
 
NOTA DE IMPRENSA 

 
Formação Avançada sobre o Regime Legal do Investimento Privado 

 
A "Ponto de Vista" e a Faculdade de Direito da Universidade Metodista de 
Angola organizarão, de 12 a 16 de Novembro de 2018, das 18h30 às 21h15, 
uma “Formação Avançada sobre o novo Regime Legal do Investimento 
Privado”.  
 
A entrada em vigor, a 26 de Junho, da Lei n. º 10/16 (Do Investimento Privado, 
adiante designada abreviadamente por “LIP”) e a recente aprovação do 
Regulamento do citado diploma, pelo Conselho de Ministros, impõe vários 
desafios para Administradores, Gestores, Directores de empresas, Advogados, 
Economistas, Magistrados, Solicitadores, Notários e Conservadores. 
 
Por isso, a acção formativa constitui uma oportunidade de capacitação e 
refrescamento, bem como de aprendizagem, com profissionais experientes e 
que lidam diariamente com a matéria sobre investimento privado. 
 
Os participantes à formação serão capacitados sobre (i) o procedimento para a 
realização do investimento privado, (ii) os regimes de investimento privado à 
luz da actual LIP, (iii) os apectos económicos e contabilísticos do investimento 
privado, (iv) o licenciamento de capitais e a transferência de lucros e 
dividendos, (v) o regime migratório aplicável ao investimento privado nos 
termos do regime jurídico dos estrangeiros em Angola (aprovado pela Lei n.º 
02/07, de 31 de Agosto), (vi) os aspectos laborais do investimento privado, (vii) 
o acompanhamento e a (viii) fiscalização dos projectos de investimento privado 
e o procedimento administrativo para a aplicação de sanções pela prática de 
transgressões à LIP. 

No final do curso, que terá como formadores docentes universitários, técnicos 
de instituições que intervêm directamente no procedimento para a realização do 
investimento privado, consultores e advogados com experiência em relação às 
matérias citadas, os participantes receberão os respectivos certificados de 
frequência e de conclusão.  

�O acesso é condicionado, sendo que, para mais informações os interessados 
deverão contactar a organização através do terminal 992 60 54 18 ou o 927 01 
08 09 ou ainda através do e-mail formacoespdv@gmail.com.  
 
O Coordenador Executivo e Científico: Moses Caiaia 

T.: 915 50 17 50 / E.: catiavala89@gmail.com 


