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A Lei de bases das Instituições Financeiras regula o processo de 

estabelecimento, o exerci cio da actividade, a supervisão e o 

saneamento das instituições financeiras, bancárias e não 

bancárias, prevendo para o efeito um modelo tripartido de 

supervisão financeira, a ser exercida pelo Banco Nacional de 

Angola (BNA), Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e 

Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros 

(ARSEG), apresentando como principais inovações normativas 

os seguintes aspectos:  

1. Excluiu-se do âmbito das instituições financeiras as sociedades gestoras de participações 

sociais (SGPS) e as sociedades de gestão e investimento imobiliário (SGII), por se concluir que 

não obstante poderem orbitar em torno dos mercados financeiros, não exercem uma actividade 

que se qualifique ela mesma como financeira, não tendo como função canalizar a poupança dos 

aforradores ou de outros agentes excedentários para investimento nos mercados financeiros ou 

para transferência para outros agentes deficitários; 

2. Prevê, no seu artigo 67.°, a criação do Conselho Nacional de Estabilidade financeira (CNEF), 

enquanto órgão de natureza pública, com independência e autonomia técnica e funcional que 

tem como finalidade promover mecanismos de cooperação que visem a estabilidade financeira 

e a prevenção de crises sistémicas no sistema financeiro angolano, cujos membros permanentes 

a destacar dos demais são o Governador do BNA, os Presidentes dos Conselhos de 

Administração da CMC e da ARSEG, bem como os membros dos Conselhos de Administração 

responsáveis pelas áreas de supervisão dos 3 organismos de supervisão do nosso sistema 

financeiro; 

 

3. Aprofundam-se, alguns aspectos da supervisão das instituições financeiras, com particular 

destaque para a supervisão prudêncial, destacando-se a melhor definição de competências 

quanto aos organismos de supervisão, o tratamento mais detalhado dos mecanismos de controlo 
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de participações qualificadas, bem como das regras, em termos da organização interna das 

referidas instituições; 

4. O estabelecimento de dispositivos sólidos em matéria de governação das sociedades, de 

processos de controlo de risco, de mecanismos de controlo interno e de políticas de remuneração 

adequadas, em alinhamento ao Código dos Valores Mobiliários; 

5. O estabelecimento de novos instrumentos à disposição dos organismos de supervisão, 

designados genericamente por providências de intervenção e saneamento, visando o reforço à 

protecção dos interesses dos depositantes, investidores e outros credores, bem como da 

estabilidade do sistema monetário, financeiro ou cambial perante as situações de instabilidade 

ou crise das instituições financeiras. 

 

O código dos valores mobiliários (CVM) 

Estabelece o regime jurídico basilar do mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados, 

regulando o regime de supervisão e regulação, 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 respectivo regime sancionatório, apresentando como principais 

inovações normativas os seguintes aspectos: 

1. Abandono do sistema de registo de emissão de valores mobiliários e substituição pelo registo 

de ofertas públicas, com aprovação de prospecto caso aplicável; 

2. Estabelecimento de um regime aplicável à generalidade valores mobiliários; 

3. Abandono da repartição de mercado primário e mercado secundário e substituição pela 

repartição ofertas e mercados regulamentados (secundários); 

4. Adopção plena do conceito de mercado regulamentado, em que se inclui mercado de bolsa e 

mercado de balcão organizado, sendo que em relação ao mercado de bolsa, poderão coexistir 

vários mercados diferenciados e/ou segmentados, optando-se igualmente por manter em 

legislação especial a regulação das entidades gestoras de mercados regulamentados; 

5. Regulação das infraestruturas de mercado; 

6. Estabelecimento de um regime geral dos serviços e actividades de investimento em valores 

mobiliários e instrumentos derivados; 



 
 
7. Regulação detalhada dos poderes de supervisão e regulação da CMC; 

8. Reforça o poder de superintendência do Titular do Poder Executivo e o poder tutelar do 

Ministro das Finanças sobre a CMC, consagrados no Estatuto Orgânico da instituição; 

9. Regulação detalhada dos crimes e transgressões, com regime completo, nomeadamente em 

termos de processo transgressional; 

10. O estabelecimento de 9 títulos, nomeadamente, disposições gerais, supervisão e regulação, 

valores mobiliários, emitentes, ofertas públicas, mercados regulamentados, prospectos, serviços 

e actividades de investimento e crimes e transgressões. 


