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 NOTA DE IMPRENSA  

AMVM e BODIVA promovem curso de negociação em mercados 

Regulamentados 

 
A Academia do Mercado de Valores Mobiliários (AMVM) e a Bolsa de Dívida e 
Valores de Angola (BODIVA) realizam de 17 a 28 de Novembro de 2014 as 
primeiras sessões de formação para os técnicos de negociação em mercados 
regulamentados. 
 
O objectivo do curso é o de iniciar o processo de formação dos técnicos que vão 
gerir e intermediar a negociação dos valores mobiliários e derivados, títulos, 
obrigações, acções, através da Bolsa de Dívida e Valores de Angola. 
 
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 destes produtos financeiros;  
 

 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 e Realizar operações nos 
mercados regulamentados geridos pela BODIVA.  

 
Este curso 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. 
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A Academia do Mercado de Valores Mobiliários (AMVM) é uma unidade orgânica 
da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), com a função de promover a 
formação e a investigação genérica e especializada em matérias relacionadas com 
o mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados e, por esta via, apoiar o 
desenvolvimento destes mercados em Angola. 
 
A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), é a instituição detentora e 
gestora da plataforma de negociação de valores mobiliários necessária para que o 
mercado possa funcionar de modo eficiente, de acordo com as boas práticas 
internacionalmente reconhecidas e com custos competitivos. 
 

Recordamos que a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realizou no dia 6 de 
Outubro de 2014, no Hotel Centro de Convenções de Talatona (HTCA), a cerimónia 
do lançamento oficial da Academia do Mercado de Valores Mobiliários (AMVM). 

 
 
  DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA 

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 12 DE NOVEMBRO DE 

2014. 
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