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Quanto 
maior  o nível 
de conheci- 

mento da 
população 
 em relação 
às questões 
financeiras, 
maior o grau 
de raciona- 

lidade no uso 
do seu 

rendimento...

melhorem o seu bem-estar” (OCDE, 2005).  
As vantagens da educação financeira são re-

flectidas na mudança de atitude da sociedade 
face aos temas financeiros, ou seja, quanto maior 
o nível de conhecimento da população em re-
lação às questões financeiras, maior o grau de 
racionalidade no uso do seu rendimento dis-
ponível, a apetência para poupar e mais consci-
entes serão as suas aplicações/investimentos, 
uma vez que terão conhecimento dos riscos as-
sociados, o que de forma natural fará surgir a 
necessidade de acesso a produtos e serviços fi-
nanceiros.  

A nível do continente africano, faz sentido 
destacar o exemplo da África do Sul (Financial 
Service Conduct Authority, Janeiro de 2018), 
onde um dos principais pilares da sua estratégia 
assenta na educação da juventude na canalização 
das poupanças para a criação de pequenas em-
presas que possam participar no mercado de 
capitais (em 10 meses, foram registadas 2.717 em-
presas no FSCA, o que espelha claramente o 
sucesso do programa) e do Kenya, onde se desen-
volveu o M-Pesa, aplicativo que permite por meio 
de um telemóvel aceder ao banco através de uma 
moeda virtual e realizar pagamentos a terceiros 
(no período entre Junho de 2016 e Junho 2017, o 
volume de transacções no M-Pesa foi equivalente 
a 48,76% do PIB).  

No caso angolano, os três reguladores do 
sistema financeiro, a Comissão do Mercado de 
Capitais (CMC), o Banco Nacional de Angola (BNA) 
e a Agência Angolana de Regulação de Seguros 
(ARSEG), têm desenvolvido acções de promoção 
da educação financeira em todo país.  

De realçar que, neste quesito, a estratégia de 
educação financeira da CMC centra-se nas ver-
tentes informativa e formativa, significativa-
mente orientadas para os estudantes e empresas 

com potencial de investimento no mercado de 
capitais, por via da realização de ciclo de pales-
tras, visitas guiadas à CMC e à BODIVA, concursos 
de redacção (sobre economia e finanças), sessões 
de filmes, workshops e outros eventos de dis-
seminação em massa.  

Na mesma senda, tanto o BNA quanto a ARSEG 
tem desenvolvido eventos voltados a educação 
financeira. Em 2011, o BNA criou a conta Bankita, 
instrumento de inclusão financeira que permite 
o acesso fácil aos serviços e produtos financeiros. 
De acordo com os dados publicados pelo BNA em 
2017, somente 11% da população angolana tinha 
conta bancária, sendo apontada como uma das 
principais razões a falta de conhecimento da fun-
cionalidade dos serviços bancários por parte 
significativa da população.  

A aprovação do Programa Nacional de In-
clusão Financeira (PNIF), alinhou os princípios 
gerais e orientadores para a promoção da in-
clusão financeira dentro dos princípios inter-
nacionais, prevendo acções conjuntas entre os 
três reguladores do sistema financeiro (BNA, 
CMC e ARSEG). 

Portanto, o facto de um dos principais objec-
tivos do PNIF centrar-se na promoção da edu-
cação financeira e correcta administração dos 
recursos financeiros, é mais um elemento que 
contribuirá, certamente, para se observar mu-
danças positivas nos hábitos financeiros da 
população com impacto directo na dinamização 
do sistema financeiro e, particularmente, do 
mercado de capitais.  

No âmbito da educação financeira a CMC , para 
além da sua participação no PNIF, organiza desde 
2017 a Semana Mundial do Investidor na Mediate-
cas de Luanda, uma iniciativa internacional da 
Organização da Comissão de Valores Mobiliários 
que em 2019 congrega cerca de 80 países. M

A Educação Financeira é o processo me-
diante o qual os indivíduos e as socie-
dades melhoram a sua compreensão em 
relação aos conceitos e produtos fi-

nanceiros, de maneira que, com  informação, 
formação e orientação, possam desenvolver os 
valores e as competências necessárias para se 
tornarem mais conscientes das oportunidades e 
riscos existentes no mercado financeiro e, então, 
poderem fazer escolhas bem informadas, saber 
onde procurar ajuda e adoptar outras acções que 
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