
 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
Memorando para a supervisão das operações transfronteiriças e prevenção de 

práticas fraudulentas nas operações transfronteiriças 
 

CMC assina protocolo com a congénere da Namíbia 
 
A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) assina esta quinta-feira, dia 3 de Outubro, um 
protocolo de cooperação com a sua congénere namibiana, a Autoridade de Supervisão de 
Instituições Financeiras da Namíbia (NAMFISA), tendo em vista o intercâmbio de informação 
na administração e aplicação das leis, regulamentos e normas relativas à indústria de 
serviços financeiros nos dois países. 
Este memorando de entendimento será assinado em Swakopmund, segunda cidade mais 
populosa da Namíbia, no âmbito da 29.ª reunião do CISNA – Comité de Autoridades de 
Seguros, Fundo de Pensões e Instituições Financeiras Não Bancárias da SADC 
(Comunidade para o Desenvolvimento dos Países da África Austral). 
 
O protocolo entre a CMC e a NAMFISA servirá para promover a integridade, eficiência e 
solidez das instituições financeiras de ambos os países, tornando mais eficaz a regulação e 
a supervisão das operações transfronteiriças e prevenindo práticas fraudulentas no âmbito 
dos mercados de valores mobiliários. 
A CMC foi criada em 2005 à luz do Decreto 9/05 de 18 de Março, com atribuições de 
regulação, supervisão e promoção do mercado de capitais de Angola. O mandato da  CMC 
é proteger os investidores e manter a solidez, integridade e eficiência dos mercados 
financeiros. 
Propósitos semelhantes são prosseguidos pela sua congénere da Namíbia, NAMFISA. Por 
seu lado, o CISNA tem como missão a harmonização do ambiente legal e funcional do 
mercado financeiro não bancário na região da SADC, sendo que a seu tempo a CMC deverá 
adaptar legislação adequada aos requisitos da região. 
O comité CISNA da SADC já produziu diversas normas regulamentares com vista a essa 
harmonização, nomeadamente sobre requisitos mínimos para licenciamento de gestores de 
instituições financeiras, requisitos mínimos para os modelos de investimento colectivo; 
requisitos mínimos de apresentação de prospectos e requisitos mínimos para licenciamento 
de centrais de depósitos de valores mobiliários. 
Durante a sua participação nesta 29.ª reunião do CISNA, a delegação da CMC apresentará 
um relatório sobre os desenvolvimentos do mercado de capitais em Angola, de que se 
destaca a Comissão Instaladora da Sociedade Gestora dos Mercados Regulamentados 
(futura BODIVA – Bolsa de Dívida e Valores de Angola) e a aprovação pela Assembleia 
Nacional, no dia 18 de Julho de 2013, do primeiro pacote de pedidos de autorização 
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legislativa, para que o Presidente da República, enquanto titular do poder Executivo, possa 
legislar sobre as matérias ligadas ao sector financeiro. 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 
MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 02 DE OUTUBRO DE 2013. 


