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CMC submete dois ante-projectos de diplomas legais a 

Consulta Pública  
 

A Comissão do Mercado de Capitais submeteu, no dia 30/07/15, à consulta pública dois 

ante-projectos de diplomas legais. Trata-se da proposta de Decreto Presidencial que 

consagra o Regime Jurídico das Taxas de Supervisão e Serviços no Mercado de 

Valores Mobiliários e do Regulamento sobre as Actividades de Notação de Risco, 

disponíveis na sua página web: www.cmc.gv.ao  

Com este processo, a CMC pretende dar espaço para que todos os agentes do mercado 

e os demais membros da sociedade civil se possam pronunciar sobre os diplomas acima 

referidos, endereçando comentários, sugestões e contributos em relação às soluções 

apresentadas.   

Assim, convidam-se os agentes do mercado, os investidores, os académicos e o público 

em geral a participar na presente consulta que decorre até ao dia 29/09/15.  

 

Programa de Educação Financeira da CMC chega ao Mercado 

dos Kwanzas 

 

 
No âmbito do seu programa de Educação Financeira da CMC promoveu uma palestra 

no Mercado dos Kwanzas, dirigida aos vendedores e clientes deste mercado.  

 

Na palestra, realizada no dia 29/07/15, foram partilhados conceitos básicos de literacia 

financeira com o objectivo de dar a conhecer à audiência algumas das ferramentas que 

http://www.cmc.gv.ao/


facilitam o processo de tomada de decisões do foro financeiro, como a gestão do 

orçamento familiar, a aquisição de financiamento, a aplicação de rendimentos, dentre 

outros.  

Elsa Barber, Directora do Gabinete de Literacia Financeira da CMC, disse no final do 

evento que “a instituição está a trabalhar com o Ministério da Educação de modo a 

garantir que a breve trecho seja incluído no currículo escolar conteúdo sobre o Mercado 

de Capitais, no intuito de familiarizar desde cedo a população com os conceitos deste 

segmento do sistema financeiro.” 

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, 30 DE JULHO DE 2015.   
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