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A cidade de Luanda acolheu, de 09 a 11, a primeira reunião anual do Comité do Planeamento 

Estratégico e de Revisão da Performance (sigla inglesa - SPPRC) do Comité das Autoridades 

Reguladoras dos Sectores de Seguros, Pensões e instituições Financeiras Não-Bancárias 

(CISNA) da Comunidade dos Países da África Subsahariana (SADC). A reunião, realizada sob 

os auspícios da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), teve como objectivo a preparação do 

Plano Estratégico do Cisna para o período 2016 - 2020. Participaram na referida reunião, os 

membros do SPPRC, do Comité Executivo do Cisna e os presidentes dos subcomités técnicos 

convidados.  

 

Para o efeito, estiveram em Angola os responsáveis do Botswana, que actualmente é presidente 

em exercício do Cisna, Zimbabwe, Namíbia, Ilhas Maurícias, África do Sul, da Tanzânia e 

Zimbabwe. O Cisna foi estabelecido em 1998 e tem como membros as autoridades do sistema 

financeiro não bancário, nomeadamente os reguladores e supervisores do mercado de valores 

mobiliários e derivados, autoridades do sector de seguros e fundo de pensões bem como 

intermediários de serviços financeiros da região da SADC. 

 

 

ACTIVIDADES DA CMC 

Recentemente, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realizou o seu terceiro encontro anual 

de quadros que teve como lema "Os desafios da inclusão financeira". O evento decorreu no 

auditório nobre da Universidade Independente de Angola, em Luanda e serviu para os quadros 

da instituição reflectirem e debaterem sobre os principais desafios do mercado de capitais em 

Angola e sobre os passos que devem ser dados em 2015 com vista a continuar a perseguir a 



 
 
materialização da estratégia da CMC, com destaque para as fases de arranque do mercado de 

dívida corporativa e do mercado accionista. Alguns dos temas debatidos foram risk outlook - 

Angola 2015, a estratégia de literacia financeira da CMC, o plano operacional de promoção do 

mercado accionista, o processo de implementação de uma bolsa de mercadorias em Angola, 

entre outros. 


