
 
 

Angola: Plano estratégico da Comissão do 

Mercado de Capitais prevê segmento do Mercado 

Accionista 

ANGOP  

01/02/2017 

O lançamento do mercado accionista em Angola consta do plano estratégico da 

Comissão de Mercados de Capitais (CMC), para o período de 2017-2022, de acordo com o 

administrador, Ottoniel Santos. 

A CMC esclarece que a sua efectivação depende de factores que não estão intrinsecamente 

ligados à instituição, pois já dispõe de infra-estrutura legal criada para a emissão de acções. 

Ottoniel Santos, que apresentou as Linhas Orientadoras da Estratégia 2017-2022, no V encontro 

Anual de Quadros da CMC, referiu que este plano prevê o estabelecimento e desenvolvimento 

de acções que visam a dinamização deste segmento. 

A CMC trabalhou com a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) para implementar a 

infra-estrutura tecnológica que permite abarcar o mercado de acções ou seja “CEVAMA e 

negociação BODIVA”, de acordo com o responsável. 

“Precisamos ter empresas em condições para que possam participar do processo”, disse o 

responsável. 

No quadro deste segmento, está instituição adstrita ao Ministério das Finanças diz ter também 

criado o Plano de Preparação das Empresas para o Mercado Accionista. 

 “Este Plano à semelhança a um “Personal Trainer”, que tem como função pôr o seu cliente 

dentro de uma linha adequada mesmo de acordo com a sua estrutura. Este plano tem como base 

o pilar da governação, financeiro e da governança corporativa”, pontualizou o responsável. 

Segundo o administrador, ultrapassadas essas situações, a empresa estará em condições em 

entrar no mercado de acções. 

 



 
 
“Pensamos que com essas medidas e sendo um plano feito no mercado da Bolsa de Divida de 

Valores de Angola, com um acompanhamento da CMC, uma das acções para este segmento é 

que devemos ter neste mandato condições para perspectivar o lançamento do mercado 

accionista”, referiu. 

 Ao longo dos programas “RoadShows”, a CMC registou 74 empresas que aderiram a este 

segmento do mercado accionista, sendo que algumas delas já remeteram os seus processos de 

avaliação, no quadro do programa elaborado especificamente para as empresas. 

Neste evento, orientado pela Presidente do Conselho de Administração da CMC, Vera Daves, 

estão a ser abordados temas ligados com o mercado de dívida pública, desafios do mercado de 

acções/Obrigações, a protecção especial dos investidores não institucionais, entre outros. 


