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Comissão do Mercado de Capitais e Universidade Gregório Semedo assinam protocolo que irá 

permitir a criação da primeira pós-graduação em Mercados de Capitais em Angola. Acordo prevê 

também a realização de conferências, seminários e outras actividades. 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC), por intermédio da Academia do Mercado de Valores 

Mobiliários (AMVM), e a Universidade Gregório Semedo (UGS) assinaram um protocolo de 

cooperação para definirem as bases da relação institucional no sentido de se promover a 

formação no âmbito do Mercado de Capitais. 

De acordo com o documento, as duas instituições comprometem-se a "desenvolver relações de 

cooperação técnica em matérias de identificação das necessidades de formação de quadros 

dirigentes e de quadros intermédios, de assessoria técnica e de investigação". No quadro deste 

protocolo, está previsto implementar um curso de pós-graduação em Mercados de Capitais, que 

deverá arrancar já em Maio. A participação é aberta a todos os quadros superiores interessados 

em adquirir conhecimento nesta área do sector financeiro. 

É a primeira pós-graduação do género em Angola e irá "dotar os licenciados de conhecimentos 

técnicos e científicos que lhes permitam ombrear com quadros formados noutras latitudes", diz 

um comunicado da UGS. "O protocolo enquadra-se na estratégia de actuação da CMC no 

domínio da formação de quadros da especialidade, atendendo ao facto de o mercado de capitais 

ser um segmento novo no sector financeiro angolano", prossegue o documento. 

As acções a empreender no âmbito da parceria passarão pela colaboração na identificação da 

necessidade de formação de quadros técnicos e dirigentes da CMC/AMVM, cooperação no 

desenvolvimento de planos de actividades no âmbito da formação e produção de conhecimento 

da CMC/AMVM e organização de cursos, seminários, conferencias ou projectos de assessoria 

técnica e de investigação constante do plano de actividades de ambas as instituições. 

 

O acordo prevê ainda a realização de encontros para troca de experiências, discussão e reflexão 



 
 
sobre temas referentes ao mercado de capitais e matérias afins e troca de documentação sobre 

o mercado de capitais e matérias afins. Por fim, o protocolo prevê o apoio mútuo na organização 

de serviços através de acções regulares e sistemáticas, nomeadamente através do envio de 

material científico, bem como da organização de estágios e acções de desenvolvimento 

individual. 

 

A CMC tem por missão, entre outras, a dinamização do mercado de capitais angolano e a criação 

de condições para que, "de uma forma íntegra e sustentável, este se desenvolva de forma a 

contribuir para o bem-estar e progresso do País", refere o comunicado. O estreitamento das 

relações entre a CMC e a UGS é "uma excelente via que poderá propiciar o estudo, debate, 

reflexão e permuta de conhecimentos e experiência no domínio do mercado de capitais e 

matérias afins", acrescenta. 

A duração do protocolo é de três anos. A gestão administrativa será assegurada, do lado da 

CMC, pela AMVM, que deverá promover canais privilegiados de interlocução e interacção entre 

ambas as instituições, bem como assegurar a organização funcional relativa às acções a 

dinamizar no âmbito do protocolo. Assinaram o protocolo, pela CMC, Archer Mangueira, 

presidente do conselho de administração, e pela UGS o reitor, José António Lopes Semedo. 


