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1. O Decreto Legislativo Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho: 

Aprova o novo Estatuto Orgânico da CMC, regula os princípios, 

a natureza, a organização, as atribuições, responsabilidades e o 

enquadramento dos seus quadros, definindo também as 

matérias ligadas às suas competências na promoção e 

desenvolvimento do mercado de capitais. 

 

 

 O Estatuto Orgânico da CMC representa um marco no Direito angolano dos Valores Mobiliários, 

na medida em que altera a organização interna inicial da instituição, ajustando-a relativamente 

às necessidades actuais do mercado de capitais e às atribuições que lhe são confiadas, de modo 

a tomar a instituição mais flexível face às mudanças constantes do mercado, através da adopção 

de uma estrutura de governo de matriz empresarial, quer ao nível do órgão de gestão quer ao 

nível do órgão de fiscalização; 

2. O Decreto Legislativo Presidencial n.º 4/13, de 9 de Ourubro: Aprova o Regime Jurídico do 

Mercado Regulamentado da Dívida Pública Titulada. Estabelece, entre outros aspectos, a 

definição de mercados regulamentados, estabelece matérias sobre a organização e 

funcionamento do mercado, a admissão dos membros do mercado, bem como tem em 

consideração, conforme se consagra no seu preâmbulo, que a regulamentação de um mercado 

secundário para a dívida pública angolana é uma prioridade no actual estádio de 

desenvolvimento do mercado financeiro e que a Lei n.°16/02, de 5 de Dezembro, sobre a Dívida 

Pública Directa, consagrou como opção fundamental o financiamento do Estado através de 

títulos de dívida, de entre os quais se destacam as obrigações e os bilhetes de tesouro; 
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3. Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/13, de 9 de Outubro: Aprova o Regime Jurídico das 

Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários. Visa regular a actividade das 

sociedades corretoras e das sociedades distribuidoras de valores mobiliários que se regem pelas 

normas dele constantes e pelas disposições aplicáveis da Lei n.º 12/05, de 23 de Setembro - dos 

Valores Mobiliários e doravante da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho - Lei de Bases das Instituições 

Financeiras; 

 

4. Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/13, de 10 de Outubro: Aprova o Regime Jurídico das 

Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados e de Serviços Financeiros sobre Valores 

Mobiliários. Dispõe sobre a constituição, registo e controlo prudencial das referidas sociedades, 

realçando para o efeito o papel do Ministério das Finanças e da Comissão do Mercado de 

Capitais no processo de autorização e registo destas instituições que terão a tarefa de gerir os 

mecanismos organizados de negociação de valores mobiliários e instrumentos derivados, 

admitindo a emissão e a negociação dos títulos e outros instrumentos financeiros a comercializar 

no mercado de valores mobiliários; 

5. Decreto Legislativo Presidencial n.º 7/13, de 11 de Outubro: Aprova o Regime Jurídico dos 

Organismos de Investimento Colectivo. Dispõe sobre as normas gerais que regem os 

organismos de investimento colectivo "OIC", cuidando das regras que definem o processo de 

autorização e o funcionamento dos OIC's, bem como aquelas relativas à sua gestão, depósito, 

comercialização e supervisão; 

6. Decreto Legislativo Presidencial n.° 1/14, de 13 de Outubro: Aprova o Regime Fiscal dos 

Organismos de Investimento Colectivo. Visa regular o regime fiscal aplicável aos Organismos de 

Investimento Colectivo sob a forma de fundos ou sociedades de investimento, que se constituam 

e operem de acordo com o seu regime específico, bem como o dos seus participantes. 

7. Regulamento n.º 1/14, de 31 de Janeiro, da CMC, sobre os Peritos Avaliadores de Imóveis de 

OIC's Imobiliários: Estabelece as condições para o exercício da actividade de peritos avaliadores 

de imóveis dos organismos de investimento colectivo imobiliários, previstos no Regime Jurídico 

dos Organismos de lnvestimento Colectivo, aprovado pelo Decreto Legislativo Presidencial n.a 

7/13, de 11 de Outubro; 

8. Regulamento n.º 2/14, de 30 de Outubro, da CMC, sobre o Mercado Regulamentado da Dívida 

Pública Titulada: Visa disciplinar o exercício da actividade dos Mercados regulamentados, 

nomeadamente ao que se refere ao tipo de mercado, operações, comunicações e suspensões, 

a autorização e registo destas entidades, as operações fora do mercado e os instrumentos 

derivados e operações de fomento de mercado, de modo a concretizar o Decreto Legislativo 

http://insigte.com/login/ArticleInfo.aspx?ID=744738&etd=47


 
 
Presidencial n.e 4/13, de 9 de Outubro, sobre o Mercado Regulamentado da Dívida Pública 

Titulada (MRDPT); 

9. Regulamento n.º 3/14, de 30 de Outubro, da CMC, sobre as Sociedades Gestoras de 

Mercados Regulamentados e de Serviços Financeiros sobre Valores Mobiliários: estabelece 

regras de constituição — e funcionamento das Sociedades — Gestoras de Mercados 

Regulamentados e de Serviços Financeiros sobre Valores Mobiliários, bem como as regras 

técnicas que possibilitam um melhor acompanhamento das mesmas. Vem concretizar o Decreto 

Legislativo Presidencial n.º 6/13, de 10 de Outubro de 2013; 

10. Regulamento n.º 4/14, de 30 de Outubro, da CMC, sobre os Organismos de Investimento 

Colectivo: Estabelece as regras técnicas necessárias para o funcionamento dos Organismos de 

Investimento Colectivo (OIC), concretiza a remissão que decorre do artigo 182ª do Decreto 

Legislativo Presidencial n.º 7/13, de 11 de Outubro, sobre o Regime Jurídico dos Organismos de 

Investimento Colectivo; 

11. Regulamento n.º 1/15, de 15 de Maio, da CMC, sobre os Agentes de Intermediação e 

Serviços de Investimento: Regula o processo de autorização para constituição e de registo dos 

agentes de intermediação, os deveres jurídicos aplicáveis à sua actividade, a organização destes 

e a respectiva supervisão e o exercício da actividade por correspondente; 

12. Regulamento n.º 2/15, de 15 de Maio, da CMC, sobre os Auditores Externos: Estabelece os 

requisitos de registo e as regras a observar pelas empresas de auditoria legalizadas e 

estabelecidas em Angola, que pretendam exercer a sua actividade no mercado de valores 

mobiliários, bem como a obrigação de auditoria da informação financeira; 

13. Regulamento n.º 3/15, de 15 de Maio, da CMC, sobre os Repositórios de Transacções: 

Estabelece as regras relativas ao registo e supervisão de repositórios de transacções e aos 

deveres de informação a prestar no âmbito de operações sobre instrumentos derivados. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente texto, divulgado em quatro edições, não pretendeu ser exaustivo sobre a matéria, até 

porque a reforma legal do sistema financeiros está na sua fase embrionária. Procurou-se apenas 

destacar aqueles elementos mais marcantes, numa perspectiva do mercado de valores 

mobiliários e instrumentos derivados, num cenário em que se aguarda, à qualquer momento, a 

publicação do Código dos Valores Mobiliários que, juntamente com a Lei de Bases das 

Instituições Financeiras "LBIF", são os pilares do sistema ' financeiro nacional. 



 
 
Tanto a LIF revista como o CVM espelham o alinhamento necessário entre a visão do executivo 

angolano e os passos necessários para implementação do mercado de valores mobiliários e 

instrumentos derivados em Angola. Um mercado que se pretende adaptado à realidade 

angolana, activo, desenvolvido, propiciando não somente fontes alternativas de financiamento e 

capitalização do Estado e das empresas, como também a rentabilização das poupanças das 

famílias e a geração de oportunidades de constituição e desenvolvimento das empresas que 

actuam nos mais variados sectores da actividade económica nacional. Um mercado, contudo, 

em conformidade com os princípios e normas internacionalmente aceites e coerentes de 

regulação e supervisão, com intuito de proteger os investidores, manter os mercados justos, 

eficientes e transparentes. Os demais diplomas referenciados e que fazem parte deste grande 

processo de criação e adequação normativa espelham já, na sua maioria, o pensamento acima 

adiantado. 

 

Porém, como já referido, o trabalho apenas começou, pois, tanto a LBIF como o CVM vão exigir, 

para a sua regulamentação, uma produção normativa de tal forma intensa, cujo fim último é dotar 

o sistema de regulação e supervisão financeira dos instrumentos tecnicamente mais avançados, 

de formas a procurar assegurar a estabilidade e robustez do sistema financeiro como um todo. 


