
 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
CMC apresenta projeto de Lei dos Organismos de Investimento Colectivo de 

Sociedades Gestoras de Capital de Risco  

 

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

Luanda uma sessão de apresentação pública do projecto de lei dos Organismos de 

Investimento Colectivo de Sociedades Gestoras de Capital de Risco. 

 

O Evento que terá lugar no Hotel Epic Sana, das 8h00 às 13 horas, visa levar a debate e 

continuar o processo de recolha de contribuições ao diploma que rege umas das 

instituições que garantem por um lado o acesso do pequeno Investidor ao Mercado de 

Capitais e por outro lado garante que as empresas tenham a possibilidade de obter 

financiamento a longo prazo com taxas de juro mais acessíveis. 

 

Uma vez incorporadas as contribuições da Sociedade a ambos os diplomas, os documentos 

serão submetidos a apreciação da Comissão económica do Conselho de Ministros para 

posterior aprovação da parte do Executivo. 

 

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 Código dos Valores 

Mobiliários, a Lei das Instituições Financeiras e a lei dos Organismos de Investimento 

Colectivo de Sociedades Gestoras de Capital de Risco. 

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 estarão reunidas até 

meados do Segundo semestre. 

 



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 e Supervisão do Mercado de 

valores Mobiliários em Angola cabendo-lhe também a função de promover e desenvolver 

estes Mercado no país. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 

MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 15 DE ABRIL DE 2014. 

 


