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Regime jurídico das sociedades gestoras de 

património em consulta pública. O documento 

visa regular as matérias específicas das 

Sociedades Gestoras de Patrimónios e garantir 

o seu acompanhamento efectivo pela CMC, 

bem como a protecção dos investidores 

 

O ante projecto do Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Patrimónios, apresentando a 

sua estrutura e destacando, fundamentadamente, os principais traços do quadro legal ora 

proposto, foi submetido recentemente à consulta pública pela Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC). De acordo com uma nota de imprensa a que O País teve acesso esta Terça-feira, com o 

novo diploma pretende-se estabelecer o quadro normativo especialmente aplicável às 

Sociedades Gestoras de Patrimónios, enquanto instituições financeiras não bancárias ligadas ao 

mercado de capitais e ao investimento, sujeitas à jurisdição da Comissão do Mercado de 

Capitais. 

O projecto de diploma que visa regular as matérias específicas das Sociedades Gestoras de 

Patrimónios e garantir o seu acompanhamento efectivo pela CMC e a protecção dos investidores 

define o objecto e o âmbito da actividade das Sociedades Gestoras de Patrimónios e consagra 

as regras relativas ao exercício da sua actividade no mercado de valores mobiliários e 

instrumentos derivados. 

O processo de consulta pública decorrerá de 18 de Abril a 19 de Maio de 2016. Nestes termos, 

as respostas e contribuições em torno do anteprojecto de diploma objecto da consulta devem ser 

submetidas à CMC até ao próximo dia 20 de Maio do corrente ano, preferencialmente para o 

endereço electrónico contribuicoes.diploma@cmc.gv.ao ou remetidas para o endereço sede da 

CMC, sito na Rua do MAT, GU 19 B, Bloco A5, 1° e 2° Andar, Complexo Clássicos de Talatona, 

Sector de Talatona, Município de Belas, Luanda. 

http://opais.co.ao/regime-juridico-das-sociedades-gestoras-de-patrimonio-em-consulta-publica/


 
 
A Comissão do Mercado de Capitais é um organismo público angolano com poderes para regular 

e supervisionar todas as matérias relacionadas com os Mercados de Valores Mobiliários e 

Instrumentos Financeiros Derivados, bem como a actuação de todos os seus intermediários. A 

Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de 

personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e de património próprio, sujeita à 

tutela do Ministério das Finanças. Criada pelo decreto n° 9/05 do Conselho de Ministros, 

publicado a 18 de Março de 2005 no Diário da República, a Comissão do Mercado de Capitais 

rege-se pela Lei dos Valores dos Valores Mobiliários, pela Lei das Instituições Financeiras, 

Estatuto Orgânico, bem como pelo seu Regulamento Interno. 

Os trabalhos que resultaram na instituição da CMC tiveram início em 1998, com a produção dos 

primeiros estudos sobre a instituição de uma bolsa de valores em Angola e culminaram com a 

aprovação do Decreto 9/05 de 18 de Março de 2005, e a aprovação da Lei 12/05 de 23 de 

Setembro e na Lei 13/05 de 30 de Setembro. O Conselho de Administração da CMC é composto 

por um presidente e quatro administradores executivos, todos nomeados pelo Decreto 

Presidencial n.º 23/12 de 30 de Janeiro. Constituem atribuições da Comissão do Mercado de 

Capitais (CMC), nos termos e dentro dos limites estabelecidos no decreto n°.9/05, de 18 de 

Março de 2005, a regulação, supervisão, fiscalização e promoção do mercado de capitais e das 

actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente. 

 

Atribuições da CMC 

1. Estimular a formação da poupança e a sua aplicação em valores mobiliários; 

2. Promover a organização e funcionamento regular e eficiente do mercado de capitais; 

3. Assegurar a transparência do mercado de capitais e das transacções que nele se 

efectuam; 

4. Assegurar aos investidores e intermediários financeiros em geral uma informação 

suficiente, verídica, objectiva, clara, acessível e atempada sobre os valores mobiliários, 

as entidades que os emitem e as transacções que são efectuadas. 
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