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SISTEMA FINANCEIRO 

ANGOLANO



SISTEMA FINANCEIRO ANGOLANO

Formação e 
captação da 
poupança

• Estímulos às 
famílias 
superavitárias

• Estímulo às 
empresas 
superavitárias

• OIC

Segurança das 
poupanças

• Estrutura legal e 
regulamentar

• Instituições 
financeiras e 
entidades 
equiparadas

• Supervisão e 
fiscalização

Mobilização para o 
desenvolvimento 

económico e social

• Projectos de 
infraestrutura 
estatais

• Projectos
empresariais no 
sector privado

• Famílias, visando 
o consumo

Garante a formação, a captação, a capitalização e a segurança das 

poupanças, assim como a mobilização e a aplicação dos recursos 

financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social, em 

conformidade com a Constituição e a lei – Artigo 99.º CRA



DIMENSÃO LEGAL DO SISTEMA FINANCEIRO 

ANGOLANO

Constituição da República de 
Angola

Artigo 99.º n.º 2

Lei n.º 22/15, de 31 de 
Agosto – Código  dos 

Valores Mobiliários

Lei n.º 12/15, de 17 de 
Junho – Lei de Bases 

das Instituições 
Financeiras

Lei n.º 01/00, de 3 de 
Fevereiro – Lei Geral 

da Actividade
Seguradora

“A organização, o funcionamento e a fiscalização das

instituições financeiras são regulados por lei.”

O sistema financeiro nacional, por força da Lei Constitucional, deve alicerçar-se na

lei, na qual partimos das instituições financeiras, através da Lei 12/15, para o

desenvolvimentos do segmento dos valores mobiliários, por meio da Lei 22/15 e dos

seguros, por força da Lei 1/00.



 DIMENSÃO MATERIAL

DIMENSÃO LEGAL DO SISTEMA FINANCEIRO 

ANGOLANO

Moeda e 
crédito

Mercado de 
capitais e 

investimento

Seguros e 
previdência 

social

O artigo 7.º da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho, LBIF, segmenta o sistema

financeiro angolano, em função dos aspectos materias que suportam

aquela definição constitucional.



DIMENSÃO LEGAL DO SISTEMA FINANCEIRO 

ANGOLANO
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COMISSÃO DO MERCADO 
DE CAPITAIS – N.º 3 do 

artigo 7.º da LBIF

BANCO NACIONAL DE 
ANGOLA – N.º 1 do artigo 

7.º da LBIF

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 
E SUPERVISÃO DE 

SEGUROS – N.º 2 do artigo 
7.º da LBIF



INSTITUIÇÕES DO 

MERCADO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS



QUADRO INSTITUCIONAL DO MERCADO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS

PROCURA
MERCADO DE 

CAPITAIS
OFERTA

MERCADO DE 
VALORES 

MOBILIÁRIOS

O mercado de valores mobiliários é o local onde se processa a reunião entre a

procura e a oferta de valores mobiliários.

 CARACTERIZAÇÃO GERAL

Agentes 
deficitários

Agentes 
superaviitários



QUADRO INSTITUCIONAL DO MERCADO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS

Negociação e 
Intermediação

Preparação e 
venda de 

informação

SGMR
VALORES 

MOBILIÁRIOS
Compensação 
e liquidação

Sistema 
centralizado

INSTRUMENTOS 
DERIVADOS

Contraparte 
central

 INFRAESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÃO E PÓS-NEGOCIAÇÃO



QUADRO INSTITUCIONAL DO MERCADO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS

 SUPERVISÃO E REGULAÇÃO

Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto – Aprova o Código dos Valores Mobiliários (CdVM)

Artigo 18 .º

“Além de outras constantes do seu estatuto, a CMC possui como atribuições a supervisão e

regulação dos mercados de valores mobiliários…”;

Decreto Presidencial n.º 54/13, de 06 de Junho – Aprova o Estatuto Orgânico da CMC

Artigo 4.º

“Para além das demais funções que lhe sejam atribuídas por lei, constituem atribuições da

CMC a regulação, a supervisão, a fiscalização e a promoção do mercado de capitais e

das actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa ou

indirectamente…”



QUADRO INSTITUCIONAL DO MERCADO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS

 BOLSA DE VALORES E DÍVIDA DE ANGOLA – BODIVA – SGMR, S.A.

NATUREZA: Sociedade Anónima de capitais públicos

CONSTITUIÇÃO: Abril de 2014

SEDE: Rua Rainha Ginga, n.º 73, 5.º andar, Luanda

OBJECTO SOCIAL: Gestão de mercados regulamentados de valores mobiliários

Por meio da sua plataforma de negociação, a BODIVA promove o encontro entre a procura e

oferta de valores mobiliários e realiza o registo, a compensação, a liquidação e a listagem de

todos os activos e valores mobiliários negociados, assim como divulga diversas informações de

suporte ao mercado. Cabe ao agente de intermediação, por seu turno, estabelecer o link entre o

cliente e a bolsa



SISTEMA SANCIONATÓRIO 

DO MERCADO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS



ESTRUTURA DO SISTEMA SANCIONATÓRIO 

 NOTA FUNDAMENTAL 

O Sistema sancionatório previsto no CdVM está organizado na base de uma estrutura 

dualista, que integra:

 AS TRANSGRESSÕES

Referem-se às infracções a deveres cujo acatamento se revela necessário para garantir o

funcionamento correcto e adequado do mercado.

 OS CRIMES

Referem-se aos factos com um nível de danosidade mais intenso e intolerável que, por

agredirem bens jurídicos essenciais à organização, estrutura e funcionamento do mercado,

mereceram a tutela penal.



COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA 

 TRANSGRESSÕES

A aplicação de sanções sobre às transgressões no mercado de valores mobiliários é da

competência exclusiva do Conselho de Administração da CMC, que tem a seu cargo a

instauração do processo, a sua instrução e decisão (artigo 438.º e ss do CdVM).

 CRIMES

Em matéria criminal todo o processo sancionatório é da competência das autoridades

judiciárias, às quais compete fazer o inquérito, a instrução e o julgamento, sem prejuízo da

possibilidade de recurso da decisão final do tribunal nos termos gerais.



TUTELA TRANSGRESSIONAL 

DO MERCADO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS

(Vertente Substantiva)



FUNDAMENTOS SUBSTANTIVOS (1)

 NOÇÃO E ÂMBITO

As transgressões correspondem a ilícitos de carácter profissional ou a práticas de mercado perigosas,

disfuncionais ou danosas. Os ilícitos podem consistir na infracção a deveres previstos no próprio código, na

sua regulamentação ou em legislação específica avulsa e respectiva regulamentação (cfr. artigo 415.º, n.º3

do CdVM).

 TIPOLOGIA DOS ILÍCITOS TRANSGRESSIONAIS

 Transgressões relativas à informação

 Transgressões relativas aos emitentes

 Transgressões relativas aos valores mobiliários

 Transgressões relativas à oferta

 Transgressões relativas aos mercados

 Transgressões relativas às operações

 Transgressões relativas à contraparte central e sistemas de liquidação

 Transgressões relativas aos deveres profissionais

 Transgressões relativas às ordens do OSMVM



FUNDAMENTOS SUBSTANTIVOS (1) Cont.

 EXEMPLOS DE ILÍCITOS TRANSGRESSIONAIS

 Transgressões relativas à informação

Ex: A divulgação de informação que não seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita; A

falta de envio de informação para o sistema de difusão que seja organizado pelo Organismo de

Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários;

 Transgressões relativas aos emitentes

Ex: A omissão de comunicação ou de divulgação de participação qualificada em sociedade aberta que

atinja ou ultrapasse determinados limites;

 Transgressões relativas à oferta

Ex: A realização de oferta pública sem registo no Organismo de Supervisão do Mercado de Valores

Mobiliários;



FUNDAMENTOS SUBSTANTIVOS (3) 

 ALCANCE DA RESPONSABILIDADE

Pela prática de transgressões são susceptíveis de serem responsabilizadas não apenas as

pessoas físicas, mas também as pessoas colectivas, em conjunto ou separadamente,

consoante o seu envolvimento nos factos (artigo 403.º do CdVM).

 IMPUTAÇÃO SUBJECTIVA DA RESPONSABILIDADE

As transgressões previstas no CdVM geram responsabilidade para os agentes quer as

tenham praticado a título doloso, quer a título meramente negligente (artigo 406.º do CdVM).

 ESPÉCIES DE SANÇÕES

O CdVM prevê para as trasngressões que contempla dois tipos de sanções: multas e

sanções acessórias (artigos 415.º, n.º 1 e 416.º do CdVM).



FUNDAMENTOS SUBSTANTIVOS (4) 

 MULTAS

As multas estão organizadas de acordo com três níveis de gravidade dos

factos (cfr. artigo 415.º do CdVM):

 Quando as transgressões sejam qualificadas como muito graves, a sanção

varia entre um mínimo de 1.850.000 UCFs (≈ AOA 3.250.000) e um máximo de

3.700.000 UCFs (≈ AOA 325.000.000)

 Quando as transgressões sejam qualificadas como graves, a sanção varia

entre um mínimo de 370.000 UCFs (≈ AOA 1.625.000) e um máximo de

1.850.000 UCFs (≈ AOA 162.500.000)

 Quando as transgressões sejam qualificadas como menos graves, a sanção

varia entre um mínimo de 4.000 UCFs (≈ AOA 325.000) e um máximo de

370.000 UCFs (≈ AOA 32.500.000)



FUNDAMENTOS SUBSTANTIVOS (5) 

 SANÇÕES ACESSÓRIAS

As sanções acessórias previstas na lei são cinco:

 A apreensão e perda do objecto da infracção;

 A interdição temporária da actividade;

 A inibição do exercício de cargos de administração e chefia em intermediários financeiros;

 A suspensão da autorização ou do registos necessários para o exercício de actividades de

intermediação;

 A privação do direito a subsídio, benefício ou estatuto especial outorgado por entidades ou

serviços públicos;

 A publicação da decisão sancionatória a expensas do arguido em locais determinados pela

CMC.



FUNDAMENTOS SUBSTANTIVOS (6) 

 OUTROS PODERES DE AUTORIDADE DA CMC

Além dos poderes gerais de acusação e de decisão, em matéria transgressional são atribuídos à

CMC poderes específicos, nomeadamente:

Solicitar a entrega ou proceder à apreensão, congelamento ou

Poderes de natureza inspecção quaisquer documentos, valores ou objectos relacionados com

conservatória a prática de transgressões;

Suspensão preventiva de actividades ou funções exercidas pelo arguido

Poderes de natureza Sujeição do exercício de funções ou actividades a determinadas

cautelar condições

Apreensão e congelamento de valores

Poder de advertência Poder da CMC de advertir o infractor, notificando-o para sanar a

irregularidade dentro de um prazo fixado para o efeito.



TUTELA TRANSGRESSIONAL 

DO MERCADO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS

(Vertente Adjectiva)



FUNDAMENTOS ADJECTIVOS (1) 

 Direito aplicável

A tramitação dos processos de transgressão é regulada, em primeira linha, pelo

disposto no CdVM, e, subsidiariamente, pelo disposto no Código Penal, no Código

do Processo Penal, devidamente adaptados e desde que a sua eventual aplicação

não se revele contrária ao regime do processo de transgressão previsto no CdVM (cfr.

artigo 414.º do CdVM).

 Fases do processo de transgressão

O processo de transgressão comporta duas grandes fases:

 Fase (organicamente) administrativa, de carácter obrigatório, na qual o

processo é iniciado, conduzido e decidido pela CMC.

 Fase judicial, de carácter facultativo – só se efectiva se o arguido impugnar a

decisão da CMC (cfr. artigo 457.º/1 do CdVM) –, na qual se realiza um julgamento

perante um tribunal que irá confirmar, alterar ou revogar a decisão da CMC.



FUNDAMENTOS ADJECTIVOS (2) 

 Fase (organicamente) administrativa

A tramitação dos processos de transgressão pode seguir, na sua fase administrativa,

uma forma comum ou uma forma especial (designada no CdVM como processo de

transacção), sendo que,em qualquer caso, o processo se encontra sob segredo de

justiça nos termos do artigo 70.º do CPP.

 Forma comum

 Forma especial (processo de transacção)

Imputação da 

infracção 

Audição, defesa e

instrução
Decisão final

Imputação da 

infracção 

Aceitação do 

arguido
Fim do processo

Não aceitação do 

arguido
Tramitação comum



FUNDAMENTOS ADJECTIVOS (4) 

 Fase judicial

 Traços estruturantes do recurso de impugnação

 Conceito

É o meio processual destinado a impugnar a validade das decisões, despachos e demais medidas

tomadas pelo Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários

 Objecto

As decisões, despachos e demais medidas tomadas no decurso da fase administrativa do processo de

transgressão tomadas pelo Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários.

Activa: O arguido ou o seu defensor.

Legitimidade

Passiva: A CMC



FUNDAMENTOS ADJECTIVOS (4) 

 Fase judicial / Marcha do processo:

1. Tribunal competente

É competente para conhecer e decidir sobre o recurso o tribunal em cuja área territorial

se tiver consumado a infracção

2. Propulsão inicial/forma e apresentação

O recurso é feito por escrito e apresentado à CMC no prazo de 20 dias após o

conhecimento da decisão pelo arguido, devendo conter alegações e conclusões;

3. Intervenção da CMC

Recebido o recurso, a CMC remete os autos ao Ministério Público, podendo juntar

alegações;

4. Intervenção do Ministério Público

O Ministério Público tornará os autos presentes ao juiz.



FUNDAMENTOS ADJECTIVOS (5) 

 Fase judicial / Marcha do processo (cont.):

5. Intervenção do Juiz

Recebidos os autos, o Juiz aprecia as questões processuais da lide, nomeadamente

a tempestividade e as exigências de forma, podendo rejeitar o recurso por meio de

despacho caso tais questões não tenham sido atendidas.



FUNDAMENTOS ADJECTIVOS (6) 

 Fase judicial

 Marcha do processo (cont.):

6. Audiência de julgamento

- O arguido não é obrigado a comparecer à audiência, salvo se o juiz

considerar a sua presença necessária ao esclarecimento dos factos,

tendo para o efeito, plena legitimidade para intervenção em juízo

- Ao Ministério Público, cuja presença na audiência de

julgamento é obrigatória, compete promover a prova de todos os

Instrução factos que considere relevantes para a decisão

- A CMC pode participar na audiência de julgamento por si ou através de

representante indicado para o efeito, tendo legitimidade (autónoma)

para: (i) apresentar os elementos ou informações que repute

convenientes ou relevantes para a decisão da causa; (ii) oferecer meios

de prova; (iii) recorrer das decisões proferidas no processo de

impugnação que admitem recurso;(iv) responder a recursos interpostos.



FUNDAMENTOS ADJECTIVOS (7) 

Alegações orais

 Fase judicial

 Marcha do processo (cont.):

6. Audiência de julgamento

Finda a produção da prova, o juiz concede a palavra,

sucessivamente, ao Ministério Público, a CMC e ao arguido,

para alegações orais nas quais exponham as conclusões, de

facto e de direito, que hajam extraído da prova produzida



TUTELA CRIMINAL DO 

MERCADO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS



NOTAS FUNDAMENTAIS (1)

 NOÇÃO 

Corresponde a tutela de “última ratio”, envolvendo aqueles ilícitos que, por 

possuírem um nível de danosidade mais intenso e intolerável – na medida em que 

colocam em causa bens jurídicos essenciais à organização, estrutura e funcionamento

do sistema financeiro – merecem a tutela penal.

 TIPOLOGIA DOS ILÍCITOS CRIMINAIS

 Abuso de informação privilegiada

 Manipulação do mercado

 Desobediência

 INTERVENÇÃO DA CMC

Diversamente do que sucede na fase judicial do processo de transgressão, em matéria

Criminal, além da competência para realizar averiguações preliminares, a CMC

limita-se a oferecer colaboração às autoridades judiciárias, seja através da

prestação de prova testemunhal pelos seus técnicos, seja através de informações

técnicas ou perícias úteis ou necessárias.



NOTAS FUNDAMENTAIS (2)

 ABUSO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA (INSIDER TRADING)

Aquele que disponha de informação privilegiada (…) e a transmita

a alguém fora do âmbito normal das suas funções ou, com base

Previsão nessa informação, negoceie ou aconselhe alguém a negociar em

valores mobiliários ou instrumentos derivados ou ordene a sua

subscrição, aquisição, venda ou troca, directa ou indirectamente,

para si ou para outrem

Estatuição Será punido com prisão até cinco anos ou pena de multa até 300 dias



NOTAS FUNDAMENTAIS (3)

 MANIPULAÇÃO DO MERCADO

- Quem divulgue informações falsas, incompletas, exageradas ou

tendenciosas;

- Quem realize operações de natureza fictícia;

- Quem execute outras práticas fraudulentas que sejam idóneas para alterar

artificialmente o regular o funcionamento do mercado de valores mobiliários e

instrumentos derivados, mesmo que de forma negligente…

- Será punido com prisão até cinco anos ou pena de multa até 300 dias

Previsão

Estatuição



NOTAS FUNDAMENTAIS (3) Cont.

 EXEMPLOS DE PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DO MERCADO

Introdução de ordens sem intenção de as executar: prática que consiste

na introdução de ordens, especialmente em sistemas de negociação

electrónicos, a um preço mais alto ou mais baixo do que a oferta de venda

ou de compra anterior. A intenção não é de que a ordem seja executada,

mas sim a de dar a impressão de que existe oferta ou procura daquele

instrumento financeiro;

Concertação na sequência de Oferta Pública de Subscrição: esta prática

consiste na concertação entre pessoas que adquiriram instrumentos

financeiros numa Oferta Pública de Subscrição no sentido de adquirirem

mais instrumentos assim que se inicia a sua negociação em mercado, por

forma a fixar o seu preço num nível artificial, gerando interesse dos

restantes investidores, vendendo em seguida;



NOTAS FUNDAMENTAIS (4)

 PENAS ACESSÓRIAS E OUTRAS SANÇÕES COMUNS A AMBOS OS TIPOS 

CRIMINAIS

Para além das penas principais competentes para cada um dos crimes citados

anteriormente, podem também ser aplicadas as seguintes;

1. Interdição profissional temporária

2. Publicação da sentença a expensas do arguido

3. Perda de vantagens económicas do crime



FUNDAMENTOS SUBSTANTIVOS (5)

 DESOBEDIÊNCIA

Quem se recusar a acatar as ordens ou os mandados legítimos da CMC

ou por qualquer forma criar obstáculos à sua execução..

Incorre na pena prevista para o crime de desobediência qualificada

Cfr.§2º do artigo 181.º do C. Penal

Previsão

Estatuição



NOTAS FUNDAMENTAIS (6)

 CONCURSO DE CRIME E TRANSGRESSÃO

 Quando se verifique concurso de crime e transgressão, ou quando, pelo mesmo 

facto, uma pessoa deva responder a título de crime e a título de transgressão, o 

processamento da transgressão cabe às autoridades competentes para o processo 

criminal.

 Neste caso a aplicação da multa e das sanções acessórias cabe ao tribunal 

competente para o julgamento do crime.
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