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Encontro anual de quadros reuniu em Luanda vários 

agentes com o foco nos caminhos para a diversificação 

da economia. 

A Comissão de Mercado de Capitais (CMC) reuniu- se 

quarta e quinta- feira, em Luanda, no seu quarto 

encontro anual de quadros.  

 

A definição dos melhores caminhos em como as empresas e os agentes que participam desta 

plataforma de negociação financeira devem participar na estratégia governamental de 

diversificação da economia foi o mote da actividade. Na abertura, a secretária de Estado das 

Finanças, Valentina Filipe, apelou aos responsáveis e técnicos da CMC a manterem o dinamismo 

que tem vindo a implementar no esclarecimentos do seu papel e na sensibilização das famílias 

em estes olharem para este mercado como uma excelente oportunidade para valorizarem as 

suas poupanças. 

De acordo com Valentina Filipe, a existência de um mercado de capitais devidamente 

supervisionado e tendo no seu núcleo uma Bolsa de Valores pujante, com profundidade e 

liquidez, fará emergir uma nova geração de empresas angolanas, com renovada aptidão 

empreendedora e tecnológica e fortemente vocacionadas para inovar, com capacidade de 

resposta aos novos segmentos de procura no mercado interno e externo. Temas como “Balanço 

do ano da literacia financeira”, “O recurso à emissão de obrigações como alternativa de 

financiamento das empresas na actual conjuntura”, “Lei das autoridades reguladoras” e “Bolsa 

de mercadorias e desenvolvimento económico” marcaram o primeiro dia de reflexão e projecção 

de acções a serem concretizadas em 2016. Uma das preocupações dos gestores da CMC, 

conforme ficou demonstrado nas diversas intervenções do encontro de quadros, é a de dinamizar 

o mercado de capitais e gerar um debate inclusivo em volta das melhores vias de o mercado 

bolsista angolano vir a ser uma excelente porta de financiamento às empresas. 



 
 
Fundos de investimentos 

As sociedades abertas no contexto angolano e o segmento dos fundos de investimento - situação 

actual, desafios e oportunidades foram dois outros temas que motivaram os participantes do 

concorrido encontro de Luanda. Não menos importante foram as abordagens sobre a “Ética das 

organizações” e “Ética no mercado de valores mobiliários”, princípios sob os quais assenta- se 

toda uma estratégia operacional da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e parceiros. 

Quanto ao papel do mercado de acções no relançamento da actividade empresarial, a visão da 

CMC aponta para a necessidade de conseguir- se captar as poupanças familiares para que 

possam ser transformados em recursos financeiros, com foco no investimento em iniciativas que 

gerem renda, lucro e emprego.  


