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Comissão do Mercado de Capitais

Havendo a necessidade de elucidar as Empresas sobre alternativas de
financiamento às suas actividades, apresenta-se o Guia dos Emitentes, que tem
como principal objectivo:

• Apresentar alternativas de financiamento em mercados regulamentados;

• Caracterizar os produtos financeiros usualmente emitidos pelas empresas (Obrigações 

e Acções);

• Distinguir os mercados regulamentados existentes em Angola;

• Abordar o processo de oferta pública em mercados regulamentados; 

• Descrever as regras aplicáveis às empresas com valores mobiliários admitidos à 

negociação em mercados regulamentados; e

• Elucidar sobre as etapas relativas à emissão de valores mobiliários.
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Objectivo do Guia dos Emitentes



I. Admissão de Valores Mobiliários nos 

Mercados Regulamentados
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Mercados 
Regulamentados

Obrigações 
corporativas

Títulos de 
Dívida 

Conversíveis 

Emissão de 
Acções

Project 
Bonds

Papel 
Comercial

Em mercados regulamentados existem várias alternativas de financiamento às 

actividades das empresas, sendo que as Acções e Obrigações são as mais 

usuais;



Características – Acções e Obrigações

o As acções representam as parcelas que compõem o capital social de uma empresa, i.e., são 

unidades de títulos emitidas por sociedades anónimas;

o As acções podem ser “ordinárias”, com direito a voto nas assembleias de accionistas, ou 

“preferenciais”, sem direito a voto, mas com preferência de recebimento dos dividendos.

o As emissões de cada empresa seguem séries específicas, de acordo com suas características, e 

são negociadas conforme as siglas de cada série.

o As obrigações são títulos de crédito, que conferem aos seus titulares o direito de receber 

periodicamente juros e, numa determinada data, o reembolso do capital mutuado. 

o As obrigações têm como elementos principais a taxa de juro, o valor nominal, o preço de 

emissão, o valor do reembolso e o método de amortização;

o A obrigação é também denominada título de rendimento fixo e pode ser emitida ao par, abaixo ou 

acima do par, e a amortização pode ser efectuada através de um único reembolso, ou de vários 

reembolsos, por redução do valor nominal ou em várias anuidades, com amortização integral.

Comissão do Mercado de Capitais 6



Vantagens (Empresa)
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Acções

• Capital barato para a empresa; 

• Emissão com valor facial; o pagamento dos dividendos decorre dos lucros 
líquidos;

• Não há resgate, nem obrigações contratuais certas;

• A nível de mercado secundário, o volume de acções negociadas é bastante 
superior ao volume de obrigações.

Obrigações

• Débito resgatável, sem presença de sócios;

• Custos tendencialmente mais baixos que os empréstimos bancários;

• Em termos de carácter fiscal, os juros pagos pela empresa emitente de 
obrigações são dedutíveis nos lucros da empresa, visto serem um encargo de 
financiamento.



Desvantagens (Empresa)

Comissão do Mercado de Capitais 8

Acções

• Presença de um grande número de sócios;

• Em termos Fiscais os dividendos não são dedutíveis nos lucros da empresa;

• Riscos de flutuação do valor de mercado da empresa;

• As acções são um investimento com risco de capital, embora exista também o 
risco de preço, i.e., de mercado;

Obrigações

• Obrigação contratual certa (juros periódicos);

• A nível de mercado secundário, o volume de obrigações negociadas é bastante 
inferior ao volume de acções;

• Obrigação de amortização em data certa;

• As obrigações são primordialmente um investimento com risco de preço mas, 
existindo, igualmente, o risco de crédito. 



Vantagens (Investidor)
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Acções

• O investidor torna-se sócio nos lucros da empresa, e partícipe nas decisões, via 
assembléia de accionistas;

• Isenção de tributação (o imposto é pago pela empresa);

• Em termos de rentabilidade, os accionistas recebem directamente apenas os 
dividendos (que podem ter uma taxa maior ou mais baixa, ou até nem existir, 
cabendo à administração da empresa a decisão), e têm, naturalmente, as mais 
ou menos valias da compra e venda das acções.

Obrigações

• As obrigações têm prioridade face às acções: na distribuição de rendimentos; na 
distribuição do resultado na venda de activos;

• Remuneração previamente acordada à data da emissão (podendo ser fixa, 
variável ou conversível), sendo vistas naturalmente com maior grau de 
segurança para os investidores;

• Os obrigacionistas têm prioridade face aos accionistas, em caso de falência e/ou 
liquidação da empresa, quanto ao ressarcimento dos seus investimentos.



Desvantagens (Investidor)
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Acções

• As acções sofrem oscilações de valor e podem ter pouca liquidez;

• Dividendos incertos;

• Em caso de falência, os accionistas são os últimos a ser ressarcidos dos seus 
investimentos.

Obrigações

• Pouca liquidez em mercado secundário;

• Risco de flutuação de taxas de juro nos mercados e, portanto do valor do título.



Mercados Regulamentados – Critérios de

Admissão
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Existem, nos termos do art.º 222º do Código de Valores Mobiliários “CodVM”, em Angola, dois 

tipos de mercados regulamentados, sendo que os critérios legais e regulamentares de admissão 

ao Mercado de Bolsa são mais exigentes que os critérios de admissão ao Mercado de Balcão 

Organizado, nomeadamente:

• Aspectos associados ao tempo de actividade do emitente;

• Ao histórico exigido de prestação de contas;

• Ao grau de dispersão do capital pelo público;

• À capitalização bolsista;

• Aos montantes de obrigações a serem emitidas.

Por exemplo: a divulgação da informação financeira em mercado de bolsa é feita, no mínimo,  

numa base trimestral, enquanto o reporte de informação financeira em mercado de balcão 

organizado é feito numa base semestral. 



Processo de oferta pública de valores mobiliários
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o O processo de oferta pública de valores mobiliários deverá seguir os critérios legais 

previstos no art.º 258 do CodVM  e as regras previstas no Regulamento das Ofertas 

Públicas.

12

Intermediação 

Obrigatória

Registo e Publicidade

Prospecto

Anúncio de 

Lançamento

Tipos de Ofertas 

Públicas de 

Distribuição

• A empresa deverá contratar um agente de intermediação, que será 

responsável pela preparação do Prospecto de Oferta Pública e pela 

colocação dos títulos em mercado regulamentado.

• As Ofertas Públicas carecem de um registo prévio na Comissão do 

Mercado de Capitais. Uma vez completado o registo na CMC, o emitente 

poderá então proceder à publicidade relativa à oferta.

• O emitente deverá elaborar um Prospecto, documento cuja finalidade é de 

levar ao conhecimento do público, de forma completa, verdadeira, actual, 

clara, objectiva e lícita, todas as informações relativas ao emitente e à 

emissão.

• O emitente, com a assessoria do agente de intermediação, deverá então 

anunciar o lançamento da oferta, descrevendo os elementos necessários 

para a formação dos contratos.

• A admissão de valores mobiliários à negociação pode ser feita através de 

uma Oferta Pública de Subscrição (OPS) ou uma Oferta Pública de 

Venda (OPV).



II. Regras aplicáveis aos Emitentes
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Regulação das sociedades
• Enquanto tiverem as suas acções ou outros valores mobiliários admitidos à

negociação, os emitentes deverão cumprir com várias regras que visam proteger os

investidores;

• A regulação dos emitentes de valores mobiliários, centra-se em 3 aspectos

fundamentais:
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Regras aplicáveis às empresas

• Dependendo do tipo de valor mobiliário admitido à negociação, existem regras 

aplicáveis aos emitentes em geral e às Sociedades Abertas;

• Os emitentes em geral deverão cumprir com regras, quanto:

– À divulgação de informação periódica;

• Informação financeira

• Informação não financeira.

– À divulgação de informação privilegiada;

– À Auditoria externa.
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Sociedades Abertas 
• São consideradas sociedades abertas as sociedades emitentes, cujo capital social 

encontra-se dispersado pelo público;

• As sociedades abertas deverão cumprir com regras específicas aplicáveis:

Comissão do Mercado de Capitais 16

Aos critérios 
para 

manutenção 
do estatuto de 

Sociedade 
Aberta

À Assembleia 
geral

À 
Administração 
e fiscalização

Às 
Participações 
qualificadas

Ao relatório 
anual de 
governo



III. Roteiro Padronizado
Processo de Emissão de Valores mobiliários
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Processo de emissão de valores mobiliários

As empresas que pretendam financiar as suas actividade por meio da emissão de valores mobiliários,

deverão cumprir os requisitos de acesso aos mercados regulamentados. Neste contexto, os mesmos

englobam 5 (cinco) fases, designadamente:
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Planeamento da emissão e análise do quadro 
legal e regulatório

Recolha de informação e avaliação interna

Formulação da estratégia

Identificação de objectivos, premissas e 
critérios

Implementação do processo de abertura de 
capital



1. Planeamento da emissão e análise do quadro 

legal e regulatório
• O processo de admissão à negociação está sujeito ao cumprimento de várias regras 

de carácter impositivo
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2. Recolha de Informação e avaliação interna
• Informações gerais

– (i) Informações operacionais; (ii) Compliance e auditoria interna; (iii) receitas da

empresa; (iv) recursos humanos.

• Implementação de boas práticas de governo societário

– Adopção de boas práticas de governação corporativa
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Criação de Comissão Executiva 

Aprovação dos regulamentos internos relevantes para o funcionamento eficiente da sociedade

Elaboração e divulgação do relatório de governo

Manutenção de um sítio na internet com informação relevante sobre a empresa

Aprovação de uma política de remunerações coerente e ajustada à realidade da empresa



2. Recolhas de Informações e avaliação interna
• Saneamento financeiro

– As empresas que pretendam abrir o seu capital devem apresentar um

desempenho económico e uma posição financeira satisfatórios, de modo a atrair

o investimento do público;

– Neste sentido, urge a necessidade de implementação de um programa de

saneamento financeiro ou reestruturação financeira para as empresas, cuja

situação económico-financeira não seja adequada para a adesão ao mercado

accionista.
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2. Recolhas de Informações e avaliação interna

• Relato Financeiro

– As informações financeiras devem ser preparadas e apresentadas de forma

transparente, clara, completa, actual e acessível a todos os potenciais

investidores, uma vez que se traduzem nas linhas orientadoras para tomadas de

decisões de investimento.
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3. Formulação da estratégia

– A criteriosa formulação da estratégia empresarial, atinente à emissão de valores

mobiliários e sua admissão à negociação em mercados regulamentados,

constitui um passo crucial para o financiamento do crescimento da empresa;

4. Identificação  de objectivos, premissas e critérios

– O passo seguinte consiste na identificação de objectivos, premissas e critérios,

conducentes ao mapeamento de eventuais riscos e adopção de medidas

preventivas, visando mitigar as contingências identificadas, com base numa

análise “SWOT”.
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5. Implementação do Processo de Abertura de 

Capital
• A abertura de capital por via do mercado accionista passa pela dispersão do capital

social da sociedade. Por razões associadas à liquidez que o mercado accionista

deve proporcionar, a dispersão mínima de capital em bolsa será de 25% do capital;

• A avaliação das alternativas mais adequadas para a admissão à negociação,

pressupõe a determinação dos factores essenciais para a escolha da fonte de

captação de recursos.

Factores que influenciam na escolha da fonte de captação de recursos
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Negócios mais maduros são mais facilmente entendidos pelo investidor.

Uma alavancagem elevada, antes ou depois de uma aquisição, pode levar à 

necessidade de uma injeção de capital.

Os mercados de acções e dívida são cíclicos e podem estar indisponíveis durante 

um determinado período, não necessariamente ao mesmo tempo, pois estes não 

possuem uma relação direta.

Afecta a flexibilidade para a operação de captação e seus custos.

Sectores com fluxos mais previsíveis apresentam mais alternativas e menor custo 

de captação.
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do Negócio



5. Implementação do Processo de Abertura de 

Capital

• Existe um conjunto de etapas que devem ser percorridas durante e após o processo 

de decisão sobre abertura de capital. Nos termos do Código de Valores Mobiliários, 

devem ser observados as seguintes etapas:

– Submeter o pedido de registo de “Sociedade Aberta” na CMC, órgão regulador e fiscalizador

do mercado de capitais;

– Solicitar à CMC a autorização para realizar a venda de acções ao público, tecnicamente

conhecida como distribuição pública de acções. Por ser a primeira colocação pública de

acções da Sociedade, é chamada de Oferta Pública Inicial, em português, ou IPO (Initial

Public Offering);

– Solicitar a listagem na BODIVA, paralelamente à entrada dos pedidos na CMC. Somente as

empresas que obtêm esses registos podem ter suas acções admitidas à negociação na

Bolsa.
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5. Implementação do Processo de Abertura de 

Capital
• O processo de admissão à negociação envolve diversos agentes externos à sociedade, 

nomeadamente:

– Os auditores externos têm a função de auditar e rever as demonstrações financeiras, bem

como avaliar se as informações financeiras apresentadas no documento de oferta são

apropriadas e consistentes, reduzindo o risco de divulgação de informações divergentes dos

registos contabilísticos que possam ocasionar interpretações incorrectas sobre dados

financeiros contidos no documento de oferta;

– Os bancos de investimento são responsáveis: (i) Due Diligence; (ii) elaboração do

prospecto; (iii) reestruturações societárias, (como transformação de uma sociedade por

quotas ou de uma sociedade anónima em sociedade aberta, alterações na estrutura

societária, estruturar e organizar o seu estatuto social); (iv) definição das características da

OPI (volume de recursos a ser captado, composição entre a oferta primária e a secundária);

(v) definição da faixa de preço (valor de oferta da acção); (vi) marketing da oferta, roadshow

e bookbuilding (“precificação” e alocação das acções da oferta).
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5. Implementação do Processo de Abertura de 

Capital

Fases do processo de admissão à negociação 
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OBRIGADO

Departamento de Supervisão de Emitentes e Auditores

Zacarias Neto

zacarias.neto@cmc.gv.ao


