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CMC prepara empresas do sector financeiro para o 

Mercado Accionista  
 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realizou, no dia 25/09/15, uma sessão de 

apresentação do Plano Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado 

Accionista (POPEMA) às empresas do sector financeiro nacional. 

 

O evento teve lugar no auditório da Academia BAI, em Luanda e contou com a presença 

de representantes de 11 instituições do sector. 

 

“Trata-se de um tema de extrema importância para o nosso país, considerando a actual 

conjuntura económica nacional. O Mercado de capitais, através de mecanismos 

eficazes de transferência de valores, destaca-se como uma das soluções para que as 

empresas do sector financeiro, nomeadamente, os bancos e as seguradoras, possam 

captar investimento para o desenvolvimento das suas actividades”, disse o Secretário 

de Estado do Tesouro, Leonel Silva, quando proferia o discurso de abertura da sessão. 

 

O Secretário de Estado alertou as empresas para a necessidade de estarem preparadas 

para a abertura do Mercado de Accionista, tendo em conta que este “ainda é uma 

realidade nova em Angola, e pelo facto do mesmo requerer exigências às empresas em 

termos regulatórios, organizativos, e contabilísticos, considera-se primordial que estas 

comecem a preparar-se, desde já, no sentido de verem as suas acções admitidas à 

negociação na BODIVA (Bolsa de Dívida e Valores de Angola) aquando da abertura do 

mercado da bolsa”. 

 



Esta sessão enquadra-se no programa de divulgação do POPEMA às empresas de 

todos os sectores de actividade, sejam elas públicas ou privadas. Numa segunda fase 

do programa, serão realizados encontros bilaterais de trabalho com as empresas que 

manifestem a intenção de serem cotadas em Bolsa. 

 

 

 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 

MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 28 DE SETEMBRO DE 2015.   
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