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I 
COMO É QUE ESTÁ ESTRUTURADO O MVM ANGOLANO?

A estrutura do Mercado de Valores Mobiliários (MVM) angolano 
foi desenhada e implementada com o objectivo de proporcio-
nar aos investidores um ambiente regulado e supervisionado 
onde possam diversificar os seus investimentos. 

FIGURA 1 . ESTRUTURA DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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i. Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA)

A BODIVA coloca à disposição dos investidores uma plataforma 
que permite a negociação de diferentes tipos de instrumentos 
financeiros, com regras e procedimentos que garantem a equi-
dade e integridade do mercado.

FIGURA 2 . MERCADOS BODIVA 
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O Mercado de Bolsa caracteriza-se por ser um mercado regu  la-
mentado e destina-se exclusivamente à negociação à vista de 
acções, obrigações, direitos destacados no âmbito de ofertas 
públicas e outros direitos representativos de situações homo-
géneas. Neste segmento de mercado, o nível de exigência para 
admissão a negociação é mais elevado, sendo que as negocia-
ções ocorrem  pelo método de “order driven”1. Assim, excluem-se 
da Bolsa todos os outros instrumentos financeiros, nomeada mente 
derivados, mesmo que representados por valores mobiliários.

Os Mercados de Balcão Organizado são mercados regula-
men tados que se destinam à negociação de instrumentos 
financeiros que não cumpram todos os requisitos para admis-
são e negociação em mercado de bolsa. Neste segmento de 
merca do, admite-se diversos métodos de negociação, incluindo 
o “quote ‑driven”2 e  o registo de operações bilaterais previa-
mente realizadas ou acordadas, porém não liquidadas.

II 
COMO PODE INVESTIR NO MVM ANGOLANO?

Regra geral, os aspectos de tramitação regulamentar neces sários 
para realização de investimento no MVM angolano devem seguir 
o seguinte processo:

FIGURA 3 . TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DO INVESTIDOR NÃO RESIDENTE 
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Fonte: CMC

1 Metodologia de negociação multilateral em que as ordens de compra e venda, dos inves-
tidores, são inseridas num sistema de negociação, originando automaticamente negócios 
sempre que exista equilíbrio entre os preços de compra e venda.

2 Metodologia de negociação em que os investidores podem solicitar cotações/preços 
de compra e/ou venda à entidades que actuam como criadores de mercado, vulgo market 
makers.
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No que respeita à fase 3, abertura da conta de custódia, 
o   investidor também poderá fazer recurso a um custodiante 
internacional e este abrir uma conta de custódia na CEVAMA, 
sendo que, portanto, o investidor teria de abrir uma conta 
junto deste custodiante internacional.   

ii. Escolha do Agente de Intermediação

Os agentes de intermediação são instituições financeiras 
 legalmente autorizadas, pela CMC a prestar serviços ligados 
ao MVM, nomedamente: sociedades corretoras e sociedades 
distribuidoras ou equiparadas, tal como as Instituições Bancá-
rias. Estes podem ser consultados nesta hiperligação. 

Nos termos das Regras da BODIVA, os Agentes de Interme-
diação dividem-se em Membros de Negociação, Membros de 
Liqui dação e Membros Associados tendo estes de fazer parte 
integrante do sistema de pagamentos de Angola, ou seja, têm 
de ser Instituições Bancárias.

O investidor não residente tem, obrigatoriamente, de abrir 
uma conta numa Instituição Bancária, que seja simultanea-
mente Agente de Intermediação registado na CMC e Membro 
de Liquidação da BODIVA para processar as operações cam-
biais e a custódia de valores mobiliários.

A negociação nos mercados regulamentados geridos pela 
BODIVA pode realizar-se através de outros Membros de 
Nego ciação, nos termos e condições que forem estipulados 
entre o Investidor Não Residente, o seu Membro de Liquida-
ção e o respectivo Membro de Negociação.

iii. Abertura e movimentação de conta bancária

No acto de apresentação dos documentos para abertura de 
conta, o Investidor Não Residente Cambial deverá preencher 
o pré casdatro para efeitos de obtenção do Número de Identi-
ficação Fiscal (NIF).  

Estão sujeitas a licenciamento prévio pelo Banco Nacional de 
Angola (BNA) as operações de não residentes cambiais que 
envolvam a compra de títulos de dívida pública. Entretanto, 
a movimentação da conta bancária para realizar investimen-
tos no MVM deve cumprir os seguintes requisitos:

1. Os recursos financeiros provenientes do exterior designa-
dos para a realização do investimento devem ser transfe-
ridos para uma subconta específica criada para o efeito, 
devendo ser utilizados apenas para a referida finalidade;

http://www.cmc.gv.ao/sites/main/pt/Paginas/gContent.aspx?mid=147&smid=188&gID=AI


8

GUIA DE INVESTIMENTO . MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS ANGOLANO PARA INVESTIDORES NÃO RESIDENTES CAMBIAIS

2. Os pagamentos a residentes cambiais, incluindo aqueles 
destinados a compra de acções cotadas em bolsa, com 
a excepção da compra de títulos denominados em moeda 
estrangeira transaccionados em mercado regulamentado 
no País, apenas podem ser executados em moeda nacio-
nal, devendo para o efeito o investidor não residente cam-
bial vender a moeda estrangeira à Instituição Financeira 
Bancária intermediária da operação de investimento;

3. O investidor não residente pode também manter os valores 
referentes a rendimentos, reembolsos ou produto da venda 
de investimentos, em moeda nacional, para:

a. Realização de novos investimentos numa data futura; 
ou

b. Conversão para moeda estrangeira numa data futura.

4. As disponibilidades de não residentes em contas abertas 
em Instituições Bancárias, sejam em moeda nacional ou 
estrangeira, susceptíveis de repatriamento nos termos da 
legislação cambial, podem ser utilizadas para realizar inves-
timentos no MVM.

iv. Custódia de Valores Mobiliários 

A custódia dos valores mobiliários negociados nos mercados 
regulamentados exige que se deva abrir uma conta de registo 
individualizado na CEVAMA (amplamente difundida como conta 
de custódia), deste modo o investidor não residente poderá 
realizar negócios na BODIVA em seu nome. Esta abertura de 
conta na CEVAMA é realizada pela Instituição Financeira Bancária:

1. A conta individualizada é aberta mediante assinatura de um 
Contrato de Intermediação com o Banco;

2. Os movimentos na conta de custódia de registo indivi-
dualizado são registados numa conta espelho de custó-
dia de  valores mobiliários, que é disponibilizada pelo 
interme diário financeiro;

3. Feita a abertura da conta, procede-se ao depósito e levan-
tamentos sempre que existam operações de compra ou 
venda. 

Este processo pode ser simplicado através da ilustração no 
esquema a seguir: 
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FIGURA 4 . TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DO INVESTIDOR NÃO RESIDENTE 
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v. Licenciamento de movimentos de capitais com o exterior:

Nos termos do Aviso 15/2019, de 30 de Dezembro, do BNA, 
as operações dos Investidores Não Residentes no MVM estão 
sujeitas às seguintes regras:

1. Importação de capitais para aquisição no MVM, nas seguin-
tes condições: 

a. Sem registo prévio no BNA, desde que os valores mo-
biliários estejam admitidos, ou susceptíveis de admis-
são aos mercados regulamentados e as acções ven-
didas no processo de privatização de activos do 
Estado através de Oferta Pública Inicial ou por leilão 
em Bolsa;

b. Sujeita a registo prévio no BNA as operações de aqui-
sição de títulos da Dívida Pública.

2. Exportação de capitais por alienação no MVM, nas seguin-
tes condições:

a. Sem registo prévio no BNA proveniente da alienação 
de valores mobiliários, desde que estejam admitidos 
à negociação nos mercados regulamentados;

b. Sujeitas a registo prévio no BNA proveniente de alie-
nação de acções, cuja participação seja superior 
a  10% dos direitos de voto, e admitidas à negociação 
no Mercado de Balcão Organizado, desde que o inves-
tidor adquirente não seja simultaneamente não resi-
dente e o valor exportado pelo vendedor não residente 
não seja o valor importado.

3. Exportação de capitais de rendimentos: os rendimentos 
provenientes dos investimentos no MVM não estão sujeitos 
a licenciamento prévio do BNA.
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III 
EXISTEM BENEFÍCIOS FISCAIS NO INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS? 

FIGURA 5 . BENEFÍCIOS FISCAIS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

DESIGNAÇÃO DO IMPOSTO INCIDÊNCIA

IMPOSTO SOBRE A 

APLICAÇÃO DE CAPITAIS 

(IAC)

a. 10% sobre juros provenientes das obrigações corporativas e dos títulos de dívida pública com maturidade 
inferior a 3 anos;

b. 5% sobre juros provenientes das obrigações corporativas e dos títulos de dívida pública com maturidade 
igual ou superior a 3 anos, quando admitidos à negociação no MVM;

c. 15% sobre outros rendimentos, nomeadamente provenientes de variações cambiais;
d. 10% sobre as mais valias realizadas, proveniente da diferença entre o preço de aquisição e alienação, com 

excepção das operações previstas na alínea seguinte;
e. 5% sobre as mais valias realizadas, proveniente da diferença entre o preço de aquisição e alienação, 

quando as operações sejam realizadas no MVM, sobre obrigações emitidas com maturidade igual ou 
superior a 3 anos e acções.

IMPOSTOS APLICADOS 

AOS ORGANISMOS DE 

INVESTIMENTO COLECTO 

(OIC)

a. A Taxa do Imposto Industrial é de 7,5% nos OIC Mobiliários e de 15% nos OIC Imobiliários;
b. Os participantes dos OIC estão isentos de IAC e Imposto Industrial sobre os rendimentos recebidos ou 

postos à sua disposição resultantes de resgastes, distribuições de rendimentos, bem como sobre as mais-
-valias ou menos-valias apuradas na alienação das unidades de participação.

IMPOSTO SOBRE O VALOR 

ACRESCENTADO (IVA)
a. Estão isentos de imposto as operações de intermediação financeira, incluindo a locação financeira, 

exceptuando-se aquelas em que uma taxa, ou contraprestação, específica e predeterminada é cobrada 
pelo serviço

b. Estão isentas de pagamento imposto as comissões de gestão cobradas pelas Sociedades Gestoras dos 
Organismo de Investimento Colectivo. 
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IV. 
QUEM REGULA E SUPERVISIONA O SISTEMA FINANCEIRO ANGOLANO?

Perante conflitos e/ou litígios, o sistema financeiro nacional 
actualmente dispõe de instituições sólidas, a começar pela 
própria CMC, que é membro ordinário da Organização Inter-
nacional das Comissões de Valores Mobiliários (OICV-IOSCO). 
Em alinhamento com o Banco Nacional de Angola (BNA) e a 
Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros 
(ARSEG), estas três entidades funcionam como órgãos de 

 supervisão e fiscalização que integram os diversos segmentos 
do sistema financeiro nacional e operam sobre as medidas 
legais e regulatórias que estão em conformidade com as 
 melhores práticas internacionais, com destaque para a Lei 
de Bases das Instituições Financeiras (LBIF) e para o Código 
de Valores Mobiliários (CódVM).

FIGURA 6 . ENTIDADES REGULADORAS DO SISTEMA FINANCEIRO

 

Regula e supervisiona os Fundos de 
Pensões e Seguradoras.

www.arseg.ao

Regula e supervisiona as Instituições 
Bancárias e outras não bancárias 

especializadas em moeda e crédito.

www.bna.ao

Regula e supervisiona o Mercado 
de Valores Mobiliários, incluindo as 

sociedades corretoras, distribuidoras, 
e gestoras de organismos de 

investimento colectivo.

www.cmc.gv.ao

https://arseg.ao/
https://bna.ao/
http://www.cmc.gv.ao/sites/main/pt/Paginas/Home.aspx
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V 
QUAL É O QUADRO LEGAL BASE DO MERCADO? 

Em Angola, as políticas de desenvolvimento para o sector pri-
vado são suportadas por leis e regulamentos que facilitam 
o acesso ao mercado, promovem as melhores práticas de 
 negócio e garantem a protecção e sã competitividade para 
os  investidores com interesse e potencial para investirem 
no país. Neste sentido, as leis a destacar são: 

 » Lei n.º 12/15, de 17 de Junho - Lei de Bases das Institui-
ções Financeiras (LBIF); 

 » Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto - Aprova o Código de Valo res 
Mobiliários (Cód.VM); 

 » Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro - Lei de Prevenção e Com-
bate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento 
do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição 
em Massa.

Existem outros diplomas legais e regulatórios que regem 
o Sistema Financeiro angolano, em geral, e a actividade da 
CMC e dos Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos 
Derivados, em particular, que podem ser encontrados nesta 
hiperligação.

http://www.cmc.gv.ao/sites/main/pt/Paginas/genericFileList.aspx?mid=143&smid=177&FilterField1=TipoConteudo_x003A_Code&FilterValue1=LEGL
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VI 
CONSULTA COMPLEMENTAR

A CMC coopera com outras autoridades nacionais que têm 
funções de supervisão e regulação do sistema financeiro, 
constantes da tabela abaixo:

FIGURA 7 . AUTORIDADES NACIONAIS COM FUNÇÕES DE SUPERVISÃO E REGULAÇÃO

AGÊNCIA ANGOLANA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DE SEGUROS www.arseg.ao 

ADMINISTRAÇÃO GERAL TRIBUTÁRIA www.agt.minfin.gov.ao 

BANCO NACIONAL DE ANGOLA www.bna.ao 

BOLSA DE DÍVIDA E VALORES DE ANGOLA www.bodiva.ao 

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS www.cmc.gv.ao

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA www.ine.gov.ao 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEAMENTO www.minec.gov.ao 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS www.minfin.gov.ao 

PORTAL DO GOVERNO DE ANGOLA www.angola.gov.ao 

UNIDADE DE GESTÃO DA DÍVIDA www.ugd.minfin.gov.ao 

UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA www.uif.ao 
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VII 
LISTA DE ACRÓNIMOS 

AI – Agentes de Intermediação 

ARSEG – Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros 

BNA – Banco Nacional de Angola 

BODIVA – Bolsa de Dívida e Valores de Angola 

CEVAMA – Central de Valores Mobiliários de Angola 

CódVM – Código de Valores Mobiliários 

CMC – Comissão do Mercado de Capitais 

IOSCO – International Organization of Securities Commissions 

OIC – Organismo de Investimento Colectivo 

MVM – Mercado de Valores Mobiliários 

LBIF –  Lei de Bases das Instituições Financeiras

 
CONTACTOS

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

Complexo Administrativo Clássicos de Talatona, Rua do MAT, 3º B, GU 19B, 
Bloco A5, 1º e 2º, CP 5250 Luanda - Angola

Tel.: (+244) 992 518 292 | 949 546 473 
Fax: (+244) 222 704 609 
E-mail: institucional@cmc.gv.ao

UO/OD 5477 – NIF 5000336025

Para questões de apoio ao investidor: 
apoio.investidor@cmc.gv.ao

Para outras consultas: 
comunicacao.institucional@cmc.gv.ao



www.cmc.gv.ao

http://www.cmc.gv.ao/sites/main/pt/Paginas/Home.aspx

