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NOTA DE IMPRENSA 
_______________________________________________________________________________ 

 

CMC promove debate sobre Fundos de Investimentos  

A Comissão de Mercado de Capitais (CMC) realizou no dia 04/08/2016 no auditório da Mediateca de 

Luanda, um seminário sobre “O Papel dos Fundos de Investimento no Desenvolvimento do Mercado 

de Capitais”. 

Miguel Alves, PCA da Odell Global Investors, uma das sociedades gestoras de organismos de 

investimentos colectivos registada na CMC, foi um dos prelectores do evento que teve como público-

alvo, operadores e potenciais investidores do mercado de capitais. 

 A Chefe de Divisão do Departamento de Supervisão e Organismos de Investimento Colectivo da 

CMC, Yuri Rodrigues, partilhou com a audiência uma apresentação sobre o papel das entidades 

conexas no mercado de capitais, enquanto Lilian Oliveira, do mesmo departamento, falou sobre a 

relevância dos fundos de investimento na economia. 

No final das apresentações houve um período de debate moderado pela Directora do Gabinete de 

Literacia Financeira da CMC, Elsa Barber, no qual os intervenientes puderam esclarecer dúvidas e 

dar seus contributos a respeito dos fundos de investimento no mercado de capitais em Angola. 

 

Operadores do Mercado recebem informação sobre  

plataforma de supervisão  

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realizou no passado dia 4 de Agosto do corrente ano, no 

auditório do Ministério das Finanças, em Luanda, um encontro para apresentação do Sistema 

Informático de Supervisão e Fiscalidade da CMC. 

Durante o evento, o Director do Departamento de Supervisão da Intermediação Financeira e 

Infraestruturas de Mercado, Ondjoy Barros, falou sobre a importância desta plataforma, para garantir 

o acompanhamento da actividade das entidades supervisionadas pela CMC, tendo em conta que vai 

facilitar a comunicação e a troca de informação, entre o supervisor e os supervisionados. 
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Os presentes tiveram acesso a uma apresentação que mostrou os requisitos para se aceder ao portal 

assim como os modelos de submissão permitidos e formas de efectuar solicitações. 

Encontrando-se o referido Sistema na sua fase final de testes, esta primeira sessão teve como 

objectivo familiarizar as entidades supervisionadas com o aplicativo, dando-lhes a oportunidades de 

exporem as preocupações das suas instituições directamente aos departamentos da CMC 

responsáveis pela supervisão das mesmas.   

A CMC é a instituição responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e promoção dos Mercados 

de Valores Mobiliários em Angola. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO MERCADO DE 

CAPITAIS, EM LUANDA, 05 DE AGOSTO DE 2016. 

+244 222 370 648 - Yasmine Faria 
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