
 

 
 

Rua do MAT, Clássicos de Talatona, 3º B, GU 19 B, Bloco A5, 1º e 2º I Luanda, Angola 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 
_______________________________________________________________________________ 

 

CMC promove Consulta Pública sobre novos Regulamentos do Mercado  

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) submeteu à consulta pública dois projectos de diplomas 

da instituição, visando apresentar a sua estrutura e quadro legal aos intervenientes do mercado, são 

estes o Regulamento dos Mercados Regulamentados e o Regulamento sobre o Registo dos 

Responsáveis com Função de Gestão Relevante.  

O primeiro, Projecto do Regulamento dos Mercados Regulamentados, visa disciplinar os mercados 

regulamentados, consagrando as suas características, o processo de registo, as operações a serem 

realizadas, a informação que deve ser divulgada pela respectiva entidade gestora, a suspensão e 

exclusão de valores mobiliários e instrumentos derivados, a divulgação das comissões e as condições 

para a admissão e negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados. 

O Projecto de Regulamento sobre o Registo dos Responsáveis com Função de Gestão Relevante, 

estabelece os requisitos e procedimentos para o registo na CMC dos responsáveis que exerçam 

funções de gestão relevantes nas instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado de 

capitais e ao investimento e nas sociedades gestoras de mercados regulamentados, de sistemas 

de liquidação, de câmara de compensação ou contraparte central e de sistemas centralizados de 

valores mobiliários. 

 O presente processo de consulta pública decorrerá de 15 de Agosto a 30 de Setembro de 2016. 

Nestes termos, as respostas e contribuições em torno dos diplomas objecto desta consulta devem 

ser submetidas à CMC até ao próximo dia 30 de Setembro do corrente ano, preferencialmente para 

o endereço electrónico contribuicoes.diploma@cmc.gv.ao ou remetidas para o endereço sede da 

CMC, sito na Rua do MAT, GU 19 B, Bloco A5, 1º e 2º Andar, Complexo Clássicos de Talatona, 

Sector de Talatona, Município de Belas, Luanda. 

Pretende-se recolher contribuições por parte de todos os agentes intervenientes no mercado.  
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO MERCADO DE 

CAPITAIS, EM LUANDA, 23 DE AGOSTO DE 2016. 

+244 222 370 648 - Yasmine Faria 
institucional@cmc.gv.ao 

www.cmc.gv.ao 
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