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CMC promove Workshop para o MINFIN e Entidades 

Reguladoras do Sistema Financeiro 

   

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) promoveu nesta quinta-feira, dia 14 de 

Maio de 2015, um workshop que teve como temas “O Mercado de Valores Mobiliários 

– Desafios e Perspectivas” e “Implicações da Adesão à IOSCO”.  

O evento, que decorreu nas instalações do Ministério das Finanças (MINFIN), em 

Luanda, foi conduzido por directores da CMC e contou com a participação dos demais 

reguladores do Sector Financeiro – o Banco Nacional de Angola (BNA) e a Agência 

Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) – além de quadros da 

Unidade de Informação Financeira (UIF) do MINFIN e de instituições por este 

tuteladas, designadamente a Administração Geral Tributária.  

No discurso de abertura, o Secretário de Estado do Tesouro, Leonel Silva, agradeceu 

aos representantes da CMC “a iniciativa de desenvolver um workshop que vem 

responder às necessidades de informação sobre o Mercado de Valores Mobiliários”.    

Leonel Silva realçou também que, devido à actual situação macroeconómica, o 

Mercado de Valores Mobiliários tem um papel importante na dinamização e 

desenvolvimento do Mercado Financeiro angolano: “Visto que o mercado de crédito se 

torna insuficiente perante os desafios a que nos propomos, o Mercado de Valores 

Mobiliários constitui uma solução de acesso ao financiamento por parte de empresas e 

famílias, permitindo que estas financiem as suas actividades e necessidades de 

consumo”.  

O Director do Gabinete de Desenvolvimento de Mercado da CMC, Walter Pacheco, fez 

uma apresentação em que explicou que a estratégia de actuação da CMC visa, numa 

primeira fase, dinamizar o Mercado Secundário de Divida Pública e facilitar o processo 

de financiamento do Estado.     



A audiência teve também acesso a uma apresentação feita pelo Director do 

Departamento de Cooperação da CMC, Sebastião Manuel, sobre as implicações da 

admissão de Angola como membro associado, numa primeira fase, e posteriormente 

odinário, a IOSCO-OICV (Organização Internacional das Comissões de Valores), facto 

que, disse, “aumentará a credibilidade do mercado Angolano perante os investidores 

internacionais”.  

No acto de encerramento do workshop, a Administradora Executiva da CMC, Vera 

Daves, realçou a importância de um alinhamento de actividades entre a CMC e a 

Tutela, bem como com os demais reguladores do sistema financeiro, com vista a 

desenvolver um Mercado de Valores Mobiliários que transpareça robustez e transmita 

segurança a todos os investidores.  

Esta iniciativa insere-se no âmbito de uma série de workshops que a CMC tem vindo a 

desenvolver junto de entidades nacionais. 

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

promoção dos Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 
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