
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
CMC abre sessão da Bolsa de Londres 

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC), entidade supervisora e reguladora do Mercado 

de Valores Mobiliários procedeu a abertura da sessão de negociação da Bolsa de Valores 

de Londres, Sexta-feira última, 28 de Julho de 2013. 

 

A delegação da CMC, liderada pelo Dr. Archer Mangueira, Presidente do Conselho de 

Administração, esteve em Londres na última semana de Junho, onde participou de uma 

conferência internacional, a “África debt. Capital Markets Summit 2013,” (Cimeira do 

Mercado de Dívida Africano, 2013), organizado pela revista African Banker. 

 

A visita visou, igualmente, recolher subsídios e experiências de implementação do mercado 

secundário de outras realidades com vista a preparação de condições para abertura de um 

mercado secundário em Angola e inteirar-se da possibilidade de formação dos técnicos da 

CMC na Academia do London Stock Exchange (LSE). 

 

Foi ainda efectuada uma visita à Entidade Reguladora da London Stock Exchange, a 

Financial Conduct Authority (FCA). 

 

Este intercâmbio acontece cerca de 4 meses depois de ter se realizado em Luanda uma 

conferência sob o lema "London and Angola Capital Markets", promovido pelo Banco 

Espírito Santo Angola (BESA), em parceria com a Embaixada Britânica em Angola e a 

London Stock Exchange (LSE). 

 

Integram a delegação da CMC Administradora Executiva da CMC, Dra. Vera Daves, o 

Assessor do PCA, Dr. Pedro Pitta Groz, o Director do Departamento de Supervisão de 
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Emitentes e Mercados da CMC, Dr. Ottoniel dos Santos e a Técnica do Departamento de 

Supervisão de Fundos de Investimentos, Drª. Sílvia Sequeira. 

 

Angola “dá Sorte” ao mercado de Londrês 

 

O principal índice da Bolsa de Londres FTSE 100 terminou a sessão no dia que antecedeu 

à abertura de Negociações por parte da Comissão do Mercado de Capitais Angolano, ou 

seja 27 de Junho, a valorizar, impulsionada pelos dados económicos positivos (consumo e 

emprego) provenientes dos EUA. 

 

No dia da Abertura por parte de Angola, 28 de Junho, o índice da Bolsa de Londres FTSE 

100 começou a sessão a valorizar, cerca de 1% devido aos dados económicos positivos 

revelados esta semana na Europa e EUA e essencialmente com a intervenção de membros 

da Reserva Federal norte-americana sobre a afirmação da manutenção da sua política 

monetária expansionista por um longo período que fez crescer o optimismo entre os 

investidores. 

 

Hoje, 1 de Julho, a bolsa de Londres FTSE 100 iniciou a sessão em alta, seguindo a 

mesma tendência em relação aos outros índices europeus, tendo valorizado até a data de 

fecho desta edição, em 1.45% em relação a última sexta-feira, o que acontece pela primeira 

vez nas últimas duas semanas, com os investidores optimistas em relação aos dados da 

produção industrial na Zona Euro que foram conhecidos ontem. 

 

De acordo com um ranking publicado no jornal o Globo, a London Stock Exchange é a 8ª 

maior Bolsa do Mundo. 

 

Antes da Visita à Londres, A delegação da CMC esteve no mês passado no Brasil para 

contactos com a sua congénere, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a operadora da 

Bolsa do Brasil, a BM&F e BOVESPA (que surge depois da fusão entre a Bovespa e a 

BM&F em Março de 2008. Facto que a tornou no quarto maior mercado bolsita do Mundo). 

 

Estas visitas visam sobretudo colher a experiência de mercados maduros para através 

destas criar e implementar o mercado secundário de dívida em Angola. 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

  


