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A Comissão de Mercado de Capitais apresentou esta semana a 11 instituições financeiras o 

Plano Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado Accionista. Com vista a ter 

uma bolsa em alta e olhando para prováveis grandes negociações da Bolsa de Dívida e Valores 

de Angola (BODIVA), a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) apresentou esta semana, a 11 

instituições do sector financeiro nacional, o seu o Plano Operacional de Preparação das 

Empresas para o Mercado Accionista (POPEMA). 

Com o POPEMA, segundo o secretário de Estado do Tesouro, Leonel Silva, o mercado bolsista 

angolano estará dotado de mecanismos eficazes de transferências de valores, tendo em conta 

que o instrumento destaca-se como «uma das soluções para que as empresas do ramo 

financeiro, como seguradoras e bancos, consigam atrair investimentos para desenvolvimento 

das suas actividades». O secretário de Estado do Tesouro defendeu ainda a necessidade de as 

empresas do sector estarem preparadas para o arranque do mercado accionista no país, com o 

propósito de «verem os seus títulos a serem admitidos às negociações na BODIVA por altura da 

abertura deste segmento do Mercado de Capitais». A apresentação decorreu no auditório da 

Academia BAI, em Luanda, e contou com a presença de dezenas de representantes de 11 

instituições ligadas ao sector financeiro. A iniciativa enquadra-se no processo do programa de 

divulgação do POPEMA às empresas de todos os sectores de actividade económica em geral. 

 

Palestras também nas instituições de ensino 

A CMC tem vindo também a promover palestras junto de instituições de ensino para capacitar 

as empresas públicas ou privadas, no sentido de estas obterem ferramentas que as permitam 

perceber como irá funcionar a bolsa, sobretudo aquelas que possam aderir ao mercado bolsista. 

O Instituto Médio de Economia de Luanda (IMEL) foi um dos palcos da explicação do POPEMA. 

A directora do departamento de Literacia Financeira da CMC, Elsa Barber, realçou naquele 

instituto a importância desta iniciativa no âmbito da intervenção da CMC, para promoção do 

Mercado de Capitais e do trabalho que tem sido desenvolvido. O objectivo é incluir todos os 

níveis académicos do sistema de ensino angolano no programa. 



 
 
A Comissão do Mercado de Capitais apostou num programa de literacia financeira que visa 

informar, formar e orientar os cidadãos para a prática de uma cultura de poupança e incentivar o 

investimento através do Mercado de Capitais. Só o dinheiro investido poderá resultar em 

crescimento da nossa economia e numa melhor qualidade de vida, declarou igualmente a 

directora do IMEL, Catarina dos Reis. A CMC é a instituição responsável pela regulação, 

supervisão, fiscalização e promoção dos Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos 

Derivados em Angola, um processo iniciado há vários anos, mas que caminha rapidamente para 

o seu pleno funcionamento. 

 

 


