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FÓRUM EXPANSÃO – LUANDA, 9 DE JULHO DE 2015 

DISCURSO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

 

Exmo. Senhor Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, 

Exmo. Senhor Governador do Banco Nacional de Angola, 

Exmo. Senhor Presidente do Centro de Corporate Governance Angolano, 

Exma. Senhora Thina Siwendu, Ilustre Conferencista, 

Caro Director do Semanário Expansão, 

Distintas Autoridades, 

Ilustres Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

Cabe-me a honra de vos dirigir algumas palavras de enquadramento deste 

importante Fórum, prévias ao discurso de abertura de Sua Excelência o Ministro 

da Justiça, oportunidade que aproveito para sublinhar o alcance dos Princípios 

e Recomendações contidos no Guia Anotado de Boas Práticas de Governação 

Corporativa da CMC.  

A adopção de Boas Práticas de Governação Corporativa destina-se a dar a todas 

as partes interessadas uma percepção clara, transparente e geradora de 

confiança sobre o modo como são tomadas as decisões nas empresas. 
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De resto, o novo Código de Valores Mobiliários consagra no seu Artigo 145 que 

seja a CMC a definir as exigências que complementem os requisitos mínimos, 

legalmente fixados, de informação a ser divulgada aos mercados. Prevê-se, 

concretamente, a publicação anual de “um relatório detalhado sobre a estrutura 

e as práticas de governo societário, contendo os elementos estabelecidos pelo 

Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários”. 

É por isso que a CMC procura desde já estimular a introdução no dia-a-dia das 

empresas das melhores práticas adoptadas nas jurisdições de referência, 

criando o ambiente de confiança necessário ao surgimento de sociedades 

abertas com capital disperso na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).  

O Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa lançado pela CMC em 

Novembro de 2013 conhece agora uma versão anotada, em que se explicitam 

os procedimentos a adoptar pelas empresas sempre que esteja em causa a 

divulgação de informação ao mercado.   

Em que se traduzem então os objectivos do Guia Anotado de Boas Práticas de 

Governação Corporativa da CMC?  

(i) Em primeiro lugar, alinhar a actuação dos órgãos de administração 

e de fiscalização das empresas com as melhores práticas 

internacionais em matérias tão relevantes como a supervisão, a 

auditoria, a gestão executiva, o controlo interno e a monitorização de 

riscos; 

(ii)  Em segundo lugar, contribuir para a sedimentação de um quadro 

de princípios e de valores que constitua uma base sólida para a 

afirmação de uma cultura de rigor e transparência; 

(iii)  Por essa via, gerar junto dos accionistas e dos investidores 

nacionais e estrangeiros a necessária confiança, para que sejam 

agentes activos no mercado de capitais angolano. 
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O Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa da CMC contém normas 

de natureza recomendatória, adoptando o princípio “comply or explain”: cada 

sociedade tem a livre decisão de cumprir, ou não, as recomendações de governo 

societário, apenas se exigindo que, quando não as sigam, expliquem os motivos 

dessa decisão.  

Neste caso, devem explicitar as razões que as levaram a seguir caminhos 

alternativos, de tal modo que os accionistas, os investidores e todas as partes 

interessadas – numa palavra, os mercados – possam fazer o seu próprio 

julgamento. 

No essencial, reforçam-se os mecanismos para assegurar os três princípios 

fundamentais para o funcionamento do Mercado de Valores Mobiliários: 

(i) A legítima confiança de Emitentes e Investidores, pois eles são a razão 

de ser dos Mercados Regulamentados; 

(ii) A segurança jurídica, sem a qual emitentes e investidores não actuam 

com a necessária confiança; 

(iii) E a sã concorrência, ambiente que decorre dos preceitos anteriores e 

é essencial para emitentes, instituições financeiras e demais agentes 

de intermediação.  

Quais as consequências para quem não acatar as recomendações de Boas 

Práticas? 

Porque se trata de recomendações, a principal consequência para quem não as 

adopte é de natureza reputacional. Facto que, tratando-se de mercados 

financeiros, onde a Confiança é o bem supremo, pode fazer toda a diferença, 

uma vez que a empresa, deixando de merecer a confiança do mercado, vê 

afectada a capacidade de se financiar em melhores condições e de uma forma 

mais eficiente. 
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O Mercado de Capitais é precisamente isso: um instrumento para o 

financiamento eficiente das empresas. Permitam-me por isso uma palavra sobre 

o POPEMA, o Plano Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado 

Accionista, no âmbito do qual a CMC vem sensibilizando, sector a sector, as 

empresas com potencial para estarem entre as primeiras cotadas da Bolsa de 

Dívida e Valores de Angola.   

As empresas que venham a constituir-se como sociedades abertas têm de 

apresentar nos seus prospectos de emissão o histórico de informação financeira 

correspondente a pelo menos três anos. Daí a importância dos trabalhos 

preparatórios previstos no POPEMA, que incluem, naturalmente, uma forte 

componente de compliance com as melhores práticas de governo societário, 

além de todos os requisitos de divulgação ao mercado previstos no Código de 

Valores Mobiliários e na diversa regulação publicada pela CMC.  

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Acredito que entre os participantes deste Fórum estão os gestores de algumas 

das empresas que irão recorrer à Bolsa para se financiarem, dispersando capital, 

emitindo obrigações ou constituindo as suas próprias carteiras de valores 

mobiliários. Faço votos para que possam, tão depressa quanto possível, colher 

os frutos do trabalho já realizado. Venham de lá as blue chips da nossa praça 

financeira. 

Muito Obrigado. 

Estamos Juntos 

Archer Mangueira, Presidente da CMC 


