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Workshop debateu sobre os Fundos de Investimento no Desenvolvimento do Mercado de 

Capitais em Angola  

Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realizou, recentemente, em Luanda, numa parceria 

com a Mediateca de Luanda, um Workshop sobre os Fundos de Investimento no 

Desenvolvimento do Mercado de Capitais e a Emissão de Valores Mobiliários, seus Benefícios 

e Desafios. A directora do Gabinete de Literacia Financeira da CMC, Elsa Barber, adiantou tratar-

se da primeira oportunidade em que é debatida abertamente a temática dos fundos de 

investimento, um segmento novo no mercado de capitais. “Sendo um segmento novo, carece de 

empenho por parte dos profissionais e o que pretendemos é orientar as pessoas em termos de 

regulação na perspectiva de tornar este segmento de mercado mais dinâmico”, disse.  

  

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, encontrar 

veículos financeiros capazes de transportar a poupança das pessoas e instituições para o futuro, 

melhorando-a e ampliando-a. “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, tendo noção da necessidade de aumentar o nível de conhecimento da população em 

geral, a CMC pretende com este Workshop relembrar os conceitos inerentes aos fundos de 

investimento e as oportunidades de investimento no nosso mercado”.  

Representantes do sector empresarial, segurador e financeiro foram, igualmente, esclarecidos 

sobre “O Papel dos Fundos de Investimento na Inclusão Financeira”, que teve como prelectora 

Lilian Oliveira, técnica sénior do Departamento de Supervisão de Organismos de Investimentos 

Colectivos e a partilha de um caso prático, orientado por Miguel Alves da ODELL Global 

Investors. 


