
 

 

 

 

 

 

 

Intervenção do Governador, Dr. Óscar Santos, na tomada de posse da Auditora 

Geral do Mercado de Valores Mobiliários, BCV, 18 de março de 2022 
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Muito bom dia! 

Senhor Ministro das Finanças, Excelência,  

Senhores Membros do Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde,  

Senhora Auditora Geral do Mercado de Valores Mobiliários,  

Senhor Auditor Geral cessante da AGMVM e membros da equipa da AGMVM,  

Senhores Diretores, Assessores e Coordenadores do Banco de Cabo Verde,  

Senhores Representantes das Instituições Financeiras,  

 

Em nome do Conselho da Administração do Banco de Cabo Verde, gostaria de felicitar 

a Sra. Auditora Geral do Mercado de Valores Mobiliários (AGMVM) pela nova 

função. A Dra. Ana Semedo, economista, quadro sénior do BCV, será a segunda 

mulher a estar à frente dos desafios da AGMVM.  

Como sabem, a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários apesar de 

funcionar na dependência do Governador do Banco de Cabo Verde, goza de autonomia 

funcional e administrativa e é, segundo a lei, a autoridade responsável pela supervisão 

e regulação dos mercados de valores mobiliários. Tem, ainda, como atribuições, 

promover o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, de instrumentos 

financeiros e de atividades de intermediação financeira e demais funções que lhe sejam 

atribuídas por lei. 

O mercado de capitais desempenha uma relevante função de financiamento efetivo da 

atividade económica em geral, propiciando aos investidores uma alternativa eficaz 

para a diversificação da aplicação das suas poupanças e incentivando a retenção das 

mesmas na economia nacional.  

A AGMVM tem vindo a contribuir ativamente para esses objetivos, designadamente, 

promovendo a modernização do quadro regulatório, o que deverá continuar a merecer 

toda atenção da nova Auditora e respetiva equipa, sobretudo num ambiente de 

crescente digitalização dos mercados, tendo conta a inovação financeira.  
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A supervisão e a regulação exercidas pela AGMVM consistem, sobretudo, no 

acompanhamento permanente da atuação das pessoas ou entidades que intervêm no 

mercado de capitais, com o objetivo de detetar atos ilícitos, nomeadamente na 

negociação em bolsa; a fiscalização do cumprimento da lei e dos regulamentos; o 

controlo da atividade da Bolsa de Valores e de todos os intervenientes no mercado de 

valores mobiliários, bem como a verificação do cumprimento das obrigações de 

informação ao público que impendem sobre as entidades emitentes de valores 

admitidos à negociação na Bolsa de Valores.  

 

Em 2021, a AGMVM deu início aos trabalhos de revisão do Código do Mercado de 

Valores Mobiliários. No âmbito da cooperação e promoção do mercado de capitais 

contou com o apoio da assistência técnica da congénere portuguesa (Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, CMVM), no que respeita à partilha de experiências, 

relacionada com os procedimentos de atuação no âmbito da fiscalização/inspeção 

presencial às entidades supervisionadas e investigação de crimes contra o mercado.  

 

No Plano Regulatório foram publicados Regulamentos para a Emissão de Títulos 

Verdes e Títulos Sociais e no Plano da Supervisão registou-se o envio de Cartas 

Circulares sobre o Dever de Categorização dos Investidores e de Verificação da 

Adequação dos Produtos ao Perfil do Cliente junto dos Intermediários Financeiros, 

isso em observância ao princípio da proteção dos investidores, bem como a realização 

de um questionário de autoavaliação submetido às entidades sujeitas à sua supervisão, 

em matéria da prevenção e combate à Lavagem de Capitais, ao Terrorismo e seu 

Financiamento (LC/FT) no mercado de valores mobiliários. 

 

Atualmente, a AGMVM enfrenta alguns desafios, designadamente, o estabelecimento 

de um Master Plan com orientações e medidas de políticas para o mercado de capitais 

em Cabo Verde e o estabelecimento de um Plano Estratégico para o horizonte (2022 - 

2025) alinhado com o Master Plan.  

 

O Mater Plan 2022 -2025 e outras ações a definir irão, certamente, contribuir para uma 

maior consolidação da AGMVM e do mercado de valores mobiliários em Cabo Verde.  
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Estou certo que as duas instituições, AGMVM e BCV, continuarão a cooperar no 

sentido de promover o desenvolvimento do sistema financeiro nacional.  

 

Para terminar, gostaria de expressar, em nome do Conselho de Administração do 

Banco de Cabo Verde o nosso reconhecimento ao Sr. Auditor Geral cessante, Dr. 

Pedro Lima Rocha, pelo contributo dado à AGMVM.  

À Sra Auditora Geral do Mercado de Valores Mobiliários, Dra Ana Cristina Semedo, 

os nossos sinceros votos de muitos sucessos e realizações na nova função.  

 

Muito obrigado! 


