
   

 

 

 
 

CMC e PGR promovem seminário sobre Crimes no 

Mercado de Valores Mobiliários 
   

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a Procuradoria-Geral da 

República (PGR) promoveram um seminário que teve como temas “O 

Mercado de Valores Mobiliários e os Crimes de Mercado” e também “As 

Implicações da Adesão à IOSCO”. 

Participaram no evento, que decorreu em Luanda nas instalações do Palácio 

da Justiça, nesta sexta-feira, 20 de Março de 2015, Magistrados e 

Funcionários da PGR.  

O seminário serviu para disponibilizar aos Magistrados e Funcionários da 

PGR, informação sobre aspectos do mercado de valores mobiliários, que 

impactam no sistema judiciário. 

No discurso de abertura do evento, o Procurador-Geral Adjunto da República, 

Dr. Agostinho Domingos, enalteceu a importância da sessão dizendo que “o 

combate aos crimes que ocorrem no mercado de capitais revelam-se pouco 

familiares ao universo de operadores judiciários angolanos, daí a importância 

do aprofundamento das relações entre a PGR e a CMC”. 

Na ocasião, o Procurador-Geral Adjunto da República disse também que “esta 

iniciativa enquadra-se no conjunto de acções de formação programadas pelo 

Ministério Público, no sentido de dotar os Procuradores da República de 

ferramentas essenciais para o cumprimento cabal das suas funções.” 

Já o Administrador Executivo da CMC, Dr. Mário Gavião, realçou a importância 

do acto “num momento em que está sob observação, para aprovação, pelos 

Deputados da Assembleia Nacional, a Lei das Instituições Financeiras e do 

Código de Valores Mobiliários.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A cooperação entre o regulador do mercado de valores mobiliários e as 

autoridades judiciais, bem como, a existência de um edifício legal alinhado 

com as melhores práticas internacionais é fundamental para a dinamização de 

um mercado de valores mobiliários onde a segurança jurídica e a legítima 

confiança dos seus participantes estejam asseguradas.  

A CMC é a instituição responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e 

promoção dos Mercados de Valores Mobiliários em Angola. 

 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 
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DA REPÚBLICA, EM LUANDA, 20 DE MARÇO DE 2015.   
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