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NOTA DE IMPRENSA 
_______________________________________________________________________________ 

 

CMC participa em acções de promoção do Mercado de Capitais em 

Benguela 
 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos 

(MINJUDH) promoveram um seminário sob os temas “O Desenvolvimento do Mercado de Capitais 

em Angola” e “O Mercado de Valores Mobiliários e a capacidade de Enforcement do Regulador”.  

 

Participaram no evento, que decorreu no Salão Nobre da Assembleia Municipal da Província de 

Benguela - no dia 23/06/16, Magistrados do Ministério Público, Sobas e quadros do MINJUDH. 

 

No discurso de boas vindas, o Governador Provincial de Benguela, Isaac dos Anjos, agradeceu “o 

facto da Comissão do Mercado de Capitais ter escolhido a província de Benguela para um encontro 

primário para nos situar sobre o que esta temática poderá representar em termos de futuras 

oportunidades para Benguela”.  

 

Pretendeu-se com a organização do referido seminário disponibilizar informação pertinente sobre os 

instrumentos financeiros existentes no Mercado de Valores Mobiliários, bem como, o respectivo 

quadro legal.  

 

A cooperação entre o regulador do Mercado de Valores Mobiliários e as autoridades judiciais, bem 

como, a existência de um edifício legal alinhado com as melhores práticas internacionais é 

fundamental para a dinamização de um mercado onde a segurança jurídica e a legítima confiança 

dos seus participantes estejam asseguradas.  
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CMC participa na I Conferência sobre o Mercado de Capitais em 

Benguela 

 

 
A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) em parceria com o Instituto Superior Politécnico de 

Benguela (ISPB) promoveu I Conferência sobre o Mercado de Capitais em Angola na província de 

Benguela. 

O evento teve lugar no anfiteatro do ISPB, no dia 24/06/16 e contou com a participação de 

representantes governamentais, instituições e empresários locais, estudantes, docentes e ainda 

representantes do PEA – Projectos Educativos de Angola. 

No discurso de boas vindas, o Director Geral do ISPB, Dr. Albertino Sebastião, salientou que a 

referida actividade “marca o passo inicial de um projecto inovador entre o ISPB e a Academia do 

Mercado de Capitais, constituindo-se no elo disseminador de conhecimento científico e técnico sobre 

matérias ligadas ao Mercado de Capitais”. Salientou ainda que “ o ISPB e a CMC delinearam acções 

que visam dotar os diferentes actores e interessados em abordar questões sobre o sistema financeiro 

angolano inserido no Mercado de Capitais, de ferramentas conceituais, técnicas e estratégias que 

permitirão de facto, uma mudança de paradigma para uma tomada de decisão mais coerente, segura, 

objectiva, económica e financeiramente sustentável.” 

A partilha de conceitos ligados ao Mercado de Capitais; a sua evolução no mercado angolano; os 

passos certos para a participação das empresas nacionais na Bolsa e ainda uma perspectiva de 

como o Mercado de Capitais pode coadjuvar na recuperação económica, foram os principais 

objectivos desta Iª Conferência.  

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

de Valores Mobiliários em Angola. 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO MERCADO DE 

CAPITAIS, EM LUANDA, 27 DE JUNHO DE 2016. 
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