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CMC promove programa de visitas à CMC e à BODIVA 

 
A Comissão do Mercado de Capitais (CMC), no âmbito das acções inseridas no seu 

Programa de Educação Financeira, realizou nos dias 6 e 8 de Maio de 2015, um 

programa de visitas guiadas à CMC e à Bolsa de Divida e Valores de Angola (BODIVA). 

 Este programa de visitas decorrerá com uma periodicidade trimestral e tem como 

objectivo familiarizar estudantes, investidores de retalho e empreendedores de pequeno 

porte com o modo de funcionamento do Mercado de Capitais. 

Numa primeira fase, as visitas serão feitas por convite, seguindo-se a aceitação por via 

do preenchimento de um formulário. Para as próximas edições, pretende-se agendar 

visitas livres, constituindo-se grupos de 10 visitantes por ordem de solicitação.  

As visitas guiadas estarão assim abertas a todos os interessados em conhecer o 

funcionamento do regulador (CMC) e da sociedade gestora dos mercados, vulgo Bolsa 

de Valores (BODIVA), tanto nos seus fundamentos teóricos quanto na sua organização 

interna. O programa será composto por uma breve incursão sobre o funcionamento de 

cada instituição visitada, seguindo-se a projecção de um vídeo institucional, no caso da 

visita à CMC. Os participantes terão também acesso a publicações institucionais da 

CMC. 

Pretende-se com estas visitas, familiarizar a sociedade com dois importantes 

participantes e promotores do mercado de capitais em Angola, no caso a CMC e a 

BODIVA. 

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

dos Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 

 



DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 

MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 08 DE MAIO DE 2015.   

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO 

INVESTIDOR   
+244 222 370 648 - Yasmine Faria  

institucional@cmc.gv.ao  

www.cmc.gv.ao 
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