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O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para Angola considerou que a 

Comissão de Mercado de Capitais (CMC) tem “um papel fundamental no processo da 

diversificação da economia nacional”, depois de visitar ontem a praça financeira 

angolana. Ricardo Velloso acrescentou que a visita à CMC permitiu conhecer a forma 

como as autoridades angolanas estão a desenvolver o mercado secundário dos títulos da 

dívida pública. A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) cria alternativa de 

financiamento para as empresas. 

Ricardo Belloso considera serviço fundamental para a diversificação. 

O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para Angola considerou que “a 

Comissão de Mercado de Capitais tem um papel fundamental no processo da diversificação da 

economia nacional”, depois de uma visita realizada ontem àqueles serviços. Ricardo Velloso 

acrescentou que a visita à Comissão do Mercado de Capitais (CMC) permitiu conhecer a forma 

como as autoridades angolanas estão a desenvolver o mercado secundário dos títulos da dívida 

pública. O surgimento da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), um mercado regulado 

pela CMC, permite compreender o esforço do Executivo em criar alternativas de financiamento 

para as empresas angolanas, considerou Ricardo Velloso. 

O responsável do FMI notou que para conseguirem desenvolver e diversificar as suas 

economias, os países precisam de financiamentos para as empresas, no que o mercado de 

capitais joga um papel fundamental. A crise económica que se está a viver deve ser vista como 

uma grande oportunidade para desenvolver o mercado de capitais de forma transparente e com 

firmeza, sobretudo para as pequenas e médias empresas do sector privado. 

O presidente da Comissão de Mercado de Capitais, Archer Mangueira, disse que durante a visita 

da delegação do FMI foram dadas a conhecer as acções desenvolvidas no domínio do mercado 

secundário de dívida pública e privada. “Partilhamos com a missão do FMI o que se está a fazer 

sobre a garantia da segurança jurídica dos investidores”, sublinhou, afirmando que a economia 

nacional exige do sistema financeiro uma “participação mais activa, presente e marcante da 

CMC”. A Comissão de Mercado de Capitais tem como missão regular, supervisionar e promover 

o mercado de valores mobiliários e de todos os agentes que actuam nesse domínio. 
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