
 
 

O Papel dos Fundos de Investimento na inclusão 

financeira 

 Mercado  

André Samuel 

16/08/16 

 

Os desafios e os benefícios dos fundos de investimento foram alvo de análise num 

workshop promovido pela CMC.  

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realizou recentemente em Luanda um workshop 

sobre os desafios e benefícios dos fundos de investimento no desenvolvimento do mercado de 

capitais e a emissão de valores mobiliários. O evento contou coma parceria da Mediateca de 

Luanda e a presença de representantes do sector empresarial, segurador e financeiro. No 

certame foi destacado o papel dos fundos na inclusão financeira na medida em que utilizam 

contribuições recolhidas junto do público, tendo por finalidade o investimento colectivo de capital, 

segundo os princípios da divisão de riscos e da prossecução do interesse colectivo dos 

participantes.  

  

De acordo com a directora do Gabinete de Literacia Financeira da CMC, Elsa Barber, por se 

tratar de um segmento novo, carece de empenho por parte dos profissionais, e a CMC pretende 

orientar as pessoas em termos de regulação na perspectiva de tornar este segmento de mercado 

mais dinâmico. Ainda no capítulo da inclusão, expecta-se que a inclusão financeira garanta que 

as instituições financeiras tenham a capacidade de prestar serviços e produtos financeiros, que 

estejam ligados aos contextos regulamentares, tecnológicos e de mercados, sendo que os 

clientes possam usar tais serviços ao longo do tempo.  

Adicionalmente estes serviços devem conferir qualidade, ou seja, o nível em que os produtos e 

serviços financeiros satisfazem as necessidades dos clientes, a variedade de opções que os 

clientes têm, bem como o conhecimento e entendimento dos clientes sobre os produtos 

financeiros (indicadores da conveniência de qualidade, produto ideal, transparência, segurança). 

Relativamente à vantagem de melhorar a poupança das instituições e das pessoas por via de 

veículos financeiros capazes de as transportar para o futuro, melhorando-a e ampliando-as, o 

chefe de Divisão do Departamento de Supervisão de Organismos de Investimentos Colectivos, 



 
 
Yuri Rodrigues, afirmou, enquanto dissertava sobre "O Papel das Entidades Conexas e os 

Organismos de Investimento Colectivo", ser possível graças ao mercado de capitais.  

"É para este facto que estamos aqui, para disseminar conhecimento sobre os fundos de 

investimento, cumprindo assim com o nosso papel de regular e fiscalizar. Uma das preocupações 

da CMC passa pela desenvoltura da literacia financeira dos cidadãos, a CMC pretende com este 

workshop relembrar os conceitos inerentes aos fundos de investimento e as oportunidades de 

investimento no nosso mercado". De acordo com a mesma apresentação ali feita pela técnica 

sénior do Departamento de Supervisão de Organismos de Investimentos Colectivos, OIC, Lilian 

Oliveira, existem no País oito instituições que se dedicam a esta actividade com um total de 

capital próprio na ordem dos 282,9 mi milhões Kz com mais de 11 milhões de unidades de 

participações. 


