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Mercado de capitais. Angola adere às comissões internacionais de valores 

Angola está a reunir condições para se tornar membro ordinário da Organização 

Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), o que obriga as empresas listadas a 

observarem boas práticas e habilita o mercado angolano a absorver mais investimentos. 

Falando sobre essa iniciativa na abertura do Seminário sobre Mercado de Valores Mobiliários e 

Crimes de Mercado, realizado quinta-feira em Luanda, o procurador-geral adjunto da República, 

Agostinho Domingos, considerou a adesão angolana a esse organismo internacional uma 

garantia de transparência. Agostinho Domingos solicitou a cooperação da Comissão do Mercado 

de Capitais de Angola para alargar o conhecimento do poder judicial sobre a actuação irregular 

dos operadores da praça financeira angolana, afirmando que a manipulação de cotações em 

bolsa e o uso de informação privilegiada requer conhecimentos específicos. 

O seminário, disse o procurador, “vai garantir à Procuradoria Geral da República actuar contra 

este tipo de criminalidade” e dotar os magistrados de conhecimentos para melhorarem e 

solucionarem este tipo de infracções no mercado de valores mobiliários. Agostinho Domingos 

referiu que os crimes financeiros ainda são pouco participados às instancias judiciárias, mas o 

administrador executivo da Comissão de Mercados Capitais, Mário Gavião, presente no 

encontro, afirmou que com a aprovação do Código de Valores Mobiliários existem já actos 

passíveis de punição judicial. Os países membros a IOSCO devem respeitar as boas práticas 

empresariais, demonstrando transparência das contas, recordou Gavião. 

A Comissão de Mercado de Capitais promoveu este seminário destinado aos magistrados e 

funcionários do Ministério Público com o objectivo de os esclarecer sobre as normas da IOSCO, 

seu funcionamento e os crimes praticados no mercado de valores mobiliários. A IOSCO é uma 

organização que actua como instrumento de elevação das normas de regulação nos mercados 

de valores mobiliários. A organização internacional determina que os reguladores de valores 
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mobiliários estão sujeitos à vigilância e conformidade regulatória “de maneira combinada e 

eficiente”. 

Para ler esta notícia na íntegra, clique aqui: jornaldeangola.ao 
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