
 
 

 Angola assina protocolo com a Tanzânia 
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A Comissão de Mercado de Capitais (CMC) e a sua congénere da Tanzânia, a Capital Markets 

& Securities Authority (CMSA), assinaram na capital moçambicana. Maputo, um protocolo de 

cooperação no domínio da assistência mútua e a partilha de informações, disse, ontem, a 

comissão, em comunicado.  

A assinatura do protocolo foi feita à margem da 35ª Reunião Ordinária do Committe of Insurance, 

Securities and Non-banking Financial Authorities (CISNA), há uma semana, em Maputo, revelou 

a Comissão de Mercado de Capitais. 

O protocolo vai promover a solidez, integridade e a eficiência operacional das instituições 

financeiras de ambos os países, através da melhoria das acções de regulação e supervisão das 

transacções transfronteiriças, como a prevenção de práticas fraudulentas proibidas nas duas 

jurisdições, disse a Comissão de Mercado de Capitais.  

O presidente do conselho de administração da Comissão de Mercado de Capitais. Archer 

Mangueira, disse na assinatura do protocolo que a crescente liberdade de circulação de capitais 

e a necessidade de integração do sistema financeiro mundial impõem à sua instituição, enquanto 

autoridade de supervisão do Mercado de Capitais em Angola, assegurar mecanismos de 

cooperação e intercâmbio internacional.  

Para Archer Mangueira, o protocolo ganha particular importância para a Comissão de Mercado 

de Capitais por tornar possível a obtenção de conhecimentos e experiências de **um mercado 

com especificidades similares ao angolano, podendo também servir de elemento comparativo 

dos progressos alcançados". 

"A Comissão de Mercado de Capitais e a Capital Markets & Securities Authority reconheceram, 

na formalização da cooperação mútua, um papel decisivo no desenvolvimento e manutenção de 

um processo de supervisão global, aberto, informado e ordenado, visando reforçar a protecção 

dos investidores e assegurar o cumprimento das leis, regulamentos e regras que regem as suas 

respectivas jurisdições", sublinhou Archer Mangueira.  

http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/angola_assina_protocolo_com_a_tanzania


 
 
Além deste acordo a Comissão de Mercado de Capitais rubricou em Agosto ultimo, 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. 

Com a assinatura dos acordos, o regulador angolano e os congéneres estrangeiros pretendem 

promover a assistência mútua e a troca de informações sobre iniciativas de regulação e 

supervisão que envolvem entidades que actuam nos seus mercados. Patrício Vilar, administrador 

executivo da Comissão de Mercado de Capitais, disse que os protocolos agora assinados fazem 

parte de um processo, cujo objectivo é dotar a instituição de meios que lhe permitam garantir a 

execução eficiente das atribuições de regular e supervisionar o mercado de valores mobiliários 

em Angola.  

A Comissão de Mercado de Capitais 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 alinhado aos padrões internacionais de regulação e supervisão. A Comissão do 

Mercado de Capitais (CMC) é uma pessoa Colectiva de Direito Público, dotada de personalidade 

jurídica e autonomia administrativa, financeira e de património próprio, sujeita à tutela do 

Ministério das Finanças. 
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