
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
Ministra das Finanças de Cabo Verde visita CMC em busca de cooperação com a 

Bolsa de Valores e Dívida de Angola. 
 
Cristina Duarte, Ministra das Finanças de Cabo Verde, visitou nesta terça-feira, 18/02, as 
instalações da Comissão do Mercado de Capitais, a fim de constatar a estratégia de 
actuação do órgão regulador do Mercado de Capitais em Angola tendo em vista a 
implementação do mercado de capitais no país. 
 
A Ministra aproveitou a ocasião para aferir o eventual interesse da futura Bolsa de Dívida e 
Valores de Angola (BODIVA), a ser instituída este ano, em firmar parceria com a Bolsa de 
Cabo Verde (BCV), à semelhança do que já acontece com os dois reguladores de mercado, 
a CMC por Angola e a AGMVM por Cabo Verde. 
 
“A Bolsa de Cabo Verde já está a funcionar (desde 2005) e foi aprovada recentemente a 
nova versão do Código de Valores Mobiliários em face da sua conformação aos Standards 
Internacionais”, realçou a Ministra. 
 
A Dra. Cristina Duarte informou ao Conselho de Administração da CMC que no final do mês 
de Fevereiro de 2014 a Assembleia Nacional de Cabo Verde vai aprovar dois diplomas 
legais que vão enriquecer o pacote legislativo que rege o mercado de capitais naquele país. 
 
O Administrador Executivo da CMC, Dr. Patrício Vilar, que recebeu a ministra em 
representação do PCA, Dr. Archer Mangueira, realçou o facto de Cabo Verde ter sido o 
primeiro país que o actual Conselho de Administração da CMC visitou, logo após a sua 
tomada de posse em 2012, no intuito de colher experiências. 
 
“Muito do que se está a aplicar em Angola em matéria de infraestruturas de mercado tem 
origem na Bolsa de Cabo Verde”, salientou o Administrador da CMC, reafirmando que tudo 
está a ser feito para que a Bolsa de Dívida e Valores de Angola arranque dentro do 
calendário previsto na estratégia da CMC aprovada pelo Executivo angolano. 
 
 
 
 
 
 
 



Para mais informações, por favor contactar: Departamento de comunicação e Apoio ao Investidor +244 222 70 46 00; 
comunicacao.institucional@cmc.gv.ao 

 

 
CMC e AGMVM celebram 2 anos de Cooperação 

 
A visita da Ministra de Cabo Verde à Angola acontece numa altura em que as entidades 
reguladoras do Mercado de Capitais em Angola e Cabo Verde, CMC e AGMVM 
respectivamente, celebram dois anos de cooperação. 
 
O protocolo de cooperação entre as duas instituições foi assinado em 2012 com o objectivo 
de fomentar a troca de experiências entre ambas, nos diferentes domínios com destaque 
para a formação de quadros. 
 
Cabo Verde faz parte do grupo de cinco países cujas autoridades reguladoras do mercado 
de capitais possuem protocolos de cooperação com a Comissão do Mercado de Capitais de 
Angola. 
 
Para além da sua congênere de Cabo Verde a CMC tem protocolos de cooperação 
assinados com as suas congéneres de Portugal (CMVM), Brasil (CVM), África do Sul (FSB) 
e Namíbia (NAMFISA). 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 
MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 20 DE FEVEREIRO DE 2014. 


