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Esta edição especial da revista Rumo é dedicada ao 
5.º aniversário do Código de Valores Mobiliários, 
instrumento aprovado num período bastante desa-
fiante para a economia nacional, uma vez que ao 
longo do ano de 2015 a  política financeira foi ali-

cerçada no reajustamento das despesas face à realidade de um 
preço do petróleo persistentemente mais baixo, quando com-
parado aos anos anteriores, constituindo-se num marco impor-
tante na regulação como condição indispensável ao crescimen-
to e fortalecimento do mercado de valores mobiliários.

Assim, a aprovação do código de valores mobiliários, pela 
Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto, permitiu a introdução de um con-
junto de normas basilares do mercado de valores mobiliários 
e instrumentos derivados no sistema financeiro nacional. Este 
instrumento de regulação veio assegurar um enquadramento 
legislativo sistematizado, coerente e completamente alinhado 
com as melhores práticas internacionais recomendadas pela 
Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO).

Quem melhor para falar sobre a importância deste marco 
para o mercado de capitais, senão Vera Daves de Sousa, actual 
ministra das Finanças de Angola?

No seu artigo, "V aniversário do Código de Valores Mobiliários 
e o Futuro", aborda o contexto macroeconómico da aprovação do 
código e os ganhos que o instrumento trouxe para o mercado de 
valores mobiliários angolano. 

Outros rostos que compõem esta especial edição, são 

o presidente do conselho de administração da Agência 
Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), 
Elmer Serrão, tendo também exercido funções na admi-
nistração da CMC, que analisa "O regime sancionatório do 
Mercado de Valores Mobiliários". 

Os actuais administradores executivos da CMC, Felinto 
Soares e Edna Kambinda, abordam a temática da "Relevância 
da regulação na estabilidade do sistema financeiro angolano 
– experiência e desafios e as Regras sobre execução de ordens 
nas melhores condições dos clientes", respectivamente.

Francisco Garcia Santos, PCA do BNI Asset Manage-
ment, faz uma incursão sobre a "Admissão de empresas 
na bolsa de valores e O custo do capital das empresas" é 
explicado por Pedro Pitta-Gróz, assessor do conselho de 
administração da CMC. 

Outros nomes de destaque na nossa praça financeira 
desenvolvem uma panóplia de assuntos que vão desde “O 
financiamento das sociedades através da emissão de obri-
gações”, a uma radiografia sobre "O sistema de contas de 
valores mobiliários", passando pelos "Mecanismos de pro-
tecção dos investidores no mercado de valores mobiliários".

Cada um emprestou o seu know-how para incrementar 
esta edição especial e acima de tudo convidar à reflexão so-
bre assuntos que afectam o mercado de valores mobiliários. 

Ao leitor, desejo uma excelente leitura. 
Estamos Juntos! 

EDITORIAL

5.º aniversário 
do Código 
de Valores 
Mobiliários
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A
o cumprirem-se cinco anos 
desde a publicação e entra-
da em vigor do Código de 
Valores Mobiliários (Cód-
VM), Lei n.º 22/15, de 31 de 
Agosto, impõe-se uma re-
flexão sobre a evolução re-
gistada desde então e sobre 
os principais desafios que 
ainda se colocam ao mer-

cado de valores mobiliários em Angola. 
No momento da sua aprovação, o 

CódVM, contendo 484 artigos, era a Lei 
mais extensa até então aprovada pela 
Assembleia Nacional, o que demonstra a 
complexidade dos temas que passavam 
a estar sob sua alçada. 

Vivia-se já num período bastante 
desafiante para a economia angolana e 
esta Lei tornou-se num marco impor-
tante na regulação e fortalecimento do 
mercado de valores mobiliários nacio-
nal, canal de particular relevância para 
a obtenção de financiamento por parte 
dos agentes económicos. 

Desde então, a economia angolana 
tem sido negativamente afectada pela 
redução significativa do preço do petró-
leo nos mercados internacionais, com-
binada com uma queda acentuada dos 
níveis de produção, resultando numa 
drástica diminuição das receitas fiscais 
petrolíferas. Esta realidade prejudicou o 
financiamento da actividade económica 
e, com vista à recuperação do equilí-
brio e da estabilidade macroeconómica, 
obrigou a um ajustamento na condução 
da política fiscal e monetária do País.

O Código de Valores Mobiliários 
e o futuro do mercado

6 Agosto - Setembro • 2020   |   R
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Entre as medidas que o Executivo 
tem implementado, voltadas para a in-
versão do quadro actual, destacamos 
as que se destinam ao fortalecimento 
do sistema financeiro nacional, en-
quanto canal de financiamento da ac-
tividade económica.

A aprovação do CódVM permitiu 
a introdução de um conjunto de nor-
mas basilares do mercado 
de valores mobiliários e 
instrumentos derivados no 
sistema financeiro nacio-
nal. Este instrumento de re-
gulação veio assegurar um 
enquadramento legislativo 
sistematizado, coerente e 
completamente alinhado 
com as melhores práticas 
internacionais, recomenda-
das pela Organização Inter-
nacional das Comissões de 
Valores (IOSCO).

O surgimento deste ins-
trumento de regulação no 
sistema financeiro angolano 
permitiu ao Estado, por via 
da Comissão do Mercado 
de Capitais (CMC), reforçar 
os mecanismos de super-
visão e acompanhamento 
da actividade das entidades 
que actuam neste mercado (Sociedades 
Gestoras de Mercados Regulamentados, 
Agentes de Intermediação, Auditores 
Externos, Sociedades Gestoras de Or-
ganismos de Investimento Colectivo, 
Peritos Avaliadores de Imóveis, etc.), 

proporcionando melhores condições 
de concorrência para a actuação destes 
agentes económicos.

O CódVM contribuiu também para 
acelerar o processo de dinamização do 
mercado secundário da dívida pública 
e, consequentemente, para o aumento 
do nível de liquidez dos títulos do Te-
souro, permitindo uma maior transpa-

rência durante a negociação 
destes instrumentos, prin-
cipalmente no âmbito da 
definição dos preços, proce-
dimento fundamental para 
a criação de uma yield curve 
(curva de rendimentos).

Faz-se notar que, de Ja-
neiro a Junho de 2020, o 
volume de negociação na 
Bodiva (Bolsa de Dívida e 
Valores de Angola, Socieda-
de Gestora de Mercados Re-
gulamentados) foi de 627,16 
mil milhões Kz, registando 
um aumento de 46,90%, 
face ao período homólogo 
de 2019 (então com o regis-
to de um volume de 426,94 
mil milhões Kz). Esta varia-
ção deveu-se ao aumento de 
negociações de Obrigações 
do Tesouro não reajustáveis 

(OT-NR), na ordem dos 49%, e de Obri-
gações do Tesouro indexadas à taxa de 
câmbio (OT-TX), na ordem dos 38%.

Por outro lado, o CódVM tem servi-
do de base para a produção de outros 
diplomas legais, proporcionando condi-

ções para o incentivo e a dinamização de 
veículos e instrumentos alternativos, em 
sede do mercado de valores mobiliários, 
que permitam melhorar as condições de 
financiamento da economia no seu todo. 

Não obstante constituir-se como 
base instrumental capaz de suportar 
juridicamente uma miríade de opera-
ções mobiliárias e financeiras, inclu-
sive de alta complexidade, como re-
ferido, denota-se que o CódVM ainda 
não foi cabalmente explorado ao nível 
das várias oportunidades legais que 
oferece e que permitem uma ampla 
composição negocial.

Reconhecendo que o nível de de-
senvolvimento das infra-estruturas 
nacionais ainda se encontra abaixo do 
desejável, o que retira competitivida-
de à economia, a CMC e a Bodiva têm, 
por exemplo, incentivado o desenvolvi-
mento de meios que fomentem o finan-
ciamento de projectos, em particular 
a emissão de Obrigações para finan-
ciamento de infra-estruturas públicas 
(Project Bonds), tal como têm apoiado 
o surgimento de instrumentos para o 
financiamento do processo de rees-
truturação financeira das empresas 
do Sector Empresarial Público (SEP), 
nomeadamente por via dos Títulos de 
Participação, entre outros.

Para as empresas em geral, uma vez 
que um número relevante se depara com 
uma insuficiência de recursos, procuran-
do obter financiamentos de curto prazo 
para a cobertura de necessidades de te-
souraria –, tem vindo a ser estimulada 

A APROVAÇÃO DO 
CÓDVM PERMITIU 
A INTRODUÇÃO DE 
UM CONJUNTO DE 

NORMAS BASILARES 
DO MERCADO 
DE VALORES 

MOBILIÁRIOS E 
INSTRUMENTOS 

DERIVADOS 
NO SISTEMA 
FINANCEIRO 
NACIONAL

O CÓDVM CONTRIBUIU TAMBÉM PARA ACELERAR O 
PROCESSO DE DINAMIZAÇÃO DO MERCADO SECUNDÁRIO DA 
DÍVIDA PÚBLICA E, CONSEQUENTEMENTE, PARA O AUMENTO 
DO NÍVEL DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS DO TESOURO
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a criação de instrumentos voltados para 
o fomento do financiamento de curto 
prazo. Entre estas soluções criadas, des-
taca-se o Papel Comercial, um valor mo-
biliário representativo de dívida de curto 
prazo, que pode ser emitido pelas empre-
sas públicas ou do sector privado. 

Por fim, considerando que o capital 
de risco constituiu um recurso de apoio 
ao arranque, reestruturação e expansão 
da actividade empresarial, proporcio-
nando às empresas meios alternativos 
de financiamento à sua actividade, o 
Estado tem vindo, igualmente, a pro-
mover a implementação dos OIC (Or-
ganismos de Investimento Colectivo) de 
capital de risco, principalmente para o 
financiamento das pequenas e médias 
empresas (PME).

É ainda uma verdade incontestável 
que os principais e grandes agentes do 
sistema financeiro são os bancos, e no 
caso específico do mercado de valo-
res mobiliários, esta regra mantém-se. 
Mesmo quando se revela a constituição 
de novos operadores em mercados de 
capitais, no âmbito de determinados 
Organismos de Investimento Colectivo 
(OIC), facilmente se percebe a presença 
de bancos por detrás de muitos dos fun-
dos de investimento mobiliário e fundos 
imobiliários que surgiram nos últimos 
cinco anos (entretanto, a 30 de Junho 
de 2020, encontravam-se registados na 
CMC 22 OIC, sendo 15 fundos de investi-
mento mobiliário, três fundos de inves-
timento imobiliário e quatro sociedades 
de investimento imobiliário).

De resto, ainda não registámos a 
abertura de capitais sociais de socieda-
des em bolsa, nem a operação de fundos 
de private equity, sendo a esmagadora 
maioria das transacções respeitante aos 
títulos de dívida pública, com apenas 
um exemplo de uma emissão obrigacio-
nal bem-sucedida, ocorrida em 2018.

Daí resulta a importância de se lançar 
transversalmente um olhar sobre o ecos-
sistema financeiro e perceber o encaixe 
das peças que, actualmente, o compõem, 
analisando a sua evolução e compreen-
dendo, igualmente, os vários desafios que 
se apresentam, em termos de progressão 
do mercado de capitais, e especificamen-
te no quadro dos valores mobiliários.

Sem prejuízo dos progressos regis-

tados até aqui, e compreendendo que 
há imenso espaço para avanços, cres-
cimento e desenvolvimento, é de assi-
nalar a já notável resiliência desta enti-
dade, não obstante a difícil conjuntura 
em que vivemos. A título de exemplo, 
podemos citar o crescimento das ope-
rações na plataforma CEVAMA, opera-
da pela Bodiva, que viu aumentar os 
seus números no segundo trimestre do 
ano, mesmo num ambiente económico 
de paralisia inusitada, resultante, em 
larga medida, da crise pandémica que 
assola o mundo. O facto é 
que a negociação dos títu-
los do Tesouro em mercado 
secundário vive um inespe-
rado incremento, revelando 
um novo apetite por parte 
dos investidores, quiçá por 
ser um meio idóneo de pro-
tecção das poupanças, face 
ao risco acentuado de des-
truição de valor. Este cami-
nho vai também de encon-
tro aos melhores interesses 
do Estado, na medida em 
que este precisa de meios de 
financiamento extraordiná-
rios para melhor enfrentar 
a demanda exponencial de 
gastos e investimentos na 
saúde pública.     

Toda esta situação crítica conjun-
tural não deve retirar o nosso foco da 
necessidade de continuarmos a apos-
tar no crescimento do mercado de ca-
pitais e de valores mobiliários, aplau-
dindo a proactividade que constituiu 
a aprovação, há cinco anos, desta im-
portantíssima ferramenta de base, na 
qual assentam juridicamente todas as 
composições negociais, organizativas e 
operacionais, chamando a atenção para 
a premente necessidade de segurança 
jurídica, que sustenta a certeza e a con-
fiança de todos os operadores.

Numa visão mais basilar, poder-se-ia 
sentenciar que “não há jogo sem jogado-
res”, “não há mercado sem mercadores”. 
A verdade é que, entre nós, a estratégia 
de desenvolvimento do mercado de ca-
pitais e de valores mobiliários não pode 
deixar de assentar no desenvolvimento e 
na sofisticação dos seus operadores, seja 
qual for o seu posicionamento.

O mercado de valores mobiliários 
tem, muitas vezes, como operadores e 
destinatários empresas e outras orga-
nizações particulares. Quer uns, quer 
outros precisam de um ganho de valor 
em literacia financeira, ou seja, pre-
cisam de conhecer muito bem os ins-
trumentos, as tácticas e as regras do 
jogo para poderem operar com profi-
ciência. No caso das empresas, vamos 
mais longe na percepção do ganho de 
valor que representa a transparência 
da sua gestão, a qualidade e veracidade 

da informação prestada ao 
mercado, questões verda-
deiramente determinantes 
para gerar a confiança ne-
cessária ao investimento, 
especialmente em mercado 
regulamentado.

Ainda nesta perspec-
tiva, é mister referir que 
a melhoria do desempe-
nho empresarial deve ser  
objectivamente sindicável e 
mensurável. Neste sentido, 
em termos de oportunida-
de, é de se exigir a autono-
mia da disciplina “gestão 
de empresas” – como um 
departamento de pleno 
direito no plano científi-

co superior, entre nós – na óptica de 
formação de melhores quadros, para 
legitimamente ocuparem os postos de 
alta gestão dos conglomerados nacio-
nais, produzindo real valor para estes 
últimos. Podemos também pensar, e 
porque não, na cultura de profissiona-
lização da gestão dos fundos públicos, 
que poderá absorver tais quadros.

Estamos a crescer a cada dia, no que 
respeita ao incremento da importância 
das transacções mobiliárias em merca-
do de capitais. Em termos de alicerce 
legislativo, estamos nivelados com os 
parâmetros internacionais e não falta 
vontade de continuarmos a seguir, de 
forma sustentável por este caminho, 
de modo a provermos uma alternativa 
sólida para o financiamento das nossas 
empresas e a possibilidade da aplica-
ção providencial das poupanças das 
nossas famílias. Portanto, o CodVM é 
ainda uma auto-estrada de oportuni-
dades que vale a pena explorar. 

O MERCADO 
DE VALORES 

MOBILIÁRIOS TEM, 
MUITAS VEZES, 

COMO OPERADORES 
E DESTINATÁRIOS 

EMPRESAS 
E OUTRAS 

ORGANIZAÇÕES 
PARTICULARES
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A 
competência regulamentar 
da Comissão do Mercado de 
Capitais (CMC).

O sistema financeiro, 
nos termos da Constitui-
ção da República de Angola 
(CRA), é organizado de for-
ma a garantir a formação, 
a captação, a capitalização, 
a segurança das poupan-

ças, assim como a mobilização e aplica-
ção dos recursos financeiros necessários 
ao desenvolvimento económico e social 
(Cfr. n.º 1 do artigo 99.º da 
Constituição). Tratando-se, 
compreensivamente, de uma 
definição em sentido lato, a 
abordagem, que se pretende 
introdutória, centrar-se-á, 
exclusivamente, no substrato 
regulatório ligado à compe-
tência regulatória material e 
institucional que suporta a 
acção da CMC.   

Não obstante, e numa ver-
tente mais ampla, podemos 
afirmar que, de forma consis-
tente, fundamentalmente nos 
últimos tempos, assistimos à 
construção e à afirmação do 
Direito Mobiliário1 que, em si 
mesmo, procura dar resposta 
às diferentes vicissitudes que vão ocorren-
do no seu perímetro. 

Voltando à regulação do mercado de 
valores mobiliários, esta enquadra-se 
num amplo quadro regulatório, estratifi-
cado no conjunto de atribuições e com-
petências constitucionalmente consagra-
das e seguidas pela legislação ordinária. 

Ora o acompanhamento regulatório 

destas vicissitudes, via de regra fruto da sua 
própria dinâmica, não encontra resposta 
eficiente e eficaz das entidades constitu-
cionalmente “vocacionadas” para o exercí-
cio do poder regulatório, designadamente, 
o Presidente da República2. Isto por um 
lado. Por outro lado, é hoje pacífico o en-
tendimento que a regulação dos mercados 
financeiros deve seguir um paradigma de 
independência, assente na perspectiva de 
que a informação é, fundamentalmente, 
um bem público e cuja disponibilização, 
acesso e conteúdo deve ser o mais isento e 

transparente possível.3 
Sendo assim, seria ne-

cessário que, independen-
temente da perspectiva po-
lítica, o órgão de soberania 
encarregue de acompanhar 
as vicissitudes do mercado de 
valores mobiliários agisse, do 
ponto de vista regulatório e 
da supervisão, com a isenção 
esperada por todos os agentes 
de mercado. Como sabemos, 
o equilíbrio entre as pers-
pectivas política e técnica é 
de difícil alcance, dentro de 
um órgão que atende a uma 
multiplicidade de funções do 
Estado e a interesses próprios 
ligados às ideologias das fa-

mílias políticas representadas, como é o 
caso do Presidente da República. 

Por outro lado, conforme refere 
Paulo Câmara, é pacificamente re-
conhecida a insuficiência das fontes 
legislativas, em sentido formal, para 
a adequada regulação dos mercados 
e dos agentes. Os motivos avançados 
pelo autor repousam na acelerada di-

Por MÁRIO GAVIÃO
Presidente do Conselho Fiscal do 

Fundo Soberano de Angola, 
ex-PCA da CMC

Notas sobre a Regulação 
do Mercado de Valores 
Mobiliários em Angola

O DEBATE TEÓRICO 
A RESPEITO DO 

TEMA CONFRONTA 
DUAS POSIÇÕES 

DIAMETRALMENTE 
ANTAGÓNICAS, NO 
QUE RESPEITA ÀS 
COMPETÊNCIAS 
REGULATÓRIAS 

DA CMC
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nâmica dos instrumentos financeiros, 
a exigir alguma adaptabilidade dos 
instrumentos normativos; na necessi-
dade por vezes sentida, de encetar in-
tervenções com carácter de urgência; 
e na conveniência em redigir preceitos 
com algum detalhe, que se apresentam 
desajustados aos textos legislativos4. 

Assumindo as dificuldades do pa-
radigma a seguir, os órgãos de sobe-
rania, Presidente da República e As-
sembleia Nacional, quer através do 
Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 
de Junho, que aprova o Estatuto Or-
gânico da CMC quer através da Lei n.º 
12/15, de 17 de Junho – Lei de Bases 
das Instituições Financeiras (LBIF) 
e do Código dos Valores Mobiliários 
(CódVM), aprovado pela Lei n.º 22/15, 
de 31 de Agosto, atribuíram direc-
tamente à Comissão do Mercado de 
Capitais, entidade criada com o ob-
jectivo de seguir determinados fins 
específicos do Estado, ligados umbi-
licalmente aos valores mobiliários, 
o poder de regular e supervisionar o 
mercado de valores mobiliários.

Todavia, não deixa de ser problemá-
tico, apesar de expressa e legalmente 
admitido pelos órgãos de soberania, 
designadamente, o Presidente da Repú-
blica e Assembleia Nacional, conciliar a 

atribuição do poder regulatório, com os 
princípios estruturantes do nosso siste-
ma democrático, bem como as compe-
tências regulatórias vertidas na CRA5. 

O debate teórico a respeito do tema 
confronta duas posições diametral-
mente antagónicas, no que respeita às 
competências regulatórias da CMC.

- A primeira defende que estaríamos 
perante uma delegação de poderes, con-
trária à nova CRA, porquanto, o poder 
regulamentar é reconhecido, embora 
genericamente, pela CRA ao Presiden-
te da República (Cfr., alínea l) do arti-
go 120.º da CRA) e, por conseguinte, o 
exercício desta competência por entida-
de não habilitada constitucionalmente 
seria, inevitavelmente, sancionada com 
a Inconstitucionalidade Orgânica;

- A segunda defende o oposto, as-
segurando que não estaríamos perante 
uma delegação de poderes, mas sim pe-
rante uma devolução de poderes, per-
feitamente admitida pelos princípios 
gerais do direito e sufragada pela CRA. 
A este propósito refere Diogo Freitas 
do Amaral que “Os interesses públicos 
a cargo do Estado, ou de qualquer ou-
tra pessoa colectiva de fins múltiplos, 
podem ser mantidos por lei no elenco 
das atribuições da entidade a que per-
tencem ou podem, diferentemente, ser 

transferidos para uma pessoa colectiva 
pública de fins singulares, especial-
mente incumbida de assegurar a sua 
prossecução (instituto público, empre-
sa pública). Para este autor, “a expres-
são «devolução de poderes» também 
é usada para designar o movimento de 
transferência de atribuições do Estado 
para outra entidade”, concluindo que, 
"os poderes transferidos são exercidos 
em nome próprio pela pessoa colectiva 
criada para o efeito". Estamos perante 
a descentralização institucional (DIO-
GO FREITAS DO AMARAL, Curso de 
Direito Administrativo 3.ª Edição Vol. 
I – pág. 895 e ss. Almedina).

Pela nossa parte, aliando a questão ju-
rídica à ordem social, não podíamos deixar 
de seguir o segundo entendimento. Aliás só 
assim seria coerente com uma visão virada 
para o acompanhamento eficiente, inde-
pendente e transparente do mercado de va-
lores mobiliários. Consideramos, pois, que 
os regulamentos da CMC são complemen-
tares, constituindo um conjunto de regras 
técnicas, destinadas ao bom funcionamen-
to do mercado de valores mobiliários (subli-
nhe-se aqui, exclusivamente, do mercado 
de valores mobiliários, uma vez que será 
este o fim específico que norteia a descen-
tralização institucional, por via do Estatuto 
Orgânico da CMC, da LBIF e do CódVM).    

CONSIDERAMOS, POIS, QUE OS REGULAMENTOS DA CMC 
SÃO COMPLEMENTARES, CONSTITUINDO UM CONJUNTO DE 
REGRAS TÉCNICAS, DESTINADAS AO BOM FUNCIONAMENTO 
DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

  1 Quer por meio de Leis de competência da Assembleia Nacional (Lei de Bases das Instituições Financeiras e o Código dos Valores Mobiliários) 
quer por meio de Decretos Legislativos Presidenciais (Entre outros, o Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores 
Mobiliários e o Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo).
 2 Nos termos da alínea l) do artigo 120.º da Constituição da República de Angola, compete ao Presidente da República, enquanto titular do 
Poder Executivo, elaborar regulamentos necessários à boa execução das leis.
 3 CARLOS COSTA PINA, Instituições e Mercados Financeiros, cit., pág.110 e ss, Almedina 2005.
  4 PAULO CÂMARA, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, cit., pág. 252, Almedina 2009.
 5  Cfr. alínea l) do artigo 120.º da Constituição da República de Angola.
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UM CÓDIGO 
ACTUAL, 
MAS COM 
MELHORIAS 
À ESPREITA

NINGUÉM MELHOR DO QUE QUEM LIDA COM O CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
PARA ANALISAR ESTA ‘FERRAMENTA’ DE CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
MERCADO DE CAPITAIS. O CÓDIGO, DIZEM OS STAKEHOLDERS, ESTÁ ADEQUADO AO 
ESTÁGIO DO MERCADO EM ANGOLA. MAS PODE EVOLUIR À MEDIDA QUE AQUELE 
CRESÇA E SE ALTERE.

ESPECIAL CMC • 5 ANOS DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS |
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O Código de Valores Mobiliá-
rios (CódVM) está actuali-
zado, mas há sempre me-
lhorias a fazer, em função 
do contexto e das novas 

tendências do mercado de capitais, 
dizem alguns dos intervenientes do 
mercado, incluindo gestores de activos 
e juristas. As novas tecnologias ou as 
condições de acesso de investidores 
estrangeiros são alguns dos temas a ter 
em conta, defendem. Mas o mercado é 
um processo em curso. Por isso, con-
cordam, as mudanças devem ser feitas 
à medida que surja necessidade.

Cinco anos após a sua publicação em 
Diário da República, o Código de Valores 
Mobiliários (CódVM) mantém-se actuali-
zado face ao contexto do mercado de ca-
pitais em Angola, e permanece alinhado 
com as melhores práticas internacionais, 
mas há melhorias que podem ser feitas à 
medida que o sector cresça e se aprofun-
de, defendem alguns players.

Rui Oliveira, CEO do BFA Gestão de 
Activos, a entidade que tem liderado as 
operações no mercado secundário de 
dívida pública –, defende que a base do 
‘edifício’ legal que é o CódVM “está bas-
tante sólida, mas, como o mundo físico 
não é estático, e certamente, os mercados 
também não, existirá sempre um espaço 
para constantes ‘acabamentos.”.

“O sector ainda é nascente, portanto, 
suponho que o objectivo é que o Códi-
go seja sempre evolutivo, reflectindo as 
opções e benefícios impulsionados pela 
prática e evolução de mercado”, acres-
centa o gestor, para quem “na forma 
como foi concebido, o Código está ade-
quado ao mercado angolano, mas requer 
algumas melhorias se quisermos nos 
tornar mais competitivos na atracção do 
investimento estrangeiro”. 

O CEO avança como melhorias 
possíveis a introduzir “a permissão da 
opção de abertura de contas omnibus, 
ao invés da obrigatoriedade da conta 
cliente individual segregada junto da 
central de valores mobiliários (CEVA-
MA), ou a introdução de regras e sal-
vaguardas internacionais em caso de 
insolvência da central”.

Para “reflexão” Rui Oliveira deixa ain-
da como ideias a padronização das regras 
de negociação, liquidação e compensação 
alinhadas com o projecto de conectivida-
de de bolsas africanas de modo a facilitar 
a negociação e pós-negociação transfron-
teiriça de valores mobiliários, assim como 
a” indefinição de competência regulatória 
e de supervisão sobre a actividade dos 
bancos comerciais no desenvolvimento 
da sua actividade core e enquanto opera-
dores e prestadores de serviços de investi-
mentos em valores mobiliários”.

RUI OLIVEIRA
CEO do BFA Gestão de Activos

“É necessário 
urgentemente 
rever os aspectos 
relacionados com 
os serviços de 
custódia e pós-
negociação”
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O responsável vê como necessário 
e importante que haja entrada de in-
vestidores estrangeiros no mercado de 
capitais nacionais, mas entende ser 
“necessário urgentemente melhorar os 
aspectos relacionados aos serviços de 
custódia e pós-negociação (liquidação 
e compensação) de valores mobiliários, 
principalmente para as operações de 
não residentes cambiais”.

UMA HIPÓTESE CHAMADA
GREEN BONDS
Catarina Neto Fernandes, associada sé-
nior na Miranda, parceira do escritório 
Fátima Freitas Advogados em Angola, 
também concorda que o Código se man-
tém actualizado. “Não é devido a lacunas 
jurídicas que o mercado não se desenvol-
ve, existem outros factores”, afirma, re-
forçando que o diploma “é essencial para 
garantir a segurança jurídica e a legítima 
confiança de emitentes e investidores, 
nacionais e estrangeiros, e o bom funcio-
namento do mercado”. 

“Foi através da sua publicação que 
se preencheu um dos requisitos para a 
adesão de Angola à IOSCO/OICV-Orga-
nização Internacional das Comissões de 
Valores”, lembra a jurista, destacando 
que este é, aliás, um motivo para que 
“o CódVM se mantenha actualizado de 
acordo com as boas práticas interna-
cionais e as características do mercado 
angolano”, lembra.

A jurista defende, contudo, que “há 
sempre ‘acabamentos’ e melhorias a fa-
zer à medida que o mercado se desen-
volve e evolui e que os seus players se 
vão manifestando a favor desses ‘aca-
bamentos’, nomeadamente para ajus-
tamento a novos produtos e práticas e 
melhor alinhamento com as práticas 
internacionais”. 

“Apesar da actual existência de regi-
mes fiscais favoráveis, nomeadamente, 
para os fundos de investimento e seus 
participantes, eventualmente o alar-
gamento de benefícios fiscais a pro-
dutos e instrumentos negociados em 
mercado, isenção de taxas, aposta em 
produtos ESG, como as Green Bonds, 
entre outros, possa ajudar a dinamizar 
o mercado”, acrescenta Catarina Neto 
Fernandes, que vai mais longe e deixa 
uma sugestão ao Governo e aos priva-
dos interessados.

“As Green Bonds podem ser emiti-
das por Estados e por emitentes priva-
dos. Seria uma sugestão para dinamizar 
o mercado, mas que também exigiria 
regulamentação”, explica, adiantando 
que “uma vez que desde 2015 já existe 
um Regulamento sobre registo e super-
visão de repositórios de transacções e 
deveres de informação no caso de ope-
rações sobre instrumentos derivados, 
seria também importante legislar sobre 
os produtos financeiros complexos”.

A jurista defende ainda que “a simpli-
ficação de processos neste estádio muito 
incipiente da Bolsa de Angola poderá ser 
um aspecto a ter em consideração, pois é 
essencial que as empresas tenham a vida 
facilitada e que os processos sejam sim-
ples, rápidos e baratos. A Bolsa é ainda ‘um 
bicho papão’ para as empresas angolanas, 
sendo por isso necessário incrementar a 
literacia financeira da sociedade”.

CATARINA NETO FERNANDES
Advogada da Miranda Alliance

“Não é devido a 
lacunas jurídicas 
que o mercado não 
se desenvolve, 
existem outros 
factores”

“Foi através do Código 
que se preencheu um dos 
requisitos para a adesão 
de Angola à IOSCO”
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MULTAS EM BAIXA 
A redução do valor das multas (art.º 
415.º do CódVM, através da Lei 9/20 de 
16 de Abril) foi, para a jurista “um pri-
meiro passo para impulsionar o mer-
cado e atrair uma maior confiança dos 
investidores numa fase inicial em que o 
mercado precisa de capital. Multas muito 
elevadas afastam as empresas da Bolsa. 
Os investidores e sobretudo os emitentes 
têm de ter confiança num mercado regu-
lamentado, mas não podem ter medo”. 

“As multas estabelecidas em Uni-
dades de Correcção Fiscal (UCF) eram 
passíveis de actualizações sempre que se 
alterassem os valores correspondentes. 
Com esta medida, visou-se adequar os 
valores das multas ao grau de solvabilida-
de e liquidez das instituições financeiras, 
de acordo com as melhores práticas in-
ternacionais que aconselham a consagra-
ção de uma elevada margem de variação 
entre os limites mínimos e máximos das 
multas”, explica.

Quanto a melhorias que podem vir a 

tornar o mercado mais atractivo para ca-
pitais externos, a jurista refere a criação de 
incentivos fiscais ao investimento como 
uma delas, a par de outras. “Pode, por 
exemplo, dar-se a possibilidade de apre-
sentação de prospectos em modelo eu-
ropeu, como acontece, por exemplo, em 
Cabo Verde. É preciso identificar as em-
presas com potencial para a abertura do 
capital, via Oferta Pública Inicial”, afirma, 
fazendo um elogio à publicação, pela Co-
missão do Mercado de Capitais (CMC), do 
Guia de Investimento do Mercado de Valo-
res Mobiliários Angolano para Investido-
res Não Residentes Cambiais. “Pensamos 
que, com este Guia, que está disponível 
também em língua inglesa no website da 
CMC, os investidores estrangeiros se sen-
tirão mais confortáveis para investir, pois 
conhecerão um pouco melhor o mercado 
de capitais angolano”, aponta.

Mário Amaral, administrador execu-
tivo, CIO, e Sidney Magalhães, adminis-
trador executivo, COO & Strategy da SG 
Hemera Capital Partners lembram que 

MÁRIO AMARAL
CIO da SG Hemera Capital Partners

“Angola tem 
vindo a evoluir ao 
nível de registo 
de transacções 
e operações 
realizadas no 
mercado de valores 
mobiliários”
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“a necessidade de ajustamentos da do-
cumentação legal que regula e rege de-
terminado mercado é em grande medida 
detectada pelos intervenientes de merca-
do no dia-a-dia das suas operações”.

“Angola tem vindo a evoluir ao nível 
de registo de transacções e operações 
realizadas no mercado de valores mo-
biliários, não só no que diz respeito às 
transacções dos títulos de dívida pública, 
mas igualmente as relacionadas com a 
indústria de Organismos de Investimen-
to Colectivo”, assinalam os gestores, que 
destacam, contudo, que o CódVM “ainda 
não foi totalmente testado pelo mercado, 
pois encontram-se ainda por lançar di-
versas iniciativas ao nível de estruturação 
e colocação de emissões dos mais diver-
sos instrumentos previstos na lei”.

OUVIR O MERCADO
“É relevante que o mercado de valo-
res mobiliários, apoiado e impulsio-
nado pelas diferentes entidades que o 
constituem, se torne mais dinâmico 
ao nível das diferentes operações que 
possam ser realizadas, de forma a se 
identificar, na prática, as eventuais 
necessidades de actualização do Cód-
VM sentidas pelos intervenientes do 
mercado, não descorando obviamente 
todos os ajustes que devem ser realiza-
dos pela evolução natural do contexto 
económico, político, tecnológico, etc”, 
explicam os gestores.

O CódVM, apontam Mário Amaral e 
Sidney Magalhães, prevê questões como 
“a notação de risco, a admissão de valo-
res mobiliários sujeitos a direito estran-
geiro, princípios de cooperação entre as 
diferentes entidades de supervisão, bem 
como entre outras instituições nacionais 
e instituições congéneres estrangeiras”, 
assim como “a flexibilidade de auto-re-
gulação das actividades geridas pelas 
entidades gestoras dos mercados regula-

mentados, dos sistemas de liquidação, de 
contraparte central ou de compensação 
e dos sistemas centralizados de valores 
mobiliários, dentro dos limites da lei e 
com registo prévio junto do órgão de su-
pervisão respectivo”.

Por seu turno, Tiago Dionísio, eco-
nomista-chefe da Eaglestone Securities, 
igualmente gestora de activos no merca-
do de capitais angolano, considera que o 
CódVM “sofreu adaptações que já incor-
poram as boas praticas internacionais no 
que diz respeito aos mercados de capi-
tais, pelo que continua a ser apropriado 
para a realidade actual”, mas lembra que 
esta é uma área “em constante mutação, 
pelo que novos regulamentos ou leis po-
dem sempre ser introduzidas, de acordo 
com as necessidades e sendo sempre ava-
liadas pela CMC”.

“O ‘edifício’ estará em permanente 
construção, sendo que os ‘alicerces’ já es-
tão construídos”, acrescenta o economis-
ta que defende que “algumas mudanças 
operacionais terão de ser introduzidas 
para trazer conforto aos investidores in-
ternacionais, como por exemplo uma 
contraparte central para poder agilizar o 
processo de investimento e liquidação”.

Em relação aos principais desafios 
que a supervisão e a regulação do merca-
do enfrentam em Angola, Tiago Dionísio 
refere o tema da governação corporativa. 
“Temos de conseguir implementar boas 
praticas, e nesse campo a CMC tem feito 
um trabalho importante de sensibiliza-
ção dos intervenientes no mercado”.

Já o CEO do BFA Gestão de Acti-
vos assinala que, no contexto actual, 
as funções regulatórias, jurídicas e 
de conformidade “são forçadas a fa-
zer mais com menos enquanto en-
frentam desafios novos e emergentes” 
que emergem, nomeadamente do uso 
“quase omnipresente de tecnologias 
avançadas que hoje desafiam o status 
quo do sistema monetário global, com 
o forte push para a descentralização da 
moeda e de plataformas de negociação, 
colocando ainda mais urgência no de-
senvolvimento de protecção de dados 
para mitigar os riscos que resultam da 
colheita, manuseio, armazenamento e 
uso indevidos de dados”.

O DESAFIO DA COVID-19
Outros desafios são a pandemia CO-
VID-19, que “criou uma enorme deslo-

TIAGO DIONÍSIO
Economista-chefe da Eaglestone Securities

“A CMC tem feito 
um trabalho 
importante de 
sensibilização dos 
intervenientes no 
mercado”

"O  CódVM sofreu 
adaptações que 
já incorporam 
as boas praticas 
internacionais no 
que diz respeito 
aos mercados de 
capitais, pelo que 
continua a ser 
apropriado para  
a realidade actual"

“Um dos maiores 
desafios das entidades 
reguladoras e 
supervisoras do mercado 
está relacionado com a 
sua função de promoção 
do mercado de capitais”
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cação de mercado” e as “tensões geopo-
líticas entre o ocidente e oriente, que 
ameaçam a globalização e interconecti-
vidade dos mercados, provocando assim 
formas ocultas de proteccionismo finan-
ceiro, ou relaxamento da regulamenta-
ção, que farão o relógio voltar no tempo 
nas regras acordadas internacionalmen-
te, trazendo a desconfiança e colocar em 
risco a arbitragem regulamentar”. 

“A fragmentação do mercado tornou-
-se uma das questões mais urgentes para 
os órgãos globais de definição de padrões 
e para a comunidade financeira nos últi-
mos meses”, afirma Rui Oliveira, que dá 

conta da especificidade do caso angolano.
“Enquanto permanecermos ‘isolados’ 

do mercado regional e internacional, to-
dos estes desafios não são tangíveis na lei 
angolana, mas serão certamente aplicá-
veis à medida que queremos introduzir 
a participação do capital estrangeiro no 
mercado local. Nesse contexto, as enti-
dades de supervisão e regulação devem 
continuar a modernizar e racionalizar as 
suas funções de conformidade regulató-
ria, jurídica e de mercado de capitais e 
suas práticas”, avança o gestor.

Para Mário Amaral e Sidney Magalhães, 
em Angola “um dos maiores desafios das 

SIDNEY MAGALHÃES
COO & Strategy da SG Hemera Capital Partners

“É relevante que o 
mercado se torne 
mais dinâmico ao 
nível das diferentes 
operações que 
possam ser 
realizadas”

"A regulação e 
supervisão deverá 
iniciar logo que 
possível o processo 
de preparação 
para prever um 
conjunto de soluções 
promovidas pela 
tecnologia de 
blockchain e a 
digitalização de 
activos financeiros 
e reais”



entidades reguladoras e supervisoras do 
mercado está relacionado com a sua fun-
ção de promoção do mercado de capitais”. 

Os gestores da SG Hemera Capital  
Partners concordam que “o CódVM e a de-
mais legislação complementar existente 
tem vindo a ser reforçada com instrumen-
tos legais que permitem maior clarificação e 
segurança no funcionamento do mercado”, 
mas lembram que “parte relevante dos par-
ticipantes do mercado ainda está numa fase 
de observação e análise da decisão de im-
plementação de um conjunto de práticas de 
controlo e contabilísticas que lhes permita 
cumprir com as exigências regulamentares 
para participarem no mercado enquanto 
emitentes de valores mobiliários”. 

“Esta fase faz parte da evolução do 
contexto do País. Apenas um grupo limi-
tado de participantes, devido à exigência 
da sua actividade (e.g. instituições regu-
ladas), já realizou os investimentos neces-
sários de adequação das suas estruturas 
internas que lhes permitem cumprir com 
os requisitos previstos na lei”, recordam.

Para os responsáveis “os reguladores 
devem conseguir encontrar o equilíbrio 

entre, por um lado, a correcta adequação 
e flexibilização das regras face ao grau de 
desenvolvimento do contexto que permi-
te promover o envolvimento de um nú-
mero crescente de potenciais emitentes e 
com isso dinamizar o sector, e assegurar 
a estabilidade do mercado e a gestão ade-
quada dos riscos”.

O DESAFIO TECNOLÓGICO
“Adicionalmente, a regulação e super-
visão de mercado deverá iniciar tão logo 
que possível o seu processo de preparação 
para prever um conjunto de soluções pro-
movidas pela tecnologia de blockchain e a 
digitalização de activos financeiros e reais 
(tokenization of assets)”, avançam. 

Os gestores lembram que “estas são 
inovações recentes dos mercados finan-
ceiros que têm ganho cada vez maior di-
namismo, com um valor total de mercado 
no primeiro trimestre de 2019 de cerca de 
120 mil milhões USD, e que se prevê vir a 
ocupar um espaço relevante no mercado 
de capitais num futuro próximo”.

Também Catarina Neto Fernandes 
refere a importância da adaptação aos 

novos tempos e tendências, em espe-
cial, as de tecnologia financeira. “As 
fintech serão um grande desafio à re-
gulação e supervisão do mercado, pois 
possuem custos operacionais muito 
reduzidos, face aos das instituições 
tradicionais do sector, uma vez que a 
eficiência dos processos é o seu grande 
enfoque de modo a poderem oferecer 
serviços de baixo custo”. 

“Estas empresas actuam no sector fi-
nanceiro de uma forma menos comple-
xa e com menos burocracia, tendo por 
base processos baseados no meio digital. 
Os serviços fintech também apresentam 
riscos devido à sua especial sofisticação, 
complexidade, e pelo facto de serem dis-
ponibilizados pela internet, o que traz 
uma dificuldade acrescida na hora de 
supervisionar”, considera a jurista para 
quem “as fintech e o seu modo de actua-
ção serão, não só para a CMC como tam-
bém para o Banco Nacional de Angola, as 
entidades a ter em conta na hora de le-
gislar e supervisionar e serão o seu maior 
desafio de modo a assegurar a estabilida-
de do sector financeiro”. 



Opinião
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O fenómeno do corporate governance, 
entendido como conjunto de máximas 
válidas para uma gestão das empresas 
idónea, transparente, responsável e cria-
dora de riqueza a longo prazo, assenta em 

critérios normativos de diferente natureza. Em primeiro 
lugar, temos as fontes legais, que incorporam verdadei-
ras regras jurídicas, como a Lei das Sociedades Comer-
ciais, a Lei de Bases do Sector Empresarial Público e o 
Código de Valores Mobiliários. Em segundo lugar, estão 
as fontes regulamentares, também de natureza pura-
mente jurídica, produzidas por autoridades de supervi-
são e aplicáveis às empresas colocadas sob a sua égide, 
com especial destaque para os Avisos emitidos pelo Ban-
co Nacional de Angola. Em terceiro lugar, encontramos 
os actos normativos de soft law, que não têm vinculati-
vidade plena, com particular relevância para o Guia de 
Boas Práticas de Governação Corporativa publicado pela 
Comissão do Mercado de Capitais. Em quarto lugar, de-
paramo-nos com princípios e normas de gestão, de tipo 
económico, postulados morais e de bom senso, para os 
quais podem, eventualmente, remeter normas jurídicas. 

Em matéria de boa governação, o Banco Nacional de 
Angola foi percursor. Em 2013, publicou os primeiros 
Avisos especificamente dirigidos ao governo das empre-
sas em Angola, vinculativos apenas para as instituições 
financeiras. Neles se consagram regras relativas à neces-
sidade das instituições financeiras apresentarem um re-
latório anual espelhando a sua boa governação, a rotativi-
dade dos seus auditores externos, a destrinça de funções 
entre administradores executivos e não executivos (des-
tacando a importância dos administradores independen-
tes), a obrigação de criação de um sistema de controlo in-

terno, e a necessidade de supervisão contínua da função 
de administração por parte do conselho fiscal.

Em Dezembro de 2013, a Comissão do Mercado de 
Capitais publicou o Guia de Boas Práticas de Governação 
Corporativa. Trata-se de um documento não vinculati-
vo, onde são fixados princípios e recomendações larga-
mente difundidos a nível internacional que pretendem 
incentivar uma melhor governação das empresas que 
futuramente venham a ser cotadas no mercado de valo-
res mobiliários angolano. Também aqui, o universo dos 
destinatários deste Guia é circunscrito. 

Em 2015 foi publicado o Código de Valores Mobiliá-
rios, que contém normas de bom governo das empre-
sas emitentes de valores mobiliários e que venham a ser 
cotadas. É o caso das regras relativas à obrigatoriedade 
de auditoria externa, aos requisitos de idoneidade, com-
petência e independência dos auditores, bem como à 
responsabilidade civil destes pelos danos causados no 
exercício da sua profissão (que deve estar coberta pelo 
respectivo seguro profissional). A mesma independên-
cia e idoneidade é exigida às empresas de notação de 
risco. Exige-se que as sociedades abertas mantenham 
sistemas de controlo interno, que os seus administra-
dores prestem uma caução de valor considerável (que 
pode ser substituída por um seguro de responsabilidade 
civil) e que o seu conselho fiscal seja composto por uma 
maioria de membros independentes; o auditor externo 
de uma sociedade aberta é designado pela assembleia 
de sócios, mediante proposta do conselho fiscal, tendo 
a sua contratação uma duração máxima de quatro anos. 
As sociedades abertas devem ainda divulgar informa-
ção sobre o seu relatório de gestão e contas anuais, bem 
como sobre os seus padrões e práticas de boa governa-

O Código de Valores 
Mobiliários e a vocação 
expansiva do corporate 

governance
Por SOFIA VALE 

  Professora da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto
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As sociedades abertas devem 
ainda divulgar informação sobre 
o seu relatório de gestão e contas 
anuais, bem como sobre os 
seus padrões e práticas de boa 
governação, com a periodicidade 
que a Comissão do Mercado de 
Capitais venha a exigir

ção, com a periodicidade que a Comissão do Mercado de 
Capitais venha a exigir; e, claro, as sociedades abertas 
são responsáveis (bem como os seus administradores) 
pela fiabilidade da informação divulgada. 

No que respeita às empresas que integram o sector 
empresarial público, onde se incluem as empresas pú-
blicas e as empresas de domínio privado, cabe salientar 
que as regras que pautam a designação, actuação, desti-
tuição e remuneração dos gestores públicos são, desde 
2017, reguladas pelo Estatuto dos Gestores Públicos e 
pelo Estatuto Remuneratório dos Gestores Públicos.

Se é verdade que as empresas angolanas são, até à 
data, todas de capital fechado (pois não temos ainda so-
ciedades cotadas), poderíamos pensar que as regras de 
boa governação contidas no Código de Valores Mobiliá-
rios e no Guia de Boas Práticas de Governação Corpora-
tiva não têm qualquer aplicação prática. Tal, porém, não 
corresponde à verdade. Ainda que estes diplomas apenas 
tenham como destinatários as sociedades abertas, o facto 
de a sua regulamentação ser pioneira e de as empresas 
angolanas manifestarem crescente preocupação com a 
melhoria do seu governo leva a que as normas aí contidas 
estabeleçam um benchmark que serve de referência às 
empresas em geral, tanto de natureza pública como pri-
vada. Neles se consagram as melhores regras de governa-
ção, que têm em vista a adopção de melhores práticas de 
gestão e de supervisão por todas as empresas angolanas.

E, porque apontam o caminho que as empresas 
angolanas devem trilhar na implementação de uma 
nova cultura empresarial orientada para a transpa-
rência da gestão e para a prestação de contas aos seus 
accionistas, mecanismos essenciais para assegurar o 
crescimento sustentado das nossas empresas, o Có-
digo de Valores Mobiliários e o Guia de Boas Práticas 
de Governação Corporativa demonstram a vocação  
expansiva do corporate governance. 
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UM MERCADO 
À ESPERA DE 
DAR O ‘SALTO’

A DÍVIDA SOBERANA TEM OCUPADO QUASE TODO O PALCO DO MERCA-
DO DE CAPITAIS EM ANGOLA. APENAS UM BANCO FEZ ATÉ AGORA UMA  
EMISSÃO CORPORATIVA E OS INSTRUMENTOS DE INVESTIMENTO DISPONÍVEIS  
BASEIAM-SE, NA ESMAGADORA MAIORIA, EM TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA. 
AS PRIVATIZAÇÕES, PROJECT BONDS E PROJECTOS DE CROWDFUN-
DING TÊM POTENCIAL PARA VIR A ANIMAR O MERCADO, A MAIOR OU MENOR  
PRAZO, APESAR DOS CONSTRANGIMENTOS MACROECONÓMICOS CONHECIDOS, 
APONTAM STAKEHOLDERS. MAS NÃO HÁ MILAGRES: AS COISAS DEVEM  
DEMORAR TEMPO A ACONTECER.

ESPECIAL CMC • 5 ANOS DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS |
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As privatizações vão estar na linha da frente do 
mercado de capitais em Angola, mas vários pas-
sos devem ser dados, entretanto. Catarina Neto 
Fernandes, associada sénior na Miranda, acredi-
ta que “todas as condições estão reunidas para 

que as privatizações em Bolsa se possam realizar. Será agora 
necessário que as empresas emitentes submetam os prospectos 
à Comissão do Mercado de Capitais (CMC)”.

O programa de privatizações, até 2022, de 195 empresas pú-
blicas ou participadas pelo Estado directa ou indirectamente, 
acredita a jurista, é “de extrema importância para o mercado, 
via Bolsa, e será o primeiro passo para a entrada de empresas 
no mercado de capitais”. 

“Haverá um aumento da competitividade entre as empre-
sas, o que resultará na melhoria da qualidade dos serviços 
prestados, defende, ainda que lembre que “a entrada em Bolsa 
comporta custos para as sociedades, mas também lhes permite 
uma angariação de capital alternativa à banca”.

Para animar o mercado, Catarina Neto Fernandes sublinha 
que “os empresários e os investidores têm de ser convencidos 

e informados dos benefícios da abertura de capital e têm que 
lhes ser atribuídos incentivos, que podem passar, entre outros, 
pela criação de benefícios fiscais”.

A responsável considera improvável o surgimento a curto 
prazo de emissões de dívida corporativa, dada a dificuldade em 
‘competir’ com as taxas de juro dos títulos do Tesouro, mas de-
fende que seria “importante que as obrigações possam contar 
para os rácios de solvabilidade (fundos próprios) e que os bancos 
apresentem ratings atraentes para a emissão”. E avança com o 

“O processo de privatizações é de 
extrema importância para o mercado, 
via Bolsa. Será o primeiro passo para 
a entrada de empresas no mercado 
de capitais”
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exemplo de Cabo Verde, onde “há muitas obrigações de empresas 
admitidas à cotação, porque o processo é bastante simplificado”.

A jurista vê com bons olhos os esforços da CMC para incen-
tivar “o desenvolvimento de instrumentos para o financiamento 
de projectos, em especial as obrigações corporativas para finan-
ciamento de infra-estruturas públicas (project bonds) e destaca 
o crowdfunding como “uma alternativa viável para a promoção 
do desenvolvimento económico e social de Angola, contribuindo 
para o fomento do empreendedorismo e a consequente criação 
de empregos e geração de rendimentos de menor dimensão”. 

O crowdfunding pode “assumir um papel fundamental na 
inclusão financeira da população e na democratização do mer-
cado de capitais”, aponta, recordando que a anteproposta do re-
gime jurídico deste regime encontra-se disponível para escru-
tínio até 4 de Setembro, sendo que, para que esta modalidade 
de financiamento tenha sucesso “será essencial que exista um 
melhoramento no acesso à internet e que exista uma aposta na 
literacia financeira”.

EMPRESAS ATENTAS
Mário Amaral, administrador executivo, CIO, e Sidney Maga-
lhães, administrador executivo, COO & Strategy da SG Hemera 
Capital Partners, consideram “expectável que o recurso à emissão 
de dívida corporativa venha a entrar nas prioridades das equipas 
de gestão das empresas, pois começam a compreender que o in-
vestimento que necessitam de realizar internamente para cum-
prirem com as exigências previstas na lei irá possibilitar não só 
o acesso a funding, mas igualmente trazer melhorias ao modelo 
de gestão das suas organizações, para melhor superarem o actual 
contexto económico”.

Os gestores defendem que as equipas de assessoria financei-
ra e banca de investimento “devem fomentar e apoiar a criação 
e implementação de estratégias de financiamento (e.g. equity, 
dívida, mezzanine, etc.) que melhor se adequem às necessi-
dades das empresas, procurando cada vez mais soluções que 
levem em consideração os diversos instrumentos disponíveis e 
não apenas o tradicional financiamento bancário”.

“O futuro do mercado de capitais em Angola pode ser pro-
missor, acreditamos. Em complemento aos títulos de dívi-
da pública, os investidores têm aplicado os seus recursos em 
Unidades de Participação dos Organismos de Investimento  
Colectivo (OIC). O papel comercial e as obrigações corporativas 
têm uma emissão listada em bolsa, e deverão ser dinamizadas 
num futuro próximo. O processo de privatizações em curso irá 
funcionar, espera-se, como o principalmente catalisador do 
lançamento da bolsa de acções”, adiantam.

Mas os empresários, alertam, devem cumprir a sua parte. 
“É crítico que o sector privado assuma, após as diligências do 
sector público, a responsabilidade pelas acções neste sector, o 
que acreditamos irá permitir que os mercados comecem a ga-
nhar a dinâmica desejada, que o investimento do sector público 
tenha propósito e que os emitentes e os investidores ganhem 
finalmente um espaço eficiente e alternativo de financiamento 
e dinamização da actividade empresarial nacional”.

CUMPRIR A LEI
Tiago Dionísio, economista-chefe da Eaglestone Securities, lem-
bra que, em relação a privatizações, “toda a parte regulamentar 

e legislativa está concluída”, pelo que o processo pode “avançar 
sem sobressaltos”. No entanto, é “necessário que as empresas a 
privatizar tenham as suas contas de acordo com o exigido por 
lei” - o que não vai acontecer de um dia para o outro.

“As privatizações em Bolsa vão demorar tempo a acontecer, 
pois todo o processo é lento e necessariamente todas as empre-
sas devem cumprir com os requisitos de admissão, como contas 
auditadas, exercícios positivos no último ano, etc.”.

O responsável é igualmente céptico face ao mercado de dívida 
corporativa – “enquanto a dívida soberana tiver as actuais taxas 
de juro, o risco soberano, em teoria, será sempre mais apetecível 
a investidores do que o privado” – e acredita que a reestruturação 
da dívida “tem de ser uma realidade, pois o seu serviço tem um 
peso muito significativo nas contas do erário publico”.

“Enquanto essa reestruturação não acontecer, vamos con-
tinuar a viver adversidades e constrangimentos no que toca ao 
aparecimento de novos produtos financeiros e novas oportuni-
dades de investimento”, antecipa.

SER UM DESTINO
O CEO do BFA Gestão de Activos, Rui Oliveira, lembra que, de 
2014 a 2019, registou-se em África um volume de negócios de 
venture capital na ordem dos 4 mil milhões USD – e Angola re-
cebeu zero. “O nosso País só se vai tornar um destino quando 
o desenvolvimento do mercado assentar nas necessidades de 
investimento do sector real e do acesso ao mercado juntamente 
com a negociação de diversos instrumentos que transferem ris-
cos entre os participantes do mercado”, avisa o gestor.

“Não obstante os esforços do Executivo, o crescimento do 
mercado está impedido pelo excesso de dívida (non perfor-
ming) das empresas em comparação com os seus capitais pró-
prios, pela baixa profissionalização dos quadros (actualmente 
apenas 18% dos colaboradores no sector financeiro tem a edu-
cação terciária), pelo constrangimento linguístico, pela incom-
patibilidade da estrutura de governação das empresas em com-
paração com o exterior e pelo alto risco de convertibilidade da 
moeda”, alerta o líder da casa de investimento. 

“O crescimento do mercado está impedido 
pelo excesso de dívida (non performing) 
das empresas em comparação com os 
seus capitais próprios”
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N
os termos do n.º 1 do ar-
tigo 99.º da Constituição 
da República de Angola 
(CRA), o sistema financei-
ro é organizado de forma 
a garantir a formação, a 
captação, a capitalização 
e a segurança das pou-
panças, assim como a 
mobilização e aplicação 

dos recursos financeiros necessários 
ao desenvolvimento económico e so-
cial, em conformidade 
com a Constituição e a Lei.

Subscrevo o entendi-
mento de que a expressão 
sistema financeiro na CRA 
deve ser utilizada numa 
dupla acepção: (a) num 
sentido objectivo, enquan-
to conjunto de normas, 
institutos e mecanismos 
jurídicos que regem a ac-
tividade financeira em 
geral; e (b), num sentido  
subjectivo, enquanto con-
junto de instituições, em-
presas e organizações 
com intervenção directa 
na actividade financeira. 
Crf. Canotilho e Moreira (2007:1080), 
CRP Anotada, Volume I, 4.ª Ed, Coim-
bra Editora. Araújo e Elisa Rangel 
(2014:502), CRA Anotada, Tomo I.

Na perspectiva subjectiva ou ins-
titucional, o Estado também é um 
player (emitente) do mercado de ca-
pitais, portanto, emite instrumentos 

financeiros (Bilhetes e Obrigações do 
Tesouro) com a finalidade única de se 
financiar captando a poupança das fa-
mílias e das empresas com vista à rea-
lização da despesa pública.

O financiamento do Estado via mer-
cado de capitais, proporciona ao Execu-
tivo (i) uma informação clara sobre os 
custos de endividamento; (ii) evita-se o 
recurso ao financiamento por vezes in-
flacionista junto do banco central; (iii) 
possibilita a colheita de informações ou 

sinais importantes para a 
condução da política mone-
tária; (iv) permite a criação 
de uma taxa de juro de re-
ferência fundamental para 
os mercados de acções e de 
dívida corporativa; e (v) cria 
condições para a rentabili-
zação das poupanças ocio-
sas, permitindo que qual-
quer cidadão possa aplicar 
as suas poupanças em ins-
trumentos por ele emitido.

Apesar de o Estado ser 
um verdadeiro emiten-
te de valores mobiliários, 
há inúmeras disposições 
do CódVM que não lhe 

são aplicáveis, ou porque existe uma 
verdadeira exclusão, ou porque a não 
aplicabilidade resulta da incompati-
bilidade da aplicação da norma face à 
natureza do emitente e dos instrumen-
tos financeiros em causa, a saber:

a) Ao Estado, enquanto emitente de 

Por ALDEMIRO 
GONÇALVES

Assessor do Conselho de 
Administração da Comissão 

do Mercado de Capitais

Particularidades da aplicabilidade do CódVM 
ao Estado e aos títulos de dívida pública

enquanto valores mobiliários

ESTADO TAMBÉM 
É UM PLAYER DO 

MERCADO DE 
CAPITAIS, EMITE 
INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS 
(BI LHETES E 

OBRIGAÇÕES DO 
TESOURO) PARA SE 

FINANCIAR
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valores mobiliários (títulos de dívida 
pública) admitidos a negociação, não é 
aplicável, por força do n.º 5 do artigo 
141.º do CódVM, o disposto nos artigos 
142.º a 144.º, no n.º 4 do artigo 145.º, 
no artigo146.º a 148.º, nas alíneas b), 
d), f) e g) do n.º 1 e no n.º 2 do arti-
go 149.º, todos do CódVM. Portanto, 
o Estado não está sujeito à obrigação 
de remeter e divulgar informação fi-
nanceira anual, semestral e trimestral, 
informações sobre o governo societá-
rio, informações privilegiadas e outras 
aplicáveis, em geral, aos emitentes de 
valores mobiliários.

b) As ofertas públicas de distribuição 
de títulos públicos, enquanto valores 
mobiliários, não obedecem às dispo-
sições relativas às ofertas públicas, 
reguladas pelo Título V do CódVM, ex 
vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 156.º 
do CódVM. A excepção justifica-se, 
pela natureza da entidade emitente, 
necessidade de sujeição à legislação 
específica, natureza dos valores mo-
biliários, forma da execução da venda 
ou aquisição do título, execução de 
ordem em mercado, não antecedên-
cia de publicitação ou contacto com 
eventuais destinatários.

c) Os requisitos de admissão de obriga-
ções previstos nas alíneas a), b), c) e d) do 
n.º 2 do artigo 249.º do CódVM não são 
aplicáveis aos títulos de dívida pública na-
cional, por força dos n.ºs 4.º e 5.º do arti-
go 251.º do CódVM, mas mesmo que a lei 

não previsse, tais requisitos nunca seriam 
aplicáveis por serem incompatíveis com a 
natureza da entidade emitente.

Já vimos que o CódVM não é apli-
cável ao processo de colocação primá-
ria dos títulos de dívida pública, pois 
é-lhes aplicável legislação específica, 
nomeadamente, o Regime Jurídico da 
Emissão e Gestão da Dívida Pública 
Directa e Indirecta (RJGDPDI), apro-
vado pela Lei n.º 1/14, de 6 de Feverei-
ro, o Regulamento da Dívida Pública 
e a legislação complementar. Vimos 
também que o Estado não está sujeito 
a disciplina legal sobre divulgação de 
informação, aplicável aos emitentes, e 
a determinados requisitos de admissão 
à negociação de obrigações. 

Ora, apesar disso, os títulos de dívi-
da pública são valores mobiliários, nos 
termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do 
artigo 11.º do RJGDPDI, conjugado com 
a alínea q) do artigo 2.º do CódVM.

A aplicabilidade do CódVM é es-
sencialmente reclamada na fase da 
transacção dos títulos em mercado se-
cundário regulamentado (balcão/bolsa) 
pelos Agentes de Intermediação (AI), 
ou seja, sempre que um título emiti-
do pelo Estado for transaccionado em 
mercado secundário regulamentado ou 
não, é-lhe aplicável toda a disciplina do 
CódVM relativa aos valores mobiliários, 
salvo se incompatível com a sua nature-
za ou se expressamente excluída. 

Os títulos de dívida pública são ad-
mitidos à negociação em mercado re-
gulamentado, conforme o artigo 249.º 

do CódVM. A alínea c) do n.º 1 do arti-
go 255.º do mesmo diploma estabelece 
que o pedido de admissão à negociação 
de títulos de dívida pública é apresen-
tado à BODIVA pelo Tesouro Nacional 
(TN), ou entidade por este mandatado. 
Na verdade, actualmente, a referência 
do CódVM ao TN não faz sentido, con-
siderando que é missão da UGD a nego-
ciação e contratação de créditos neces-
sários ao financiamento do Estado, no 
âmbito do OGE, a gestão das disponibi-
lidades de crédito e do endividamento, 
bem como a concepção da estratégia da 
dívida pública e sua gestão, ex vi n.º 1 
do artigo 1.º do Estatuto Orgânico da 
UGD, aprovado pelo Decreto Presiden-
cial n.º 227/16 de 17 Novembro. Nes-
te sentido, é nosso entendimento que 
cabe à UGD, porque é a entidade legal-
mente legitimada a solicitar a admissão 
dos títulos públicos à negociação em 
mercado secundário.

Portanto, o AI que presta serviços 
de intermediação financeira relacio-
nados com a transacção de títulos pú-
blicos em mercado secundário deve 
observar a disciplina jurídica do Cód-
VM, e em particular as regras sobre a 
recepção e execução de ordens, a se-
gregação patrimonial, a prestação de 
informação aos investidores e os con-
flitos de interesses. 

O Código vai mais longe ao esta-
belecer um conjunto de disposições 
sancionatórias, de caracter transgres-
sional e criminal, pela não observância 
das normas de carácter imperativo. 

A APLICABILIDADE DO CÓDVM É ESSENCIALMENTE 
RECLAMADA NA FASE DA TRANSACÇÃO DOS TÍTULOS EM 

MERCADO SECUNDÁRIO REGULAMENTADO (BALCÃO/BOLSA) 
PELOS AGENTES DE INTERMEDIAÇÃO (AI)
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N
o mundo empresarial, um dos 
principais desafios das em-
presas é a busca de soluções 
para financiamento da sua 
actividade e implementação 
dos seus planos de investi-
mento. Esses recursos podem 
derivar de variadas fontes de 
financiamento, 
onde destaca-

mos o financiamento através 
do mercado de capitais, espe-
cificamente pela emissão de 
empréstimos obrigacionistas. 

A emissão de obrigações 
constitui um dos mais im-
portantes meios de finan-
ciamento das sociedades 
anónimas, sendo também 
possível às instituições fi-
nanceiras e às empresas 
do sector empresarial pú-
blico o financiamento pela 
emissão de obrigações. 

Para além de serem 
uma fonte de financia-
mento para as empresas, as 
obrigações constituem, na 
óptica dos agentes econó-
micos, uma fonte alternati-
va de aplicação de poupan-
ças de médio e longo prazo, 
geralmente mais rentáveis 
do que as formas tradicionais de apli-
cação de poupanças, como os depósi-
tos a prazo.

As obrigações têm uma estrutura 
relativamente simples. São títulos de 
crédito representativos de uma dívida 

da entidade emitente para com ter-
ceiros, onde o titular da obrigação in-
corpora um direito de crédito sobre a 
sociedade. Ou seja, o titular da obriga-
ção tem o dever de entregar os fundos 
à entidade emitente e esta a obrigação 
sinalagmática de restituir o montante 
que lhe é mutuado acrescido dos ju-

ros, caso sejam convencio-
nados, estando subjacente 
a essa relação jurídica um 
contrato de mútuo.

Estes títulos são incluí-
dos na categoria de valores 
mobiliários, cujo regime 
jurídico vem previsto na 
Lei das Sociedades Co-
merciais e no Código de 
Valores Mobiliários. As 
obrigações podem ser no-
minativas ou ao portador e 
assumir diferentes moda-
lidades, consoante os di-
reitos que conferem.

Como valores mobiliá-
rios, as obrigações podem 
ser transaccionadas em mer-
cados regulamentados. Em 
mercados mais maduros, as 
obrigações têm um elevado 
grau de liquidez e são cada 
vez mais procuradas pelos 
investidores, nomeadamente, 

os institucionais, dada a sua menor volati-
lidade e maior segurança.

Em Angola foi lançado o Mercado de 
Bolsa de Obrigações Privadas (MBOP), 
que é o segmento do mercado de bolsa 
que permite aos investidores negociarem 

Por ANA REGINA VICTOR
PCA da Baigest

A emissão de obrigações como fonte de 
financiamento alternativo das empresas

A EMISSÃO DE 
OBRIGAÇÕES 

CONSTITUI UM DOS 
MAIS IMPORTANTES 

MEIOS DE 
FINANCIAMENTO 
DAS SOCIEDADES 

ANÓNIMAS, SENDO 
TAMBÉM POSSÍVEL 
ÀS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS E 
ÀS EMPRESAS 

DO SECTOR 
EMPRESARIAL 

PÚBLICO 
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obrigações emitidas por empresas de re-
ferência, como forma de financiarem a 
sua actividade no médio/longo prazo.

Apesar da estruturação e lança-
mento deste mercado, a fonte de fi-
nanciamento privilegiada ainda é o 
bancário. É certo que o financiamen-
to bancário é de grande importância 
para as economias e também garan-
te que as empresas obtenham recur-
sos necessários para a implementa-
ção dos seus planos de investimento. 
Contudo, são processos burocráticos e 
com custos consideráveis, pelo que a 
emissão de obrigações privadas pode 
ser uma boa alternativa, uma vez 
que o recurso a emissão de obriga-
ções permite a possibilidade de fixar 
as condições do empréstimo (taxa de 
juro, maturidade, resgate antecipado 
do capital), diversificar a pool  de fi-
nanciadores com custos mais baixos.

É também certo que o MBOP é um 

mercado novo e com pouca profundida-
de. Assim, urge a sua dinamização, uma 
vez que são reconhecidas vantagens às 
empresas, aos investidores, aos próprios 
bancos como agentes de intermediação, 
bem como à economia em geral.

Na óptica das empresas, para além 
da possibilidade de fixar as condições 
de empréstimo, o recurso a esta fonte 
permite o acesso ao capital sem alterar 
a estrutura accionista e o poder de de-
cisão, salvo os casos de emissão de obri-
gações convertíveis em acções. Todavia, 
importa destacar que os credores, ape-
sar de não deterem poder de interven-
ção na gestão da empresa, em casos de 
insolvência têm prioridade no reem-
bolso relativamente aos accionistas.

Reconhecem-se, também, vantagens 
na organização e estratégia das empre-
sas. Empresas desorganizadas não po-
derão, certamente, financiar-se através 
da emissão de obrigações. A emissão 

de obrigações requer que as empresas 
sejam conhecidas, adoptem as melho-
res práticas de governo, auditem e di-
vulguem os relatórios e contas, tenham 
diversos investidores interessados e 
apresentem taxas atractivas, fora que 
poderão adoptar políticas de cresci-
mento diferentes daquelas que seriam  
adoptadas mediante recursos próprios.

Na óptica dos investidores, entre 
as vantagens destacamos a diversifi-
cação da carteira e a protecção, sendo 
sempre importante analisar todos os 
factores de risco antes da tomada de 
qualquer decisão de investimento.

Os próprios intermediários fi-
nanceiros, nomeadamente, os ban-
cos, ao assessorarem estas operações, 
poderão também ganhar comissões.  
Finalmente, o fomento de novas al-
ternativas de financiamento ao sector 
privado poderá contribuir para redu-
ção do peso do Estado na economia.  

AS OBRIGAÇÕES SÃO UMA FONTE ALTERNATIVA DE 
APLICAÇÃO DE POUPANÇAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO, 

GERALMENTE MAIS RENTÁVEIS DO QUE AS FORMAS 
TRADICIONAIS DE APLICAÇÃO DE POUPANÇAS, COMO OS 

DEPÓSITOS A PRAZO

PARA OS INVESTIDORES, ENTRE
AS VANTAGENS DESTACAMOS A DIVERSIFICAÇÃO

DA CARTEIRA E A PROTECÇÃO, SENDO
SEMPRE IMPORTANTE ANALISAR OS FACTORES DE RISCO 

ANTES DA DECSIÃO DE INVESTIMENTO
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O
s OIC são, nos termos do 
n.º 1 do artigo 2.º do Decre-
to Legislativo Presidencial 
n.º 7/13, de 11 de Outubro 
- Regime Jurídico dos Or-
ganismos de Investimento  
Colectivos (RJOIC), institui-
ções de investimento colec-
tivo que integram contri-
buições recolhidas junto do 

público1, tendo por fim o investimento 
colectivo de capitais, se-
gundo o princípio da divi-
são do risco e o princípio 
da prossecução do interesse 
exclusivo dos participantes.

A autorização prévia 
para a sua constituição deve 
ser subscrita pela entidade 
gestora ou pelos promotores 
e requerida ao presidente do 
conselho de administração 
da Comissão do Mercado de 
Capitais (CMC), que produz 
efeitos relativamente à apro-
vação dos documentos cons-
titutivos, escolha da entidade 
depositária e do pedido da 
entidade gestora para gerir o 
OIC. Entretanto, aquando do 
processo de autorização, não 
faz a CMC qualquer juízo de 
valor ou garantia quanto ao 
conteúdo e à oportunidade 
e qualidade do plano de negócio que su-
porta o OIC ou à informação constante 
dos respectivos documentos constituti-
vos (artigo 22.º do RJOIC). 

O requerimento de autorização deve 
ser instruído com documentos originais, 
acompanhados de cópias em suporte 
electrónico, designadamente o projecto 
de documentos constitutivos2; projectos 

dos contratos a celebrar pela entidade 
gestora com a entidade depositária, com 
as entidades comercializadoras e com 
outras entidades prestadoras de servi-
ços, em particular com as entidades a 
subcontratar; documentos comprova-
tivos de aceitação de funções por todas 
as entidades envolvidas na actividade 
do OIC; identificação do auditor regista-
do na CMC; identidade do consultor de 
investimento registado na CMC (se apli-

cável); identidade do perito 
avaliador registado na CMC 
(para os OIC imobiliários); 
demonstrativo que evidencie 
a diferenciação da política 
de investimento ou público 
alvo do OIC em relação aos 
demais OIC sob responsabi-
lidade da entidade gestora. 
Sempre que aplicável, são 
ainda exigidos o modelo de 
boletim de subscrição com 
a inequívoca menção do ris-
co inerente ao investimen-
to proposto ao subscritor; 
anúncios de início e fim de 
funções da comercialização.

Tratando-se de OIC a 
constituir sob a forma de 
sociedade de investimen-
to, deve conter informação 
sobre a idoneidade e expe-
riência dos administradores 

(no caso de ser auto-gerida); projecto 
de contrato a celebrar com a entidade 
gestora (no caso das sociedades de in-
vestimento hetero-geridas); programa 
de actividades, incluindo estrutura or-
ganizacional e meios humanos, técnicos 
e materiais a utilizar; indicação das re-
lações estreitas existentes entre a socie-
dade de investimento e outras pessoas 

Por EDGAR QUESSONGO 
Director do Gabinete 

Jurídico e de Contencioso 
da CMC

Notas sobre o registo dos Organismos 
de Investimento Colectivo (OIC)

A AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A 
CONSTITUIÇÃO 

DE OIC DEVE 
SER SUBSCRITA 
PELA ENTIDADE 

GESTORA OU PELOS 
PROMOTORES E 
REQUERIDA AO 
PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA 
CMC
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singulares ou colectivas; e a declaração 
fundamentada dos requerentes, ates-
tando que os membros do órgão de ad-
ministração cumprem com os requisitos 
de independência aplicáveis. 

Por último, no caso de OIC aberto, 
exige-se cópia da garantia bancária (de 
qualidade elevada) e, no caso de OIC fe-
chado, o pedido de autorização para co-
mercialização de unidades de participa-
ção e demais documentos previstos para 
o registo do lançamento de ofertas públi-
cas de valores mobiliários (se aplicável).

Se o processo de autorização for ins-
truído com todos os elementos necessá-
rios, nos termos do n.º 5 e 7 do artigo 23.º 
do RJOIC, a CMC dispõe de um prazo de 
45 dias a contar da data de recepção do 
pedido3 para notificação da decisão de 
autorização aos respectivos requerentes 
e, na ausência de tal notificação dentro 
dos prazos fixados, o pedido considera-
-se tacitamente indeferido.

Podem ser solicitadas informações 
complementares, que devem ser atendi-
das até 30 dias, sob pena de caducida-
de do pedido de autorização4. Havendo 
solicitação de documentos adicionais ou 
recomendações, dispõe a CMC de um 
prazo mínimo de 15 dias úteis, contados 
desde a data do respectivo acatamento 
(caso o prazo inicial restante for infe-
rior), para manifestação da decisão final 
(n.º 6 do artigo 23.º do RJOIC).

A autorização pode ser indeferi-
da por falta de documentos exigidos 
ou inobservância do previsto na lei ou 
regulamento, solicitação da entidade 

gestora para gerir outros OIC de forma 
irregular ou sem observar as melhores 
práticas, ou não estiver integralmente 
regularizado o capital de outros OIC fe-
chados administrados pela mesma enti-
dade gestora (artigo 25.º do RJOIC).

Ora, tendo sido concedida a autori-
zação, pode caducar se a subscrição das 
unidades de participação não tiver iní-
cio no prazo de 180 dias a contar da no-
tificação da decisão de autorização aos 
requerimentos, ou a entidade gestora 
renunciar expressamente à autorização, 
ou tiver cessado há pelo menos seis me-
ses à sua actividade em relação ao OIC 
(artigo 26.º do RJOIC). Por outro lado, 
a lei confere poderes à CMC para revo-
gar a autorização, quando haja violação 
das normas legais, regulamento ou dos 
documentos constitutivos pela entidade 
gestora, se o interesse dos participantes 
e a defesa do mercado o justificarem, ou 
se nos seis meses subsequentes à consti-
tuição do OIC não estiverem preenchidos 
os requisitos de dispersão das unidades 
de participação, ou ainda se a autoriza-
ção tiver sido obtida com recurso a falsas 
declarações ou a qualquer outro meio 
irregular, bem como quando o OIC dei-
xar de reunir as condições de concessão 
da autorização (artigo 27.º do RJOIC). A 
revogação da autorização tem início com 
a notificação à entidade gestora, devendo 
expressar-se os fundamentos e determi-
nar o prazo, não inferior a 15 dias, con-
tados da data de notificação, para que a 
entidade gestora apresente a sua defesa.

O processo de autorização do OIC 

culmina com a atribuição, por iniciativa 
da CMC, de um número de registo, que o 
identifica em todos os actos externos em 
que as entidades responsáveis pela ges-
tão do OIC intervenham ostentando esta 
qualidade. Portanto, com o registo ficam 
definitivamente fixados a firma ou de-
nominação, o tipo de OIC, a identifica-
ção da entidade gestora, no caso dos OIC 
hétero-geridos, dos titulares do órgão 
de administração, no caso das socieda-
des de investimento auto-geridas, bem 
como a data da autorização e de início 
de actividade e finalmente a identifica-
ção das entidades comercializadoras, do 
depositário e do auditor do OIC.

Algumas5 vicissitudes levam a al-
terar os documentos constitutivos que 
serviram de base para a concessão do 
registo que carecem de comunicação 
prévia à CMC, para que, querendo, pos-
sa deduzir oposição no prazo de 15 dias 
a contar da comunicação em causa. 
Quando a informação se referir à mo-
dificação significativa da política de in-
vestimentos, da política de rendimen-
tos, substituição da entidade gestora, 
entidade depositária ou alteração dos 
titulares da maioria do capital social 
da entidade gestora, ou ainda à altera-
ção de que resulte aumento global das 
comissões de gestão e de depósito su-
portadas pelo OIC, tornam-se eficazes 
45 dias após o termo do prazo para de-
dução de oposição da CMC (artigo 29.º 
do RJOIC e 16.º do Regulamento 4/14 de 
30 de Outubro – que aprova as regras 
técnicas de funcionamento dos OIC). 

NO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO, NÃO FAZ A CMC 
QUALQUER JUÍZO DE VALOR OU GARANTIA QUANTO AO 
CONTEÚDO E À OPORTUNIDADE E QUALIDADE DO PLANO DE 
NEGÓCIO QUE SUPORTA O OIC 

1 - A recolha de capital junto do público existe desde que se dirija a destinatários indeterminados, que seja precedida ou acompanhada de 
prospecção ou recolha de intenções de investimento junto de destinatários indeterminados ou que se dirija pelo menos a 150 destinatários.
2 - Regulamento de Gestão; Prospecto Completo e Simples.
3 -  Não inclui o período que as Sociedades de Investimento devem ser constituídas enquanto instituição financeira não bancária.
4 - No entanto, o n.º 7 do Regulamento n.º 2/14, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para prestação de informações adicionais, devendo 
prevalecer o disposto no RJOIC por ser o diploma hierarquicamente superior (e mais garantístico).
5- A expressão vem sinalizar a existência de documentos constitutivos aos quais carecem apenas de mera comunicação à CMC, tonando-se 
eficazes no momento desta comunicação.
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O 
Código de Valores Mobi-
liários (CódVM) consagra 
regras relativas à actuação 
dos agentes de interme-
diação no mercado secun-
dário, entre as quais, re-
gras referentes à execução 
de ordens nas melhores 
condições (dos clientes) e 
conflitos de interesse.

O n.º 4 do artigo 337.º do CódVM 
estabelece que sempre que o agente 
de intermediação realize operações 
para satisfazer ordens de clientes, deve 
pôr à sua disposição os valores mobi-
liários … pelo mesmo preço por que 
os adquiriu1. Tal significa 
que, aquando da execução 
de uma ordem dada por um 
cliente, o agente não pode 
adquirir títulos no mercado 
com o intuito de os vender a 
um preço superior, tirando 
assim vantagem financeira na 
sua venda. Quando o agente 
não tenha o título solicitado 
pelo cliente em carteira pró-
pria, ao adquiri-lo no mer-
cado, para satisfazer a ordem 
do cliente, deve vendê-lo ao 
mesmo preço que o adquiriu.

O n.º 1 do Artigo 369.° do 
CódVM, sobre a execução nas melhores 
condições, descreve que as ordens devem 
ser executadas nas condições e no momen-
to indicado pelo ordenador2  . Isso significa 
que, aquando da execução de ordens, caso o 
cliente indique condições específicas sobre 
o preço, por exemplo, o agente deve execu-
tar a ordem a este preço. Relativamente ao 
momento, embora a legislação não tenha 
sido detalhada, ao referir que a ordem deve 
ser executada no momento, entende-se que 
a execução deve ser célere, isto é, efectuada 
no mais curto período possível.

Considerando que grande parte dos in-

vestidores não é qualificada, isto é, desco-
nhece as regras e os preços do mercado, é 
importante que o agente de intermediação 
informe o cliente sobre a sua política de exe-
cução e não dê início à prestação de serviços 
antes disso (n.º 5 do artigo 369.º do CódVM).

O n.º 2 do mesmo artigo refere que 
na falta de indicações específicas do or-
denador, o agente de intermediação deve, 
na execução de ordens, empregar todos 
os esforços razoáveis para obter o melhor 
resultado possível para os seus clientes. 
Quer isso dizer que, em regra, o agente 
deve tudo fazer para garantir o melhor 
resultado ao investidor, ou seja, deve en-
vidar esforços para que as ordens sejam 

executadas ao melhor preço 
e ao mais baixo custo possí-
vel para os investidores.

O nosso mercado de 
capitais é largamente re-
presentado pelos bancos 
comerciais que estão ha-
bilitados também a nego-
ciar as suas carteiras, facto 
que potencia o surgimento 
de conflitos de interesse. 
A CMC, como organismo 
de supervisão, tem estado 
atenta a potenciais violações 
de regras e também, a título 
pedagógico, interage com os 

intermediários, por forma a apelar ao 
cumprimento das regras.

Realço a importância que o cumpri-
mento destas regras tem para o mercado 
de capitais, dado que apresentam como 
fim último o cumprimento de princípios 
basilares da supervisão (artigo 22.º do Cód-
VM), nomeadamente a protecção dos in-
vestidores, com particular destaque para os 
investidores não institucionais (não quali-
ficados), e a defesa do mercado. Por outras 
palavras, a eficiência, a regularidade de 
funcionamento e a transparência do mer-
cado de valores mobiliários.   

Por EDNA KAMBINDA,
Administradora Executiva da 

Comissão do Mercado de Capitais

Execução de ordens 
nas melhores condições

É IMPORTANTE 
QUE O AGENTE DE 
INTERMEDIAÇÃO 

INFORME O 
CLIENTE SOBRE A 
SUA POLÍTICA DE 
EXECUÇÃO ANTES 

DE TUDO

 1 Sublinhado de minha autoria 
 2 Sublinhado de minha autoria 
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I. O mercado de valores mobiliários 
angolano é hoje uma realidade irrever-
sível. Ele tem como principal função fa-
cilitar a recolha e canalização eficiente 
e segura das poupanças dos aforradores 
(designados agentes superavitários) para 
o investimento produtivo dos agentes 
económicos que necessitam de tais re-
cursos, potenciando, deste modo, a cria-
ção de riqueza e o desenvolvimento eco-
nómico do País.

Contudo, a eficiência e a segurança 
do mercado não são dados “automati-
camente” adquiridos. Elas resultam, em 
grande medida, de um amplo sistema de 
regulação e supervisão desenvolvido pela 
Comissão do Mercado de Capitais (CMC), 
enquanto entidade pública com poderes 
para supervisionar o merca-
do, que estabelecem limites 
e controlos às actividades 
desenvolvidas pelos vários 
intervenientes do mercado. 
Sem os limites e controlos 
normativos adequados, es-
taríamos diante de um peri-
goso risco de instabilidade e 
indisciplina nos mercados. 
Basta pensarmos no seu ca-
rácter massificador e na sua 
permeabilidade a crises (sistémicas), 
para compreendermos o papel funda-
mental que a regulação de condutas 
desempenha na estabilidade do sector. 
Surge, neste contexto, o sistema sancio-
natório como instrumento essencial para 
garantir a efectividade daqueles limites e 
controlos entretanto estabelecidos.

De facto, o Código de Valores Mobi-
liários (CódVM), diploma que faz agora 
cinco anos desde a sua entrada em vigor 
a 31 de Agosto de 2015, por força da Lei 

n.º 22/15, consagra de forma quase plena 
um regime sancionatório, penal e trans-
gressional aplicável aos intervenientes no 
mercado, realidade sobre a qual tecere-
mos de seguida algumas reflexões.

II. Designa-se por regime sanciona-
tório do mercado de valores mobiliários 
angolano o conjunto sistematizado de 
normas jurídicas que, através da tipi-
ficação de condutas ilícitas e violado-
ras das regras de funcionamento dos 
mercados, acompanhadas do corres-
pondente mecanismo punitivo, visam 
assegurar o seu funcionamento regular, 
seguro e credível.

O CódVM, diploma onde se aglutina 
e compartimentam as referidas normas 
(cfr. artigos 387.º e ss), consagra um regi-

me sancionatório que assenta, 
essencialmente, sobre uma 
estrutura infraccional de ca-
rácter dualista, na qual convi-
vem, lado a lado, ilícitos trans-
gressionais e ilícitos criminais.

Os primeiros, consagra-
dos a partir de um vasto ca-
tálogo de transgressões ad-
ministrativas, compreendem 
todas as infracções a deveres 
legal e regulamentarmente 

estabelecidos, cujo acatamento se revela 
necessário para o funcionamento correc-
to e adequado do mercado.

Os segundos, por seu turno, cor-
respondem aos factos ilícitos que, por 
agredirem bens jurídicos essenciais ao 
mercado, encerram um grau de danosi-
dade e intolerância mais intenso, razão 
pela qual são sancionados de acordo com 
a tutela penal. Tais factos, mais do que 
constituírem uma perturbação ocasional 
do mercado, colocam em causa os seus 

Por ELMER SERRÃO, PCA da 
Agência Angolana de Regulação e 
Supervisão de Seguros (ARSEG)

Visão geral do modelo sancionatório 
do mercado de valores mobiliários à luz 

do Código de Valores Mobiliários

O MERCADO 
DE VALORES 

MOBILIÁRIOS 
ANGOLANO É HOJE 
UMA REALIDADE 

IRREVERSÍVEL

Por RIBEIRO SACULANDA, 
Técnico Jurista do Gabinete Jurídico 

e de Contencioso da Comissão do 
Mercado de Capitais
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próprios alicerces, destruindo a confian-
ça dos agentes que nele intervêm.

Com efeito, importa dar nota que, 
volvidos cinco anos desde a entrada em 
vigor do CódVM, acompanhada de um 
notável crescimento do mercado de valo-
res mobiliários angolano, não assistimos, 
ainda, à prática de ilícitos criminais por 
parte dos vários intervenientes do mer-
cado, ao passo que, relativamente aos 
ilícitos transgressionais, têm-se estado a 
verificar a sua prática por parte daqueles.

III. Como não podia deixar de ser, a 
opção por uma estrutura infraccional de 
carácter dualista fez com que o legisla-
dor consagrasse diferentes mecanismos 
sancionatórios, a serem processados por 
entidades distintas.

A um tempo, temos as transgressões 
administrativas1, essencialmente comina-
das com sanções pecuniárias (multas) e 
sanções acessórias. As multas, que variam 
em função da gravidade das transgres-
sões, podem ir desde: um valor mínimo 
de AOA 10.560.001 a um máximo de AOA 
392.480.000 quando as transgressões se-
jam qualificadas como muito graves; um 
mínimo de AOA 3.520.001 a um máximo 
de AOA 10.560.000 para as transgressões 
qualificadas como graves; e um mínimo 
de AOA 352.000 a um máximo de AOA 
3.520.000 quando as transgressões sejam 
qualificadas como menos graves2.

As sanções acessórias, por seu tur-
no, podem consistir, por exemplo, na 
“apreensão e perda do objecto da in-
fracção, incluindo o produto do benefí-
cio obtido pelo infractor através da prá-
tica da transgressão”, ou na “interdição 
temporária do exercício pelo infractor 
da profissão ou da actividade a que a 
transgressão respeita”.

A outro tempo, temos os crimes. Es-
tes são punidos com penas de prisão e de 
multa3, às quais podem acrescer, igual-
mente, penas acessórias. Para os crimes 
de “manipulação do mercado” e “abuso 
de informação privilegiada”, a pena de 
prisão vai até cinco anos, podendo ser 
substituída, em ambos os casos, por mul-
ta até 300 dias. Para o crime de “desobe-
diência”, a pena de prisão vai até três me-
ses, substituível por multa até seis meses.

IV. Na determinação das sanções a 
aplicar, deve a CMC, atendendo à natu-
reza singular e colectiva do agente, pon-
derar determinados critérios, tais como 
a ilicitude concreta do facto, o grau de 
culpa do agente, os benefícios por ele 
obtidos, as exigências de prevenção, bem 
como a situação económica e a conduta 
anterior do agente.

O CódVM, neste contexto, chega 
mesmo a concretizar um conjunto de 
circunstâncias que devem ser valoradas 
na determinação da ilicitude concreta do 
facto e da culpa do agente.

Assim, na referida apreciação deve 
atender-se, quando o agente se tratar de 
uma pessoa colectiva, (i) ao perigo ou o 
dano causados aos investidores ou ao 
mercado de valores mobiliários e deriva-
dos; (ii) ao carácter ocasional ou reitera-
do da infracção, à existência de actos de 
ocultação tendentes a dificultar a des-
coberta da infracção ou à existência de 
actos dos agentes destinados a, por sua 
iniciativa, reparar os danos ou obviar aos 
perigos causados pela infracção.

Por seu lado, na determinação da ili-
citude concreta do facto e da culpa das 
pessoas singulares, atende-se, além das 
circunstâncias já referidas, (i) ao nível de 
responsabilidade; (ii) ao âmbito das fun-

ções e esfera de acção na pessoa colectiva 
em causa; (iii) à intenção de obter, para si 
ou para outrem, um benefício ilegítimo 
ou de causar danos, bem como (iv) ao es-
pecial dever de não cometer a infracção.

V. São igualmente distintas as compe-
tências para processar os referidos mecanis-
mos sancionatórios. Para o processamento 
das transgressões no mercado de valores 
mobiliários é exclusivamente competente a 
CMC, que tem a seu cargo a instauração do 
processo, a sua instrução e decisão.

Diferentemente, em matéria crimi-
nal, as competências da CMC esgotam-se 
na possibilidade de realização de averi-
guações preliminares, que podem ou não 
conduzir a uma participação criminal 
fundamentada. Nestas matérias, salvo 
este último aspecto, todo o processo é da 
competência das autoridades judiciárias, 
às quais incumbe fazer o inquérito, a ins-
trução e o julgamento.

VI. Os processos de transgressão po-
dem seguir uma forma comum ou uma 
forma especial, cabendo, quer numa 
quer noutra, a possibilidade de aplicação 
de medidas cautelares, de finalidade pre-
ventiva, tais como a suspensão da activi-
dade, o respeito por condições específicas 
de exercício das mesmas, o cumprimento 
de deveres de informação ou a apreensão 
e congelamento de valores.

Na forma comum, a infracção é im-
putada ao arguido, garante-se o direito de 
audição e defesa antes de ser proferida a 
decisão, realiza-se a actividade instrutó-
ria que ao caso possa caber4  e profere-se 
a decisão final. O arguido pode aceitar 
(expressa ou tacitamente) esta decisão 
ou, pelo contrário, pode impugná-la jun-
to dos tribunais judiciais.

A forma especial, designada como 

A OPÇÃO POR UMA ESTRUTURA INFRACCIONAL DE 
CARÁCTER DUALISTA FEZ COM QUE O LEGISLADOR 
CONSAGRASSE DIFERENTES MECANISMOS 
SANCIONATÓRIOS, A SEREM PROCESSADOS POR 
ENTIDADES DISTINTAS
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processo de transacção, consiste essen-
cialmente na faculdade conferida à CMC 
de, diante de uma infracção de reduzida 
gravidade e um menor grau de culpa do 
agente, poder formular uma proposta 
sancionatória concreta (uma admoesta-
ção ou uma multa que não exceda o triplo 
do limite mínimo legalmente previsto) 
que pode dar lugar a um de dois cená-
rios: se for aceite pelo arguido, a proposta 
sancionatória põe fim ao processo, caso 
contrário, o processo continuará a trami-
tação na forma comum.

Fica, portanto, registado que, sendo 
uma modalidade de processo de direi-
to público sancionatório, o processo de 
transgressão é, no CódVM, estruturado 
na base de direitos processuais funda-
mentais do arguido, nomeadamente o 
direito de audição, de defesa, de impug-
nação e recurso ou mesmo o princípio da 
presunção da sua inocência.

VII. Finalmente, da decisão da CMC 
tomada em processo de transgressão 
cabe recurso, caso o arguido resolva im-
pugnar. Dá-se, assim, início a uma fase 
de tramitação judicial, na qual ocorre 
um julgamento perante um tribunal, 

cuja decisão é passível de recurso para 
a 2.ª instância.

Não obstante os trâmites correrem 
junto dos tribunais e o Ministério Públi-
co exercer a pretensão sancionatória do 
Estado, na fase de tramitação judicial a 
CMC dispõe de amplos poderes autó-
nomos de intervenção, tais como o de 
recorrer autonomamente das decisões 
judiciais proferidas ou responder a re-
cursos interpostos.

Pelo contrário, quando estivermos no 
âmbito de processos criminais, a CMC 
não dispõe de poderes autónomos de 
intervenção, limitando-se, sem prejuízo 
das competências de averiguação pre-
liminar que podem dar origem a uma 
participação criminal fundamentada, 
a oferecer às autoridades competentes 
a colaboração solicitada, seja através da 
prestação de prova, seja através de infor-
mações técnicas necessárias para a exac-
ta compreensão dos factos.

VIII. Esta é, em conclusão, a radio-
grafia geral do modelo sancionatório 
com que nos brinda o CódVM e que, 
com a sua alteração operada pela Lei 
n.º 9/20, de 16 de Abril, tem-se mos-

trado, nos últimos tempos, cada vez 
mais adequado ao mercado de valo-
res mobiliários angolano. Um modelo 
assente numa estrutura infracional 
bipartida (ou dualista), capaz de con-
ciliar dois interesses distintos da su-
pervisão de um segmento tão dinâmi-
co e repleto de especificidades como é 
o mercado de valores mobiliários. Na 
sua essência, além de permitir que se 
“delegue” à CMC – entidade encarre-
gue do acompanhamento da activida-
de dos agentes e das operações reali-
zadas no mercado – a responsabilidade 
de comandar a primeira linha de com-
bate aos ilícitos que nele haja lugar5, a 
estrutura infraccional assim desenha-
da vem estabelecer um sistema de en-
forcement equilibrado e eficaz, que se 
socorre de forma moderada da prerro-
gativa de criminalização de comporta-
mentos, reservando a tutela penal, na-
quele sector de actividade, para uma 
intervenção de última ratio, limitada 
aos casos mais graves, em alinhamento 
com as exigências constitucionais (cfr. 
artigo 57.º, n.º 1, da Constituição da 
República de Angola).  

  1 O CódVM prevê uma extensa malha de ilícitos transgressionais agru-
pados dentro das seguintes categorias: (1)
Transgressões relativas à informação; (2) Transgressões relativas aos 
emitentes; (3) Transgressões relativas aos valores mobiliários; (4) Trans-
gressões relativas à oferta; (5) Transgressões relativas aos mercados; 
(6) Transgressões relativas às operações; (7) Transgressões relativas à 
contraparte central e sistemas de liquidação; (8) Transgressões relativas 
aos deveres profissionais; (9) Transgressões relativas às actividades e 
serviços de intermediação; (10) Transgressões relativas às ordens do 
Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários.

  2 Neste particular, importa realçar que as multas que vinham pre-
vistas no artigo 415.º do CódVM eram bastante elevadas, causando 
alguns constrangimentos de ordem prática na sua aplicação ao 
mercado angolano que, apesar do referido avanço, encontra-se ainda 
em fase de crescimento. Por esta razão, foi entretanto aprovada a Lei 

n.º 9/20, de 16 de Abril que alterou o valor das multas inicialmente 
previstas no artigo 415.º

 3 As multas penais distinguem-se das multas transgressionais essen-
cialmente pelas consequências do seu não pagamento. No primeiro 
caso, quando não liquidadas, as multas convertem-se em penas de 
prisão e no segundo geram um processo de execução de bens para 
assegurar o seu cumprimento.

 4  Na verdade, o CódVM admite que, em qualquer altura do proces-
so, mas sempre antes da decisão, o arguido efectue o pagamento 
voluntário da multa, pondo assim fim ao processo. No entanto, esse 
pagamento voluntário da multa não exclui a possibilidade de aplica-
ção de sanções acessórias.

 5 A designada tutela transgressional
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A 
actividade financeira, cuja 
função essencial é garantir 
a canalização da poupan-
ça para o investimento, por 
meio de operações com 
instrumentos adequados 
de captação e aplicação de 
recursos nos mercados fi-
nanceiros, desempenha um 
papel basilar no desenvolvi-

mento económico das sociedades.
A esta actividade sempre esteve as-

sociada, em maior ou menor grau, a 
regulação, entendida como o conjunto 
de normas orientadoras e 
de controlo da actividade 
económica pública e priva-
da e das actividades sociais 
não exclusivas do Estado, 
com a finalidade de pro-
teger o interesse público. 
Na verdade, os desenvolvi-
mentos de produtos, servi-
ços e mercados financeiros 
têm sido acompanhados, 
ao longo do tempo, pela re-
gulação e pela supervisão.

Classicamente, apontam-
-se como objectivos funda-
mentais da regulação do siste-
ma financeiro (i) a prevenção 
do risco sistémico; (ii) a protec-
ção dos consumidores contra 
preços excessivos e compor-
tamentos oportunistas por intermediá-
rios financeiros; e (iii) o incentivo da 
eficiência do sistema. 

Não é estranho, por isso, que, qual-
quer que seja o segmento do mercado 
financeiro em que nos posicionemos, 
exista uma preocupação permanente 

com a preservação da estabilidade fi-
nanceira, aqui compreendida como uma 
condição na qual o sistema financeiro 
tem capacidade para resistir a choques e 
a desequilíbrios financeiros. Essa condi-
ção reduz a possibilidade de ocorrerem 
perturbações no processo de interme-
diação financeira que sejam suficiente-
mente graves para terem um impacto 
adverso na actividade económica real.

Deste modo, os Estados têm procura-
do levar a cabo medidas que podem as-
sumir diversas formas, com o principal 
objectivo de preservar a estabilidade fi-

nanceira. Deste conjunto de 
medidas, merece aqui  des-
tacar, na sequência da crise 
financeira global de 2008, a 
adopção de uma abordagem 
de carácter macropruden-
cial ao sistema financeiro, 
passando os bancos cen-
trais, com o concurso dos 
demais supervisores finan-
ceiros, a definir e a executar 
a política macroprudencial, 
que visa: (i) prevenir a acu-
mulação excessiva de riscos 
resultante de factores exter-
nos e perturbações do mer-
cado, de modo a regularizar 
o ciclo financeiro (dimen-
são temporal); (ii) tornar o 
sistema financeiro mais re-

siliente e limitar os efeitos de contágio 
(dimensão transversal); e (iii) fomen-
tar regulamentação financeira assente 
numa perspectiva global do sistema, a 
fim de criar um conjunto adequado de 
incentivos para os participantes no mer-
cado (dimensão estrutural).

Por FELINTO SOARES 
Administrador Executivo da 

Comissão do Mercado de Capitais

A relevância da regulação na 
estabilidade do sistema financeiro 
angolano – experiências e desafios 

A ELABORAÇÃO 
DA REGULAÇÃO 
DEVE OBEDECER 

A METODOLOGIAS 
APROPRIADAS, 

RELATIVAS À 
IDENTIFICAÇÃO 

DOS OBJECTIVOS 
A ALCANÇAR E À 
ANÁLISE DO SEU 

CUSTO-BENEFÍCIO
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Em Angola, partindo de uma pers-
pectiva hierárquico-normativa, a regu-
lação do sistema financeiro encontra a 
sua expressão máxima na Constituição 
(CRA), que, para além de consagrar os 
parâmetros do sistema, salvaguarda o 
tratamento por via de lei dos aspectos 
relacionados com a sua organização, 
funcionamento e fiscalização (artigo 
99.º da CRA).

Ao nível da legislação ordinária, re-
flectindo um modelo de supervisão ins-
titucional que distingue de forma clara 
os três segmentos de mercado existentes 
(o bancário, o segurador e o dos valores 
mobiliários), temos como principais 
instrumentos conformadores da regula-
ção do sistema financeiro no País a Lei 
de Bases das Instituições Financeiras, a 
Lei Geral da Actividade Seguradora e o 
Código de Valores Mobiliários.

A história do sistema financeiro an-
golano está intrinsecamente ligada à 
superação de choques de origem e na-
tureza variadas. Desde logo, à sua nas-
cença como País soberano e indepen-
dente, Angola enfrentava uma situação 
financeira conturbada. Após um breve 
período em que se manteve a estrutura 
do sistema bancário anterior à inde-
pendência, foi criado, em 1976, o Ban-
co Nacional de Angola, com funções 
simultâneas de banco central (emissão 
de moeda) e banco comercial, sendo-lhe 
conferido o monopólio da actividade 
bancária e de crédito no País. 

No final da década de 1980, as auto-
ridades angolanas começaram a lançar 
as bases para uma economia de merca-
do. A reforma do sistema financeiro foi 
uma prioridade, como motor de desen-
volvimento económico, considerando a 

sua capacidade de mobilização de pou-
panças, distribuição de recursos e esta-
bilização macroeconómica.

A década de 1990 trouxe consigo no-
vos ventos para o sistema financeiro an-
golano. Acabou-se o monopólio do BNA e 
adoptou-se um sistema financeiro de dois 
níveis, possibilitando a criação de novas 
instituições. O sistema ganhou, assim, 
nova vitalidade e começaram a entrar no-
vamente capitais estrangeiros nesta área.

Com o final da guerra civil, a econo-
mia angolana experimentou um cresci-
mento económico acelerado, sendo a ac-
tividade financeira, ao nível da captação 
de recursos para o tecido económico, de 
especial importância, tornando-se cru-
cial a existência de um sistema financeiro 
robusto e transparente, capaz de cumprir 
este papel de intermediário com ganhos 
para a economia no seu todo.

Em todo este processo evolutivo, a 
regulação, adaptada a cada um dos mo-
mentos, tem cumprido o seu papel de 
conformação quer da organização, quer 
das actividades das instituições finan-
ceiras, dos seus produtos e dos merca-
dos, procurando sempre assegurar que o 
sistema financeiro resista aos choques e 
desequilíbrios que vem enfrentando.

O Código de Valores Mobiliários é dis-
to um exemplo, ao definir, nos artigos 18.º 
e 22,º, sobre o âmbito da supervisão e da 
regulação exercida pela Comissão do Mer-
cado de Capitais, entre outros, os prin-
cípios da protecção dos investidores, da 
eficiência, regularidade de funcionamento 
e transparência do mercado de valores mo-
biliários e instrumentos derivados e da pre-
venção do risco sistémico. A concretização 
destes princípios ocorre por via da adopção 
de normas legais ou regulamentares.

A regulação do sistema financeiro não 
está hoje, como é óbvio, livre de desafios. 
A constante modernização do ambiente 
financeiro e a globalização, com todos os 
seus efeitos, influenciam de modo deter-
minante o rumo da regulação.

A internet e as tecnologias de infor-
mação, por sua vez, afectam igualmente 
a regulação e supervisão dos sistemas fi-
nanceiros, nomeadamente, em matérias 
como o acesso aos mercados, a seguran-
ça, a protecção dos consumidores e in-
vestidores, só para citar algumas.

Outro factor que tem impactado o 
desenvolvimento da regulação prende-
-se com a dimensão e a complexidade 
das empresas, nomeadamente, os in-
termediários financeiros, assistindo-se 
com frequência à criação de conglome-
rados financeiros, cuja supervisão por 
parte das autoridades nacionais tem en-
frentado obstáculos.

Diante dos aspectos acima apon-
tados, observa-se a tendência para a 
harmonização da regulação e super-
visão, promovida essencialmente em 
sede de organizações e instituições 
multilaterais de carácter regional e in-
ternacional. Trata-se, contudo, de uma 
tarefa também difícil e complexa se 
considerarmos a diversidade de tradi-
ções legais e de regulamentação exis-
tentes a nível dos países.

Por essa razão, a elaboração da re-
gulação deve obedecer a metodologias 
apropriadas, relativas à identificação 
dos objectivos a alcançar e à análise 
do respectivo custo-benefício, num 
momento prévio à sua emissão, e a um 
processo de acompanhamento e ava-
liação dos resultados alcançados após 
a sua implementação.  

A INTERNET E AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO TAMBÉM 
AFECTAM A REGULAÇÃO E SUPERVISÃO, EM MATÉRIAS COMO 
ACESSO AOS MERCADOS OU SEGURANÇA, ENTRE OUTRAS
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A 
criação de riqueza e o bem-
-estar geral da sociedade estão 
indubitavelmente associados 
à capacidade de um grupo 
social sacrificar consumo pre-
sente e criar bens intermédios 
que proporcionem no futuro 
um acréscimo de bem-estar.

Esta visão clássica do ci-
clo da poupança prévia e 

investimento subsequente 
tem diversas consequências, 
nomeadamente um sacri-
fício inicial de consumo e a 
assumpção da incerteza dos 
resultados futuros dos in-
vestimentos. Quando a di-
mensão do empreendimento 
ultrapassava a capacidade in-
dividual de poupança e/ou a  
assumpção de riscos das fa-
mílias, surgiam dois tipos de 
agregação superior, que per-
mitiam a execução de tais in-
vestimentos – o Estado ou o 
mercado de acções. De facto, 
as Bolsas nasceram associadas 
aos riscos da expansão maríti-
ma europeia, com a primeira Bolsa a surgir 
em Amesterdão, em 1602, com a emissão 
de acções da Companhia Holandesa das 
Índias Orientais - VOC.

Este antecedente histórico da cons-
tituição da primeira empresa moderna 
correspondeu a uma oferta pública 
inicial que conseguiu agregar poupan-
ças de 1.143 investidores que, em con-

junto, financiaram as actividades do 
comércio marítimo de longo curso en-
tre a Holanda e a Índia, ou seja, uma 
iniciativa privada inovadora que con-
corria com a tradicional estatização, 
por exemplo da expansão marítima 
portuguesa. Considerando que o pro-
jecto era de longo prazo, estando pre-
visto o primeiro balanço da sociedade 
VOC no 10.º ano de actividade, criou-

-se com naturalidade um 
mercado secundário das 
respectivas acções, cujos 
mecanismos práticos da 
negociação foram descri-
tos no livro Confusion of 
Confusions, em 1688, por 
Joseph de Le Vega.

Nesta inovação deve-
mos reter três aspectos bá-
sicos: agregação voluntária 
de poupanças privadas para 
o desenvolvimento de um 
projecto comum; separa-
ção entre os detentores da 
propriedade e os indivíduos 
responsáveis pela gestão do 
empreendimento comum; e 

a necessidade de organizar um mercado 
secundário dos documentos representa-
tivos da propriedade dispersa por inves-
tidores – acções.

De facto, os negócios familiares, 
onde coincide a propriedade e a ges-
tão, são uma forma de exercício pro-
fissional de remuneração variável, 
pelo que se espera uma estabilidade 

Por FRANCISCO GARCIA 
DOS SANTOS

PCA do BNI Asset Management

Admissão de empresas 
na Bolsa de Valores

AS BOLSAS 
NASCERAM 

ASSOCIADAS 
AOS RISCOS 

DA EXPANSÃO 
MARÍTIMA 

EUROPEIA, COM A 
PRIMEIRA A SURGIR 

EM AMESTERDÃO, 
EM 1602
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na posse desses negócios. Ao invés, 
quando se separa a propriedade e a 
gestão, os investidores anónimos ne-
cessitam de um mercado organizado 
que lhes garanta: segurança jurídica 
e que não são defraudados por com-
portamentos inaceitáveis dos gesto-
res; informação suficiente para tomar 
decisões, pois estão distantes das acti-
vidades diárias das empresas; e liqui-
dez, por motivos de precaução ou de 
reversão de planos.

As características da estrutura 
empresarial nacional, baseada em 
empresas familiares e estatais, tem 
justificado a inexistência de acções 
cotadas no mercado de bolsa da Bodi-
va. Contudo, espera-se que o plano de 
privatizações em curso e o desenvol-
vimento dos projectos empresariais 
modifiquem esta realidade e vejamos, 
em breve, acções cotadas no Mercado 
de Bolsa. Este desiderato penaliza a 
capitalização das empresas e impede 
o País de aceder a capitais de inves-
tidores externos que só canalizam 
recursos pela via do mercado de bol-
sa. O método, comparado com outras 
bolsas de África, indica-nos que o 
mercado de bolsa nacional de acções 
deveria captar aproximadamente USD 
6 mil milhões de capitais externos.

Contudo, para as empresas acede-
rem ao mercado de bolsa e dispersa-
rem as suas acções por investidores 
anónimos, necessitam de cumprir de-
terminados requisitos, com o objecti-

vo de protecção dos investidores, não 
do risco do negócio, mas de compor-
tamentos fraudulentos dos promoto-
res/gestores das empresas e para ob-
terem a informação suficiente sobre 
negócios que não controlam. De facto, 
as quota-partes do capital duma em-
presa (acções) são abstracções com-
plexas que exigem regras estritas de 
comercialização para captar poupan-
ças de pessoas que nunca terão assen-
to na gestão da empresa.

Assim sendo, uma empresa, para 
ser admitida à cotação tem de ser ob-
viamente anónima e as suas acções 
serem livremente transmissíveis, ou 
seja, sem qualquer ónus ou acordos 
estatutários ou parassociais que li-
mitem a livre transmissibilidade. Do 
mesmo modo, as acções têm de es-
tar integradas no sistema de custódia 
centralizado de valores mobiliários.

A admissão de acções de uma em-
presa ao mercado de bolsa exige que 
as empresas dispersem, pelo menos, 
5% do capital social pelo público, se 
preveja no momento da admissão uma 
capitalização mínima de AOA 500 mi-
lhões ou, se não for possível, determi-
nar que detenha o mínimo de AOA mil 
milhões de volume de negócios e que 
o resultado antes de juros e impostos, 
não seja inferior a 20% do volume de 
negócios no referido exercício.

Normalmente, a admissão à cotação 
de acções no mercado de bolsa é ante-
cedida da dispersão pelo público, em 

oferta pública inicial (IPO na versão in-
glesa), sendo exigível um prospecto de 
dispersão/admissão autorizado pela Co-
missão do Mercado de Capitais (CMC).

O Prospecto é o documento mais 
importante do processo de dispersão/
admissão à cotação em Bolsa e tem de 
conter a seguinte informação, confor-
me Regulamento da CMC nº 3/16, de 2 
de Junho: advertências; identificação 
das pessoas responsáveis pela ofer-
ta; descrição da oferta; identificação e  
caracterização do emitente; informa-
ção relativa à actividade do emitente; 
património e situação financeira e re-
sultados do emitente; perspectivas fu-
turas; relatórios de auditoria; estudo de 
viabilidade técnica, económica e finan-
ceira; outras informações relevantes; e 
contratos de fomento, se aplicável.

Os prospectos têm de ter obrigato-
riamente a assistência de um Agente 
de Intermediação legalmente autori-
zado para o exercício deste serviço, o 
qual está restrito às Sociedades Dis-
tribuidoras ou equiparadas, ou seja, 
Instituições Bancárias autorizadas e 
registadas junto da CMC.

Todo este edifício regulatório, 
que permite a captação de poupan-
ças junto do público para financiar as 
empresas e a consequente admissão 
à negociação dos respectivos valores 
mobiliários emitidos no Mercado de 
Bolsa, está assente no Código de Valo-
res Mobiliários, aprovado pela Lei n.º 
22/15, de 31 de Agosto. 

PARA AS EMPRESAS ACEDEREM AO MERCADO 
DE BOLSA E DISPERSAREM AS SUAS ACÇÕES POR 
INVESTIDORES ANÓNIMOS, NECESSITAM DE CUMPRIR 
DETERMINADOS REQUISITOS
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S
egundo o Código de Valores 
Mobiliários (CódVM), apro-
vado pela Lei n.º 22/15, de 31 
de Agosto, são agentes de in-
termediação as instituições 
financeiras autorizadas a 
exercer um ou mais serviços 
e actividades de investimen-
to em valores mobiliários e 
instrumentos derivados em 

Angola e que se encontrem registadas 
junto da Comissão do Mer-
cado de Capitais (CMC).

A qualidade de agente de 
intermediação impõe às en-
tidades assim qualificadas 
o cumprimento obrigatório 
de determinados deveres 
de conduta, previstos na Lei 
n.º 12/15, de 17 de Junho, Lei 
de Bases das Instituições Fi-
nanceiras, e no CódVM, que 
passamos a descrever:

1. Dever de assegurar 
elevados níveis de aptidão 
profissional - Assegurar 
aos clientes, em todas as 
actividades que exercem, 
elevados níveis de compe-
tência técnica.

2. Dever de diligência 
– Prestação de serviço diligente, pró-
prio de um gestor criterioso e ordena-
do, de acordo com o princípio da re-
partição de riscos e da segurança das 
aplicações, tendo sempre em conta o 
interesse dos investidores e dos de-
mais clientes em geral.

3. Dever de informação e assistên-
cia - Informar com clareza os clientes 
sobre a remuneração que oferecem pe-
los fundos recebidos, os elementos ca-
racterizadores dos produtos oferecidos e 
o preço dos serviços prestados e outros 
encargos a suportar pelos clientes.

4. Dever de segredo - Não revelar 
e não utilizar, em benefício próprio ou 
alheio, factos a que têm acesso os mem-
bros dos órgãos de administração ou de 

fiscalização, os seus empre-
gados, mandatários, comis-
sionários e outras pessoas 
que lhes prestem serviços, 
a título permanente ou oca-
sional, em virtude do exer-
cício das suas funções ou da 
prestação dos seus serviços.

5. Dever de evitar ou 
reduzir conflito de inte-
resses - Manter e actualizar

regularmente registos de 
todos os tipos de serviços e 
actividades de investimento 
em instrumentos financei-
ros, realizados directamente 
por si ou em seu nome, que 
originaram um conflito de 
interesses com risco rele-
vante de afectação dos in-

teresses de um ou mais clientes ou, no 
caso de actividades em curso, susceptí-
veis de o originar.

6. Dever de defesa da concorrência 
– Proibição de celebração de contratos e 
acordos, ou a adopção de práticas con-
certadas de qualquer natureza tenden-

Por HERLÂNDER DIOGO 
Director do Departamento de 

Política Regulatória e Normas da 
Comissão do Mercado de Capitais

Os deveres de conduta dos agentes 
de intermediação

A QUALIDADE 
DE AGENTE DE 

INTERMEDIAÇÃO 
IMPÕE ÀS 
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DETERMINADOS 
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CONDUTA
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tes a assegurar uma posição de domínio 
sobre os mercados monetário, financei-
ro ou cambial.

7. Dever de registar os acordos 
parassociais - Registar os acordos pa-
rassociais entre os accionistas e a socie-
dade, relativos ao exercício do direito de 
voto, junto do organismo de supervisão 
competente, sob pena de ineficácia.

8. Dever de actuação de boa-fé - Agir 
conforme os padrões éticos de boa-fé.

9. Dever de sujeição a auditoria ex-
terna - A actividade e as contas anuais 
dos agentes de intermediação devem 
estar sujeitas a auditoria externa anual, 
a ser realizada por uma empresa de au-
ditoria legalizada e estabelecida em An-
gola.

10. Dever de divulgação de relató-
rio sobre o governo das sociedades – 
Divulgar, em capítulo do relatório anual 
de gestão especialmente elaborado para 
o efeito ou em anexo a este, um relatório 
sobre a estrutura e as práticas de gover-
no societário.

11. Dever de adequar os meios hu-
manos, materiais e técnicos à pres-
tação de serviço de qualidade, pro-
fissionalismo e eficiência - Manter 
permanentemente actualizada uma lis-
ta das pessoas que exercem funções no 
âmbito das actividades de intermedia-
ção, independentemente da natureza do 
vínculo e da função. O número e as qua-
lificações específicas das pessoas indi-
cadas na lista em referência devem ser, 
a todo o tempo, adequados ao volume e 
natureza das actividades prosseguidas.

12. Dever de adoptar políticas e 
procedimentos de controlo de cum-
primento - Dispor de mecanismos ade-

quados de controlo interno, incluindo 
procedimentos administrativos e conta-
bilísticos sólidos.

13. Dever de adoptar políticas e 
procedimentos de gestão de riscos – 
Organizar processos eficazes de identi-
ficação, gestão, controlo e comunicação 
dos riscos a que está ou possa vir a estar 
exposta.

14. Dever de assegurar a segrega-
ção patrimonial - Assegurar, em todos 
os actos que pratique, uma clara distin-
ção entre os bens pertencentes ao seu 
património e os bens pertencentes ao 
património de cada um dos clientes.

15. Dever de contabilizar e registar 
diariamente os saldos e as operações 
– Reflectir diariamente, em relação a 
cada cliente, o saldo credor ou devedor 
em dinheiro e em valores mobiliários e 
instrumentos derivados.

16. Dever de conservação e registo 
de documentos - Manter um registo do 
cliente, contendo, designadamente, in-
formação actualizada relativa aos direitos 
e às obrigações de ambas as partes em 
contratos de intermediação financeira.

17. Dever de tratamento transpa-
rente e equitativo dos clientes - Agir de 
forma a assegurar aos seus clientes um 
tratamento transparente e equitativo.

18. Dever de prevalência dos interesses 
dos clientes - Dar prevalência aos interes-
ses do cliente, tanto em relação aos seus 
próprios interesses ou de sociedades com 
as quais se encontra em relação de domí-
nio ou de grupo, como em relação aos inte-
resses dos titulares dos seus órgãos sociais 
ou dos correspondentes e dos colaborado-
res de ambos.

19. Dever de evitar a intermedia-

ção excessiva - Abster-se de incitar os 
seus clientes a efectuar operações repe-
tidas sobre valores mobiliários e instru-
mentos derivados ou de as realizar por 
conta deles, quando tais operações te-
nham como fim principal a cobrança de 
comissões ou outro objectivo estranho 
aos interesses do cliente.

20. Dever de defesa do mercado - 
Comportar-se com a maior probidade 
comercial, abstendo-se de participar em 
operações ou de praticar outros actos 
susceptíveis de pôr em risco a regulari-
dade de funcionamento, a transparência 
e a credibilidade do mercado.

21. Dever de categorização dos in-
vestidores - Estabelecer, por escrito, 
uma política interna que lhe permita, 
a todo o tempo, conhecer a natureza de 
cada cliente, como investidor não ins-
titucional ou institucional e adoptar os 
procedimentos necessários à concreti-
zação da mesma.

22. Dever de avaliação do carácter 
adequado das operações - Solicitar ao 
cliente e aos seus representantes que te-
nham influência na tomada de decisão 
de investimento ou da contratação do 
serviço informação relativa aos seus co-
nhecimentos e experiência em matéria 
de investimento.

A supervisão e fiscalização do 
cumprimento dos deveres acima des-
critos é feita pela CMC, que tem igual-
mente poderes para sancionar, com 
penas de interdição e/ou inibição do 
exercício da profissão ou actividade e 
de multas, pelo não cumprimento dos 
mesmos, sem prejuízo da instauração 
de processos crimes junto das autori-
dades competentes. 

AGENTES DE INTERMEDIAÇÃO SÃO INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS AUTORIZADAS A EXERCER UM OU MAIS 
SERVIÇOS E ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO EM VALORES 
MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS EM ANGOLA E 
QUE SE ENCONTREM REGISTADOS NA CMC



46 Agosto - Setembro • 2020   |   R

ESPECIAL CMC • 5 ANOS DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS |

A
par dos emitentes, os inves-
tidores representam um dos 
intervenientes de relevo do 
mercado de valores mobi-
liários, sem os quais não é 
possível falar de mercado. 
O Código de Valores Mobi-
liários1 (doravante CódVM) 
consagra duas categorias de 
investidores: os institucio-

nais e os não institucionais. Esta distin-
ção é de grande relevância prática, visto 
que os investidores não ins-
titucionais gozam de maior 
protecção por disporem 
de pouco conhecimento e  
experiência, assim como a 
mobilização de determina-
dos mecanismos de protec-
ção depende da qualificação 
do investidor e da adequa-
ção do seu perfil.

A protecção dos investi-
dores constitui uma das ma-
térias que mereceu particular 
atenção por parte do legisla-
dor angolano. A este respeito, o CódVM e 
demais legislação do mercado, absorven-
do as lições da crise financeira de 2007-
2008, das fraudes financeiras ocorridas 
em várias jurisdições, consagram um con-
junto de mecanismos de protecção dos in-
vestidores. Os mecanismos de protecção 
dos investidores destinam-se não só a 
proteger a generalidade dos investidores 
(mecanismos gerais), mas também em es-
pecífico os investidores não institucionais 
(mecanismos específicos). 

A informação é um dos primeiros me-

canismos gerais de protecção dos investi-
dores, visto que constitui um elemento 
fundamental para o funcionamento do 
mercado e sobre o qual se assenta a toma-
da de decisões de investimento esclareci-
das e acertadas dos investidores relativas 
aos instrumentos financeiros, permitin-
do igualmente a interacção entre o inves-
tidor e os agentes do mercado. Por estas 
e outras razões, a informação mereceu 
redobrada atenção a nível do CódVM, o 
que justifica a consagração de um con-

junto de princípios, normas 
e institutos que a balizam, 
tais como requisitos (artigo 
7.º do CódVM), obrigatorie-
dade de certificação pelos 
auditores externos (artigo 
8.º), deveres de informação 
dos emitentes (dos artigos 
142.º a 145), dos agentes de 
intermediação (artigo 348.º) 
e das Sociedades Gestoras de 
Mercados Regulamentados 
(SGMR) (artigos 224.º245.º, 
246.º todos do CódVM).

A par da informação, a actividade 
de auditoria externa tem sido um me-
canismo indispensável de protecção dos 
investidores, já que permite maior es-
crutínio da informação financeira e não 
financeira divulgada no mercado de va-
lores mobiliários.

A educação financeira constitui por 
excelência um dos mecanismos de pro-
tecção que visa essencialmente dotar os 
investidores de conhecimentos, habili-
dades e literacia financeira suficiente, 
necessários para mudança comporta-

Por JACINTO MANUEL
Técnico Jurista de Regulação da 

Comissão do Mercado de Capitais

Mecanismos de protecção dos investidores  
no mercado de valores mobiliários

O ENFORCEMENT 
CONSTITUI UM 
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PROTECÇÃO DOS 

INVESTIDORES



R   |   Agosto - Setembro • 2020 47

mental e de atitudes relativos à tomada 
de decisões de investimento acertadas 
e esclarecidas, bem como de decisões 
respeitantes a administração financeira 
do seu património. Este processo inclui 
também a inclusão financeira por via da 
alfabetização financeira.

É no âmbito do exercício do poder re-
gulatório e de supervisão que a Comissão 
do Mercado de Capitais (CMC) tem um 
papel relevante na protecção dos investi-
dores, já que, para além de outras fina-
lidades que prossegue, em última ins-
tância, tem o poder-dever de assegurar 
a protecção dos investidores. Neste senti-
do, a CMC não só elabora normas de con-
dutas e normas prudenciais para garantir 
o regular funcionamento do mercado e a 
correcta actuação dos intervenientes do 
mercado, mas também assegura, por via 
da supervisão, que os agentes de interme-
diação e demais intervenientes cumpram 
a legislação em vigor, prestem todas as 
informações solicitadas pela entidade de 
supervisão e asseguram o cumprimento 
dos deveres de informação a que estão 
sujeitos perante os investidores.

De referir que a supervisão inte-
gra ainda a fiscalização e vigilância do 
funcionamento dos mercados regula-
mentados e as actuações dos agentes 
de intermediação nas operações de 
negociação, compensação e liquidação 
de valores mobiliários e transacção de 
instrumentos derivados. 

O enforcement constitui um verda-
deiro mecanismo de protecção dos in-

vestidores, já que não basta ao regulador 
apenas regular e supervisionar, mas tam-
bém proceder à aplicação efectiva da lei 
quer para efeito de prevenção, quer como 
medida de repressão dos ilícitos crimi-
nais no mercado de valores mobiliários e 
instrumentos derivados. 

A mediação e arbitragem são igual-
mente mecanismos de protecção e por 
esta via se assumem como via alternativa 
de resolução de conflitos no mercado en-
tre os seus vários intervenientes. 

Os fundos de garantia das SGMR, 
de câmara de compensação, de contra-
parte central e de sistemas centraliza-
dos de valores mobiliários encontram 
consagração expressa no artigo 15.º do 
CódVM e no Decreto Legislativo Pre-
sidencial n.º 5/19, de 2 de Maio, que 
aprova o Regime Jurídico dos Fundos 
de Garantia das acima referidas socie-
dades (doravante Regime Jurídico dos 
Fundos de Garantia). Este mecanismo 
garante maior segurança das poupan-
ças e protecção dos investidores não 
institucionais face à actuação inade-
quada dos agentes de intermediação a 
nível do mercado regulamentado.

Os Sistemas Gerais de Indemnização 
aos Investidores (SGII), em várias juris-
dições, têm sido chamados a intervir 
para garantir a cobertura dos montantes 
devidos em caso de incapacidade dos 
intermediários financeiros participantes 
do sistema em restituir ou reembolsar 
os instrumentos financeiros, tais como 
acções, obrigações, unidades de parti-

cipação em fundos de investimento, de-
positados ou confiados para gestão pelos 
clientes, bem como de dinheiro entre-
gue, pelos clientes, ao intermediário fi-
nanceiro, destinado expressamente a ser 
investido em instrumentos financeiros. 
Este mecanismo encontra-se previsto no 
artigo 17.º do Regime Jurídico dos Fun-
dos de Garantia.

Tanto o Sistema Geral de Indemniza-
ção de Investidores como os Fundos de 
Garantia das SGMR constituem mecanis-
mos específicos de protecção dos investi-
dores no mercado de valores mobiliários. 
No entanto, estes dois mecanismos ainda 
não foram instituídos, pelo que, em nos-
so entender, tardam a surgir, de forma a 
reforçar o sistema de protecção dos in-
vestidores não institucionais. 

Para além dos mecanismos já refe-
ridos, a CMC dispõe de um serviço de 
apoio ao investidor que permite que os 
investidores obtenham informações so-
bre o mercado, sobre os riscos associa-
dos aos instrumentos financeiros, bem 
como apresentar queixas e reclamações.

Efectivamente, os mecanismos de 
protecção dos investidores, consagra-
dos na legislação do mercado, consti-
tuem instrumentos de tutela da legítima 
confiança do investidor, indispensáveis 
para o correcto funcionamento do mer-
cado de valores mobiliários angolano. 

O ENFORCEMENT CONSTITUI UM VERDADEIRO MECANISMO 
DE PROTECÇÃO DOS INVESTIDORES, JÁ QUE NÃO BASTA 

AO REGULADOR APENAS REGULAR E SUPERVISIONAR, MAS 
TAMBÉM PROCEDER À APLICAÇÃO EFECTIVA DA LEI

 1 Aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto
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N
as sociedades hodiernas, é 
inegável a importância do 
mercado de valores mobi-
liários para o crescimento 
económico, uma vez que 
este se apresenta como 
uma alternativa eficiente e 
viável para o financiamento 
das empresas e com custos 
de financiamento mais bai-

xos, quando comparados com o finan-
ciamento via mercado bancário, bem 
como permite o acesso mais 
democrático ao capital.

Entretanto, para a con-
cretização deste desiderato, 
é necessário que o merca-
do de valores mobiliários 
transmita, a todos os seus 
intervenientes, a confian-
ça, segurança e a protecção 
dos investidores, pois, só 
assim estes alocarão as suas 
poupanças ao investimento. 
Neste sentido, a existência 
de boas práticas de governa-
ção corporativa é, certamen-
te, um elemento garantidor 
do reforço da confiança por 
parte dos investidores e dos 
restantes stakeholders.

Com efeito, o desenvol-
vimento do mercado de va-
lores mobiliários está umbilicalmente 
ligado à necessidade de as instituições 
que aí operam adoptarem boas práticas 
de governação corporativa. Neste parti-
cular, convém frisar que não existe uma 

definição unívoca de governação cor-
porativa. Entretanto, apresentaremos 
uma noção de governação corporativa 
que entendemos servir o propósito da 
nossa abordagem. Assim, a governação 
corporativa pode ser entendida como 
o conjunto de princípios e recomen-
dações enformadores do governo so-
cietário, de natureza multidisciplinar, 
reguladores das relações entre proprie-
tários e gestores das sociedades e des-
tas com os seus stakeholders, orienta-

dos para a determinação 
da garantia do retorno do 
investimento, do aumento 
do seu valor, durabilidade 
e sustentabilidade 1.

O conceito de governa-
ção corporativa no mercado 
de valores mobiliários ga-
nhou corpo, em 2013, com 
a publicação do Guia de 
Boas Práticas de Governa-
ção Corporativa, da autoria 
da Comissão do Mercado de 
Capitais (CMC), cujo enfo-
que, de cariz meramente 
recomendatório (soft law), 
incidiu sobre os seguintes 
aspectos: (i) Relatório de 
Governo e Comply or Ex-
plain; (ii) Meios de Divulga-
ção de Informação da Em-

presa; (iii) Objectivos da Empresa; (iv) 
Informação sobre a Sociedade, (v) Rela-
ção da Sociedade com Investidores; (vi) 
Ética e Conduta; (vii) Funcionamento 
dos Órgãos da Sociedade e Relação en-

Por KALUSSEVICO MIGUEL
Subdirector do Gabinete Jurídico da 
Comissão do Mercado de Capitais

A governação corporativa no mercado 
de valores mobiliários
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tre si, (viii) Prevenção, Controlo e Trata-
mento de Irregularidades; (ix) Conflitos 
de Interesses, (x) Controlo e Participa-
ção Accionista; (xi) Supervisão e Fisca-
lização, (xii) Administração Executiva; 
(xiii) Remunerações; (xiv) Estratégia e 
Gestão de Risco; (xv) Controlo Interno 
e Compliance; (xvi) Auditoria Interna; 
e (xvii) Auditoria Externa.

Como pode ver-se, o modelo de 
governação corporativa que vigora 
no mercado de valores mobiliários 
é o de soft law, cujas regras de con-
dutas, em princípio, não têm força 
jurídica vinculativa, mas que, ape-
sar disso, podem ter efeitos práticos. 
Os actos de soft law não deixam de 
assumir relevo jurídico, até porque 
condicionam a actuação dos autores 
desses actos “ao inspirarem nos res-
pectivos destinatários (v.g. empresas) 
uma confiança legítima na aplicação 
dos critérios enunciados”.

A nível do mercado de valores mo-
biliários, as referências mais aproxi-

mada a estes instrumentos de soft law 
são o Guia de Boas Práticas de Gover-
nação Corporativa, o artigo 36.º do Re-
gulamento n.º 1/15, de 15 de Maio, e a 
disposição do artigo 34.º do Código de 
Valores Mobiliários (CódVM), segundo 
o qual o Organismo de Supervisão do 
Mercado de Valores Mobiliários pode 
emitir recomendações genéricas di-
rigidas a uma ou mais categorias de 
entidades sujeitas à sua supervisão, in-
cluindo recomendações sobre questões 
referentes à governação corporativa.

Não obstante a bondade do mode-
lo adoptado para o mercado de valo-
res mobiliários, julgamos ser urgente 
criarem-se as condições para adopção 
de um modelo hard law em razão, quer 
das idiossincrasias das empresas an-
golanas e dos seus gestores, quer em 
virtude do processo de privatização 
em curso no País que, certamente, re-
quererá à adopção de boas práticas de 
governação corporativa por parte das 
empresas a privatizar em bolsa.

A isso acresce o facto de o princípio 
norteador do modelo recomendatório 
adoptado pela CMC – comply or ex-
plain, segundo o qual as entidades que  
operam no mercado de valores mobi-
liários têm de cumprir as recomenda-
ções emanadas, ou, caso não as cum-
pram, devem explicar o porquê do não 
cumprimento, tem levado com que os 
supervisionados apresentem quaisquer 
justificações sobre o não cumprimen-
to das recomendações, demonstrando, 
nalguns casos, um total desinteresse 
das entidades em cumprirem com as 
recomendações do regulador.

Aqui chegados, podemos concluir 
que a adopção de boas práticas de gover-
nação gera a confiança dos participantes 
do mercado de valores mobiliários, atrai 
mais investidores, mitiga problemas de 
agência, isto é, entre accionistas, pro-
prietários de empresa e seus gestores, 
reduz a assimetria de informação, cor-
rige falhas de mercado e, por fim, pode 
gerar crescimento económico. 

O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO ESTÁ 
UMBILICALMENTE LIGADO À NECESSIDADE DE AS 
INSTITUIÇÕES QUE AÍ OPERAM ADOPTAREM BOAS 
PRÁTICAS DE GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

A ADOPÇÃO DE BOAS PRATICAS DE GOVERNAÇÃO
GERA A CONFIANÇA DOS PARTICIPANTES DO MERCADO 
DE VALORES MOBILIARIOS, ATRAI MAIS INVESTIDORES, 
MITIGA PROBLEMAS DE AGÊNCIA

 1  Vicente Pedro. Corporate Governance e Sector Empresarial Público em Portugal.
 2 Outro importante documento de governação corporativa, embora de dimensão transversal, é a Carta de Governação Corporativa de Angola, 
do Centro de Corporate Governance Angolano (CCGA).
 3 Calvão, João Nuno. Poderes e Instrumentos Regulatórios das Entidades Reguladoras ao abrigo da Lei-quadro das Entidades Administrativas 
Independentes com funções de Regulação da Actividade Económica dos Sectores Privado, Público e Cooperativo. Revista Académica da Facul-
dade de Direito do Recife, ISSN: 228-2307, pág. 27
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1. Passam-se cinco anos desde o dia 
31 de Agosto de 2015, data em que foi 
posto a vigorar o Código dos Valores Mo-
biliários (doravante CódVM), um passo 
de suma importância para a implemen-
tação do tão aguardado mercado de va-
lores mobiliários em Angola.

2. Entre as várias matérias que o 
CódVM consagra, cabe dar destaque à 
disciplina da informação aplicável aos 
emitentes de valores mobiliários, desig-
nadamente, sociedades abertas e socie-
dades cotadas.

3. Em linhas gerais, a dis-
ciplina da informação foi 
introduzida no CódVM para 
criar um triângulo de efi-
ciência no mercado que se 
traduz na: 

i. Eficiência alocativa, 
ligada à capacidade do mer-
cado de empregar os recur-
sos e promover mercados 
transparentes que estimu-
lem os investidores a dirigi-
rem as suas aplicações aos 
emitentes que apresentem 
maiores índices de cresci-
mento e abertura para que 
daí possam retirar maiores 
rendimentos.

ii. Eficiência institu-
cional que fomenta a con-
fiança dos investidores no 
funcionamento do mercado 
e, por isso, constitui factor 
determinante para maior 
amplitude e profundidade 

do mercado, isto é, maior diversificação 
dos valores mobiliários e do número de 
investidores, bem como de transacções. 

iii. Eficiência operacional que 
conduz à redução de custos ligados à 
realização das transações, na medida 
em que a informação disponibilizada 
pelo emitente, desonera o investidor 
das avultadas despesas que implica-
riam a realização do negócio de valores 
mobiliários e previne a falha no fun-
cionamento do mercado. 

4. Na verdade, a infor-
mação assume-se como: (i) 
um instrumento de protec-
ção do investidor na medida 
em que lhe serve de veículo 
de literacia financeira, de 
base de interacção entre os 
outros agentes do merca-
do, dos quais se destaca o 
emitente; e (ii) meio de ava-
liação dos riscos de inves-
timento e, por este facto, é 
uma importante ferramenta 
para a tomada de decisão de 
investimento esclarecida. 

5. O pleno funciona-
mento do mercado de valo-
res mobiliários assenta na 
confiança e na segurança 
jurídica dos investidores e 
para que estes possam apli-
car os seus aforros na aqui-
sição de valores mobiliários, 
necessitam de ter confiança 
de que os seus investimen-
tos, sem prejuízo dos riscos 

Por LEONILDO MANUEL
Mestre em Direito, docente de 

Direito Comercial da Faculdade de 
Direito da Universidade Agostinho 
Neto e investigador do Centro de 
Investigação de Direito Privado da 

Universidade de Lisboa. Membro do 
Governance Lab.

O dever de informação dos emitentes 
no Código de Valores Mobiliários angolano

O DEVER DE 
INFORMAÇÃO 

SURGE COMO UM 
MEIO PARA CRIAR 

E CONSERVAR 
A CONFIANÇA, 
BEM COMO UM 
MECANISMO DE 
PROTECÇÃO DO 
INVESTIDOR. É 
UM ELEMENTO 
FUNDAMENTAL 
SOBRE O QUAL 
ASSENTAM AS 
DECISÕES DE 

INVESTIMENTO
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próprios do negócio e da especial vulne-
rabilidade do mercado, têm possibilida-
de de retorno acrescido. 

6. A confiança deve ter por base 
o conhecimento que os investidores 
têm da situação económica e jurídica, 
bem como as perspectivas das enti-
dades emitentes (sociedades abertas 
e/ou cotadas) e isto concretiza-se no 
cumprimento do dever de informação 
transparente a que os emitentes estão 
vinculados para com os investidores.

7. Este dever de informação surge 
como um meio para criar e conservar 
a confiança, bem como um mecanis-
mo de protecção do investidor, pois 
é um elemento básico e fundamental 
sobre o qual assentam as decisões de 
investimentos por parte do investidor, 
por este facto, o CódVM e o Regula-
mento n.º 6/16, de 7 de Junho, sobre os 
emitentes, consagram, em relação aos 

emitentes, o dever de informar com 
transparência, de forma permanente e 
periódica, os investidores e o próprio 
mercado sobre as suas actividades em 
valores mobiliários.

8. Deste modo, os emitentes de valo-
res mobiliários estão, assim, adstritos a 
deveres informativos muito exigentes e 
rigorosos que devem ser cumpridos de 
forma contínua e/ou periódica. 

9. A informação periódica tem por 
objecto a divulgação dos documentos 
de prestação de contas dos emitentes e 
visa dar a conhecer os seus resultados 
contabilísticos, a sua evolução e perpec-
tivas de crescimento, por isso, de acordo 
com os artigos 142.º a 145.º do CódVM, 
são exigíveis em datas específicas, por 
exemplo, os relatórios de prestação de 
contas ou de governação corporativa 
anuais, semestrais ou trimestrais.

10. Para além dos deveres periódi-

cos, o CódVM consagra ainda os de-
veres de informação contínua que se 
destinam a proteger quaisquer factos 
que incidam sobre a sua actividade e 
que reflictam na sua situação econó-
mica e patrimonial, ou seja, para que 
os investidores conheçam devidamen-
te a situação das entidades emitentes, 
é necessário, para além das prestações 
de informação periódicas vertidas nos 
documentos de prestações de conta, 
que o público seja informado per-
manentemente sobre quaisquer fac-
tos relevantes relativos às entidades 
emitentes que sejam susceptíveis de 
influenciar de maneira significativa 
na avaliação, pelos investidores, dos 
valores admitidos à negociação em 
mercado regulamentado.

11. Contudo, a inobservância destes 
deveres constitui para o emitente fonte 
de responsabilidade civil. 

A CONFIANÇA DEVE TER POR BASE O CONHECIMENTO 
QUE OS INVESTIDORES TÊM DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E 
JURÍDICA, BEM COMO AS PERSPECTIVAS DOS EMITENTES, 
E ISTO CONCRETIZA-SE NO CUMPRIMENTO DO DEVER DE 
INFORMAÇÃO TRANSPARENTE

A INFORMAÇÃO PERIÓDICA TEM POR OBJECTO A 
DIVULGAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DOS EMITENTES E VISA DAR A CONHECER OS 
SEUS RESULTADOS CONTABILÍSTICOS, A SUA EVOLUÇÃO E 
PERPECTIVAS DE CRESCIMENTO
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O 
Código de Valores Mo-
biliários, aprovado pela 
Lei n.º 22/15, de 31 de 
Agosto, regula um con-
junto de matérias, em 
que destacamos o siste-
ma de contas de valores 
mobiliários, cujas regras 
operacionais constam do 
Regulamento n.º 7/16, de 

30 de Junho, sobre as In-
fra-estruturas de mercado.

A negociação de valores 
mobiliários em mercado 
regulamentado pressupõe a 
inscrição prévia da emissão 
junto do sistema centraliza-
do –  função assegurada pela 
Central de Valores Mobiliá-
rios de Angola (CEVAMA), 
gerida pela Bolsa de Dívida 
e Valores de Angola (Bodiva) 
– obedecendo aos procedi-
mentos estabelecidos na Re-
gra BODIVA n.º 2/20, sobre 
a Compensação, Liquida-
ção e Custódia Centralizada 
de Valores Mobiliários e na 
Instrução BODIVA n.º 2/20, 
sobre a integração de valores 
mobiliários.

Assim, a realização de qualquer 
operação em mercado regulamentado 
é precedida da abertura de uma conta 
individualizada (conta de custódia) na 
CEVAMA, onde são registados os movi-
mentos a débito ou a crédito atinentes 
aos valores mobiliários de cada investi-

dor, à semelhança das contas bancárias.
Para o efeito, é necessário a celebra-

ção de um contrato de registo e depósito 
de valores mobiliários entre o investidor 
e um agente de intermediação regista-
do na Comissão do Mercado de Capitais 
(CMC) e que seja membro Bodiva.

Em relação ao investimento exter-
no em valores mobiliários realizado por 
investidores não residentes cambiais, 

existem regras adicionais 
previstas no Aviso do Banco 
Nacional de Angola (BNA) 
n.º 15/19, de 30 de Dezem-
bro, nos termos do qual a 
compra de títulos de dívida 
pública está sujeita a licen-
ciamento prévio pelo BNA.

De realçar que os valores 
mobiliários representados por 
registos em conta assumem a 
forma escritural, diferencian-
do-se dos valores mobiliários 
titulados, representados por 
documentos em papel.

O registo individualiza-
do de valores mobiliários 
escriturais pode constar de:

a) Conta integrada em 
sistema centralizado, aberta 

junto da entidade gestora deste sistema 
por agente de intermediação custodian-
te;

b) Conta aberta junto de um único 
agente de intermediação indicado pelo 
emitente;

c) Conta aberta junto do emitente ou 

Por MIGUEL MAIENGA
Técnico Sénior de Regulação da 

Comissão do Mercado de Capitais

O sistema de contas 
de valores mobiliários

A REALIZAÇÃO 
DE QUALQUER 

OPERAÇÃO 
EM MERCADO 

REGULAMENTADO 
É PRECEDIDA 

DA ABERTURA 
DE UMA CONTA 

INDIVIDUALIZADA 
(CONTA DE 

CUSTÓDIA) NA 
CEVAMA
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de agente de intermediação que o re-
presenta, visto que a emissão de valores 
mobiliários está sujeita a registo no emi-
tente, nos termos regulados pelo Decre-
to Executivo n.º 273/17, de 3 de Maio.

O sistema centralizado refere-
-se a conjuntos interligados de con-
tas, através das quais se processa a  
constituição e a transferência dos va-
lores mobiliários nele integrados e se 
assegura o controlo da quantidade dos 
valores mobiliários em circulação e 
dos direitos sobre eles constituídos. 

Os valores mobiliários integrados 
em sistema centralizado são identifica-
dos nas contas pelos códigos ISIN, CFI e 
FSIN, atribuídos pela Bodiva por solici-
tação do emitente.

Os tipos de contas que integram o 
sistema centralizado são:

a) Contas de emissão, abertas no 
emitente, onde é inscrito o total de va-
lores mobiliários da mesma categoria, 
emitidos pela mesma entidade;

b) Contas de registo individualizado, 
abertas junto da entidade gestora do sis-
tema centralizado por agentes de inter-
mediação custodiantes que sejam parti-
cipantes deste sistema, em nome de cada 

um dos investidores; veio substituir as 
tradicionais “contas jumbo”, abertas em 
nome dos agentes de intermediação;

c) Contas de controlo da emissão, aber-
tas pelo emitente junto da entidade gestora 
do sistema centralizado, cujo saldo corres-
ponde à soma das contas de emissão;

d) Contas de controlo das contas de 
registo individualizado, abertas pelos 
agentes de intermediação custodiantes 
junto da entidade gestora do sistema 
centralizado, cujo saldo corresponde à 
soma dos valores mobiliários inscritos 
nas contas de registo individualizado.

Além disto, a CMC pode autorizar a 
abertura de contas de titularidade di-
recta, isto é, contas de registo indivi-
dualizado, abertas sem intervenção de 
agentes de intermediação custodiantes, 
relativas a valores mobiliários perten-
centes, nomeadamente, a investidores 
institucionais, sociedades abertas e or-
ganismos de investimento colectivo.

Na estrutura de contas da CEVAMA, 
que totalizou 11.485 contas activas até ao 
final de 2019, existem ainda subcontas 
de registo individualizado para subscri-
ção, contas de subcustodiantes (abertas 
junto dos agentes de intermediação cus-
todiantes) e contas especiais.

As contas podem ser movimenta-
das em virtude de negócios realizados 
nos sistemas de negociação da BODIVA, 
depósitos ou levantamentos, transferên-
cias, eventos societários de reorganiza-
ção e execução de garantias.

Importa também assinalar algumas 
vicissitudes a que as contas estão sujeitas:

a) Transferência dos valores mobiliá-
rios de uma conta para outra, mediante 
o lançamento a débito na conta de ori-
gem e a crédito na conta de destino; 

b) Interrupções técnicas do sistema 
centralizado;

c) Alteração à forma de representa-
ção, mediante a conversão dos valores 
mobiliários titulados em escriturais e 
vice-versa;

d) Bloqueio à movimentação de contas;
e) Exclusão da emissão dos valores 

mobiliários.

Em suma, o registo dos valores mo-
biliários em contas é importante porque 
garante maior segurança, transparência e 
controlo dos valores mobiliários em circu-
lação, maior celeridade no tratamento dos 
eventos que lhes são associados e maior 
protecção dos investidores. 

NA CEVAMA, QUE TOTALIZOU 11.485 CONTAS ACTIVAS ATÉ 
AO FINAL DE 2019, HÁ AINDA SUBCONTAS DE REGISTO 
INDIVIDUALIZADO PARA SUBSCRIÇÃO, CONTAS DE 
SUBCUSTODIANTES E CONTAS ESPECIAIS

OS VALORES MOBILIARIOS INTEGRADOS EM SISTEMA 
CENTRALIZADO SAO IDENTIFICADOS NAS CONTAS PELOS 
CÓDIGOS ISIN, CFI E FSIN, ATRIBUIDOS PELA BODIVA POR 
SOLICITACAO DO EMITENTE
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A
s histórias presentes e 
passadas deixam um ves-
tígio claro de que, quando 
existe no ambiente de ne-
gócios um comportamen-
to e um apetite à fraude, 
não há regulamento ou 
lei que segure. Não é por 
mais leis que a vontade 
de fraudar de-

saparece, apenas fica mais 
sofisticada e chic.

O princípio Comply or 
Explain, que em português 
significa cumprir ou expli-
car, assenta numa base de 
soft law (mais um “palavrão” 
em inglês que é um instru-
mento legal que confere 
mais flexibilidade às Socie-
dades). No entanto, para que 
este princípio seja eficaz é 
preciso, exactamente, mui-
tos “outros elementos” de 
corporate governance que 
assegurem a gestão de con-
flito de interesses, o contro-
lo interno e sobretudo a ges-
tão dos riscos.

Em Angola, o Guia de 
Boas Práticas da CMC é 
uma iniciativa excelente 
na promoção de boas prá-
ticas, mas apenas um primeiro passo 
no caminho da “boa governação”. Não 
basta declarar Comply or Explain, é 
preciso ser mais assertivo no como 
fazer? “Cumprir e explicar”, mas de 

que forma? Ex-ante ou ex-post?  A 
verdade é que este antes ou depois 
dos acontecimentos pode fazer a “pe-
quena grande” diferença na eficácia 
da divulgação da informação do risco 
de fraude. A divulgação da informa-
ção não é apenas uma consequência 
do modelo de corporate governance 
(porque na realidade nenhum modelo 

é perfeito), mas sim na cul-
tura de gestão que impacta 
directamente no risco, no 
relato financeiro e tem con-
sequências no património. 
O desafio para prevenir a 
fraude é o elemento essen-
cial. O princípio precisa de 
ser claro no tempo de re-
port porque o ex-post pode 
ser muito tarde.

Apenas para referir os 
recentes escândalos como 
o BES/BESA, Banco Pos-
tal, Worldcom (Alemanha) 
que, por serem exemplos 
de tal forma severos (ex-
-post report), voltam a 
levantar a necessidade de 
rever as regras e pedir uma 
supervisão mais muscula-
da por forma a restabelecer 
a confiança. Os escândalos 
servem para mostrar clara-

mente que os conflitos do “problema 
da agência” incidem cada vez mais 
numa cultura de gestão de alto apeti-
te ao risco e sofisticação da fraude que 
tornam o “problema da agência”, que 

Por NAIOLE COHEN 
DOS SANTOS

Economista/MBA em Finanças

Comply or Explain

O PRINCÍPIO 
COMPLY OR 

EXPLAIN, QUE 
EM PORTUGUÊS 

SIGNIFICA CUMPRIR 
OU EXPLICAR, 

ASSENTA NUMA 
BASE DE SOFT 

LAW  (MAIS UM 
“PALAVRÃO” EM 
INGLÊS QUE É UM 

INSTRUMENTO 
LEGAL QUE CONFERE 
MAIS FLEXIBILIDADE 

ÀS SOCIEDADES)

“O sucesso não está nas boas ideias, mas sim nas boas práticas.” Aurélio Fidêncio 
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traduzindo o economês para “portu-
guês”, num “eu mando, posso e faço o 
que quero” porque tenho informação 
e porque a supervisão não é eficaz. 
Como é que fica a disputa do reporte? 
Será ex-ante ou ex-post para o Comply 
or Explain? Estas são as questões que 
não se querem calar. 

A CMC tem uma oportunidade de 
ouro para repensar a supervisão de forma 
inovadora, pois está em causa um preço 
alto que é a Confiança. A Confiança em 
Angola e nas suas instituições. A Confian-
ça é um activo essencial para a lucrativi-

dade de uma empresa e para a atrativi-
dade de um país. O papel da supervisão, 
a garantia da independência, a protecção 
dos whistleblowers (denunciantes), a 
criação de hotlines (canais de denuncia), 
são apenas algumas ideias práticas para 
todos fazerem a sua parte no movimento 
de proteção do património. O desafio à 
CMC está lançado para reposicionar o(s) 
mecanismo(s) da supervisão indepen-
dente, profissional e com os perfis fit e 
propers dos seus agentes. 

Informação é poder, e a sua inte-
gridade e o seu reporte tempestivo são 

cruciais para a mitigação de conflitos 
e gestão de interesses de todas as par-
tes interessadas.  Os princípios fun-
damentais da transparência (disclosu-
re), a equidade (fairness), a prestação 
de contas (accountability) e o respeito 
no cumprimento das leis (compliance) 
só poderão ser eficazes com uma má-
quina que assegure e evite abusos. 

Não bastam as promessas de  
Comply or Explain, porque sem con-
trolo não há cumprimento, e sem ins-
tituições fortes de supervisão não há 
controlo nem explicação. 

EM ANGOLA, O GUIA DE BOAS PRÁTICAS DA CMC É 
UMA INICIATIVA EXCELENTE NA PROMOÇÃO DE BOAS 
PRÁTICAS, MAS APENAS UM PRIMEIRO PASSO NO 
CAMINHO DA “BOA GOVERNAÇÃO”

NÃO BASTAM AS PROMESSAS DE COMPLY OR EXPLAIN, 
PORQUE SEM CONTROLO NÃO HÁ CUMPRIMENTO, E 
SEM INSTITUIÇÕES FORTES DE SUPERVISÃO NÃO HÁ 
CONTROLO NEM EXPLICAÇÃO
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N
O custo do capital de uma 
empresa é a taxa mínima 
(exigida) de rendibilidade 
sobre os capitais investidos 
que satisfaz quer os accio-
nistas (o custo do capital 
próprio), quer os credores 
(o custo da dívida financeira 
ou do capital alheio). O custo 
do capital1 é, assim, o custo 

total de financiamento de uma empresa.
Sendo este conceito uti-

lizável em diferentes contex-
tos, designadamente (i) na 
análise projectos de investi-
mento, como p.e. a aquisição 
de activos tangíveis (imóveis, 
equipamentos) ou de activos 
intangíveis (programas in-
formáticos); (ii) na avaliação 
de desempenho da gestão; e 
(iii) na avaliação de empre-
sas, em contexto de fusões e 
aquisições ou de investimen-
to em acções cotadas em bol-
sa, irei, neste artigo, abordar 
apenas este último.

Como estimar o custo 
do capital? Uma das pre-
missas fundamentais das 
finanças é que o risco e a 
rendibilidade estão corre-
lacionados: um investidor2  
só irá investir num activo com maior 
risco se a rendibilidade esperada cor-
respondente for superior. Por outras 
palavras, quanto maior o risco do acti-
vo (acção, obrigação, empréstimo ban-

cário), maior deverá ser a sua rendibi-
lidade esperada por forma a incentivar 
um investidor a investir nesse activo 
em vez de investir num de menor risco. 
Em consequência, se o investidor com-
preender o tradeoff risco-rendibilida-
de do activo, estamos em condições de 
estimar a taxa de rendibilidade exigida 
(custo do capital) para incentivar um 
investidor a adquirir esse activo.

Conforme referido no primeiro pa-
rágrafo, o custo do capital é 
uma composição de várias 
tipologias de custos, tantas 
quantas as fontes de finan-
ciamento existirem3: capital 
próprio4 (acções ordiná-
rias), capital alheio (obriga-
ções, empréstimo bancário, 
leasing, etc).

Assim, por exemplo, rela-
tivamente ao capital alheio, se 
a yield – não confundir com 
a taxa de cupão! – de um em-
préstimo obrigacionista for de 
22%, então este será o custo do 
capital alheio da empresa5 .

Ao contrário do capital 
alheio, o capital próprio não 
tem um custo explícito, ou 
seja, não é contratualmente 
definido6, sendo também um 
custo de oportunidade. Adi-

cionalmente, o custo do capital próprio é 
tipicamente superior ao custo do capital 
alheio, sendo este, por sua vez, em regra, 
superior à rendibilidade proporcionada 
pelos títulos do Tesouro, em razão do ris-

Por PEDRO PITTA GRÓZ
Assessor do Conselho de 

Administração da Comissão 
do Mercado de Capitais

O custo de capital das empresas

QUANTO MAIOR 
O RISCO DO 

ACTIVO, MAIOR 
DEVERÁ SER A SUA 

RENDIBILIDADE 
ESPERADA, 

POR FORMA A 
INCENTIVAR UM 
INVESTIDOR A 

INVESTIR NESSE 
ACTIVO EM VEZ DE 
INVESTIR NUM DE 

MENOR RISCO
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co de incumprimento (default). Assim, 
podemos estabelecer como válida, pelo 
menos numa lógica ex ante, a seguinte 
relação crescente de risco-rendibilidade: 
títulos do Tesouro, obrigações privadas e 
acções. Do ponto de vista da empresa, os 
factos seguintes justificam que o custo do 
capital próprio seja superior ao custo do 
capital alheio: os credores têm priorida-
de sobre os accionistas na distribuição 
dos cash flows; os juros, ao contrário dos 
dividendos, são fiscalmente aceites, com 
impacto na redução da matéria colectá-
vel; o aumento da relação capital alheio 
/ capital próprio (equivalente à diminui-
ção do ratio de autonomia financeira) 
aumenta a variabilidade dos cash flows e 
dos resultados líquidos esperados7. 

Relativamente à estimação do custo 
do capital próprio, existem vários méto-
dos, sendo os mais utilizados o Capital 
Asset Pricing Model (CAPM), o modelo 
dos 3 Factores de Fama-French e o mé-
todo Build-Up. Por razões de espaço, 
abordarei apenas o primeiro, de grande 
utilização prática. Assim, de acordo com 
o CAPM, a estimativa do custo do capi-

tal (próprio) obtém-se adicionando-se à 
yield de uma Obrigação do Tesouro, um 
prémio de risco da acção, sendo este, por 
sua vez, função do seu risco sistemático 
(beta), o qual mede a sensibilidade da 
rendibilidade da acção8 à rendibilidade 
da bolsa. Assim, uma acção cujo beta é 
1,5 significa que, durante um período 
histórico definido, a sua rendibilidade 
variou 1,5 vezes mais do que a rendibi-
lidade do mercado onde está cotada9, 
sendo, pois, de maior risco do que uma 
acção cujo beta é 0,80, o que implica 
que a primeira tenha um prémio de ris-
co superior e, assim, um custo do capital 
próprio também superior. 

Do ponto de vista conceptual, 
qualquer que seja o método de esti-
mação do custo do capital próprio, o 
essencial é que, quanto maior o risco 
percebido, maior a rendibilidade exi-
gida pelos accionistas, maior o custo 
do capital próprio e, em consequên-
cia, menor o valor (intrínseco) esti-
mado da empresa10.

No caso angolano, embora não exis-
ta ainda em funcionamento um mer-

cado de bolsa de acções, considerando 
a yield da OT-NR a 7 anos de 20,74% 
(em 23 de julho de 2020), e de acordo 
com o CAPM, estimo que uma empresa 
de risco sistemático médio11 teria pro-
vavelmente um custo do capital pró-
prio em torno dos 30% - um prémio de 
risco do mercado de cerca de 10% não 
é excessivo, tendo em conta a aversão 
ao risco do investidor angolano, para 
o qual contribuem as práticas sofríveis 
de governance e de qualidade da infor-
mação financeira -, o que significaria 
a necessidade de ROE’s superiores a 
esta taxa, difíceis no actual contexto 
macroeconómico. Em face disto, e não 
se antevendo uma redução significati-
va das yields das OT-NR, a abertura do 
capital em bolsa, via IPO, para empre-
sas de risco médio, ter-se-á que reali-
zar à custa de consideráveis descontos 
nos preços de colocação, a PER’s em 
torno de 3 a 4, podendo, todavia, este 
múltiplo ser superior nos casos de em-
presas com perspectivas de crescimen-
to de lucros consideravelmente acima 
do crescimento esperado do PIB. 

PODEMOS ESTABELECER COMO VÁLIDA, PELO MENOS 
NUMA LÓGICA EX ANTE, A SEGUINTE RELAÇÃO CRESCENTE 
DE RISCO-RENDIBILIDADE: TÍTULOS DO TESOURO, 
OBRIGAÇÕES PRIVADAS E ACÇÕES

 1 Entenda-se, o custo médio ponderado do capital.
 2 Importa clarificar que o conceito de investidor não se circunscreve 
ao de accionista, englobando, assim, todos aqueles que financiam a 
estrutura de capital de uma empresa, fundamentalmente, accionistas, 
bancos e obrigacionistas.
 3 Os custos e os valores das fontes de financiamento devem ser reco-
nhecidos a valores de mercado. Tratando-se de activos não cotados 
em bolsa, os valores de referência são contabilísticos, sendo, todavia, 
possível e desejável a realização de ajustamentos.
4 Havendo acções preferenciais, o custo desta tipologia deverá ser 
igualmente estimado.

⁵ Ajustado pelo efeito da taxa marginal de imposto industrial.
6 Atente-se, todavia, que o custo de um empréstimo obrigacionista 
cotado em bolsa, apesar de ser contratualmente definido na data de 
emissão, varia normalmente após esta, em função do comportamento 
dos preços (e das yields) durante a vida do empréstimo.
7 O designado grau de alavanca financeira.
8 Soma das componentes de mais-valias e dividendos.
9 Que por definição tem um beta igual a 1.
10 Pois, quanto maior o risco de um activo, medido pelo seu custo (do capi-
tal), menor o seu valor. Por outro lado, não se confunda valor com preço.
11 Beta igual a 1.
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N
Os mercados financeiros 
regem-se por normas pru-
denciais e comportamen-
tais, emanadas pelas au-
toridades reguladoras dos 
mercados para disciplinar 
os participantes que neles 
actuam, mitigar os per-
manentes riscos dos quais 
podem resultar a perda das 

poupanças dos investidores, falência das 
instituições financeiras e, 
consequentemente, instabi-
lidade dos mercados.

Fruto da globalização 
dos mercados financeiros, 
as autoridades regulado-
ras cooperam, entre si e no 
seio das organizações in-
ternacionais, nos diversos 
domínios, com propósito de 
regular e supervisionar os 
mercados transfronteiriços, 
partilhando informações 
que alicerçam a estabilidade 
do sistema financeiro global. 

O primeiro conselho de 
administração da Comis-
são do Mercado de Capitais (CMC), na 
sua estratégia de actuação, focou-se na 
construção do quadro regulatório do 
mercado pautado pelos princípios inter-
nacionalmente aceites, o que conduziu 
à aproximação das congéneres de outras 
jurisdições, no âmbito da cooperação 
bilateral, e à filiação nas organizações 
internacionais no que a cooperação 
multilateral diz respeito.

Desta forma, a CMC aderiu à Orga-
nização Internacional das Comissões 
de Valores (IOSCO/OICV), em Maio de 
2017, como membro ordinário e de ple-
no direito, o que representou um ganho 
significativo para o mercado de valores 
mobiliários angolano, demonstrando 
o alinhamento com melhores práticas 
internacionais e, fundamentalmente, 
a criação de condições para aumentar 
os níveis de confiança dos investidores 

não-residentes na tomada 
de decisão para a aplicação 
das suas poupanças no mer-
cado angolano.

O processo de integração, 
iniciado em 2013, promoveu 
um rigoroso escrutínio das 
normas regulatórias do mer-
cado (sob a responsabilidade 
de um Grupo de Verificação 
composto por especialistas 
internacionais designados 
pela IOSCO) e culminou 
com a harmonização dos Es-
tatutos da CMC, a revisão e a 
consequente transformação 
da Lei 13/05, sobre os valores 

mobiliários em Código de Valores Mobi-
liários, o surgimento de diversos regimes 
jurídicos, regulamentos e outros diplo-
mas legais em conformidade com os Ob-
jectivos e Princípios da IOSCO.

Os Objectivos e Princípios da IOS-
CO são o principal instrumento de de-
senvolvimento e de implementação de 
padrões internacionais de regulação, 
supervisão e de enforcement interna-

Por SEBASTIÃO MANUEL
Assessor do Conselho de 

Administração da Comissão do 
Mercado de Capitais

A integração da CMC na IOSCO

A CMC ADERIU 
À ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL 
DAS COMISSÕES 

DE VALORES 
(IOSCO/OICV), 

EM MAIO DE 2017, 
COMO MEMBRO 
ORDINÁRIO E DE 
PLENO DIREITO
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cionalmente aceites como os princípios 
e orientações vinculativos, ao nível glo-
bal, para os participantes de mercado e 
pelas autoridades reguladoras.

Face à dinâmica do mercado de valo-
res mobiliários, a integração da CMC na 
IOSCO criou, igualmente, um ambiente 
propício para a formação e capacitação 
dos seus colaboradores em matérias so-
bre a regulação e supervisão do merca-
do e o desenvolvimento dos diferentes  
segmentos do mercado.

Na qualidade de membro da IOSCO, 
a CMC auxilia na avaliação do mercado 
financeiro angolano e facilita a interac-
ção com os diferentes actores do sistema 
financeiro mundial.

A IOSCO é, na realidade, uma plata-
forma de cooperação internacional que 
conta com mais de 220 membros e que 
foca a sua acção para garantir que o siste-
ma financeiro global funcione com con-
fiabilidade e integridade nos momentos 
excepcionais de stress e, para isso, pro-
duz diversas recomendações relevantes 
para as questões do mercado transfron-

teiriço e para os membros em geral.
Para efectivação dos seus desígnios, 

a IOSCO é estruturada por vários Comi-
tés permanentes, Comités e Grupos de 
trabalho, que têm por missão a monito-
rização do cumprimento dos preceitos 
do Memorando Multilateral de Enten-
dimento relativo à Consulta, Coope-
ração e Troca de Informações (IOSCO 
MMoU), a elaboração de estudos sobre 
a regulação, desenvolvimento do mer-
cado e a formulação de recomendações 
que contribuem para uma repressão 
efectiva de infracções e fraudes de di-
mensão transfronteiriça.

A CMC participa nos trabalhos dos 
Comités dos Presidentes, dos Mercados

Emergentes e em Crescimento 
(GEM), Regional para África e Médio 
Oriente (AMERC) e no Grupo de Mo-
nitoramento da IOSCO MMoU (MG-M-
MoU). Destaca-se o AMERC, por tratar 
de matérias ligadas à sustentabilidade 
do financiamento da economia via 
mercado de capitais, à regulação das 
novas plataformas digitais, à fragmen-

tação dos mercados, à estabilidade fi-
nanceira global e à gestão dos activos 
financeiros nos Organismos de Inves-
timento Colectivo.

Constitui tarefa primária dos mem-
bros da IOSCO o reporte regular sobre 
a implementação dos Objectivos e 
Princípios da Organização nas respec-
tivas jurisdições e o cumprimento do 
articulado da IOSCO MMoU relativa-
mente à troca e partilha de informação 
sobre aspectos ligados à supervisão.

Em suma, a integração da CMC na 
IOSCO empreendeu uma nova dinâmi-
ca na regulação do mercado de valores 
mobiliários em Angola, com a inserção 
de um quadro legal focado no cumpri-
mento dos princípios da organização, 
ajustados à realidade angolana, o di-
mensionamento da supervisão, ele-
gendo a supervisão baseada no risco 
como o meio mais eficiente e eficaz 
para o acompanhamento dos princi-
pais operadores, visando, em última 
instância, a segurança jurídica e a le-
gítima confiança dos investidores. 

NA QUALIDADE DE MEMBRO DA IOSCO, A CMC AUXILIA 
NA AVALIAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO ANGOLANO E 
FACILITA A INTERACÇÃO COM OS DIFERENTES ACTORES DO 
SISTEMA FINANCEIRO MUNDIAL

A INTEGRAÇÃO DA CMC NA IOSCO CRIOU UM AMBIENTE 
PROPÍCIO PARA A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SEUS 
COLABORADORES EM MATÉRIAS SOBRE A REGULAÇÃO E 
SUPERVISÃO DO MERCADO





BREVE HISTÓRIA DO MERCADO 
DE CAPITAIS EM ANGOLA 
CINCO ANOS A AVANÇAR

A PUBLICAÇÃO DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS, NO FINAL DE AGOSTO DE 2015, FOI UM 
PASSO  DECISIVO PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS EM ANGOLA. MAS, DESDE 
ENTÃO, OUTROS PASSOS FORAM DADOS E VÁRIOS MARCOS ATINGIDOS NESTE CAMINHO.
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• Código de Valores Mobiliários (Lei 
n.º 22/15, de 30 de Agosto) 
 

• Lei de Bases das Instituições Financei-
ras (Lei n.º 12/15, de 17 de Junho)  

• Regime Jurídico dos Organismos 
de Investimento Colectivo (OIC) de 
Capital de Risco (Dec. Legislativo 
Presidencial n.º 4/15, 16 Set.) 
 

• Regime Jurídico dos OIC de 
Titularização de Activos (Decre-
to Legislativo Presidencial n.º 
6-A/15, de Nov.) 

• Regulamento  para Agentes de Inter-
mediação e Serviços de Investimento 
(Regulamento n.º 1/15, de 15 de Maio) 

• Regulamento Auditores Externos 
(Regulamento n.º 2/15, de 15 de Maio) 
 

• Regulamento sobre os Repositó-
rios de Transacções (Regulamento 
n.º 3/15, de 15 de Maio) 
 

• Sistema Informático de Supervisão 
e Fiscalização (SISF) 
 

• Planos de Contas para Instituições 

Financeiras Não-Bancárias e OIC's 
 

• Arranque do Programa Operacio-
nal de Preparação das Empresas 
Nacionais para o Mercado Accio-
nista (POPEMA) 
 

• Registo na BODIVA de transacções 
no mercado secundário de títulos 
de dívida pública (em Maio) 
 

• Arranque formal do segmento de 
dívida corporativa (em Dezembro) 

• Implementação da CEVAMA

2015

 

1. Negócios Bodiva           104,14 mil milhões Kz

2. Negócios realizados                            940

3. OIC registados                               4

4. Número de contas CEVAMA abertas                             -     

5. Agentes de Intermediação registados na CMC             11

Os marcos

OS NÚMEROS

77,25%
9,86%

6,97%
4,10% 1,72%

BFA
BAI
BMA
SBA
BNI

% DO MONTANTE NEGOCIADO

FONTE: RELATÓRIO E CONTAS 2015 CMC E BODIVA

77,25%
9,86%

6,97%
4,10% 1,72%

BFA
BAI
BMA
SBA
BNI
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• Lançamento da plataforma electrónica de supervisão 
 

• Lançamento do Mercado de Bolsa de Títulos de Tesouro 
(MBTT) em Novembro  

• Regulamento(n.º 1/16, de 5 de Janeiro) sobre Consulto-
ria para Investimento e Análise Financeira (n.º 1/16, de 
5 de Janeiro) 
 

• Regulamento ( n.º 2/16, de 5 de Janeiro)sobre Capital 
Social Mínimo das IFNBs   

• Regulamento (n.º 3/16, de 2 de Junho) sobre os Prospectos 
 

• Regulamento (n.º 4/16, de 2 de Junho) sobre Preven-
ção do Branqueamento de Capitais e do Financia-
mento ao Terrorismo 
 

• Regulamento (n.º 5/16, de 6 de Junho) sobre Ofertas de 
Valores Mobiliários  
 

• Regulamento (n.º 6/16, de 7 de Junho) sobre Emitentes  
 

• Regulamento (n.º 7/16, de 30 de Junho) sobre Infra-
-estruturas de Mercado (n.º 7/16, de 30 de Junho) 
 

• Regulamento (n.º 8/16, de 6 de Julho) sobre Notação de 
Risco e Serviços Complementares  
 

• Submissão da candidatura da CMC à IOSCO  

• Operacionalização da CEVAMA 
 

• Primeiro evento de distribuição de rendimentos 
(Novembro) 

 

1. Negócios Bodiva                365,98 mil milhões Kz

2. Negócios realizados                          2.039

3. OIC registados                                7

4. Número de contas CEVAMA abertas                          298     

5. Agentes de Intermediação registados na CMC             12

OS NÚMEROS

FONTE: RELATÓRIO E CONTAS 2016 CMC E BODIVA

35,24%%

BFA
SBA
BAI
BMA
BIC
BRK
BNI
BE

19,94%17,81%

12,65%

8,56% 3,59% 1,29% 0,93%

% DO MONTANTE NEGOCIADO

2016
Os marcos
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•  Nomeado o novo Presidente da CMC e a Administradora Executiva do Pelouro da Supervisão, através do Decreto Presi-
dencial n.º 262/17, de 30 de Outubro;  

• CMC foi admitida como membro ordinário da IOSCO;  

•  Criado o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira com a participação da CMC, como membro, através do Decreto 
Presidencial n.º 24/17, de 17 de Fevereiro; 

 
• Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Patrimónios, através do Decreto Legislativo Presidencial n.º 2/17, de 9 de 

Agosto;  

•  I.ª Edição da Semana Mundial do Investidor da IOSCO.  

• Primeira edição do Fórum do Mercado de Capitais (parceria com Media Rumo)

 

1. Negócios Bodiva                525,12 mil milhões Kz

2. Negócios realizados                            2106

3. OIC registados                                14

4. Número de contas CEVAMA abertas                            3589     

5. Agentes de Intermediação registados na CMC               17

OS NÚMEROS

FONTE: RELATÓRIO E CONTAS 2017 CMC E BODIVA

BFA
SBA
BAI
BIC
BMA
BNI
BPGL
BE
BRK
SOL

37,82%

31,93%10,28%

8,14%

6,35%
3,17%

0,87% 0,76% 0,58% 0,10%

% DO MONTANTE NEGOCIADO

2017
Os marcos
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• Regime Jurídico das Taxas no Mercado de Valores 
Mobiliários 

• Implementação do sistema de gestão de ofertas públicas 

• Programa de supervisão 

• Organização da 1.ª edição da Feira do Investidor (in-
tegrada na Semana Mundial do Investidor, promovi-
da pela IOSCO) 

• Implementação do segmento de dívida corporativa 
(Emissão do SBA) 

• Migração do Mercado Primário dos Títulos do  
Tesouro para a Bodiva

• Lançamento do Portal do Investidor 

• Processados 948 eventos de distribuição de rendimento 

• 41.ª Reunião Bianual do CISNA, em Luanda, de 10 a 
12 de Outubro 

• Aprovado o Regulamento sobre a Emissão e Gestão 
da Dívida Pública Directa e Indirecta, através do 
Decreto Presidencial n.º 164/18, de 12 de Julho 

• Novo Regime Jurídico das Taxas no Mercado de 
Valores Mobiliários, através do Decreto Presidencial 
n.º 139/18, de 4 de Junho

 

1. Negócios Bodiva              794,91 mil milhões Kz

2. Negócios realizados                            3878

3. OIC registados                                17

4. Número de contas CEVAMA abertas                           3539    

5. Agentes de Intermediação registados na CMC               21

OS NÚMEROS

FONTE: RELATÓRIO E CONTAS 2018 CMC E BODIVA

6,00% 7,00% 4,00%
BFA
SBA
BAI
BIC
BMA
OUTROS

45,00%

23,00%
15,00%

% DO MONTANTE NEGOCIADO

2018
Os marcos
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• Ano 2019: Publicação de regulamentos e reforço da 
Literacia Financeira 

• Regime Jurídico dos Fundos de Garantia das Socie-
dades Gestoras de Mercados Regulamentados, de 
Câmara de Compensação, de Contraparte Central 
e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, 
através do Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/19, 
de 2 de Maio;  

• Regime Jurídico do Papel Comercial, através do De-
creto Legislativo Presidencial n.º 6/19, de 2 de Maio;  

• Programa de Privatizações, através do Decreto Pre-

sidencial n.º 250/19, 5 de Agosto;
• III.ª Edição da Semana Mundial do Investidor, em 

Luanda, sob a égide da IOSCO, com o objectivo de 
promover a cultura de poupança; 

• I.ª Campanha de Crowdfunding, entre Agosto e 
Novembro, no âmbito da promoção de mercado, 
promovida através da plataforma online Deyamais, 
sob responsabilidade da ASD-CMC; 

• Participação no IV.º Fórum de Inclusão Financeira 
da SADC;  

• Lançado o Programa “Angola Ponto Por Ponto”

 

1. Negócios Bodiva              874,12 mil milhões Kz

2. Negócios realizados                           4326

3. OIC registados                               25

4. Número de contas CEVAMA abertas                          4607    

5. Agentes de Intermediação registados na CMC              24

OS NÚMEROS

FONTE: RELATÓRIO E CONTAS 2019 CMC E BODIVA

14,25% 12,33% 5,05%
BFA
BAI
BMA
SBA
BE
OUTROS

32,37%

19,98%
16,03%

% DO MONTANTE NEGOCIADO

2019
Os marcos
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1. Negócios Bodiva              627,15 mil milhões Kz

2. Negócios realizados                            2693

3. OIC registados                                22

4. Número de contas CEVAMA abertas                           1226   

5. Agentes de Intermediação registados na CMC               25

OS NÚMEROS

FONTE: RELATÓRIO I SEMESTRE 2020 CMC

4,24%
3,30%

7,55%

13,42%
BAI
BFA
SBA
BMA
BNA
BPC
BIC
Outros

25,04%

23,74%
10,80%

11,91%

% DO MONTANTE NEGOCIADO

• Lançamento do Guia de Investimento do Mercado 
de Valores Mobiliários Angolano para Investido-
res Não Residentes Cambiais 

• Webinar da CMC sobre o Guia de Investimento do 
Mercado de Valores Mobiliários Angolano para 
Investidores Não Residentes Cambiais

2020
Os marcos
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O MERCADO DE CAPITAIS ANGOLANO AINDA É RECENTE, MAS A SUA  
HISTÓRIA CONTA JÁ COM MUITOS MARCOS, ETAPAS ULTRAPASSADAS,  
MOMENTOS DETERMINANTES E PERSONALIDADES QUE, AO LONGO DO  
TEMPO, AJUDARAM A QUE O CAMINHO FOSSE FEITO. 

A PENSAR NA NECESSIDADE DE PRESERVAR ESTE PATRIMÓNIO E, SOBRE-
TUDO, DE TORNÁ-LO ACESSÍVEL AO PÚBLICO EM GERAL, O CENTRO DE  
DOCUMENTAÇÃO DA CMC ESTÁ A LANÇAR UM CENTRO DE MEMÓRIA, QUE VAI 
FAZER A HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO E DO MERCADO. CARLA MOCO FERREIRA, 
COORDENADORA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E DIRECTORA DE GABINETE 
DA PCA DA CMC ANTECIPA EM ENTREVISTA OS CONTORNOS DO PROJECTO.

Memórias 
da CMC e do 
mercado 
para guardar 
e revisitar
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Como surgiu a ideia de criar este projecto?
O Centro de Memória da Comissão do 
Mercado de Capitais (CMCMC) é um pro-
jecto do Centro de Documentação da CMC 
e foi criado com o objectivo de agregar 
maior valor à cultura da instituição, no 
âmbito da promoção e divulgação da his-
tória do mercado de valores mobiliários 
em Angola. Achámos que não bastava 
contar a nossa história de forma oral, pois, 
desde a criação do Núcleo do Mercado de 
Capitais, foram elaborados e conservados 
vários documentos como memorandos, 
relatórios, fotografias, vídeos e outros re-
gistos que nos permitem dar a conhecer 
os passos que a CMC deu para que se tor-
nasse na “Escola de Referência” que é. As-
sim, surgiu a ideia de se criar um espaço 
onde o público pudesse ter acesso a toda 

essa documentação e que possibilitasse 
perceber a trajetória da CMC, assim como 
o seu papel e contributo para o desenvol-
vimento do sistema financeiro nacional.

Sentem interesse por parte de 
stakeholders do mercado, estudantes 

e outros profissionais no conhecimen-
to da história da CMC e do mercado de 
capitais em Angola?
Sim. Durante a nossa campanha de di-
vulgação do Centro de Documentação, 
junto de instituições de ensino e outras 
afins, sentimos por parte público um 
grande interesse em visitar a CMC e 
em ter um contacto mais directo com a 
nossa história. Adicionalmente, a CMC 
realiza, no âmbito da Educação Finan-
ceira, um círculo de palestras e filmes 
sobre o sistema financeiro que culmina 
com uma visita guiada às nossas insta-
lações. Estas visitas abrem depois es-
paço para que os estudantes, de forma 
individual, visitem o CDMC.

Se fosse possível resumir o percurso 

“O Centro foi criado para 
agregar maior valor 
à cultura da CMC, no 
âmbito da promoção e 
divulgação da história 
do mercado de valores 
mobiliários em Angola”

Carla Moco Ferreira,
Coordenadora do Centro 

de Documentação e Directora  
do gabinete da PCA da CMC
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da CMC e do mercado em Angola quais 
seriam os momentos mais simbólicos 
para registo no Centro de Memória?
Foram muitos os momentos simbólicos, 
mas indico a publicação do Decreto n.º 
9/05 – Estatuto Orgânico da CMC, a no-
meação, em 2012, do primeiro Conselho 
de Administração da CMC, presidido por 
Archer Mangueira, a definição do Plano 
Estratégico 2012 – 2017 que foi também 
um dos grandes marcos, por ter sido o 
primeiro plano que lançou as principais 
bases de actuação da CMC, os lançamen-
tos do mercado de dívida pública em 

2014 e da dívida corporativa em 2015; a 
aprovação e  publicação das Leis n.º 12/05 
– Lei dos Valores Mobiliários e da Lei  n.º 
22/15, de 31 de Agosto de 2015, o Código 
de Valores Mobiliários, que completa já 
cinco anos, e adesão da CMC como mem-
bro ordinário da IOSCO, em Maio de 
2017. Há no Centro de Documentação da 
CMC informação sobre cada uma destas 
importantes etapas que podem ser con-
sultadas por todos os interessados.

E as figuras mais activas e determinantes 
com registo no Centro de Memória?
Todos os ex-PCAs tiveram um 
papel preponderante no que 
tange ao surgimento e de-

senvolvimento da Comissão do Merca-
do de Capitais, como uma instituição 
cada vez mais conhecida e respeitada. 
Estamos a finalizar um vídeo com 
depoimentos de todos os antigos 
dirigentes da CMC, para registar 
a sua passagem por esta casa. 
Destacamos Archer Manguei-
ra e Vera Daves de Sousa que, 
depois das suas passagens 
pela CMC, ocuparam o cargo 
de ministros das Finanças. Nos 
seus depoimentos falam sobre 
os momentos mais marcantes da 
sua passagem pela CMC.

Quais os próximos passos no âmbito da 
divulgação das memórias da CMC? E 
para quando uma?
Estamos a trabalhar no projecto da uma 
exposição permanente sobre a história da 
instituição e a sua acção sobre o mercado 
de capitais. Entre finais de 2020 e princí-
pios de 2021, contamos finalizar o projec-
to. É importante realçar que o Centro de 
Documentação da CMC contém neste 
momento um acervo de 1.205 obras e 
tem um registo médio de oito visitas 
diárias. O site institucional da CMC 
é uma das plataformas que utili-
zaremos para a divulgação do 
Centro de Memória.  

“Sentimos por parte 
do público um grande 
interesse em visitar 
a CMC e em ter um 
contacto mais directo 
com a nossa história”

ESPECIAL CMC • 5 ANOS DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS |
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2017
FÓRUM DO MERCADO DE CAPITAIS: DESDE 2017, 
A CMC, EM PARCERIA COM A MEDIA RUMO,  
ORGANIZA O DEBATE DOS MERCADOS DO ANO 
EM ANGOLA. REVEJA AQUI EM FOTOGALERIA 

Vera Daves de Sousa era então secretá-
ria de Estado

Vice-presidente da CMVM, Filomena Oliveira Mário Gavião, então PCA da CMC

Três anos a debater o mercado
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2017 2018
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2019



2019



82 Agosto - Setembro • 2020   |   R

As leis do mercado desde o início

• Lei n.º 9/20, de 16 de Abril – Altera o n.º 1 do 
artigo 415.º do CVM
Procede à alteração do n.º 1 do artigo 415.º do CVM, 
consagrando novos valores e maior margem de va-
riação entre os limites mínimo e máximo das multas.

• Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro - Lei de Preven-
ção e Combate ao Branqueamento de Capitais, 
do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação 
de Armas de Destruição em Massa
Estabelece medidas de natureza preventiva e re-
pressiva de combate ao branqueamento de vanta-
gens de proveniência ilícita, ao financiamento do 
terrorismo e à proliferação de armas de destruição 
em massa. O branqueamento de capitais, finan-
ciamento do terrorismo e proliferação de armas de 
destruição em massa são proibidos, prevenidos e 
punidos, nos termos da presente lei e legislação apli-
cável. - Revoga a Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro.

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 1/20, 
de 6 de Janeiro – Regime Jurídico dos Títulos de 
Participação
Estabelece o Regime Jurídico dos Títulos de Parti-
cipação, caracterizados como valores mobiliários 
representativos de dívida contraída por empresas 
do Sector Empresarial Público.

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/19, de 
2 de Maio – Regime Jurídico do Papel Comercial
Estabelece o regime jurídico aplicável aos valores 
mobiliários de natureza monetária, designados 
por "papel comercial".

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/19, de 
2 de Maio – Regime Jurídico dos Fundos de Ga-
rantia das Sociedades Gestoras de Mercados Re-
gulamentados, de Câmara de Compensação, de 
Contraparte Central e de Sistemas Centralizados 
de Valores Mobiliários
Estabelece os princípios e regras relativas à cons-
tituição e à gestão dos Fundos de Garantia das 
Sociedades Gestoras de Mercados Regulamenta-
dos, de Câmara de Compensação, de Contraparte 
Central e de Sistemas Centralizados de Valores 
Mobiliários. – Revoga os artigos 40.º e 41.º do 
Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/13, de 10 de 
Outubro, sobre o Regime Jurídico das Sociedades 

Gestoras de Mercados Regulamentados de Servi-
ços Financeiros sobre Valores Mobiliários.

• Decreto Presidencial n.º 139/18, de 4 de Ju-
nho – Regime Jurídico das Taxas no Mercado de 
Valores Mobiliários
Estabelece o regime aplicável às relações jurídico-
-tributárias geradoras da obrigação de pagamento 
de taxas a favor da Comissão do Mercado de Ca-
pitais (CMC), como contrapartida da prestação de 
determinados serviços. – Revoga o Decreto Execu-
tivo n.º 209/08, de 26 de Setembro, sobre as Taxas 
Cobradas pelos Serviços Prestados pela CMC.

• Decreto Executivo n.º 273/17, de 3 de Maio – 
Regula o Registo de Valores Mobiliários no Emitente
Regula o modelo do registo da emissão de valores 
mobiliários junto do emitente, nos termos previstos 
no artigo 47.º do Código dos Valores Mobiliários.

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 2/17, de 
9 de Agosto – Regime Jurídico das Sociedades 
Gestoras de Patrimónios
Estabelece o Regime Jurídico das Sociedades 
Gestoras de Patrimónios, designadas abreviada-
mente por «SGP», que são instituições financei-
ras não bancárias ligadas ao mercado de capitais e 
ao investimento que têm por objecto o exercício 
da actividade de gestão de bens pertencentes a 
terceiros, podendo ainda prestar serviços de con-
sultoria para investimento.

• Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto - Aprova o Códi-
go de Valores Mobiliários (CodVM)
Regula os valores mobiliários, os emitentes, as 
ofertas públicas de valores mobiliários, os merca-
dos regulamentados e respectivas infra-estruturas, 
os prospectos, os serviços e actividades de investi-
mento em valores mobiliários e instrumentos deri-
vados, bem como o regime de supervisão e regula-
ção, em que se destaca o papel preponderante do 
Organismo de Supervisão do Mercado de Valores 
Mobiliários – Comissão do Mercado de Capitais – e 
o regime sancionatório sob sua alçada.

• Lei n.º 12/15, de 17 de Junho - Lei de Bases das 
Instituições Financeiras (LBIF)
Regula o processo de estabelecimento, o exercí-

cio da actividade, a supervisão e o saneamento 
das instituições financeiras, bancárias e não ban-
cárias, prevendo para o efeito um modelo tripar-
tido de supervisão financeira, a ser exercida pelo 
Banco Nacional de Angola (BNA), Comissão do 
Mercado de Capitais (CMC) e Agência Angolana 
de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 4/15, de 
16 de Setembro - Regime Jurídico dos Orga-
nismos de Investimento Colectivo de Capital 
de Risco
Regula o investimento em capital de risco, de-
signadamente a aquisição, por período de  
tempo limitado, de instrumentos de capital pró-
prio e alheio em sociedades em desenvolvimento, 
visando dinamizar o leque dos meios de finan-
ciamento disponíveis às empresas, em particular 
a start-ups e a outras empresas em processos de 
reestruturação e modernização.

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 6-A/15, 
de 16 de Novembro – Regime Jurídico dos Or-
ganismos de Investimento Colectivo de Titulari-
zação de Activos
Regula a cessão de direitos para efeitos de titulari-
zação, bem como a constituição e o funcionamen-
to dos Organismos de Investimento Colectivo de 
Titularização de Activos, constituídos sob a forma 
de Fundos de Investimento de Titularização e So-
ciedades de Investimento de Titularização.

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 1/14, de 
13 de Outubro - Regime Fiscal dos Organis-
mos de Investimento Colectivo
Visa regular o regime fiscal apicável aos Organis-
mos de Investimento Colectivo sob a forma de 
fundos ou sociedades de investimento, que se 
constituam e operem de acordo com o seu regime 
específico, bem como o dos seus participantes.

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 7/13, de 
11 de Outubro - Regime Jurídico dos Organis-
mos de Investimento Colectivo
Dispõe sobre as normas gerais que regem os or-
ganismos de investimento colectivo (“OIC”), 
cuidando das regras que definem o processo de 
autorização e o funcionamento dos OICs, bem 

O Código de Valores Mobiliários é a peça legislativa central para os diferentes stakeholders do mercado 
de capitais, mas há ainda dezenas de regulamento e instruções que balizam a sua forma de actuação. 
Aqui ficam as leis e os regulamentos-chave. Diplomas legais que regem o sistema financeiro angolano, 
em geral, e a actividade da CMC e do MVM e Instrumentos Derivados, em particular.
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como aquelas relativas à sua gestão, depósito, co-
mercialização e supervisão.

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/13, de 10 
de Outubro - Regime Jurídico das Sociedades 
Gestoras de Mercados Regulamentados e de 
Serviços Financeiros sobre Valores Mobiliários
Estabelece o regime jurídico das SGMR, dispondo 
sobre a sua constituição, registo e controlo pruden-
cial, realçando para o efeito o papel do Ministério das 
Finanças e da Comissão do Mercado de Capitais no 
processo de autorização e registo destas instituições 
que terão a tarefa de gerir estes mecanismos organiza-
dos de negociação de valores mobiliários, admitindo a 
emissão e a negociação dos títulos e outros instrumen-
tos financeiros a comercializar em mercado de capitais.

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/13, de 9 
de Outubro - Regime Jurídico das Sociedades Cor-
retoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários
Regula a actividade das sociedades correctoras e as 
sociedades distribuidoras de valores mobiliários que 
se regem pelas normas dele constantes e pelas dispo-
sições aplicáveis da Lei n.º 12/05, de 23 de Setembro 
— dos Valores Mobiliários e da Lei n.º 13/05, de 30 de 
Setembro, das Instituições Financeiras.

Regulamentos emitidos pela CMC que obrigam 
os participantes dos Mercados de Mercados de 
Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados.

• Regulamento n.º 4/19, de 5 de Fevereiro | Co-
missão do Mercado de Capitais | Sociedades 
Gestoras de Patrimónios
Estabelece as regras a que as Sociedades Gestoras de 
Patrimónios (SGP) se encontram sujeitas para efeitos 
de autorização para constituição e de registo para iní-
cio de actividade junto da Comissão do Mercado de 
Capitais (CMC).

• Regulamento n.º 3/19, de 5 de Fevereiro | Comis-
são do Mercado de Capitais | Organismos de In-
vestimento Colectivo de Titularização de Activos
Regulamenta as matérias previstas no Decreto 
Legislativo Presidencial n.º 6-A/15, de 16 de No-
vembro, sobre o Regime Jurídico dos Organis-
mos de Investimento Colectivo de Titularização 
de Activos, quanto ao processo de autorização 
para constituição e registo para início de activi-
dade, ao exercício da actividade, aos deveres de 
prestação de informação, à natureza, avaliação 
e limites dos activos que integram o património 
dessas entidades e ao conteúdo mínimo do rela-
tório de notação de risco.

• Regulamento n.º 2/19, de 5 de Fevereiro | Co-
missão do Mercado de Capitais | Organismos de 
Investimento Colectivo de Capital de Risco
Regulamenta as matérias previstas no Decreto Legis-
lativo Presidencial n.º 4/15, de 16 de Setembro, sobre 
o Regime Jurídico dos Organismos de Investimento 
Colectivo de Capital de Risco, quanto ao processo de 
autorização para constituição e registo para início de 
actividade, ao exercício da actividade, à avaliação dos 
activos que integram o património dessas entidades e 
aos deveres de prestação de informação.

• Regulamento n.º 1/19, de 5 de Fevereiro | Co-
missão do Mercado de Capitais | Sociedades 
Gestoras de Mercados Regulamentados
Estabelece as condições de funcionamento das So-
ciedades Gestoras de Mercados Regulamentados 
(SGMR), de câmaras de compensação, de sistemas 
centralizados e de liquidação de valores mobiliários. 
– Revoga o Regulamento n.º 3/14, de 30 de Outubro.

• Regulamento n.º 2/17, de 7 de Dezembro | Co-
missão do Mercado de Capitais | Mercados Re-
gulamentados
Disciplina os mercados regulamentados, a estrutura 
de acesso aos referidos mercados, define os valores 
mobiliários passíveis de serem admitidos à negocia-
ção e regula o processo de registo. – Revoga o Regula-
mento n.º 2/14, de 30 de Outubro.

• Regulamento n.º 1/17, de 7 de Dezembro | Co-
missão do Mercado de Capitais | Registo dos 
Responsáveis com Função de Gestão Relevante
Estabelece os requisitos e procedimentos relativos ao 
registo dos responsáveis com função de gestão rele-
vante nas instituições financeiras não bancárias liga-
das ao mercado de capitais e ao investimento, bem 
como dos directores e gerentes das sucursais ou dos 
escritórios de representação.

• Regulamento n.º 10/16, de 6 de Julho | Comis-
são do Mercado de Capitais | Aprova o Plano de 
Contas das Instituições Financeiras Não Bancá-
rias (IFNB)
Aprova o Plano de Contas a que obedece a conta-
bilidade das Instituições Financeiras Não Bancárias 
(IFNB) sujeitas à supervisão da Comissão do Merca-
do de Capitais (CMC).

• Regulamento n.º 9/16, de 6 de Julho | Comis-
são do Mercado de Capitais | Aprova o Plano de 
Contas dos Organismos de Investimento Co-
lectivo (OIC) e das Sociedades Gestoras de OIC
Aprova o Plano de Contas a que obedece a con-
tabilidade dos Organismos de Investimento Co-
lectivo (OIC) e das Sociedades Gestoras de OIC 
sujeitos à supervisão da Comissão do Mercado de 
Capitais (CMC).

• Regulamento n.º 8/16, de 6 de Julho | Comis-
são do Mercado de Capitais | Notação de Risco 
e Serviços Complementares
Estabelece as regras sobre o registo, a organização, 
os deveres e os serviços obrigatórios e complemen-
tares reservados às Sociedades de Notação de Risco

• Regulamento n.º 7/16, de 30 de Junho de 2016 | 
Comissão do Mercado de Capitais | Infraestru-
turas de Mercado
Estabelece o Regime aplicável às Infraestruturas de 
Mercado, englobando os Sistemas Centralizados de 
Valores Mobiliários, os Sistemas de Registo junto de 
um único agente de intermediação, os Sistemas de 
Liquidação e as Contrapartes Centrais.

• Regulamento n.º 6/16, de 7 de Junho | Comis-
são do Mercado de Capitais | Emitentes
Regula os deveres e o conteúdo da informação, bem 
como a organização das sociedades abertas e de-

mais emitentes de valores mobiliários, admitidos à 
negociação em mercado regulamentado.

• Regulamento n.º 5/16, de 6 de Junho | Comis-
são do Mercado de Capitais | Ofertas de Valo-
res Mobiliários
Tem por objecto a regulação das ofertas de valores 
mobiliários, designadamente as ofertas públicas e as 
ofertas particulares.

• Regulamento n.º 4/16, de 2 de Junho | Co-
missão do Mercado de Capitais | Prevenção 
do Branqueamento de Capitais e do Financia-
mento ao Terrorismo
Estabelece as condições para a prevenção do 
branqueamento de capitais e do financiamento 
ao terrorismo

• Regulamento n.º 3/16, de 2 de Junho | Comis-
são do Mercado de Capitais | Prospectos
Estabelece as regras aplicáveis ao prospecto de ofer-
ta pública de valores mobiliários e de admissão à ne-
gociação em mercado regulamentado, bem como a 
estrutura a que os mesmos obedecem.

• Regulamento n.º 2/16, de 5 de Janeiro | Comis-
são do Mercado de Capitais | Capital Social Míni-
mo das Instituições Financeiras Não Bancárias
Estabelece o limite mínimo do capital social das Ins-
tituições Financeiras Não Bancárias ligadas ao mer-
cado de capitais e ao investimento.

• Regulamento n.º 1/16, de 5 de Janeiro | Comis-
são do Mercado de Capitais | Consultoria para 
Investimento e Análise Financeira
Estabelece as regras aplicáveis ao registo, as normas de 
conduta e as formas de exercício das actividades de 
consultoria para investimento e de análise financeira.

• Regulamento n.º 3/15, de 15 de Maio | Comis-
são do Mercado de Capitais | Repositórios de 
Transacções
Estabelece as regras relativas ao processo de registo 
e supervisão de Repositórios de Transacções e aos 
deveres de informação a prestar no âmbito de ope-
rações sobre instrumentos derivados.

• Regulamento n.º 2/15, de 15 de Maio | Co-
missão do Mercado de Capitais | Auditores 
Externos
Estabelece os requisitos de registo e as regras a 
observar pelas empresas de auditoria legalizadas e 
estabelecidas em Angola, que pretendam exercer 
a sua actividade no Mercado de Valores Mobiliá-
rios, doravante designadas por Auditores Externos, 
bem como a obrigação de auditoria de informação 
financeira.

• Regulamento n.º 1/15, de 15 de Maio | Comis-
são do Mercado de Capitais | Agentes de Inter-
mediação e Serviços de Investimentos
Estabelece as regras referentes ao processo de 
autorização para constituição e de registo dos 
agentes de intermediação, os deveres jurídicos 
aplicáveis à sua actividade, a organização destes 
e a respectiva supervisão e o exercício da activi-
dade por correspondentes. 
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