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Em vigor desde Setembro de 2008, depois de ter passado intacta por várias curvas de 

variação tanto dos índices de inflação como das taxas de câmbio, a Comissão de Mercado 

de Capitais colocou a proposta de uma tabela de novas taxas de supervisão e de serviços, 

ao dispor dos agentes do mercado e da população para as devidas contribuições. Os 

novos valores têm como indexador a média de inflação registada desde 2009. 

Um novo regime das taxas de supervisão e serviços a serem cobradas pela Comissão do 

Mercado de Capitais (CMC) aos operadores e emitentes do mercado de valores mobiliários está 

submetido à consulta pública, desde o fim do mês passado. As taxas constam de um ante-

projecto de Decreto Presidencial e a sua consulta deve durar dois meses, terminando no dia 29 

de Setembro. Consta no teor da proposta de ajustamento que o desenvolvimento normativo 

ocorrido nos mercados financeiros, «com especial relevo para a aprovação da Lei de Base das 

Instituições Financeiras», em Junho passado, no âmbito do qual foi aprovado o Código dos 

Valores Mobiliários, obrigam a uma actualização das referidas taxas. 

Esse ajuste visa «assegurar uma permanente adequação e a cobertura de todas as instituições 

reguladas e supervisionadas», como reza o decreto, e é fundamental para assegurar também 

«outras fontes de financiamento da Comissão do Mercado de Capitais, para além das receitas 

originárias do Orçamento Geral do Estado». Com esse ante-projecto tem-se em vista a 

revogação do Decreto Executivo (n.º 209/08, de 26 de Setembro), vigente há mais de cinco anos, 

que aprovou a criação das taxas e os correspondentes valores a cobrar pelo registo e supervisão 

de instituições financeiras, com actividade no mercado de valores mobiliários, bem como os 

produtos financeiros aí transaccionáveis. 

De acordo com a argumentação apresentada, o presente ajuste «prima pelo consagrado 

princípio do utilizador pagador e ao mesmo tempo procura permitir a diversificação das fontes de 

financiamento das actividades de supervisão do mercado de valores mobiliários». Desse modo 

as novas taxas fazem «corresponder ou equivaler, o serviço prestado pelo regulador em prol do 

mercado e a contra-prestação que os utentes do serviço deverão pagar» para a sua melhor e 



 
 
mais sólida intervenção. O ante-projecto do Decreto Presidencial segue explicando que, no 

quadro desta actualização, «o objectivo será sempre encontrar o equilíbrio e neutralidade na 

distribuição dos encargos de financiamento do sistema de supervisão, por todos os operadores 

do mercado». 

O ajuste «irá, certamente, permitir uma atenção especial para o desenvolvimento do mercado, 

procurando minimizar os efeitos dos custos das taxas no desenvolvimento das instituições 

financeiras e demais operadores deste mercado». Inflação como referência A tabela de taxas de 

supervisão e serviços proposta pelo ante-projecto que está sob a análise popular foi actualizada 

com base na evolução da taxa de inflação, em vez da evolução da taxa de câmbio. 

A indexação por meio do índice inflacionário, segundo a letra prévia do Decreto Presidencial, tem 

como principais razões o facto de a taxa de inflação incorporar a desvalorização da taxa de 

câmbio; das despesas da CMC serem em Kwanzas (salvo deslocações para fora do país); e ao 

facto de as práticas internacionais sobre a temática mostrarem que o ajustamento aos 

rendimentos é feito de acordo com a evolução da inflação, pois ela «capta exactamente a perda 

do poder de compra destes rendimentos». O documento sob consulta esclarece que, de um 

modo geral, a taxa média de inflação no período de 2009 - 2015 foi de 10,19%, o que indicia, 

nesse espaço de tempo, uma perda de poder de compra acumulada de 78,96%. Assim sendo, 

«o reajuste às taxas deverá ser uma capitalização». E nesse entendimento «os factores de 

capitalização deverão ser as taxas de inflação acumuladas de cada ano». 

Para o ano em curso, a taxa de inflação acumulada que a Comissão de Mercado de Capitais 

leva em conta é a da previsão avançada no relatório de fundamentação do Orçamento Geral do 

Estado (OGE 2015). A previsão inicial de inflação para 2015 é de 9%. Na definição da tipologia 

das taxas e dos seus valores, a proposta de diploma legal em referência faz entender que se 

procurou um alinhamento às taxas cobradas por outros reguladores na região da SADC, em 

países como a Zâmbia, África do Sul, Namíbia e Seychelles, bem como noutros países como o 

Brasil e Portugal, dada a familiaridade com o nosso ordenamento jurídico. A CMC além de 

submeter a consulta pública o ante-projecto da proposta do Regime Jurídico das Taxas de 

Supervisão e Serviços no Mercado de Valores Mobiliários, na mesma data (30 de Julho) colocou 

também ao dispor das críticas e sugestões dos populares o ante-projecto do Regulamento ' sobre 

as Actividades de Notação de Risco. Os resultados são esperados até ao dia 29 de Setembro. 

 

 

 

 



 
 
Ciclo de seminários 

Educação financeira «fecha-se» às universidades 

O primeiro ciclo de seminários em universidades, que a Comissão de Mercado de Capitais 

promoveu no âmbito do seu programa de educação financeira, conclui-se há uma semana, com 

a realização do último evento na Universidade Metodista de Angola (UMA), em Luanda. De 

acordo com a informação transmitida por Elsa Barber, Directora do Gabinete de Literacia 

Financeira da CMC, neste ciclo os seminários tiveram lugar na Universidade Agostinho Neto, 

ISPTEC, Universidade Lusíada, Universidade Católica, Universidade Independente e 

Universidade Metodista. Segundo a responsável, a partir de agora, o foco do programa, até o 

final do ano, serão os institutos médios. E o objectivo continua sendo o de contribuir para 

aumentar os níveis de conhecimento sobre o Mercado de Capitais dos potenciais emitentes, 

intermediários e investidores, de modo a garantir o desenvolvimento sustentado de um mercado 

que se pretende robusto e que acrescente valor à economia angolana 

No encontro educativo realizado na UMA, aos docentes e discentes foi apresentado o simulador 

de transacções em bolsa de valores que está a ser desenvolvido pela CMC, designado Jogo da 

Bolsa. O objectivo do simulador é, de forma lúdica, familiarizar as pessoas com dinâmica de 

transacções de uma bolsa de valores. A CMC tem trabalhado com o Ministério da Educação para 

garantir a inclusão de conteúdo referente ao Mercado de Capitais no sistema de ensino, A 

instituição é responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e promoção dos Mercados de 

Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 
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