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NOTA DE IMPRENSA 

 

Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e Associação Industrial de 

Angola (AIA) assinam Acordo de Cooperação 

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a Associação Industrial de Angola (AIA) 

assinaram um acordo de cooperação bilateral, esta terça-feira, dia 30 de Dezembro 

de 2014, nas Instalações da CMC.  

A assinatura do referido acordo tem em vista estreitar o seu relacionamento e 

aprofundar a cooperação entre si, em todas as áreas de competência, visando 

essencialmente, a prossecução dos seguintes objectivos: 

1. Contribuir para o desenvolvimento e promoção de soluções financeiras 

alinhadas com as necessidades específicas das indústrias estruturantes; 

2. Realizar acções de capacitação (por intermédio de workshops e seminários) 

dos gestores das empresas públicas e privadas sobre o financiamento por via 

do mercado de capitais e sobre as boas práticas de governação corporativa;  
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3. Contribuir para a criação de condições que possibilitem as micro, pequenas e 

médias empresas financiarem os seus projectos por via do mercado de 

capitais. 

4. Promover a realização de acções de formação conjunta, tendo como público-

alvo os colaboradores de ambas as instituições, com vista a potenciar o 

desempenho das suas competências.  

 

A CMC é o organismo responsável pela regulação, supervisão e fiscalização do 

Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados, tendo recebido do Titular 

do Poder executivo o mandato para, numa primeira fase, dinamizar estes segmentos 

do Mercado.  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA 

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS, em Luanda, 30 de Dezembro de 2014.  
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