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NOTA DE IMPRENSA 
_______________________________________________________________________________ 

 

CMC participa na “Maka à Quarta-Feira”  

da União dos Escritores Angolanos   

A União dos Escritores Angolanos (UEA) em parceria com a Comissão de Mercado de Capitais 

(CMC) realizou no passado dia 10/08/2016, nas instalações da UEA, mais uma edição da “Maka à 

Quarta-Feira”, que teve como tema central “O Papel do Mercado de Capitais na Recuperação da 

Economia.” 

A Maka à Quarta-Feira é um espaço privilegiado de debate que reúne periodicamente representantes 

de diversos sectores da sociedade. 

Nesta edição foram abordados temas ligados ao desenvolvimento do Mercado de Capitais em 

Angola, fundamentalmente sobre os instrumentos que este mercado possui para impulsionar o 

desenvolvimento económico do País face à actual conjuntura que o mesmo atravessa, onde se impõe 

a necessidade de diversificação da economia.  

Ludmila Santos, Técnica do Gabinete de Desenvolvimento de Mercado da CMC, fez uma 

apresentação na qual realçou que a actual conjuntura económica pode representar uma oportunidade 

para a dinamização do Mercado Secundário de Dívida Pública, possibilitando ao Estado 

financiamento necessário para a execução de projectos estruturantes para o desenvolvimento do 

país.      

A audiência teve ainda acesso a uma apresentação sobre os mecanismos de protecção ao investidor, 

que teve como prelector Leonildo Manuel, Chefe de Divisão do Departamento de Politica Regulatória 

e Normas da CMC.   

 Esta iniciativa insere-se no âmbito do Programa de Educação Financeira da CMC, que tem como 

objectivo principal aumentar o nível de conhecimento sobre o Mercado de Capitais por parte da 

sociedade.  
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