
 

 
 

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

 
 

NOTA INFORMATIVA 

_______________________________________________________________________________ 

 

Comissão do Mercado de Capitais alerta aos investidores sobre a entidade 

“XTAGIARIOUS FINANCE” não estar habilitada a exercer actividade financeira no 

âmbito do mercado de capitais  

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) alerta aos investidores sobre a entidade denominada 

“XTAGIARIOUS FINANCE”, detida pelo Sr. Edson Oliveira, vocacionada à prestação de serviços 

financeiros, nomeadamente, captação de investimento a título de empréstimo e consequente 

aplicação destes montantes em negócios próprios ou em capital de outras empresas. 

 

A entidade em causa não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou 

prospecção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira, uma vez 

a mesma não se encontra legalmente registada junto da CMC nem autorizada a exercer, em 

Angola, qualquer actividade financeira sujeita à supervisão da CMC, nos termos dos artigos 320.º 

e 321.º do Código de Valores Mobiliários. 

 

Alertamos ainda, de que as pessoas individuais e/ou colectivas que efectuem operações de 

investimento através da empresa “XTAGIARIOUS FINANCE” não dispõem dos mecanismos de 

protecção aos quais estão abrangidos os investidores que realizam operações de investimento 

por intermédio de entidades registadas junto da CMC. 

 

Outrossim, de modo a certificar que determinada entidade está licenciada pela CMC para o 

exercício profissional, em Angola, de qualquer serviço ou actividade de investimento no sistema 

financeiro angolano, devem ser consultadas as listas de entidades registadas através dos links 

https://www.cmc.gv.ao ou entrar em contacto directo com a CMC através dos seguintes números 

de telefone (+244) 949 546 473 | 992 518 292 | 222 704 600/601. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA COMISSÃO DO MERCADO DE 

CAPITAIS, EM LUANDA, 05 DE AGOSTO DE 2021. 
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