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NOTA DE IMPRENSA 

_______________________________________________________________________________ 

 

Comissão do Mercado de Capitais analisa “Perspectivas do Mercado de Valores 

Mobiliários Angolano” em webinar 
 

No âmbito do ciclo de eventos “Diálogo com a CMC”, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), 

na qualidade de Organismo de Supervisão dos Mercados de Valores Mobiliários (MVM), realizará 

no dia 22/12/2020, pelas 16h00, o primeiro episódio da série “Diálogo com a CMC”, com o tema 

“Perspectivas do Mercado de Capitais Angolano”.  

 

O objectivo do evento passa por transmitir, através de um diálogo aberto dirigido ao público em 

geral, as acções realizadas pela CMC em 2020 e os principais desafios enfrentados, bem como as 

perspectivas para 2021, alinhadas à estratégia da CMC e aos demais programas do Governo, para 

melhoria do ambiente de negócios e do sistema financeiro angolano.    

 

O webinar, cuja moderação será de José Alexandre Vasco, Superintendente de Protecção e 

Orientação aos Investidores da nossa congénere brasileira, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

contará com a participação de ilustres quadros seniores pertencentes à CMC, nomeadamente:  

 

 Vasco Januário, Director do Gabinete de Estudos e Estratégia;  

 Wamilson Rangel, Director do Gabinete de Desenvolvimento do Mercado;  

 Runa Cruz, Directora do Departamento de Supervisão de Intermediação Financeira e 

Infraestruturas do Mercado; 

 Divaldo Silva, Director do Departamento de Supervisão de Organismos de Investimento 

Colectivo; 

 Ludmila Dange, Directora do Gabinete de Vigilância e Investigação do Mercado e 

Emitentes;  

 Herlânder Diogo, Director do Departamento de Política Regulatória e Normas; e 

 Edgar Quessongo, Director do Gabinete Jurídico e de Contencioso. 

 

No webinar serão abordados, de forma aberta e interactiva, variados temas ligados ao MVM, 

como os licenciamentos, requisitos e follow-ups das entidades registadas na CMC. 
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De igual forma, será feita uma abordagem sobre o comportamento do mercado referente ao 

desafiante ano de 2020, marcado pela propagação a nível mundial do novo Coronavírus e as 

principais perspectivas para 2021 no que diz respeito ao desenvolvimento deste segmento do 

mercado.  

 

Neste evento, far-se-á também uma análise sobre as negociações com operadores não 

autorizados, dos riscos decorrentes da operacionalização do MVM, bem como dos caminhos que 

devem ser percorridos para mitigar os incumprimentos reiterados, observando o dever 

pedagógico de informar e de esclarecer o mercado sobre as boas práticas a seguir para garantir 

o alinhamento ao que está definido na legislação. 

 

No que concerne a matérias de fórum jurídico, serão apresentadas, em linhas gerais, informações 

relativas aos processos instaurados por crimes contra o mercado e as transgressões registadas, 

bem como os desafios ligados à actividade de gestão do risco legal. 

 

O referido evento terá uma duração de cerca de 2 horas e 30 minutos e poderá ser acompanhado 

através deste link ou visitando o website da CMC (www.cmc.gv.ao).   
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