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NOTA DE IMPRENSA 

_______________________________________________________________________________ 

 

CMC REALIZA WEBINAR SOBRE TRANSACÇÕES EM MERCADO REGULAMENTADO 

Vs MERCADO NÃO REGULAMENTADO 

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) informa que, no âmbito do ciclo de eventos 

que tem estado a promover, na qualidade de Organismo de Supervisão dos Mercados de 

Valores Mobiliários (MVM), realiza hoje dia 24 de Fevereiro, pelas 15 horas, o webinar 

com o tema “Transacções em Mercado Regulamentado Vs Mercado Não Regulamentado”. 

 

Através de um diálogo aberto dirigido ao público em geral, o evento abordará temas 

ligados às vantagens/desvantagens de se efectuar transacções no Mercado 

Regulamentado e no Mercado Não Regulamentado, os riscos inerentes a este processo, 

o papel da Supervisão, da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) e da Unidade 

de Gestão da Dívida Pública (UGD). 

 

A actividade tem, igualmente, o objectivo de consciencializar o público angolano sobre 

conceitos e partilha de informações relacionadas com a vigilância e investigação do 

mercado angolano, mostrando como é feita a sua supervisão, apresentar eventuais 

comportamentos que possam ser classificados como abuso de mercado ou violação das 

obrigações profissionais dos participantes do mercado, bem como partilhar as 

irregularidades cometidas. 

 

Outrossim, a CMC informa ainda que participam do webinar a Administradora Executiva 

da CMC do Pelouro de Supervisão, Edna Mascarenhas, o Administrador Executivo do 

Pelouro de Regulação e Serviços Jurídicos da CMC, Felinto Soares, o Director Nacional da 

UGD, Walter Pacheco e o Administrador Executivo da BODIVA, Odair Costa.  
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O evento terá como moderadora a Administradora Executiva da CMC para o Pelouro da 

Promoção, Edna Kambinda, sendo que pode ser acompanhado na página oficial do 

youtube da CMC. 

 

Dada a importância de que se reveste o acto, convidamos o vosso órgão a efectuar a 

cobertura jornalística do mesmo. 

 

Para mais informações consulte o website da CMC. www.cmc.gv.ao.   

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA COMISSÃO DO MERCADO DE 

CAPITAIS, EM LUANDA, 24 DE FEVEREIRO DE 2021. 
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