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NOTA DE IMPRENSA 
_______________________________________________________________________________ 

 

CMC Realiza Feira do Investidor  

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realizará a Feira do Investidor nos próximos dias 3, 4 

e 5 de Outubro de 2019, das 09:00 às 18:00, na Mediateca de Luanda, localizada no Largo das 

Escolas.  

A Feira tem como objectivo destacar a importância da educação financeira e da protecção do 

investidor, ao mesmo tempo que visa proporcionar oportunidades de aprendizagem de temas 

relacionados com a poupança e o investimento. Para o efeito, organizar-se-ão um conjunto de 

actividades tais como distribuição de informação e serviços orientados para o investidor, palestras, 

entrevistas públicas, painéis de debate, publicação de artigos, para além da exposição de 

informação e conteúdos de interesse relacionados com o Mercado de Valores Mobiliários em 

Angola. 

O evento enquadra-se no âmbito das actividades a serem realizadas durante a Semana Mundial 

do Investidor (de 30 de Setembro a 6 de Outubro de 2019), iniciativa promovida pela Organização 

Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), com o objectivo de sensibilizar e alertar para a 

importância da educação financeira e da protecção dos investidores de mais de 80 países.  

Banco Nacional de Angola, Standard Bank, Banco de Investimento Rural (BIR), Banco Keve, 

Banco Angolano de Investimento (BAI), Banco de Fomento de Angola (BFA), Banco Sol, Banco 

Económico, Banco Millennium Atlântico, Rede de Mediatecas de Angola, Conselho Nacional 

de Estabilidade Financeira (CNEF) e Bolsa de Valores e Dívida de Angola (BODIVA), são as 

entidades associadas à CMC na realização deste evento que contará com a presença de 

representantes do sistema financeiro angolano e de convidados de diversos sectores da sociedade, 

com destaque para Sua Excia. Primeira-dama da República de Angola, Dra. Ana Dias Lourenço, 

que procederá ao corte da fita e proferirá o discurso de abertura. 

A IOSCO lançou a Semana Mundial do Investidor em 2017, um projecto que envolve reguladores 

e outros membros numa campanha anual à escala mundial de sensibilização para a importância 

de educar, formar e proteger os investidores. Esta iniciativa constitui ainda uma oportunidade de 
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colaboração entre reguladores e stakeholders na dinamização de acções que promovam a 

educação e protecção do investidor. 

A CMC foi oficialmente admitida como membro ordinário da IOSCO em Julho de 2017, 

concretizando assim um dos objectivos da sua estratégia para dotar o sistema financeiro angolano 

de um Mercado de Valores Mobiliários transparente, eficiente e credível.  
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