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CMC prepara empresas angolanas para a Bolsa de Valores 
 

A Comissão de Mercado de Capitais (CMC) realizou na passada sexta-feira, 03/07/15, 

nas instalações do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação 

(MTTI), o primeiro de uma série de eventos (roadshows) que visam promover a 

implementação do Programa Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado 

Accionista (POPEMA). 

 

 O POPEMA é um programa que tem como principal objectivo preparar as empresas 

angolanas para o segmento de acções do mercado de capitais. 

 

Na abertura do evento o Secretário de Estado do MTTI, Aristides Safeca salientou o 

facto do sector das telecomunicações e tecnologias de informação (TIC’s) ser 

caracterizado por capital intensivo e que por natureza as empresas do sector podem ter 

uma participação bastante activa no desenvolvimento do mercado de capitais em 

Angola. 

 

Por seu turno, o PCA da CMC, Archer Mangueira reiterou o potencial das empresas do 

sector e a importância que podem desempenhar no mercado tendo também alertado 

para a necessidade das empresas trabalharem com vista a estarem alinhadas ao novo 

quadro regulatório do mercado de capitais, bem como a outros aspectos de importantes 

como o saneamento financeiro, a qualidade do relato financeiro e a implementação de 

boas práticas de governação corporativa, de forma a facilitar a inclusão das mesmas 

neste segmento do mercado de capitais. 

 



O roadshow que agora teve início servirá de plataforma para a apresentação das linhas 

gerais do POPEMA para que se desperte o interesse de um número considerável de 

empresas, de vários sectores, mobilizando-as para aderirem ao Programa. 

Na fase subsequente, e visando desenvolver aspectos concretos de cada domínio, 

serão realizados encontros temáticos, com os diversos intervenientes do mercado, com 

o objectivo de detalhar um pouco mais, os domínios de intervenção do Programa, 

permitindo, deste modo, que as empresas saibam, de facto, o que devem adequar do 

ponto de vista de processos internos para que possam estar em condições de abrir o 

seu capital no Mercado Accionista. 

 

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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