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A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a 

Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas 

de Angola (OCPCA) assinaram ontem um Protocolo 

de Cooperação com objetivo de estreitar as suas 

relações e de facilitar o intercâmbio de informação. 

 

Segundo uma nota de imprensa que o Semanário Económico teve acesso o protocolo assinado 

tem como objectivo fundamental garantir a criação de condições para que o Mercado de Capitais 

em Angola disponha, em número e qualidade, de Contabilistas e Peritos Contabilistas que 

possam dar resposta à demanda que se perspectiva que o Mercado venha a ter no médio e 

longo prazo. "A CMC considera indispensável unir esforços com a OCPCA em prol da divulgação, 

estudo e aperfeiçoamento da contabilidade em Angola, almejando desta forma, essencialmente 

mas não exclusivamente ".  

Com este acordo, a CMC pretende atingir vários objectivos como a elaboração de uma pro posta 

de revisão do Plano Geral de Contabilidade de Angola, quanto à adequação às Normas 

Internacionais de Contabilidade (IAS), à nova dinâmica do mercado angolano, com vista a criar 

um maior rigor, comparabilidade e transparência nas informações financeiras prestadas e 

divulgadas pelas empresas. 

Consta ainda dos objectivos a definição ou adopção das normas internacionais de relato 

financeiro "IFRS" no que toca à apresentação ou divulgação das informações financeiras dos 

emitentes, auditores e agências de notação de risco em sede do mercado de capitais; 

Colaboração recíproca em iniciativas de formação técnico-profissionais dos técnicos da CMC 

quanto aos cursos de superação técnica nas áreas de contabilidade e auditoria, assim como 

capacitação aos técnicos da OCPCA no que refere ao mercado de capitais.  

De notar que no dia 8 de Dezembro do corrente ano a CMC realizou um seminário dirigido aos 

membros da OCPCA sobre "O Mercado de Capitais em Angola" e "O Papel dos Auditores 



 
 
Externos no Processo de Supervisão de Emitentes". O evento que decorreu no anfiteatro do 

Hotel Diamante contou com a presença de aproximadamente 250 membros da referida Ordem. 

A CMC é a instituição responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e promoção dos 

Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 


