
 
 

CMC alinhada com práticas internacionais 

Mercado  

António Pedro 

28/04/15 

 

CMC alinhada com práticas internacionais 

Código de Valores Mobiliários cria mecanismos para 

regular o mercado com padrões mundialmente 

reconhecidos. Comissão de Mercado de Capitais alinhada 

com práticas internacionais 

O mercado de capitais angolano ganhou na última semana o Código de Valores Mobiliários, 

aprovado pelo Parlamento, colocando em jogo as melhores práticas internacionais em Angola 

com vista à protecção dos investidores. 

A Comissão de Mercado de Capitais (CMC) está desde a passada semana alinhada com as 

práticas internacionais de mercados de capitais com a aprovação pela Assembleia Nacional do 

Código de Valores Mobiliários. O documento, ora aprovado, permite a criação de mecanismos 

para que a CMC possa regular, de acordo com padrões internacionalmente reconhecidos; os 

emitentes, as ofertas públicas de valores mobiliários, os mercados regulamentados e respectivas 

infra-estruturas. 

A regulação abrange também os prospectos, os serviços e actividades de investimento em 

valores mobiliários e instrumentos derivados, bem como o regime de supervisão e regulação, em 

que se destaca o papel preponderante do organismo da supervisão do mercado de valores 

mobiliários e o regime sancionatório. Desta forma, segundo o código, uma vez alinhada com as 

melhores práticas internacionais, a regulação do mercado de valores mobiliários e instrumentos 

derivados assume como objectivos centrais a protecção dos investidores. 

Inclui-se ainda, entre os objectivos centrais, o asseguramento da eficiência, do funcionamento 

regular e da transparência do mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados, a 

prevenção do risco sistémico e a promoção do desenvolvimento do mercado de capitais. O 

presidente da CMC, Archer Mangueira, disse, em nota emitida pela instituição, que "trata-se de 

um marco importante para o mercado financeiro angolano e para a CMC, em particular, porque 

a partir de agora temos um instrumento que nos permite regular e supervisionar o mercado de 



 
 
valores mobiliários em Angola de forma a garantir a segurança jurídica e legítima confiança dos 

investidores". Com o código aprovado, os emitentes de valores mobiliários passam a ser objecto 

de um tratamento cuidadoso, quer enquanto sociedades com capital aberto ao investimento 

público, quer enquanto emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 

regulamentado. 

 

Protecção dos investidores vs. notação de risco 

O jornal Mercado procura nesta edição mostrar alguns pormenores do Código de Valores 

Mobiliário. Um deles, com incidência na protecção de investidores, é a notação de risco, cuja 

regulamentação pela CMC impõe rigor sobre quem deve exercer a actividade em Angola. A 

notação da risco no mercado de capitais angolano apenas poderá ser efectuada por sociedades 

cujo objecto inclua a emissão de notações de risco registadas pelo regulador. 

Devido a seriedade do assunto, uma vez que a notação de risco é a emissão de parecer relativo 

à qualidade de crédito de uma entidade ou valor mobiliário emitido através de um sistema de 

classificação, só podem ser registadas as sociedades de notação de risco dotadas dos meios 

humanos, materiais e financeiros necessários para assegurar a sua idoneidade, independência 

e competência técnica. Com a aprovação do código, os serviços de notação de risco devem ser 

prestados de modo transparente e imparcial, assegurando a respectiva confidencialidade e 

obedecendo às classificações dominantes segundo os usos internacionais. 

Assim, a CMC é responsável pela regulação do processo de registo de sociedade de notação de 

risco, com exigência ligadas a deveres de conduta, sem descurar os procedimentos 

metodologias para atribuição de notação de risco, à prevenção e gestão de conflitos de 

interesses, à utilização de notações de risco de terceiro e à forma de divulgação de notações de 

risco. Para além das regras sobre a notação de risco, os fundos de garantia constam, igualmente, 

como uma forte exigência que o código impõe sobre as entidades gestoras de mercados 

regulamentados. No ponto de vista prático, as entidades gestoras de mercados regulamentados, 

de sistemas de liquidação, de câmara de compensação devem constituir fundos de garantia, 

como forma de dar também protecção aos investidores. 

 

O caso português 

A protecção dos Investidores está na génese do Direito de Valores Mobiliários e ocupa, 

naturalmente, um lugar central na regulação do mercado financeiro. Em Portugal, o assunto está 

hoje, mais do que nunca, na ordem do dia, com o caso BES e a polémica instalada no que diz 



 
 
respeito aos muitos investidores no papel comercial do referido banco. A Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários (CMVM) é, em Portugal, o organismo a quem compete a regulamentação, 

supervisão, fiscalização e promoção dos mercados de valores mobiliários, tendo a obrigação de 

zelar pelo bom funcionamento dos mercados, nomeadamente no que diz respeito à sua 

transparência, imprescindível à confiança por parte dos agentes económicos. 

Em Portugal, o Código dos Valares Mobiliários, cuja versão mais recente data de 1999, consagra 

vários instrumentos jurídicos directamente ligados à protecção dos investidores, entre os quais 

o direito à acção popular, à constituição de associações de defesa dos seus interesses, ao 

recurso à mediação de conflitos ou à indemnização dos prejuízos sofridos através dos fundos de 

garantia. Sempre com o objectivo de promover o funcionamento equitativo, eficiente e 

transparente do mercado de valores mobiliários. 

Tais mecanismos obrigam, por exemplo, a informar correctamente o mercado sobre qualquer 

facto que seja relevante para a apreciação por parte dos investidores dos valores mobiliários que 

estão no mercado. E, no que diz respeito à transparência como mecanismo de protecção ao 

investidor, o Código de Valores Mobiliários português obrigam a prestação de informação 

"completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita". 

 

Investidores institucionais 

- Instituições financeiras bancárias 

- Instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado de capitais e ao investimento 

- Instituições financeiras não bancárias ligadas ao crédito e a moeda 

- Instituições financeiras não bancárias ligados à actividade seguradora e providência social – 

Estados 

- Bancos centrais 

- Organismos públicos que administram dívida pública 

 

 


