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CMC e MIREX promoveram um seminário sobre o 
Mercado de Valores Mobiliários e crimes 

transfronteiriços do Mercado 
   

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e o Ministério das Relações Exterior 

(MIREX) promoveram esta quinta-feira, dia 16 de Abril, um seminário que teve como 

temas “O Mercado de Valores Mobiliários e os Crimes Transfronteiriços de Mercado” 

e também “As Implicações da adesão à IOSCO”. 

No discurso de abertura, a administradora Executiva da CMC, Vera Daves realçou a 

importância da colaboração entre a CMC e o MIREX no sentido de promover a 

divulgação internacional do Mercado de Capitais Angolano através das Missões 

Diplomáticas de Angola no exterior. 

Vera Daves realçou também, que é claramente intenção das duas instituições celebrar 

um acordo de cooperação para tornar mais expedita a comunicação entre ambas, 

estabelecendo um quadro de assistência mútua e que facilite o intercâmbio de 

informação. 

No evento, os diplomatas e funcionários do MIREX foram informados sobre os mais 

recentes desenvolvimentos no mercado de capitais em Angola e tiveram acesso a um 

conjunto de dados sobre crimes transfronteiriços ligados ao sistema financeiro de um 

modo geral e do mercado de capitais em particular.  

O combate aos crimes transfronteiriços como o branqueamento de capitais e o 

financiamento do terrorismo requer que exista uma forte cooperação entre a CMC e 

instituições locais e internacionais de modo a garantir a robustez e transparência do 

Mercado e a protecção dos investidores 

 

 



 

 

 

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 
MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 16 DE ABRIL DE 2015.   
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