
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
CMC apresenta novos diplomas legais para o Mercado de Valores Mobiliários 

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) organiza na próxima quarta-feira (23/04), em 

Luanda, uma sessão de apresentação pública do projecto de regulamento dos Organismos 

de Investimento Colectivo e do projecto de Regime Jurídico sobre as Sociedades Gestoras 

de Capital de Risco. 

 

O evento que terá lugar entre as 8:00 e as 13:00 na sala de conferências do edifício sede do 

BCI, sito na rua Rainha Ginga nº 73, das, visa levar a debate e continuar o processo de 

recolha de contribuições ao projecto de diploma que se insere no âmbito da aprovação do 

Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo, pelo Decreto Legislativo 

Presidencial n.º 7/13, de 11 de Outubro de 2013 que veio instituir o quadro jurídico aplicável 

às instituições de investimento colectivo. 

 

Pretende-se ainda com a presente sessão organizar as contribuições recolhidas junto do 

público, aos diplomas que tem por fim regular o investimento colectivo de capitais, segundo 

os princípios da divisão de riscos e prossecução do interesse exclusivo dos participantes, 

sejam elas dotadas ou não de personalidade jurídica. 

 

As sociedades gestoras de Capital de Risco, constituem, uma forma de investimento 

alternativa de relevância significativa, sobretudo no desenvolvimento das pequenas, médias 

e grandes empresas, podendo, ainda que de forma instrumental, envolver a prestação de 

serviços relativos ao melhoramento, à reorganização, promoção e racionalização estrutural 

da actividade das empresas participadas. 

 

As Sociedades Gestoras de Capital de Risco estiveram na base do surgimento de algumas 

instituições no Sillicone Valley entre as quais citamos o Facebook, Google, Microsoft e 

Oracle. 

 
Recordamos que o Executivo angolano aprovou no ano passado o primeiro pacote 

legislativo que vai reger o funcionamento do Mercado de Valores Mobiliários em Angola. 

 

O segundo pacote legislativo está em fase de revisão e contempla o Projecto de Código dos 

Valores Mobiliários e a Lei das Instituições Financeiras, ficando, deste modo, reunidas as 

condições legais para o arranque do mercado de valores mobiliários e derivados. De acordo 

com a estratégia de actuação da CMC para 2012-2017, as condições legais e tecnológicas 

para o arranque do mercado de Valores Mobiliários deverão estar reunidas ainda este ano. 



Para mais informações, por favor contactar: Departamento de comunicação e Apoio ao Investidor +244 222 70 46 00; 
institucional@cmc.gv.ao 

 

 

A CMC é a instituição que tem como atribuições a Regulação, Supervisão, e Promoção do 

Mercado de Valores Mobiliários e Derivados em Angola. 

 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 
MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 21 DE ABRIL DE 2014. 


