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NOTA DE IMPRENSA 
 

Mercado de Valores Mobiliários vai ajudar a desenvolver o Sector Imobiliário 

em Angola 
 

A CMC defendeu, na última quinta-feira,19/06 em Luanda a inclusão dos pequenos 
investidores no Mercado de Valores Mobiliários. 

 
Os organismos de investimento colectivo serão o instrumento mais importante para 

inclusão dos pequenos investidores no Mercado de Valores Mobiliários angolano, 

Defendeu o Director do Departamento de Supervisão de Organismos de 

Investimento Colectivo, Claudino Buta durante a conferência sobre novos veículos 

de investimento no sector imobiliário em Angola realizado a pelas Consultoras 

Proprime e Vida Imobiliária. 

Em relação ao contributo que o Mercado de Valores Mobiliários pode desempenhar 

para o desenvolvimento do sector de construção e imobiliário em Angola, o 

responsável defende que graças a este segmento será possível os cidadãos 

detentores de poupança, terem acesso ao Mercado de Capitais e apoiarem o 

processos de construção de infraestruturas independentemente da sua classe 

social. 

O objectivo do Executivo na criação dos OIC, pelo Decreto Presidencial 

Legislativo 7/13 de, 11 de Outubro – sobre os Organismos de Investimento 

Colectivo, deriva das características destes veículos de investimento, tais 

como o acesso, mais eficiente, aos mercados financeiros pelos investidores de 

retalho obtido pela redução dos custos de transação; 

Bem como o acesso, pelos investidores de retalho, a investimentos que lhes 
estariam vedados directamente, quer pela dimensão unitária dos activos (por 
exemplo imobiliários), quer pelo volume mínimo de transacções em mercado 
secundário (por exemplo na negociação de dívida pública); 
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Fundos de Investimento Imobiliário (FII) são instituições de investimento colectivo 

cujo património é autónomo e pertence a uma pluralidade de pessoas singulares ou 

colectivas - denominados Participantes -, que investe, fundamentalmente, em 

activos imobiliários 

Aquando da realização da “Conferência Internacional da Confederação da 

Construção e do Imobiliário de Língua Portuguesa (CIMPLOP)” em Benguela o 

Presidente da Comissão do mercado de capitais defendeu que  “Do ponto de 

vista da integração económica dos angolanos, os organismos de investimento 

colectivo poderão ser o instrumento mais importante dos Mercados de Valores 

Mobiliários, na medida em que permitem aos pequenos investidores ter acesso – 

via unidades de participação ou acções – a investimentos que de outro modo 

estariam acessíveis apenas a investidores com mais recursos”, defendeu o PCA da 

CMC. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO MERCADO 

DE CAPITAIS, EM LUANDA, 25 DE JUNHO DE 2014. 
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