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V ENCONTRO ANUAL DE QUADROS DA CMC 

 
______________________________________________________________________________ 

 

 A CMC irá pautar a sua actuação tendo como referência (i) as lições apreendidas 
pelo Conselho de Administração anterior, (ii) a relação de proximidade com todos os 
intervenientes do mercado e (iii) os desafios e oportunidades que o “novo normal” 
impõe; 

 

 A CMC continuará a promover, junto do emitente Estado, as melhores práticas na 
estruturação do mercado primário, de modo a que este tenha a melhor informação 
no momento da estruturação do melhor modelo para a colocação da Dívida Titulada; 

 

 A CMC reconhece que os investidores institucionais são actores importantes para se 
aprofundar o segmento de dívida pública e dinamizar os demais segmentos do 
mercado de capitais; 

 

 A CMC percebe que, como manifestado por alguns investidores institucionais, deverá 
interagir com todos os investidores que pretendam abordar as oportunidades e 
desafios para aplicar os seus recursos em valores mobiliários e instrumentos 
derivados; 

 

 A CMC irá actualizar o seu estudo sobre o potencial de investimento no mercado de 
valores mobiliários, de modo a contribuir para a sua estimação; 

 

 A abertura do capital das empresas no mercado de valores mobiliários é um objectivo 
que só poderá ser atingido com a contribuição activa do tecido empresarial angolano; 

 

 Os Organismos de Investimento Colectivo são veículos que podem decididamente 
ajudar a dinamizar o mercado de valores mobiliários, pois estes ajudam não só os 
pequenos aforradores a participarem em grandes projectos, como podem ser um 
atalho para dinamizar os demais segmentos deste mercado; 

 

 A CMC continuará a desenvolver acções de regulatórias e de promoção de modo a 
criar uma barreira que permita salvaguardar os interesses dos investidores não 
institucionais; 

  

 A protecção dos investidores, em especial os não institucionais, deve contar com um 
programa nacional de educação financeira, que permita que estes, de forma 
consciente e informada, apliquem os seus recursos no mercado de valores 
mobiliários; 
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 A CMC entende que a supervisão deve ser sempre actuante e proactiva, e para tal 
continuará a investir em pessoas e meios que lhe permitam obter o reconhecimento 
interno e internacional como uma entidade de supervisão rigorosa e alinhada às 
melhores práticas internacionais; 

 

 A CMC vai continuar a cooperar com todas as entidades que têm a responsabilidade 
de combater o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, de modo a 
garantir a constante melhoria da imagem do país no que a estas matérias diz 
respeito. 
 

 

 


