
 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
Voz da América divulga notícia com base em declarações deturpadas CMC 

desmente abertura da Bolsa em Outubro 

 

Em peça noticiosa difundida na tarde desta quarta-feira, dia 2 de Outubro, a Rádio Voz da 

América atribui ao Presidente da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Dr. Archer 

Mangueira, a afirmação de que a Bolsa de Valores de Luanda começará a operar ainda 

durante o mês de Outubro. 

 

Acontece que o Presidente da CMC não proferiu essa afirmação, verificando-se que o 

jornalista não apenas confundiu o papel institucional do Dr. Archer Mangueira (que identifica 

como presidente da Comissão Instaladora da Sociedade Gestora dos Mercados 

Regulamentados) mas também se equivocou na transcrição das suas palavras. 

 

Em declarações à Voz da América, o Dr. Archer Mangueira afirmou que se prevê para o final 

do terceiro trimestre deste ano a conclusão dos trabalhos preparatórios para ser 

formalmente criada a Sociedade Gestora dos Mercados Regulamentados: "Tudo indica que 

este trabalho esteja concluído no final do terceiro trimestre deste ano, que está praticamente 

na sua fase final", disse o Presidente da CMC, esclarecendo de seguida: "O trabalho que 

está a ser feito serve para criar as condições institucionais, tecnológicas e legais para que 

possamos finalmente instituir a bolsa de valores". 

 

Ora, criar as condições para que possa ser instituída a Sociedade Gestora dos Mercados 

Regulamentados é diferente de instituir e é com base neste equívoco que a Voz da América 

anuncia a abertura ainda durante este mês da Bolsa de Valores de Luanda, facto que a 

CMC lamenta e tem de desmentir publicamente. 

 

O Presidente da CMC teve, de resto, oportunidade de dizer aos microfones da Voz da 

América que o funcionamento dos mercados de valores mobiliários em Angola se fará de 

forma gradual: "Podemos começar a desenvolver todo o segmento do mercado secundário 

da dívida pública, ao mesmo tempo que é aberta uma janela de oportunidade para as 

empresas que reúnam à partida condições de serem 

cotadas em bolsa poderem ser listadas, tão logo a sociedade seja constituída." Esta 

sociedade a que se refere o Presidente da CMC, esclarece-se uma vez mais, é a Sociedade 

Gestora dos Mercados Regulamentados, cujo regime jurídico está em vias de ser 

promulgado pelo Presidente da República. 

 



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

 

O Presidente da CMC esclareceu ainda, na conversa mantida com o jornalista da Voz da 

América, que “há muito trabalho a fazer e que o mercado de bolsa acontecerá um pouco 

mais tarde, por ser preciso garantir um sistema de negociação em contínuo e um número 

suficiente de empresas listadas que assegurem alguma profundidade em termos de 

liquidez". 

 

A CMC reitera o seu compromisso com a estratégia definida e validada pelo Executivo para 

o período 2012-2017, que visa instituir os mercados de valores mobiliários em Angola, 

nomeadamente uma Bolsa de Valores, prevendo a abertura gradual até 2017 dos diversos 

segmentos, com prioridade para o mercado secundário de dívida pública titularizada. 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 
MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 02 DE OUTUBRO DE 2013. 


