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A comissão de mercado de Capitais (CMC) rubricou, esta semana, em Muscat, capital do 

Sultanato de Oman, dois protocolos de cooperação com as autoridades reguladoras do Mercado 

de Valores Mobiliários e Derivados da Nigéria e do Quénia. De acordo com uma nota de imprensa 

do CMC, com a assinatura dos referidos acordos de cooperação, a CMC e as suas congéneres 

pretendem promover a assistência mútua e o intercâmbio de informações nas iniciativas de 

regulação e supervisão que envolvam entidades que actuem nos mercados sob as suas 

jurisdições. 

 

O administrador executivo da CMC, Patrício Vilar, que assinou o acordo, em representação do 

PCA da instituição, Archer Mangueira, disse que "os protocolos agora assinados fazem parte de 

um processo que a CMC tem levado a cabo com o objectivo de dotar a instituição de ferramentas 

que permitam garantir a execução eficiente das suas atribuições de regulador e supervisionar o 

mercado de valores mobiliários em Angola". Os protocolos foram assinados à margem da 34a 

Reunião do Comité Regional da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO 

sigla em inglês) para África e Médio Oriente (AMERC), que decorreu entre 24 a 25 de Fevereiro, 

em Muscat, Oman. 

A AMERC é um dos quatro comités regionais da Organização Internacional das Comissões de 

Valores (IOSCO). Nas reuniões da AMERC participam todos membros da IOSCO (ordinários, 

associados e afiliados) do continente Africano e do Médio Oriente para abordar questões 

relacionadas com os mercados regionais e proporcionar aos membros a oportunidade de 

partilhar experiências. A CMC foi admitida como membro associado da IOSCO em 2014, 

concretizando um dos principais objectivos da sua estratégia para dotar Angola de um Mercado 

de Valores Mobiliários alinhado aos padrões internacionais de regulação e supervisão. A CMC é 

a instituição responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e promoção do mercado de 

valores mobiliários em Angola. 

 

 

 


