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NOTA DE IMPRENSA 
 

Surgimento do Mercado de Capitais irá beneficiar todo o sistema 
financeiro angolano 

 
O Presidente da Comisão do Mercado de Capitais (CMC), Archer Mangueira, 
defendeu nesta quinta-feira, 26/06, em Luanda, que o surgimento do Mercado de 
Capitais irá beneficiar todo o sistema financeiro angolano. 
 
O PCA da CMC proferiu estas declarações durante a IV edição do Fórum Banca 
organizado pelo Jornal Expansão sobre o tema “A Banca e o Mercado de Capitais”, 
realizado no hotel Epic Sana. 
 
O responsável frisou o facto de que o Mercado de Capitais coloca ao alcance dos 
bancos comerciais (e de outras instituições financeiras) soluções eficazes e 
confiáveis para que eles possam: 
 

1. Gerir os riscos financeiros a que as actividades que empreendem 
inevitavelmente os expõem; 
 

2. Manter Capitais Próprios adequados ao perfil do risco a que os seus 
Balanços se encontrem expostos ou possam vir a expor-se; 

 
3. Gerir a sua liquidez – aliviando a pressão sobre as Facilidades de Liquidez 

disponibilizadas pelo Banco Central. 
 

Na sua intervenção, o PCA da CMC demonstrou a indispensabilidade do Mercado 

de Capitais numa economia que se pretende forte e sustentável, e afirmou que a 

sua integração no sistema financeiro, bem como os propósitos das iniciativas da 

CMC, desde a sua institucionalização até ao presente, dependem também das 

responsabilidades de gestão dos mercados regulamentados pela BODIVA e das 
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iniciativas de alguns dos principais elementos do sistema financeiro: Bancos, 

Seguradoras, Sociedades Corretoras e Sociedades Distribuidoras.  

 
O Dr. Archer Mangueira aproveitou ainda a ocasião para apresentar o ponto de 

situação relativo à criação das condições legais e infraestruturais para a 

operacionalização do Mercado de Capitais em Angola. 

Do ponto de vista da regulação, desde 2012 já foram aprovados quatro diplomas 
legais, nomeadamente: 
 

1. O Regime Jurídico do Mercado Regulamentado da Dívida Pública Titulada; 
 

2. Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados e 
de Serviços Financeiros sobre Valores Mobiliários; 

  
3. Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores 

Mobiliários; 
 

4. Regime Jurídico dos Organismos de Investimentos Colectivos 
 
Por aprovar estão ainda as alterações à Lei dos Valores Mobiliários, a nova versão 
da Lei das Instituições Financeiras e o Código dos Valores Mobiliários. 
 
Em Março deste ano foi nomeado o Conselho de Administração da Bolsa de Dívida 

e Valores de Angola (BODIVA) que dará seguimento ao trabalho iniciado pela 

Comissão Instaladora da Bolsa em Angola, e está neste momento a trabalhar para 

adquirir a plataforma tecnológica em que serão negociados os títulos, obrigações, 

acções, comodities e derivados.  

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é o órgão regulador e supervisor do 

Mercado de Capitais em Angola e de acordo com o seu estatuto tem ainda entre as 

suas atribuições a dinamização e promoção do Mercado de capitais em Angola. 
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