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A Comissão de Mercado de Capitais (CMC) vai divulgar um relatório anual detalhado sobre 

as estruturas e as boas práticas de gestão societária de empresas, anunciou ontem, em 

Luanda, o presidente do conselho de administração da instituição.  

Archer Mangueira afirmou, na abertura do Quinto Fórum da Banca, promovido pelo jornal 

“Expansão”, que o objectivo é criar um ambiente de confiança nas sociedades abertas com 

capital disperso na Bolsa de Dívida e de Valores de Angola (BODIVA). O presidente do conselho 

de administração da BODIVA frisou que o novo Código de Valores Mobiliários consagra que a 

Comissão de Mercado de Capitais defina as exigências que complementam os requisitos 

mínimos legalmente fixados de informação a ser divulgada aos mercados. Archer Mangueira 

destacou que o relatório anual já é associado ao Guia de Boas Práticas de Governação 

Corporativa, lançado em Novembro de 2013,onde são adoptados os princípios e recomendações 

às sociedades que pretendem financiar-se no Mercado de Valores Mobiliários. 

O guia prático da Comissão de Mercado de Capitais procura alinhar a actuação dos órgãos de 

administração e de fiscalização das empresas com as melhores práticas internacionais, “em 

matérias tão relevantes como são a supervisão, auditoria, controlo interno e a monitorização de 

riscos, e gerar junto dos accionistas e dos investidores nacionais e estrangeiros a necessária 

confiança, para serem agentes activos no mercado de capitais angolano”, afirmou. O ministro da 

Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, declarou, no encontro, que o mercado global 

exige constantemente novos modelos de gestão que criam valores alinhando as corporações e 

a colectividade ao interesse dos indivíduos.  

“A expansão do aparelho produtivo angolano revela a mais absoluta necessidade de acesso a 

novas fontes de financiamento especialmente de capital estrangeiro, que pressupõe que sejam 

adoptadas pelo tecido empresarial as melhores práticas de governo societário, aspecto essencial 

a confiança dos investidores”, defendeu o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. O Quinto 

Fórum de Gestão Corporativa abordou os desafios da governação em Angola e África, analisada 

por gestores do mercado de capitais, bancários, economistas e gestores públicos e privados. 
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