
 
 

Negociações com títulos geram milhões de dólares 
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A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) arrecadou mais de 39,42 milhões de dólares, 

no princípio deste mês, em 55 negociações, correspondentes a 2.296.478 títulos de 

Obrigações do Tesouro (OT) e 42.522 títulos de Bilhetes do Tesouro (BT).  

O volume de negócios representa um aumento de 25 por cento em relação à última semana do 

mês de Maio, diz o Boletim de Negociações do Mercado Secundário de Divida Pública da CMC, 

a que a Angop teve ontem acesso. 

As operações de registo foram realizadas pelos bancos de Fomento Angola (BFA), com 73,03 

por cento, Regional do Keve (BRK), com 13,54 por cento, e Angolano de Investimento (BAI), com 

7,87 por cento do total de negociações registadas. A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) 

é uma pessoa Colectiva de Direito Público, dotada de personalidade jurídica e autonomia 

administrativa, financeira e de património próprio, sujeita à tutela do Ministério das Finanças. 

Criada pelo decreto n.º 9/05 do Conselho de Ministros publicado a 18 de Março de 2005 no Diário 

da República, a Comissão do Mercado de Capitais rege-se pela Lei dos Valores Mobiliários, pela 

Lei das Instituições Financeiras, Estatuto Orgânico, bem como pelo seu Regulamento Interno. 

 

Constituem atribuições da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), nos termos e dentro dos 

limites estabelecidos no decreto n.º 9/05, de 18 de Março de 2005, a regulação, supervisão, 

fiscalização e promoção do mercado de capitais e das actividades que envolvam todos os 

agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente. A CMC tem como missão estimular a 

formação da poupança e a sua aplicação em valores mobiliários, promover a organização e 

funcionamento regular e eficiente do mercado de capitais, bem como assegurar a transparência 

do mercado de capitais e das transacções que nele se efectuam. Como regulador do mercado 

de capitais, de que desponta a Bolsa de Valores e Dívidas de Angola (BODIVA), assegura aos 

investidores e intermediários financeiros em geral uma informação suficiente, verídica, objectiva, 

clara, acessível e atempada sobre os valores mobiliários, as entidades que os emitem e as 

transacções que são efectuadas. 
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