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Tão importante como uma boa supervisão é um elevado 

nível de conhecimento dos investidores quer dos 

instrumentos (valores mobiliários e derivados) que 

subscrevem. 

A supervisão das sociedades emitentes é um tema de grande 

relevância, pois esta e base para a garantia da eficiência no 

mercado de valores mobiliários angolano.  

 

 

Emitente e toda a sociedade comercial com o capital aberto ao investimento público ou não que 

emite instrumentos financeiros, com o objectivo de financiar os seus projectos. 

A classificação como Emitente implica o cumprimento, ex ante e ex post, de uma série de 

requisitos definidos na Lei 22/15 que aprova o Código dos Valores Mobiliários, diploma que 

regula o mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados em Angola, Lei que segue as 

recomendações da Organização internacional das Comissões de Valores - IOSCO da sigla em 

inglês. 

 

O registo da emissão de valores mobiliários e o primeiro e um dos momentos mais importantes 

no contacto entre a emitente e o supervisor (Comissão do Mercado de Capitais - CMC), 

denominado por alguns especialistas como sendo a primeira acção de supervisão, pois é por via 

deste processo que se atesta a capacidade de emitir, baseando-se exclusivamente em critérios 

de legalidade, que pressupõe garantir que a entidade está legalmente constituída, que possui 

um modelo de governo que lhe permita ser transparente e eficiente, bem como, que as suas 

contas foram auditadas de acordo com os padrões definidos. Estas informações estão, na sua 

maioria, compiladas no prospecto da emissão. 



 
 
O prospecto, documento de informação relativo a oferta pública ou à admissão à negociação em 

mercado regulamentado, deve, de acordo com o princípio da legitima confiança, conter 

informação completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, permitindo aos destinatários da 

oferta, formar juízo fundado sobre os instrumentos financeiros assim como sobre os direitos que 

lhes são inerentes e ainda, sobre as características específicas, a situação patrimonial, 

económica e financeira, bem como sobre as previsões relativas a evolução da actividade dos 

resultados da emitente e de um eventual garante. Por este motivo, as emitentes, cujas emissões 

estão sujeitas a registo, são objecto de um tratamento cuidado, no que à supervisão diz respeito, 

cabendo à CMC acompanhar de modo contínuo a actividade destas, ainda que não exista 

qualquer elemento que indicie alguma de irregularidade. 

Desta forma, tão importante como uma boa supervisão é um elevado nível de conhecimento dos 

investidores quer dos instrumentos (valores mobiliários e derivados) que subscrevem, nos quais 

acreditam e investem as suas poupanças, quer dos emitentes que criam estes instrumentos. Por 

esta via, será possível garantir de forma eficaz a participação dos investidores no 

desenvolvimento das empresas nacionais e "distribuir melhor" os seus rendimentos. 

A supervisão das sociedades emitentes é sustentada essencialmente pela necessidade de 

garantir por um lado. a demonstração por parte da emitente da viabilidade do seu negócio e 

ainda a sua capacidade de gerir os fundos obtidos por via da emissão de instrumentos 

financeiros, bem como, por outro lado, disponibilizar aos investidores informação pontual, 

transparente, que forneça uma imagem exacta do património, situação financeira e dos 

resultados da sociedade, permitindo a estes tomarem de consciência, uma decisão quanto à 

manutenção ou não do seu investimento. 

A CMC tem como missão regular, supervisionar, fiscalizar e promover o Mercado de Valores 

Mobiliário e Instrumentos Derivados e ainda, de assegurar a sã concorrência nestes mercados, 

garantir a legítima confiança e segurança jurídica de todos os intervenientes bem como prevenir 

o risco sistémico, contribuindo assim para o desenvolvimento económico de Angola. É com base 

nesta missão que a CMC almeja contribuir para que este mercado possa constituir-se como 

alternativa preferencial de capitalização e financiamento das entidades emitentes e como veiculo 

de canalização das poupanças da sociedade para instrumentos de investimento diversificados, 

utilizando a supervisão, rigorosa das emitentes, como meio para atingir este fim. 

 


