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O presente artigo versa sobre a reforma legal do sistema 

financeiro angolano, e é continuidade do texto publicado na 

primeira semana de Junho. De 2005 a 2015,10 anos se 

passaram e com eles os níveis de exigências relativo a 

actividade financeira em todo mundo aumentaram, fruto não 

só do desenvolvimento da actividade, evolução dos 

mercados e surgimento de novos e sofisticados produtos 

financeiros, mas também das crises financeiras ocorridas 

em várias áreas do sector desde finais de 2007.  

Considerando as decisões do executivo angolano, na pessoa do seu titular, de dinamizar o 

mercado secundário de dívida pública e a regulação dos organismos de investimento colectivo, 

o Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Capital, CMC, tão logo tomou posse, 

desenvolveu mecanismos para diagnosticar a real situação do mercado de capitais, elaborar a 

sua estratégia de actuação e começar a desenvolver a sua actividade, procurando manter o foco 

de tornar o mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados como fonte alternativa de 

financiamento das empresas face ao financiamento bancário e como principal veículo de 

canalização das poupanças. 

Ora, toda esta nova dinâmica, fruto do diagnóstico realizado, não encontrou respaldo legal 

suficientemente forte na Lei dos Valores Mobiliários (LVM) e na Lei das Instituições Financeiras 

(LIF) para a consecução do fim pretendido, enquanto principais diplomas legais do sistema 

financeiro nacional, que transportam em si a generalidade, a abstractividade, a imperatividade e 

a coercibilidade necessárias à sua aplicação. Foram identificadas insuficiências que 

obstaculizavam a prossecução dos objectivos propostos, que vieram justificar a decisão da sua 

revisão, que se resumem essencialmente no seguinte: 
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1. A LVM contém enumeras omissões, insuficiências e imprecisões, como por exemplo a 

exclusão do seu regime da emissão dos títulos do tesouro e do BNA ou mesmo o fraco número 

de disposições respeitantes aos deveres dos intervenientes no mercado de valores mobiliários e 

instrumentos derivados; 

2. A LVM não só é omissa em relação à normas que permitam a criação com a segurança jurídica 

necessária de um mercado secundário da divida pública titulada, como é bastante incipiente no 

que a regulação dos organismos de investimento colectivo (OIC) diz respeito; 

3. A LIF apresentava uma grande inclinação para regular as matérias na lógica das instituições 

de crédito e não de forma equilibrada em relação às instituições financeiras não bancárias 

(IFNB's) ligadas ao mercado de valores mobiliário e instrumentos derivados; 

4. Não era clara na LIF a definição do âmbito de actuação do BNA e da CMC, em termos de 

supervisão, nas situações em que as instituições financeiras bancárias exercessem actividade 

no mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados; 

5. Face à reforma do mercado de capitais, havia toda a necessidade de adequar o regime da 

LIF, de forma a acolher o novo paradigma daquele mercado, bem como moderniza-lo face aos 

últimos acontecimentos do contexto financeiro internacional. 

Pelas situações acima descritas e outras, concluiu-se que era de todo premente a revisão das 

leis macros do sistema financeiro nacional, conformá-las à realidade actual do sistema financeiro 

nacional e internacional e ainda, assegurar a eliminação das insuficiências e imprecisões 

existentes nos referidos textos. Começou por ser um processo de revisão e correcção de todas 

as situações que obstaculizariam a implementação do mercado de valores mobiliários e 

instrumentos derivados nos termos concebidos, para no final, efectuar-se as respectivas 

republicações com as correcções e adaptações necessárias ao novo quadro do sistema 

financeiro nacional.  

Todavia, durante o percurso, concluiu-se que em relação LVM, face à profundidade e importância 

das matérias omissas, como das imprecisões identificadas, bem como, face ao carácter 

transversal das normas que a mesma procura regular e do carácter sistemático que as mesmas 

devem ter, o melhor caminho a seguir é o da criação de um código. Desta forma surgiu a ideia 

da criação do Código dos Valores Mobiliários. 

Contudo, o processo de reforma não para nos dois diplomas de referência. São também 

identificadas no Estatuto Orgânico da CMC limitações de ordem estruturai e imprecisões quanto 

ao seu objecto social, que obrigavam a sua conformação e alinhamento à reforma dos diplomas 



 
 
supracitados, bem como, dotar a instituição de maior flexibilidade estrutural e reforço das suas 

competências e atribuições face aos novos desafios do mercado. 

Noutra vertente, concluiu-se que a criação de um Código não é uma tarefa simples. Havendo a 

necessidade de se criar e dinamizar o mercado secundário da dívida pública titulada, bem como, 

regular o mercado dos organismos de investimento colectivo, no âmbito da execução da 

estratégia de actuação da CMC, era conveniente dotar o mercado, ainda que de forma provisória 

até ã publicação do Código dos Valores Mobiliários e da Lei das Instituições Financeiras revista, 

do suporte legal e regulamentar para o efeito.  

Neste sentido foram desenvolvidos esforços com vista a se produzir a legislação e o suporte 

regulamentar para a criação do mercado regulamentado da dívida pública titulada, da respectiva 

sociedade gestora, do regime jurídico dos organismos de investimento colectivo e o seu regime 

fiscal, assim como do regime regulamentar dos peritos avaliadores de imóveis de organismos de 

investimento colectivo imobiliários, dos agentes de intermediação e serviços de investimento, 

dos auditores externos, dos repositórios de transacções, (face ao crescente interesse em 

instrumentos derivados), entre outros. Deu-se igualmente inicio à criação de projectos de 

regulamentos que pudessem sustentar emissões de valores mobiliários e o seu registo 

centralizado. Ou seja, estamos perante uma autêntica febre regulatória.  

 


