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Assembleia Nacional aprova Código de Valores 

Mobiliários e Lei das Instituições Financeiras 
  

A Assembleia Nacional aprovou nesta terça-feira, 21 de Abril de 2015, o Código de 

Valores Mobiliários (CVM) e a proposta de revisão da Lei das Instituições Financeiras 

(LIF) no âmbito da revisão do quadro normativo que serve de base ao funcionamento 

do sistema financeiro nacional. 

 

O Código de Valores Mobiliários vem revogar a Lei dos Valores Mobiliários em vigor 

até a data, reformando assim o quadro legal básico do mercado de valores 

mobiliários e instrumentos derivados.  

 

Em linhas gerais, pretende-se com o documento agora aprovado criar mecanismos 

para que a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) possa regular, de acordo com 

padrões internacionalmente reconhecidos, os valores mobiliários, os emitentes, as 

ofertas públicas de valores mobiliários, os mercados regulamentados e respectivas 

infraestruturas, os prospectos, os serviços e actividades de investimento em valores 

mobiliários e instrumentos derivados, bem como o regime de supervisão e regulação 

com destaque para o regime sancionatório. 

Referindo-se à aprovação do CVM, o presidente da CMC, Archer Mangueira, disse 

que “trata-se de um marco importante para o mercado financeiro angolano e para a 

CMC em particular, porque a partir de agora temos um instrumento que nos permite 

regular e supervisionar o mercado de valores mobiliários em Angola de forma a 

garantir a segurança jurídica e a legítima confiança dos investidores”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A revisão da Lei das Instituições Financeiras, resultado de um esforço conjunto entre o 

BNA, a CMC e a ARSEG, vem tornar mais eficiente a articulação entre as três 

entidades de supervisão do sector financeiro.  

Esta lei incorpora recomendações de organizações internacionais, em particular da 

Organização Internacional das Comissões da Valores (IOSCO), sendo uma delas a 

necessidade de clarificação das competências de supervisão relativamente a 

participação dos bancos comerciais no mercado de valores mobiliários; 

O diploma visa também dotar o sistema de regulação e supervisão financeira de 

instrumentos tecnicamente mais avançados, por forma a procurar assegurar a 

estabilidade e robustez do sistema financeiro e também ajustar as normas 

actualmente em vigor, ao novo enquadramento legal dos mercados bancário, de 

valores mobiliários e segurador. 

 

A CMC é a instituição responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e 

promoção dos Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 

 

 

  

 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 

MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 21 DE ABRIL DE 2015.   
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