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 NOTA DE IMPRENSA  

CMC promove Academia do Mercado de Valores Mobiliários  

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realiza no dia 6 de Outubro de 2014, no 
Hotel de Convenções de Talatona (HCTA), a cerimónia de lançamento oficial da 
Academia do Mercado de Valores Mobiliários (AMVM). 

Durante a cerimónia, que marcará o arranque formal da AMVM, serão 
apresentadas as actividades a desenvolver pela unidade de estrutura orgânica da 
CMC nos próximos doze meses, com destaque para os dois primeiros cursos 
promovidos pela unidade.                                                                        

Após a cerimónia de lançamento das actividades da AMVM, terá início, no mesmo 
local, o Curso de Avaliação Imobiliária, formação desenvolvida em parceria com a 
Católica Business School Alliance. 
 
O primeiro curso promovido pela AMVM, sobre Avaliação Imobiliária, é destinado a 
profissionais que actuem nos sectores financeiro e imobiliário nas áreas de 
intermediação financeira, gestão de fundos de investimento, seguros, 
desenvolvimento e investimento imobiliário. 
 
De acordo com o programa de actividade, podem também participar do Curso sobre 
Avaliação Imobiliária, outros profissionais, como Juristas, economistas, engenheiros 
e arquitectos. 
 
No final da formação pretende-se que os participantes adquiram as competências 
mínimas necessárias para colaborar na avaliação de imóveis como apartamentos, 
moradias, estabelecimentos comerciais, armazéns, fábricas, edifícios e hotéis. 
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De 27 de Outubro a 7 de Novembro, a AMVM promoverá outro curso, desta feita, 
em parceria com a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA). 
 
Este curso, visará a transmissão dos conhecimentos teóricos e práticos 
indispensáveis à qualificação profissional de Técnico de Negociação nos Mercados 
Regulamentados e tem como público alvo, colaboradores dos agentes de 
intermediação que pretendam exercer as funções de execução de ordens nos 
mercados regulamentados, colaboradores de outros agentes de intermediação que 
pretendam exercer as funções de recepção e transmissão de ordens para os 
mercados regulamentados, colaboradores de outras Instituições Financeiras, 
colaboradores de Investidores Institucionais, entre outros. 

É expectativa da AMVM e da BODIVA que, no final do curso, os formandos estejam 
em condições de:  
 

 Compreender as matérias relevantes do mercado de valores mobiliários e 
derivados indispensáveis à comercialização de valores mobiliários. 

 Conhecer o quadro legal e regulamentar aplicável. 

 Saber as normas de conduta e procedimentos de prevenção dos crimes 
contra o mercado e branqueamento de capitais. 

 Realizar operações nos mercados regulamentados geridos pela BODIVA. 

 
A Academia do Mercado de Valores Mobiliários (AMVM) é uma unidade de 
estrutura orgânica da CMC com a função de, em parceria com outras instituições, 
de ensino e não só, promover a formação e a investigação genérica e especializada 
em matérias relacionadas com o Mercado de Capitais. 

 
 
   

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA 

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 23 DE SETEMBRO DE 

2014. 
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