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Diplomacia é instada a ajudar processo de selecção dos operadores da Bolsa. 

A Comissão de Mercado de Capitais (CMC) aplica um plano operacional de preparação das 

empresas para atracção de investimento no mercado de acções da Bolsa da Dívida e Valores 

de Angola (BODIVA), anunciou quinta-feira, em Luanda, uma administradora executiva da 

instituição reguladora. Vera Daves, que falava à margem de um seminário para os funcionários 

do Ministério das Relações Exteriores (MIREX), esclareceu que os planos da CMC incluem a 

abertura de um mercado secundário de dívida pública ainda este ano, abrindo assim caminho 

para o mercado accionista para o qual estão identificadas várias empresas do sector das 

telecomunicações, energia, comércio e indústria transformadora. Vera Daves explicou à 

imprensa que está em curso um processo de inscrição dos membros que vão estar cotados na 

BODIVA, onde vão ter a responsabilidade de canalizar para a Bolsa as intenções de investimento 

do cidadão. “Temos já um membro inscrito e mais três em fase de conclusão de inscrição”, 

acrescentou a responsável da CMC. 

A administradora da CMC referiu que o encontro visou partilhar com os funcionários do MIREX 

o desenvolvimento do mercado de capitais em Angola e identificar de forma clara as áreas de 

cooperação para captação de mais investidores. “Queremos promover o mercado de capitais de 

Angola no estrangeiro para atrair mais investimento e tornar a economia mais forte e robusta”, 

disse. Para Vera Daves, a abertura do Mercado de Valores Mobiliários pode gerar crimes 

relacionados ao terrorismo e tráfico de capitais, pelo que a parceria com o MIREX vai permitir 

cooperar com as congéneres do estrangeiro e, em conjunto, identificar e combater os crimes 

transfronteiriços de mercado de valores mobiliários. 

“Queremos que o MIREX e os seus departamentos estejam à disposição, caso seja necessário, 

para identificar os cidadãos estrangeiros suspeitos de crime que legalmente adquiriram visto de 

entrada no país”, apontou. Vera Daves espera que as acções de formação promovidas pela CMC 

em várias instituições dos Estado permitam, no futuro, prevenir e intervir de forma rápida contra 

crimes quando o mercado estiver activo. “Estamos a preparar condições para reagir em situações 

de crimes. Por isso, vamos continuar a divulgar os benefícios para os investidores se sentirem 

protegidos”, alertou a responsável da CMC.  

Para ler esta notícia da fonte, clique aqui: jornaldeangola.ao 
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