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Regulação, Supervisão e Dinamização 

do Mercado

“REGULAR, SUPERVISIONAR E DINAMIZAR O 

MERCADO COM BASE NAS MELHORES 

PRÁTICAS INTERNACIONAIS, NA BOA 

GOVERNAÇÃO DAS EMPRESAS E EM 

ADEQUADOS ÍNDICES DE LITERACIA 

FINANCEIRA”.



A Comissão do Mercado de Capitais (CMC), foi criada pelo Decreto Presidencial nº09/05 de 18 de

Março com a missão de “…regular e supervisionar o mercado de valores mobiliários e de

instrumentos derivados e a actividade de todos os agentes que neles actuam”.

REGULAR, SUPERVISIONAR E DINAMIZAR O MERCADO…

Missão da CMC 

A CMC, tem ainda como missão, assegurar a sã concorrência nestes mercados, garantir a legítima 

confiança e a segurança jurídica de todos os intervenientes e prevenir o risco sistémico, 

contribuindo assim para o desenvolvimento económico do País.



REGULAR, SUPERVISIONAR E DINAMIZAR O MERCADO…

Dívida 
Pública

• Alavanca do investimento público

• Projecção da curva de rendimentos 

Dívida 
Corporativa

• Alavanca do investimento privado

• Curva de aprendizagem do mercado, como antecâmara do mercado de 
acções

Fundos de 
Investimento

• Alavanca dos mercados dos títulos de dívida

• Canal privilegiado de massificação do mercado de valores mobiliários

Mercado de 
Acções

• Alavanca do investimento privado

• Curva de aprendizagem para o mercado de futuros

Mercado de 
Futuros

• Alavanca do investimento produtivo e dos mercados financeiros

Fases do Plano Estratégico



Dois Marcos Importantes: CVM e LIF 

 Foi aprovada pela Assembleia Nacional a proposta de Código de Valores Mobiliários

(CVM) que irá substituir a LVM

 Reforma do quadro legal básico do MVM e instrumentos financeiros

 Inclusão do mercado de dívida pública no âmbito dos mercados regulamentados 

(Revogará o DLP 04/13).

 Retira a limitação de emissão de obrigações presente na Lei das Sociedades 

Comerciais (Art. 375)

 Foi aprovada e publicada a Lei de Bases das Instituições Financeiras (LIF), 

elaborada sob iniciativa conjunta do Ministério das Finanças, BNA, ARSEG e CMC

 Alinha a LIF ao CVM

 Incorpora as recomendações das organizações internacionais, em particular, da 

IOSCO

 Torna mais eficiente a articulação entre as três entidades de supervisão do 

sector financeiro

REGULAR, SUPERVISIONAR E DINAMIZAR O MERCADO…



REGULAR, SUPERVISIONAR E DINAMIZAR O MERCADO…

Quadro Legal Preparação Consulta Pública
Fase de 

Aprovação
Publicado

Estatuto Orgânico Da CMC                             

Regulamento Sobre Os Peritos Avaliadores De Imóveis 

Regime Jurídico Sobre As Sociedades Gestoras De Mercados Regulamentados E Serviços Financeiros 

Sobre Valores Mobiliários - RJSGMR                                                             

Regime Jurídico Sobre O Mercado Regulamentado Da Divida Publica Titulada RJMRDPT                                                             

Regime Jurídico Sobre As Sociedades Corretoras E Distribuidoras De Valores Mobiliários RJSCVM - 

RJSDVM                                    

Regime Jurídico Sobre Os Oics - Rjooics                                    

Regulamento Sobre Os Mercados Regulamentados 

Regulamento Sobre As Sociedades Gestoras Dos Mercados Regulamentados 

Regulamento Dos Organismos De Investimento Colectivo 

Regulamento  Sobre Os  Auditores 

Regulamento Sobre Serviços De Investimento

Regulamento Sobre Repositórios De Transacções De Derivados; E

Regime Jurídico Dos Organismos De Investimento Colectivo De Capital De Risco 

Regulamento das Infraestrutura De Mercado 

Regulamento Sobre As Contrapartes Centrais;

Anteprojecto Do Regime Jurídico Sobre Os Organismo De Investimento Colectivo De Titularização 

Regime Juridico Sobre Papel Comercial 

Regulamento Dos Consultores E Analistas Financeiros

Regulamento Sobre Os Capitais Minimos 

Regulamento Sobre Os Fundos De Garantia Das Sgmr

Regulamento Sobre As Sociedades De Notação De Risco 

Decreto Executivo Sobre As Taxas 

Regime Juridico Das Sociedades Gestora De Patrimonio 

Regulamento Sobre As Sociedades Gestoras De Patrimonio 

Regulamento Sobre Os Emitentes 

Regulamento Das Ofertas Públicas 

Regulamentos Dos Prospectos 

Regulamento Sobre Papel Comercial 

Regulamento Sobre A Titularização 

Regulamento Sobre Os Project Bonds 

Regulamento Sobre o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo



REGULAR, SUPERVISIONAR E DINAMIZAR O MERCADO…

 Plano operacional de preparação das empresas nacionais para o mercado accionista com os 

seguintes objectivos (Em fase de aprovação do Decreto Presidencial sobre a Matéria):

POPEMA

 Adequação das empresas a um quadro regulatório apropriado 

para o mercado accionista

 Garantir elevada qualidade do relato financeiro

 Saneamento económico e financeiro das empresas 

 Adequação de boas práticas de governação societária 

Objectivos

 Aprovação (pelo Executivo)

 Linhas gerais do POPEMA

 Constituição de uma equipa multidisciplinar de 

coordenação

 Lista de empresas que a serem enquadradas no programa 

Próximos 
Passos

 Auditoria de Diagnóstico Organizativo da Empresa

 Reforma Organizativa da Empresa

 Avaliação Final da Empresa

Metodologia 
do Processo de 
Preparação



 A BODIVA foi oficialmente inaugurada em Dezembro de 2014;

 A plataforma de Negociação está apta para o inicio das operações;

 Neste momento está em fase de ligação da plataforma de negociação da 

BODIVA com a plataforma dos Intermediários Financeiros;

 No que tange a pós- negociação:

 Numa primeira fase, a liquidação tanto física e financeira será feita no 

BNA; e

 Posteriormente serão feitas dentro da CEVAMA (Central de Custódia e 

Liquidação) cujos trabalhos estão em curso.

BODIVA

REGULAR, SUPERVISIONAR E DINAMIZAR O MERCADO…



BODIVA

 Mercado de Registo de Títulos do Tesouro (MRTT) – registo em mercado regulamentado de 

operações de compra e venda de títulos do Tesouro que eram efectuadas sem o conhecimento 

dos restantes participantes do mercado de dívida pública titulada;

 Mercado por Grosso de Títulos do Tesouro (MGTT) – dirigido a investidores institucionais, e 

irá permitir a construção da curva de rendimentos de referência da economia; e

 Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) – será o primeiro segmento de bolsa a ser 

disponibilizado pela BODIVA, e irá permitir aos investidores efectuarem as suas operações em 

regime de order driven, isto é, por meio de interacção permanente de todos os interesses de 

compra e venda.

REGULAR, SUPERVISIONAR E DINAMIZAR O MERCADO…



 Flexibilização da Conta Capital com os seguintes objectivos:

 Trabalho em curso com a autoridade cambial (BNA) para a viabilização do fluxo

transfronteiriço de capitais capaz de dinamizar, por via da liquidez, o mercado de

valores mobiliários; e

 Implementação de medidas de política de infraestrutura de contexto de mercado.

 Promoção de instrumentos financeiros passíveis de trazer liquidez ao mercado:

 Project bonds

 Derivados de balcão

 Repôs

 Titularização de direitos de crédito

 Bolsa de Mercadorias

Promoção de Liquidez

REGULAR, SUPERVISIONAR E DINAMIZAR O MERCADO…



 A Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO, na sigla em 

inglês, ou OICV em português) é o organismo internacional que reúne os reguladores do 

mercado de valores mobiliários.

 Aos 26 de Novembro de 2014 a Comissão de Mercado de Capitais tornou-se membro 

associado da IOSCO. Neste momento a CMC tem se preparado para obter o estatuto de 

membro ordinário desta organização.  

 A CMC também é membro das seguintes associações:

 Associação das Agências Nacionais de Numeração (ANNA)

 Organização das Autoridades de Supervisão de Seguros, Valores Mobiliários, e 

Instituições Financeiras Não Bancárias da SADC (CISNA)

 Rede Internacional de Literacia Financeira da OCDE (INFE)

Adesão à IOSCO

… COM BASE NAS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS,…



Neste domínio foi divulgado o Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa 

que irá evoluir para um Código de Boas Práticas de Governação Corporativa.

OBJECTIVOS

 Difundir os princípios e mecanismos de governo societário;

 Assegurar um quadro de boas práticas de governo societário alinhado a realidade

angolana; e

 Monitorar a adequação aos princípios do Guia por parte das instituições

destinatárias através do método comply or explain.

… NA BOA GOVERNAÇÃO DAS EMPRESAS…



 O Plano de Literacia Financeira da CMC tem iniciativas tendentes a promover e 

elevar o nível de conhecimento dos pequenos investidores, associações 

empresariais, estudantes e vendedores do sector informal incentivando-os a tomar 

boas decisões de investimento e a estarem financeiramente bem informados. 

 Criação da Academia do Mercado de Valores Mobiliários

 Dotar de conhecimentos os participantes do mercado, através da realização de 

vários cursos técnico-profissionais sobre diversas matérias relacionadas com o 

mercado de capitais. 

Contribuindo para a capacitação e literacia dos stakeholders

… E EM ADEQUADOS ÍNDICES DE LITERACIA FINANCEIRA.
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AMBIENTE MACROECONÓMICO

“DESAFIOS PARA O MERCADO DE CAPITAIS”.
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D. Ambiente Macroeconómico

Queda do Preço do Petróleo…. Diminuiu as receitas Fiscais…. aumentou o deficit orçamental...

…aumentou o rácio dívida pública/PIB ...e reduziu a perspectiva de rating do país 

S&P Moody’s Fitch

B+ Ba2 BB-

Estável Negativo Negativo

A conjuntura económica actual tem muitos desafios de Politica Fiscal…
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Ambiente Macroeconómico

Queda do Preço do Petróleo…. causou diminuição das RILs…. e forte  desvalorização cambial...

pressionando o nível de preços … e originando inversão da tendência das taxas de juros.

… e de Politica Monetária.

6,98%

9,61%

jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15
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Peso da Dívida Pública sobre o PIB

Fonte: BNA e Minfin 

• A análise da sustentabilidade da 
dívida pública mostra que existe uma 
grande margem de crescimento do 
mercado dos títulos soberanos

 A Lei nº 1/14, de 6 de Fevereiro, 

estabelece 60% como limite 

superior do rácio da dívida pública 
total sobre o PIB 

Fonte: Bloomberg; tradingeconomics

Ambiente Macroeconómico

Há oportunidade de expansão do mercado de títulos de Estado

44,11%

28,43%

21,66% 22,04%
24,90%

31,20%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

246,0

130,2

71,0 73,8
59,1

47,0
31,2

Japão Portugal EUA Alemanha Brasil SA Angola

Dív./PIB (%, países selecionados)

2012 2014
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Há oportunidade de expansão do mercado de títulos de Estado

Ambiente Macroeconómico

 Dado o PIB de Angola, a capitalização do Mercado de Títulos do Estado está ainda

aquém do benchmarking do continente
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Há oportunidade de criação de instrumentos de gestão e cobertura de risco

Ambiente Macroeconómico
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Interacção entre os mercados cambial primário e informal

 Diferencial cambial (mercado informal - mercado primário) Taxa de câmbio M Formal (x200)

         Venda de divisas pelo BNA (milhões de dólares)

 Com a crescente desvalorização cambial e maior flutuação da taxa de câmbio, será

necessária a adopção de instrumentos de gestão e cobertura de risco cambial.



Agenda

Ambiente Macroeconómico

21

OLHANDO PARA FRENTE

“CONSOLIDANDO AS CONQUISTAS E 

EXPLORANDO OPORTUNIDADES”.
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• Completar o processo para adesão plena à IOSCO

• Alinhar a estratégia de emissão de dívida do Estado a necessidade de 

dinamização eficiente do mercado interno

• Finalizar a implementação da Central de Compensação e Custódia (CEVAMA)

• Continuar as acções de comunicação dirigida aos Investidores Institucionais

• Finalizar o desenvolvimento e implementação da plataforma de supervisão

• Reforçar a imagem institucional e a reputação da CMC

Consolidando conquistas



23

• Aumentar a profundidade do mercado de dívida pública no âmbito da cobertura 

das necessidades financeiras do Estado 

• Desenvolvimento do mercado de dívida corporativa como alternativa de 

financiamento para as empresas de elevado potencial

• Posicionar o POPEMA como instrumento catalisador do programa de 

privatizações de empresas públicas

• Preparação legislativa para a viabilização e balizamento da actividade notação 

de risco de crédito

Explorando oportunidades



Sebastião Manuel

Director do Departamento de Cooperação

Email: sebastiao.manuel@cmc.gv.ao


