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CMC e BNA assinam protocolo de cooperação  

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e o Banco Nacional de Angola (BNA) 

assinaram um protocolo de cooperação, em Luanda, no dia 26 de Outubro do corrente 

ano. 

A assinatura do protocolo tem como objectivo estreitar o relacionamento e aprofundar a 

cooperação entre as duas instituições reguladoras do sistema financeiro angolano, em 

todas as áreas de competência, visando essencialmente, mas não exclusivamente, a 

prossecução dos seguintes objectivos: 

 Desenvolver matérias comuns para fomentar a educação financeira de todos os 

agentes intervenientes no mercado; 

 Potenciar o equilíbrio do mercado e a protecção do investidor, com especial 

atenção dedicada aos investidores não institucionais; 

 Desenvolver matérias comuns para a elaboração das estatísticas monetárias e 

financeiras, bem como para a balança de pagamentos; 

 

De realçar que a assinatura deste protocolo constituía um factor preponderante no 

processo de integração da CMC como membro ordinário da Organização Internacional 

das Comissões de Valores (IOSCO). A CMC aderiu à IOSCO em Novembro de 2014, 

como membro associado. A integração da CMC a este organismo, como membro 

ordinário, vai proporcionar maior credibilidade do sistema financeiro angolano, em 

particular do Mercado de Capitais, junto da alta finança internacional, criando assim as 

condições para o surgimento de um mercado mais apelativo a investidores nacionais e 

estrangeiros. 



A CMC assinou também, recentemente, três protocolos de cooperação local, 

nomeadamente com a Procuradoria-Geral da República (PGR), com o Instituto Superior 

Politécnico de Benguela (ISPB) e com a Escola Nacional de Administração (ENAD). 

 O protocolo assinado com a PGR visa, principalmente, o auxílio na condução da 

instrução processual em matéria criminal, já a parceria firmada com o ISPB e o ENAD 

tem como objectivo principal a expansão dos cursos ministrados pela Academia de 

Mercado de Valores Mobiliários (AMVM) pelas demais províncias de Angola. 

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, 27 DE OUTUBRO DE 2015.   
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