
 2005 - Publicação a 23 de Setembro., da 

Lei n.º 12/05 - Lei dos Valores Mobiliários. 

 2005 - Publicação em 30 de Setembro da 

Lei n.º 13/05 - Lei das Instituições Finan-

ceiras. 

 2005 - Em 30 de Dezembro, emerge ofici-

almente, por força do Despacho n.º 22/05, 

do Ministro das finanças, a Comissão do 

Mercado de Capitais, com funções de re-

gulação, supervisão, fiscalização e promo-

ção do Mercado de Capitais em Angola. 

 2006 - Nomeação do Conselho Consultivo 

em 2 de Maio, por Despacho n.º 234/06, 

do Ministro das Finanças. 

 2011 - Nomeação da Comissão de Rees-

truturação e Gestão da CMC. 

 2012 - Nomeação do Conselho de Admi-

nistração e de Dr. Archer Mangueira como 

Presidente da CMC, nomeado pelo Decre-

to Presidencial n.º 23/12 de 30 de Janeiro. 

 2014 - Lançamento do mercado de dívida 

pública a 17 de Dezembro. 

 2015 - Lançamento do mercado de dívida 

corporativa. 

 2015 - Publicação da Lei n.º 12/15, de 17 

de Junho - Lei de Bases das Instituições 

Financeiras. 

 2015 - Publicação da Lei n.º 22/15, de 31 

de Agosto - Lei que Aprova o Código de 

Valores Mobiliários. 

 

Email:  

centro.documentacao@cmc.gv.ao 

 

Horário:  

Terças e Quintas, 

09:00 às 12:00 e 13:00 às 14:30 

Morada:   

Rua do MAT, 

Complexo Administrativo Clássicos de Talatona, 

Bloco A5, 1º e 2º 

Luanda - Angola 

Tel:  

(+244) 949 546 473 | 992 518 292 

Fax:  

(+244) 222 704 609  

http://cdmc.cmc.gv.ao 
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4. SERVIÇOS ARQUÍVISTICOS 

Com a criação do da Memória Institucional pre-

tende-se alcançar os seguintes objectivos: 

a. Reunir e concentrar toda documentação e 

registos fotográficos dos principais momen-

tos da história institucional da CMC, e ga-

rantir o acesso da informação a todos os 

seus colaboradores e stakeholders;  

b. Promover o conhecimento dos principais 

passos históricos da CMC, de modo a con-

tribuírem melhor para o seu desenvolvimen-

to contínuo dos seus colaboradores; 

c. Difundir de modo sistematizado as grandes 

concretizações e feitos alcançados ao longo 

dos anos de existência da CMC, por forma a 

incrementar a cultura organizacional da 

CMC. 

A Memória Institucional deve ser compreendi-

da, como um meio eficaz para a manutenção 

da informação com vista à gestão organizacio-

nal. 

 

A sua preservação e exposição é uma ferra-

menta eficiente para a tomada de decisões es-

tratégicas, pois ajuda a perceber a sua trajectó-

ria, para além de colaborar para a produção do 

conhecimento e a geração de inovação, aju-

dando também a criar uma identidade para a 

instituição. 

 

A presente brochura visa apresentar de forma  

resumida a memória institucional da CMC, con-

tendo informações sobre os factos que marca-

ram a sua história, fundamentados pelo seu 

suporte documental ou visual, sob gestão do 

Centro de Documentação do Mercado de Capi-

tais (CDMC), partindo da concepção dos 

primeiros esboços até aos dias de hoje. 

 

Com o Acervo Histórico da CMC, para além da 

recuperação de todos os factos históricos que 

marcaram a actividade e os dias actuais da 

CMC, promove-se um mecanismo periódico de 

actualização dos principais aspectos marcantes 

da vida institucional da CMC.  

1. INTRODUÇÃO 

 

O centro de memória disponibilizará aos seus 

utentes os seguintes serviços arquivísticos: 

 

 Arquivo Iconográfico – serviço que trata 

da divulgação de imagens ou registos foto-

gráficos, através do Banco de Imagem da 

CMC. 

 

 Arquivo Documental – serviço que visa 

divulgar a produção institucional ou notí-

cias vinculadas a instituição, tais como Esta-

tuto Orgânico, regulamentos, estratégias, 

jornais, revistas, entre outros. 

 

 Arquivo de História Oral – serviço que 

reúne em registos audiovisuais, 

depoimentos e entrevistas de 

Colaboradores, que fizeram e fazem parte 

da CMC e que contam a sua história na 

instituição. 

2. OBJECTIVOS DO CENTRO DE MEMÓRIA 

A criação da memória institucional da CMC visa 

disponibilizar informação ao seguinte público-

alvo: 

 Todos os colaboradores e estagiários que este-

jam a exercer funções na CMC; 

 Estudantes do ensino médio e superior; 

 Todos aqueles que manifestem interesse em 

conhecer de forma mais profunda a história da 

CMC, o surgimento e desenvolvimento do mer-

cado de capitais angolano. 

3. PÚBLICO-ALVO 

5. RESUMO HISTÓRICO DA CMC 

 1997 – Instituição do Núcleo do Mercado de 

Capitais e Bolsa de Valores a 10 de Setembro. 

 1998 – Primeiros estudos sobre a constituição 

da Bolsa de Valores de Angola. 

 2005 – Publicação a 18 de Março do Decreto 

n.º 9/05 - Estatuto Orgânico da CMC. 


