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NOTA DE IMPRENSA 

_______________________________________________________________________________ 

 

Comissão do Mercado de Capitais realiza inquérito ao mercado para obtenção de 

contributos para elaboração do seu Plano Estratégico 

2022-2027 

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC), na qualidade de Organismo de Supervisão 

dos Mercados de Valores Mobiliários (MVM) irá realizar um inquérito sobre o estado 

actual do mercado e sobre os grandes desafios do MVM.  

Este inquérito tem como base dois questionários, um dirigido a entidades com 

participação relevante no MVM e o outro para o público em geral, e visa a obtenção de 

informações úteis que possam contribuir para a elaboração do Plano Estratégico da CMC 

para o quinquénio 2022 – 2027, mais robusto e ajustado ao mercado.  

O questionário dirigido ao público em geral estará disponível até ao dia 31 de Março de 

2021, no website institucional da CMC, através deste link com perguntas simples e 

genéricas, onde o público poderá apresentar o seu ponto de vista e opiniões sobre o 

estado actual do mercado e sobre os grandes desafios do MVM.  

Pretende-se, com a participação de todos, desenvolver um mercado capaz de melhor 

responder às necessidades dos seus intervenientes e melhor guiar a CMC, tanto na 

prossecução dos seus objectivos como na elaboração de um Plano Estratégico inclusivo, 

em que as diferentes visões dos intervenientes do mercado sejam consideradas.  

Esta iniciativa enquadra-se no âmbito da realização de acções que visam a promoção de 

uma política de proximidade com os operadores do mercado, factor que a CMC definiu 

como parte integrante da sua estratégia global para dinamização do MVM em Angola. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GZFNJJTo30eb6zMX4VIb462wLzBD9NVKgqFlk3-oXy5UN1U3WUlLSElMSTdGS1kyRTNIQjhTR0tWVC4u
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Participe nesta iniciativa através deste link.   

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS, EM 

LUANDA, 14 DE JANEIRO DE 2021. 

(+244) 992 518 292 | 949 546 473  

institucional@cmc.gv.ao 

www.cmc.gv.ao 
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