 

em termos de volume médio de negociação. Em 2017, ano de início do PE 17-22, 

a média mensal situava-se em Kz 43,76 mil milhões, os quais, se comparados 

aos Kz 81,73 mil milhões negociados em média no 1º semestre de 2022, representam 

um crescimento de 87%. Por seu lado, 2020 foi o ano de maior destaque, com uma média 

mensal de Kz 98,94 mil milhões negociados, em meio aos constrangimentos 

originados pela pandemia que resultou numa maior procura por títulos indexados 

para protecção do risco cambial.

As compras de títulos foram feitas maioritariamente por investidores institucio-

nais. Os agentes de intermediação (bancos, fundamentalmente) foram os que mais 

transaccionaram ao longo do período. Entretanto, verificou-se um crescimento na 

participação dos investidores não institucionais (de 2019 a 2020), com destaque para 

os particulares, fruto de maior divulgação do mercado e do aumento das acções de 

educação financeira.
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Figura n.º 9. Participação por Tipologia de Investidores

Fonte: BODIVA/* até Junho de 2022 

Figura n.º 10. Volume de Negociação na BODIVA  (em mil milhões)

Fonte: BODIVA/* até Junho de 2022

Durante o 1º semestre de 2022 os instrumentos mais negociados na BODIVA foram 

as OT-NR (86%), seguidas pelas OT-TX (10%). Este cenário é oposto ao verificado 

em 2017, em que as OT-NR representavam 2% das negociações totais e as OT-TX 

84% do volume negociado.
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A inversão do peso dos principais instrumentos de dívida pública nas negociações foi, 

por um lado, resultado da descontinuidade das emissões de OT-TX e, por outro, devido 

à redução da atractividade deste mesmo instrumento, como consequência do processo 

de estabilização do Kwanza, após o processo de reforma do mercado cambial, tendo 

se registado, inclusive, uma apreciação, com início em 2021.

Figura n.º 11 – Participação por Tipologia de Instrumentos

Fonte: BODIVA/* até Junho de 2022

Quanto às contas de custódia, registou-se um crescimento no número de contas 

activas, sendo que em 2017 estavam activas na CEVAMA 3.391 contas, contrastando 

com as 37.270 que se verificavam em Junho de 2022, um aumento de aproxima-

damente 1000%.
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Dá-se nota que o processo de activação do segmento de bolsa de acções, em 2022, 

teve como efeito a abertura de cerca de 10 mil contas junto do BAI.

Figura n.º 12 – Contas CEVAMA

Fonte: BODIVA/* até Junho de 2022

2.1.2 MERCADO DOS ORGANISMOS 
DE INVESTIMENTO COLECTIVO

A Indústria de OIC, em termos de Valor Líquido Global (VLG), registou um desempenho 

positivo ao longo do período, tendo alcançado em 2021 o montante de Kz 509,92 mil 

milhões, um crescimento de cerca de 1403% quando comparado aos Kz 33,94 mil 

milhões alcançados em 2017.

Sem prejuízo da constituição de novos fundos terem apoiado o crescimento da indústria, 

é fundamental partilhar que os maiores drivers foram as reavaliações periódicas dos 

imóveis sob gestão dos fundos, a integração de novos imóveis nas carteiras dos fundos 

e os aumentos de capital realizados no período de 2019 a 2020.
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Em contraste, em Junho de 2022 o VLG da indústria registou um decréscimo de 2%, 

face a Dezembro de 2021, influenciado pela liquidação de cerca de 8 fundos, não 

obstante a entrada em funcionamento de alguns fundos.

Figura n.º13 – Evolução do VLG dos OIC (em mil milhões)

Fonte: CMC/* até Junho de 2022

2.1.3 MERCADO DE INSTRUMENTOS 
DERIVADOS

O mercado de instrumentos de derivados, com transacções reportadas à CMC desde 

Outubro de 2015, tem registado um crescimento exponencial desde então. Em 2017, 

foram celebrados contratos na ordem dos Kz 1,62 mil milhões, maioritariamente 

forwards cambiais. Até ao fim de 2021, o mercado de instrumentos derivados 

continuou a sua trajectória habitual de crescimento, com um volume médio mensal 

contratualizado de Kz 420,20 mil milhões. Este valor situou-se em Kz 354,18 mil 

milhões no 1º semestre de 2022.
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Em 2021, os swaps cambiais foram os instrumentos derivados mais negociados,

representando 97,72% (Kz 410, mil milhões), sendo a totalidade das transacções 

de swaps referentes a operações de gestão de tesouraria e riscos. Em contrapartida,

os forwards, no montante correspondente a Kz 9,56 mil milhões, representaram 

apenas 2,28%.

Em 2022 (até Junho), a média mensal do volume contratualizado foi de Kz 341,46 mil 

milhões, uma redução de 19% em relação a 2021, onde a média mensal foi de Kz 420,19 

mil milhões. Na base do decréscimo está a estabilidade cambial verificada ao longo 

do ano 2022, reduzindo a necessidade de cobertura de risco por parte dos principais 

participantes desta indústria.

Figura n.º 14 – Evolução do Mercado de Instrumentos Derivados (em mil milhões) 

Fonte: CMC/* até Junho de 2022
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2.1.4    SUPERVISÃO E ACTIVIDADE 
SANCIONATÓRIA

Em Junho de 2022, encontravam-se registadas na CMC 114 entidades, um aumento 

de 59 entidades (107%) face a Dezembro de 2017. Dentre as entidades que mais 

registos realizaram na CMC, destacam-se os Peritos Avaliadores de Imóveis (PAI).

Figura n.º 15 – Entidades Registadas

Fonte: BODIVA/* até Junho de 2022
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Resultante das acções de fiscalização e supervisão realizadas aos agentes de 

mercado ao longo do período de vigência do PE 17-22 e de denúncias, foram 

identificadas infracções que deram origem a aplicação de sanções, com maior 

destaque para o ano de 2021. As infracções deram lugar à instrução de 78 processos 

sancionatórios, dos quais 8 foram arquivados, 13 resultaram em advertências e 53 

culminaram na aplicação de multas.

Figura n.º 16 – Sanções Aplicadas

Fonte: CMC/* até Junho de 2022
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2.2 
PERSPECTIVAS

O Executivo Angolano possui um conjunto de programas/planos que concorrem 

para a melhoria do SEP, o aumento do empreendedorismo, criação de emprego e 

o financiamento de projectos estruturantes importante para o desenvolvimento 

económico. Entre os diversos programas/planos é importante destacar o Programa 

de Privatizações (PROPRIV) e o Plano Operacional de Estruturação de Parcerias 

Público-Privadas e outros com foco na promoção do empreendedorismo, cuja 

materialização se traduz em benefícios para o mercado de capitais.

O PROPRIV, aprovado por via do Decreto Presidencial n,º 250/19, de 5 de Agosto, prevê 

a privatização de um conjunto de activos por via de três modalidades, nomeadamente 

o Concurso Público, o Concurso Limitado por Prévia Qualificação e a Privatização em 

Bolsa. A última foi decisiva para o arranque do mercado de acções, com a Oferta 

Pública Inicial de Venda das acções do Banco Angolano de Investimento, em Junho 

de 2022, e do Banco Caixa Geral de Angola, em Setembro de 2022. 

O referido Programa prevê um conjunto de activos cuja privatização poderá ocorrer 

por via da Bolsa, o que nos leva a crer que haverá ainda, por via deste mecanismo, 

um conjunto de empresas com acções admitidas à negociação nos próximos anos, 

e, concomitante, uma dinâmica maior ao nível do segmento de acções.

Relativamente às Parcerias Público-Privadas (PPP), afigura-se a necessidade de se 

criar sinergias entre o Estado e o Sector Privado. Nesta senda, por via da emissão 

de obrigações de infraestruturas, no âmbito de PPP, o Executivo pode encontrar no 

mercado de Capitais a possibilidade de alargar o leque de financiadores para os 

projectos de infraestruturas previstos a nível PIP e, ao mesmo tempo, contribuir 

para o alargamento da oferta de instrumentos no mercado.
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Outrossim, com a Aprovação da Lei 14/21, que estabelece o Regime Geral das Insti-

tuições Financeiras (LRGIF), o sistema financeiro nacional, com especial destaque 

para o mercado de capitais, passará por um processo de transformação, que obriga 

a alterações ao nível das infraestruturas deste mercado, da regulamentação e do 

modo de funcionamento das instituições.

Deste modo, é fundamental para a CMC, enquanto órgão regulador deste mercado, ga-

rantir que tais alterações ocorram salvaguardando os ganhos atingidos até ao momento.

Com a saída das Instituições Financeiras Bancárias (IFB), é expectável o surgimento 

de Sociedades Distribuidoras e Corretoras de Valores Mobiliários (SDVM/SCVM) 

com o objectivo de actuar única e exclusivamente no mercado de capitais, o que 

se traduz na prestação de um serviço mais especializado e orientado, contribuindo 

para o fomento deste mercado.

O novo modelo de funcionamento do mercado de capitais, consagrado na nota do 

CSSF7, prevê várias fases até à efectivação da transição dos serviços e actividades 

de investimento das IFB para as SDVM ou SCVM, com excepção das seguintes:

• O registo e o depósito de valores mobiliários 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 relativa 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. 

7 Publicada pelo CSSF no dia 7 de Dezembro de 2022.
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A outro nível, no médio/longo prazo, prevemos a transformação da CMC em Entidade 

Administrativa Independente (EAI), estabelecendo as bases para o seu funcionamento 

e o exercício das funções de Regulação Económica e Social, observando o previsto 

na Lei n.º 27/21, de 25 de Outubro – Lei de Bases das Entidades Administrativas 

Independentes (LBEAI), que estabelece os princípios e as bases gerais para criação, 

organização e funcionamento das Entidades Administrativas Independentes, conjugado 

com o artigo 37.º da LRGIF.

No entanto, para a transformação efectiva é imperativo reunirmos um conjunto de 

pressupostos aplicáveis, aliados à criação das condições para que tal transformação 

seja realizada de forma segura e sustentada, permitindo o exercício pleno da nossa 

missão de regulação, supervisão, fiscalização e promoção do mercado de capitais.

Deste modo, consideramos pertinente, durante o período em consideração do Plano,

avaliar tal possibilidade, em linha com a tendência internacional crescente, que 

procura assegurar a independência e autonomia dos organismos de supervisão.
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3  DIRECÇÃO ESTRATÉGICA

Estudos comprovam que grande parte dos fracassos institucionais devem-se 

à incapacidade de implementar as estratégias formuladas, fundamentalmente 

por estas não serem oficialmente divulgadas aos seus executores, ou por serem 

excessivamente formais, sem que a sua forma de execução esteja claramente 

definida.

Os planos estratégicos anteriores da CMC basearam-se essencialmente no entendi-

mento de que o desenvolvimento do mercado de capitais deveria ser gradual e

sequencial, partindo do segmento de dívida pública, seguindo-se o de dívida privada, 

de organismos de investimento, de acções e, finalmente o de instrumentos derivados. 

Para o efeito, foi criada toda a infraestrutura legal, organizativa e tecnológica, capaz 

de dar suporte ao desenvolvimento almejado.

Para o PE 23-27, a sua elaboração teve como base um diagnóstico do contexto 

actual, que estimulou a criação da visão da CMC, enraizada nos pilares definidos, 

preservando a continuidade, a colaboração e a incorporação das temáticas actuais 

dos mercados financeiros internacionais.
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3.1RESULTADOS ALCANÇADOS COM   
O PLANO ESTRATÉGICO 2017-2022

O PE 17-22 visava, essencialmente, dar continuidade ao trabalho iniciado no PE 

12-17 com vista ao aprimoramento dos segmentos, instrumentos e mecanismos 

criados até então. Contava com 5 domínios de actuação, nomeadamente: Promoção, 

Supervisão, Regulação, Cooperação e Relações Institucionais, bem como Organização 

Interna, onde foram incorporados 16 objectivos estratégicos, cujos resultados 

alcançados são, de seguida, apresentados.

A) DOMÍNIO DA PROMOÇÃO DO MERCADO

No Domínio da Promoção é fundamental destacar a activação dos segmentos de 

acções e obrigações, o surgimento e activação do segmento de REPOS, as melhorias

ao Regime do Imposto sobre a Aplicação de Capitais, a publicação do Guia de 

Investimento para não Residentes, a publicação do Aviso 15/19 sobre a abertura da 

conta de capitais, que facilitou a entrada de investidores não residentes no mercado 

de capitais angolano. 

Apresenta igual destaque, para o período 2017-2022, a disponibilização de um 

simulador para os investidores e emitentes, o aumento da participação de inves-

tidores no segmento de dívida pública e de OIC, o crescimento da indústria de 

OIC, proporcionado pelo surgimento de tipologias de OIC inexistentes, como os 

OIC de Capital de risco, e a valorização dos activos dos OIC activos.

Ainda neste âmbito, apraz-nos sublinhar os resultados alcançados ao nível da 

educação financeira, tais como a realização do inquérito sobre a inclusão financeira, 

a implementação de um programa de divulgação dos principais conteúdos de 

educação financeira nas principais plataformas digitais e a intensificação da 

cooperação com o Ministério da Educação e instituições do ensino superior.
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B) DOMÍNIO DA REGULAÇÃO

No Domínio da Regulação frisamos a revisão de um conjunto de diplomas e a 

publicação de vinte e sete, que permitiram tornar o quadro regulatório mais 

robusto.

De entre as revisões feitas, importa ressaltar o Regulamento n.º 2/17, de 7 de Dezembro 

- Mercados Regulamentados e o Regulamento n.º 2/15, de 15 de Maio - Auditores 

Externos, que permitiram tornar o mercado de capitais mais atractivo na captação 

de investimento pelas PMEs. 

Temos também a destacar a melhoria verificada na qualidade da informação apresen-

tada pelas entidades e maior robustez nos sistemas de controlo interno das entidades 

em resultado da revisão e publicação da Instrução n.º 008/CMC/06-21, de 22 de Junho 

- Modelos de Relatórios a Elaborar pelos Auditores Externos Registados na Comissão 

do Mercado de Capitais.

C) DOMÍNIO DA SUPERVISÃO

À semelhança dos domínios acima, no Domínio da Supervisão foram alcançados 

resultados que se traduzem na consolidação do modelo de supervisão baseado no 

risco, permitindo uma supervisão mais directa às entidades que precisam de maior 

acompanhamento e optimização dos recursos.

Do mesmo modo, foram actualizadas, aprimoradas e optimizadas as ferra-

mentas de supervisão e licenciamento, com especial enfoque para as questões 

de PCBC/FT/PADM.

Verificou-se ainda a melhoria do enforcement, bem como, a definição do novo 

modelo de funcionamento do mercado de capitais nos termos da Lei n.º 14/21 

(LRGIF), que solidificou a posição da CMC enquanto Organismo de Supervisão.
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Ao nível da vigilância dos mercados regulamentados foram criados os modelos de 

vigilância e de repositório de transacções, que resultou num maior acompanhamento 

das operações realizadas no mercado, da conduta dos agentes de intermediação e 

da protecção dos interesses dos investidores.

D) DOMÍNIO DA COOPERAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Para a Cooperação e Relações Institucionais, observou-se uma maior coordenação, 

cooperação e diálogo ao nível das instituições locais e internacionais, que reforçou a 

capacidade e imagem institucional da CMC. 

Tal resultado é corroborado pelo aumento das assistências técnicas recebidas e 

prestadas de cariz local e internacional, pela participação de quadros da CMC em 

órgãos de Governação internacional, com destaque para o Conselho de Governação 

do CISNA e comités de trabalho, bem como pelo número de vezes que a CMC foi 

convidada, pela IOSCO, a liderar a Semana Mundial do Investidor em África.

E) DOMÍNIO DA COOPERAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

No Domínio da Organização Interna, níveis mais elevados de eficácia e eficiência foram 

alcançados, não só, nos procedimentos de gestão, controlo interno e administrativos, 

como no reforço da cultura organizacional e da política de capital humano, suportados, 

estes últimos, pela revisão do modelo de avaliação de desempenho.  

De realçar ainda neste âmbito, a utilização da plataforma Primavera, que permitiu 

maior optimização da gestão patrimonial, a melhoria do processo de auditoria interna, 

com entrevistas presenciais às U.E., a implementação de acções de compliance e 

melhorias no acompanhamento dos planos de acção, bem como acções de divulgação 

da cultura organizacional e de team building. 
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3.2ANÁLISE SWOT

A análise SWOT é um método de planeamento estratégico para identificar variáveis 

do ambiente externo (oportunidades e ameaças) e interno (forças e fraquezas) com 

impacto na actividade de uma organização. Para a construção da matriz, concretamente 

das variáveis externas, a CMC contou com o apoio da opinião dos participantes do 

mercado no sentido de se obter também a visão destes. 

S
STRENGTHS

(Forças)

1. Valor global, gestão idónea da marca CMC e modelo de gestão interno adaptada às novas práticas.

2. Quadro técnico especializado para promoção, regulação e supervisão do mercado.

3. Processo requlatório transparent, democrático e inclusivo.

4. Cultura organizacional forte e orientação ao aprendizado.

5. Modelo de Supervisão adaptado às melhores práticas internacionais.

6. Iniciativas de promoção ajustadas às necessidades actuais do mercado.

W
WEAKNESSSES

(Fraquezas)

1. Necessidade de ajustes das taxas e emolumentos à actual realidade económica e financeira 

da CMC.

2. Actuação pouco orientada para arrecadação de receitas.

3. Falta de independência financeira da CMC.

O
OPPORTUNITIES

(Oportunidades)

1. Programa de privatizações de empresas via Mercado de Capitais.

2. Existência de benefícios fiscais para o sector.

3. Perspectivas macroeconómicas positivas no curto e médio prazo.

4. Crescimento exponencial do mercado de OIC.

5. Maior procura por alternativas de financiamento no mercado de capitais.

6. Incentivo à cultura do empreendedorismo no País.

7. Existência de requisitos mais flexíveis para atracção de investidores não residentes cambiais.

8. Com o surgimento de novas tendências tecnológicas há oportunidade de criação de novos 

veículos, instrumentos e plataformas.

9. Existência de uma infrastrutura tecnológica adequada, de negociação e pós negociação

10. Melhoria da notação de Rating Soberano.

11. Maior capacidade para articular os recursos para materialização dos objectivos estratégicos 

enquanto autoridade administrativa independente.

12. Alinhamento estratégico a nível do Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro

13. Transferência, pelos bancos, dos serviços de investimento para sociedades específicas do 

mercado de capitais.

T
THREATS

(Ameaças)

14. Reduzidos níveis de educação financeira no contexto nacional.

15. Tendência de redução da liquidez.

16. Elevadas taxas de rentabilidade oferecidas pelos títulos de dívida pública.

17. Aumento nas taxas de juros a nível internacional.

18. Conjuntura de alta inflação

19. Oferta limitada de instruments financeiros.

20. Aumento das negociações fora do mercado regulamentado.

21. Conhecimento limitado dos riscos associados às novas tecnologias.

22. Retoma do serviço da dívida do Estado.

23. Aumento de ameaças de crimes cibernéticos.
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3.3 DESAFIOS ACTUAIS DO  
MERCADO DE CAPITAIS

Para a elaboração PE 23-27, foi igualmente efectuado um levantamento dos principais 

desafios do mercado de capitais, procurando para o efeito a opinião dos principais 

stakeholders, com vista a uma formulação mais assertiva das estratégias. Identificou-se 

assim os seguintes desafios do mercado:

• Aumentar a participação do mercado de capitais como fonte alternativa de 

financiamento, por via da dinamização dos diferentes segmentos de mercado;

• Fomentar a cultura de poupança e investimento no mercado de capitais;

• Ampliar a base de investidores, por via de reformas que incentivem o investi-

mento por parte de investidores não residentes e residentes, o fortalecimento 

do quadro regulatório com vista a uma maior e melhor protecção dos investi-

dores, bem como a observância das normas de governação corporativa pelas 

instituições do mercado;

• Criar, monitorar e avaliar o impacto dos programas de educação financeira, 

e aferir o nível geral de literacia financeira da população angolana para o 

crescimento do mercado de Capitais;

• Efectivar o papel recentemente atribuído à CMC pelo Comité 8 da IOSCO8 e im-

pulsionamento de outras autoridades africanas a elevarem os seus níveis de 

educação financeira e a adoptarem medidas para protecção dos investidores;

• Automatizar os processos de reportes e análise de informação, de supervisão 

indirecta, de vigilância e investigação das operações, bem como o cruzamento 

de dados (due dilligence, PCBC/FT/PADM); 

• Aprimorar os procedimentos de supervisão baseada no risco a todos os 

agentes registados, com vista a detectar, de forma preventiva os riscos inerentes 

à sua actividade;

• Verificar uma maior tempestividade e eficácia na tramitação dos processos 

sancionatórios e/ou de transgressão;

8 O Comité de Investidores de Retalho da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) é também designado 

por Comité 8.
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• Criar uma SANDBOX regulatória para apoiar e estabelecer uma base estatística 

e trocar impressões sobre matérias alusivas à implementação de entidades 

associadas às fintechs (home brokers startups, plataformas de crowdfunding, 

entre outras);

• Adequar o quadro legal e regulamentar do mercado de capitais às actuais 

necessidades do mercado, recorrendo às avaliações de impacto regulatório, e 

observando as melhores práticas a nível internacional;

• Optimizar a interacção com os participantes do mercado, permitindo a 

necessária e estreita colaboração entre as partes;

• Dinamizar os protocolos de cooperação celebrados com as entidades locais 

e internacionais e dotar a CMC de condições que permitam uma participação 

mais activa e relevante nas organizações de cariz internacional; 

• Aumentar a capacitação, valorização e retenção do quadro de pessoal por via 

da adequabilidade das Políticas de Capital Humano sedimentando a visão da 

CMC como uma “Escola de Referência”;

• Aperfeiçoar o ambiente de controlo interno necessário para aprimorar o nosso 

modelo de gestão, garantido a eficácia e eficiência operacional; 

• Dotar a CMC de infraestruturas e sistemas tecnológicos e modernos e 

eficientes, que estimulem a melhoria do nosso desempenho e automatização 

dos processos.



PLANO ESTRATÉGICO DA
CMC PARA O PERÍODO

2023-2027
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4. PLANO ESTRATÉGICO DA CMC 
PARA O PERÍODO 2023-2027

No seguimento do diagnóstico interno e externo realizado, foram construídos os pilares 

e objectivos estratégicos a seguir, para os próximos cinco anos, no sentido de dotar 

a CMC de mecanismos e instrumentos para guiar a sua actuação, na perspectiva da 

promoção, supervisão, regulação, cooperação e organização interna.
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4.1.
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

O PE 23–27, que entra em vigor a 01 de Janeiro de 2023, está dividido em 4 pilares, 

sendo estes distribuídos em 11 Objectivos Estratégicos que se desdobram por 

toda actividade estratégica da CMC.

Neste contexto, apresentamos a descrição dos Objectivos Estratégicos que conduzirão 

as acções da CMC, no período de 2023 a 2027, assentes nos seguintes pilares:

PLANO ESTRATÉGICO CMC

PILAR DA PROMOÇÃO

PILAR DA SUPERVISÃO E REGULAÇÃO

PILAR DA COOPERAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

PILAR DA ORGANIZAÇÃO INTERNA
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PILAR DA PROMOÇÃO

OBJECTIVO 1

Promover acções de educação financeira junto dos participantes do mercado, 

facilitando a compreensão dos benefícios e riscos associados às suas inter-

venções, com vista ao aumento dos níveis de literacia e inclusão financeira.

A CMC propõe-se tornar o programa de educação financeira em todo o território 

nacional mais robusto, baseada em produção de estudos e indicadores próprios do 

mercado, com vista à inclusão e protecção do investidor, promoção de cultura de 

poupança na sociedade angolana e sua maior participação no mercado de capitais, 

focando-se cada vez mais nos intervenientes com maior capacidade de apoiarem o 

fomento do mercado no curto/médio prazo.

Pretende-se também reforçar, de forma contínua, os mecanismos de actuação e 

serviços prestados pela biblioteca no apoio à pesquisa e desenvolvimento académico.

OBJECTIVO 2

Implementar uma estratégia de comunicação de maior proximidade entre a 

CMC e o mercado, por via do diálogo, da interacção contínua e tempestiva, sobre 

matérias que permitam um melhor funcionamento do mercado de capitais.

A CMC está determinada em proporcionar uma comunicação próxima e direccionada 

aos principais participantes do mercado, não apenas por via da dinamização dos canais 

digitais de acesso à informação, mas também pela utilização destes canais para uma 

maior divulgação de matérias do sistema financeiro. Adicionalmente, guiada pelo seu 

plano de comunicação, a CMC irá produzir informações constantes sobre o desen-

volvimento do mercado, além de produzir conteúdo que reforce a marca institucional 

e a sua missão.
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Ao nível interno, a CMC pretende maximizar e dinamizar a comunicação para a 

promoção do desenvolvimento de uma forte cultura organizacional, influenciando 

positivamente a performance da CMC.

OBJECTIVO 3

Dinamizar o mercado de capitais, tornando-o mais atractivo e robusto, capaz de 

apoiar o desenvolvimento económico nacional, por via do fomento do surgimento 

de novos participantes, instrumentos e segmentos.

A CMC propõe-se a promover a melhoria das condições infraestruturais e organizativas

que garantam o progresso dos mercados de acções, obrigações, instrumentos 

derivados, bem como a criação de bases que facilitem e estimulem o crescimento da 

indústria dos OIC.

Ao nível deste objectivo, pretende-se garantir a existência de condições infraestruturais 

e organizativas que facilitem, por um lado, o desenvolvimento de alternativas de 

poupança e investimento, que respondam às necessidades das empresas e famílias, 

por outro, o aumento da liquidez dos instrumentos financeiros, não esquecendo o 

desenvolvimento de iniciativas ligadas à inovação tecnológica e financeira.

A CMC pretende também continuar a contribuir activamente para a remoção de obstáculos

e para a criação de condições que viabilizem um efectivo financiamento das empresas,

em especial Pequenas e Médias Empresas (PME), por via do mercado de capitais.

As acções no âmbito deste objectivo serão devidamente coordenadas com as demais 

entidades que possuem atribuições de desenvolvimento e fomento do mercado.

OBJECTIVO 4

Promover a emissão de instrumentos financeiros que almejem conciliar o 

desempenho financeiro, para os investidores, com a sustentabilidade ambiental, 

social e de governação corporativa das sociedades, para a comunidade em geral.
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A CMC pretende focar-se na dinamização do segmento ESG, especificamente 

na promoção de emissão de instrumentos sustentáveis, na definição de regras de 

prestação de informação sobre a sustentabilidade dos produtos, na criação de um 

código ESG para o sistema financeiro e na implementação de critérios objectivos de 

verificação de cumprimento de aspectos ESG. Assume, neste pilar, uma postura de 

proximidade com as entidades supervisionadas no estabelecimento de critérios ESG.

Dentro do ESG, atribui especial relevância ao desenvolvimento de acções para a 

consciencialização e potencialização das mulheres com cargos de liderança e/ou 

de direcção de empresas susceptíveis de virem a participar no mercado de capitais, 

tendo em conta os princípios de empoderamento da mulher definidos pela ONU.

PILAR DA SUPERVISÃO E REGULAÇÃO

OBJECTIVO 5

Aprimorar a eficiência dos mecanismos e modelos de licenciamento, supervisão 

e vigilância dos mercados regulamentados e sistemas, visando a sua adequação 

à inovação financeira, às tecnologias de informação e à moldura de risco do 

mercado de capitais.

A CMC pretende focar-se na consolidação do modelo de supervisão baseado no 

risco, ajustado aos riscos específicos que a inovação tecnológica apresenta.

Deste modo, considera fundamental acompanhar a rápida evolução e transformação 

ao nível dos mercados, adoptando mecanismos para que, com celeridade, possa 

identificar, compreender e acompanhar a inovação a nível de produtos e serviços, 

bem como os riscos associados.

Adicionalmente, a CMC pretende apostar no que de melhor  existe ao nível tecnológico, 

permitindo a automatização dos processos de licenciamento, supervisão e vigilância, 

com a devida atenção às matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais,

financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
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OBJECTIVO 6

Promover um quadro regulatório alinhado às melhores práticas internacio-

nalmente aceites, assim como ao estágio de desenvolvimento do mercado de 

capitais angolano, conferindo maior credibilidade, flexibilidade, competitivi-

dade e transparência.

A CMC pretende fortalecer o quadro regulatório aplicável ao mercado, com especial 

incidência na protecção dos investidores e fortalecimento da estrutura dos mercados 

regulamentados, em linha com o compromisso assumido, como membro da IOSCO 

e do CISNA, de garantir que a regulação atinente ao mercado esteja alinhada às 

melhores práticas internacionalmente aceites.

Deste modo, foi definido o presente objectivo que visa dar suporte à criação de propostas 

de diplomas que atendam às necessidades e à evolução do mercado de capitais, 

bem como à avaliação da qualidade dos normativos existentes.

PILAR DA COOPERAÇÃO E RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

OBJECTIVO 7

Elevar o reconhecimento da CMC, através da sua envolvência e participação 

activa junto das principais organizações nacionais e internacionais, por meio 

do diálogo, da coordenação e da cooperação, em matérias com impacto para o 

mercado de capitais.

A CMC pretende continuar a promover a sua imagem institucional e fortalecer as 

alianças estratégicas e laços institucionais com parceiros locais e internacionais.

Ao nível nacional, pretende-se dar sequência à participação e realização de eventos 

e formações relacionados com o Mercado de Capitais, bem como promover o esta-

belecimento e dinamização de acordos de cooperação com parceiros locais, fazendo 

da CMC um participante relevante e significativo nas decisões estratégicas para as 

mudanças socioeconómicas.
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Ao nível internacional, pretende-se construir uma cooperação para a harmonização 

dos quadros legais e regulatórios dos mercados, devidamente adaptados a cada 

jurisdição, participar activamente em fóruns de organismos internacionais voltados 

para o mercado e desenvolver uma cooperação baseada no princípio da reciprocidade 

e de partilha da informação que permita a prevenção dos crimes transfronteiriços.

PILAR DA ORGANIZAÇÃO INTERNA

OBJECTIVO 8

Elevar os níveis de capacitação, comprometimento e valorização dos colabora-

dores, em ambiente de meritocracia, e reforçar a responsabilidade social para 

com a comunidade.

A CMC pretende reforçar a cultura organizacional, a identificação, a gestão, o desen-

volvimento e reconhecimento de talentos baseada na meritocracia, com o objectivo 

último da melhoria do desempenho e da motivação dos colaboradores.

Adicionalmente, a CMC pretende focar-se na saúde e segurança dos colaboradores, 

no recrutamento responsável, pautado pela diversidade do género, e na solidarie-

dade para com os colaboradores, em momentos de infelicidades.

No âmbito da responsabilidade social, predispõe-se a desenvolver um conjunto de 

acções que têm como objectivo melhorar o ambiente da comunidade, visando a 

sua integração e a valorização na sociedade, em sede da aplicação dos princípios 

de equidade dos Direitos Humanos e da inclusão social.

OBJECTIVO 9

Dispor de uma organização interna assente nas melhores práticas de governação 

corporativa e de controlo interno.

A CMC pretende reforçar a organização interna pelo contínuo fortalecimento dos 

sistemas, processos e instrumentos de controlo interno, bem como dos sistemas de 

gestão de risco da CMC.
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Pretende-se contribuir para a consciencialização da prevenção de actividades e con-

dutas que possam colocar em risco a imagem da Instituição, zelando pela existência 

de adequados sistemas de gestão de risco, de planeamento, de controlo e de reporte 

interno, bem como pelo efectivo cumprimento dos objectivos da Instituição, de forma 

a assegurar o cumprimento escrupuloso das regras que lhe são aplicáveis.

OBJECTIVO 10

Aperfeiçoar a capacidade de execução orçamental e melhorar a qualidade da 

despesa.

A CMC pretende reforçar os mecanismos de arrecadação, de gestão patrimonial e 

contabilísticos, adequados à complexidade e tamanho do mercado de capitais.

Adicionalmente, pretende-se dar continuidade ao processo de aprimoramento da 

natureza das despesas e à implementação de um sistema de gestão da qualidade 

(Total Quality Management – TQM), estando este alinhado às Normas Internacionais 

de Relato Financeiro, Normas Internacionais de Contabilidade para o Sector Público 

e melhores práticas de gestão. 

OBJECTIVO 11

Dotar a CMC de sistemas tecnológicos modernos para a segurança da informação, 

gestão e supervisão, com vista a melhorar a sua performance e eficiência, 

através do automatismo dos processos.

A dinâmica do desenvolvimento das novas tecnologias de informação exige dos 

reguladores uma adaptação e modernização das matérias de segurança de informação, 

plataformas de suporte à actividade de gestão, supervisão e vigilância.

Cientes deste facto, este objectivo está focado no aperfeiçoamento da gestão de 

serviços de tecnologia da informação (TI) em consonância com os requisitos de 

negócio, na garantia da segurança da informação, e na infraestrutura do processa-

mento da informação.
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4.2   ALGUNS RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

A ALCANÇAR NO PERÍODO 2023-2027

Este Plano tem o seu foco em resultados que sejam reais, calendarizáveis e mensu-

ráveis, que conduzam a acções específicas, em equipa, para sua concretização.

Para o período de vigência, o Plano possui 51 resultados associados a objectivos 

operacionais específicos. A seguir apresentamos alguns dos resultados esperados.

Dispor de um Guia de 
Boas Práticas ESG

Possuir soluções de 
Tecnologia de Infor-
mação alinhadas ao 
negócio e às normas 

ISO 27001

Contribuir para a 
integridade do sector 

financeiro
(PCBC/FT/PADM)

Consolidar o modelo 
de supervisão baseado 

no risco

Concluir a avaliação 
de impacto regu-

latório de 6 diplomas

Aprovar pelo menos 
8 prospectos de 

emissão de acções

Aprovar pelo 
menos 2 prospectos 

de emissões de 
obrigações suste-

ntáveis

Alcançar o registo de 
pelo menos 2 platafor-
mas de crowdfunding 

de investimento

Alcançar o registo de 
pelo menos 5 fundos 

de capital de risco

Alcançar o registo de 
pelo menos 2 plata-
formas Home broker

 Desenvolver 1 plata-
forma para a inclusão 
e educação financeira

Garantir a existência 
de uma plataforma 

automatizada, para o  
licenciamento, super-
visão e vigilância dos 
mercados regulamen-

tados e sistemas



CONTROLO, MONITORIZAÇÃO 
E AVALIAÇÃO DO PLANO

ESTRATÉGICO

5
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5.1CONTROLO, MONITORIZAÇÃO   
E AVALIAÇÃO

A avaliação regular do Plano ocorrerá anualmente por via de um processo de controlo/

monitorização dos objectivos e resultados previamente determinados. Serão feitas

medições permanentes entre o realizado e o programado, adoptando, quando 

necessário, acções correctivas para manter o cumprimento dos objectivos dentro 

dos padrões estabelecidos e, conforme orientação (a cada dois anos ou quando 

estritamente necessário), os objectivos, resultados e indicadores poderão ser 

revistos e/ou ajustados.

A mensuração do sucesso ou insucesso do PE 23–27 será feita pela utilização de 

indicadores de performance. Estes deverão permitir avaliar o alcance dos resultados 

ou metas preconizadas, de forma qualitativa ou quantitativa.

Os objectivos estratégicos estarão devidamente ligados ou traduzidos aos objectivos 

departamentais, via objectivos operacionais, que serão espelhados no respectivo 

plano de acção.
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5.2 ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS COM IMPACTO

NA MATERIALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Sendo o risco a possibilidade de ocorrer um evento com impacto no cumprimento 

dos objectivos estratégicos da CMC, com consequências que poderão constituir van-

tagens ou ameaças ao sucesso, a gestão global do risco na CMC é da competência do 

CA, que promoverá a análise e identificação sistemática destes, rumo à sua missão.

O Plano de prevenção de riscos da CMC continuará a seguir a mesma metodologia, 

que assenta no seguinte:  

• Identificação e classificação dos principais riscos associados às Unidades de 

Estrutura (U.E.);

• Identificação das medidas preventivas para evitar ou minimizar a probabilidade 

de ocorrência dos riscos; e

• Monitorização e controlo dos riscos, implementando medidas correctivas, 

sempre que necessário.

De modo a progredirmos, para que a gestão dos riscos esteja associada ao Plano 

Estratégico, pretende-se continuar a aprimorar o plano de prevenção dos riscos da 

CMC, garantindo o seu alinhamento ao estrategicamente planeado via plano de acção 

anual de cada U.E. Espera-se com isso proporcionar uma ferramenta mais eficiente 

na prevenção dos riscos da CMC.

Entende-se que riscos emergentes associados ao surgimento de novos segmentos 

do mercado são inevitáveis, pelo que estes precisarão de ser regularmente aborda-

dos com as unidades que procedem ao seu acompanhamento, para a implementação 

de um Plano Estratégico bem-sucedido.
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