
Este ano Angola foi 
indicada como 

coordenadora regional 
para África e 

desenvolveu uma 
intensa actividade de 
troca de experiências 
com outros de África.  

 
P O R  I N Á C I O  S A C O N D O N G O  

 

A participação dos investidores 
particulares nas negociações nos 
mercados geridos pela Bolsa e Di-
vidas e Valores de Angola, BODI-
VA, de Janeiro a Agosto foi de 15%, 
o que representa um aumento de 
0,30 ponto percentual face aos 
14,70% de 2019. A informação foi 
avançada pela administradora da 
Comissão do Mercado de Capi-
tais, CMC, Edna Kambinda. A ad-
ministradora falava ao Mercado, 
à luz da semana mundial do inves-
tidor que encerra hoje.   

Apesar do aumento, o perfil do 
investidor particular ainda é con-
siderado conservador, uma vez 
que prioriza a segurança das suas 
aplicações, sendo que para diver-
sificar  os seus investimentos 
mantêm a maior parte da sua car-
teira de investimentos em produ-
tos de baixo risco, como é o caso 
dos títulos de dívida pública. 

Tal  acontece pelo facto dos ins-
trumentos financeiros mais nego-
ciados actualmente na BODIVA 
serem os títulos de dívida pública, 
não obstante ter havido já uma 
emissão de obrigações corporati-
vas, bem como o registo de unida-
des de participações de fundos de 
investimentos,   

“No entanto, tal abordagem não 
deve ser feita ainda naqueles ter-
mos, uma vez que os mercados de 
acções e obrigações corporativas 
não estão plenamente em funcio-
namento, facto que permitiria aos 
investidores poderem alocar  me-
lhor  as suas  poupanças, e  fazer-se 
uma melhor  avaliação do perfil do 
investidor angolano” pondera. 

Acresce que, a CMC  tem vindo 
a implementar um vasto progra-
ma de educação financeira com o 
propósito de instruir e informar 
os cidadãos sobre temas e  concei-
tos relevantes sobre o funciona-
mento do mercado de capitais, 
principalmente sobre os instru-

mentos disponíveis no mercado 
de capitais para o investimento, 
bem como os procedimentos que 
devem a doptar  para participar no 
mercado.  

“A CMC, no âmbito do seu plano 
de Educação Financeira, desenvol-
ve programas e actividades a ti-
nentes aos potenciais investido-
res, tais como palestras, cujo 
objectivo primário é partilhar co-
nhecimentos e experiências para 
desenvolver valências que agre-
guem valor, promovendo as boas 
práticas do mercado que contri-
buem para uma melhor inserção/
integração no mundo do MVM,” 
assevera. 

Relativamente a semana do in-
vestidor, fez saber que este ano 
Angola foi indicada como coorde-
nadora regional para África e des-
envolveu uma intensa actividade 
de troca de experiências com ou-
tros de Africa, como Cabo-Verde 
e Moçambique, bem como, com 
Brasil e Portugal. 

Esta Edição foi realizada a dis-
tância com recurso às tecnologias 
de informação, nomeadamente 
com  recurso à plataforma do You-
tube e outras redes sociais da ins-
tituição, tais como Facebook e 
LinkedIn, por força do actual con-
texto de pandemia mundial da 
COVID-19 e da Situação de Cala-
midade Pública vigente no País. 

A CMC contou com a participa-
ção de mais de 35 participantes, 
dos quais instituições nacionais 
que exercem funções no sector 
financeiro angolano e interna-
cionais, no sector de regulação, 
supervisão, fiscalização e pro-
moção do mercado de valores 
mobiliários. 

Durante a semana foram reali-
zados diversos webinars que con-
taram com a participação de auto-
ridades reguladoras do Mercado 
de Capitais do Brasil, Moçambi-
que e Cabo-Verde e de instituições 
nacionais que exercem funções no 
sector financeiro angolano. 

Foram realizadas entrevistas 
em jornais e rádios; divulgados 
conteúdos relacionados com o 
mercado de valores mobiliários 
nas redes sociais Instagram, You-
tube, LinkedIn e Facebook. 

“Prevemos para o último dia da 
semana o lançamento de um in-
quérito nacional para avaliar o 
perfil e o nível de educação finan-
ceira dos investidores” avança. 
“Lançamos um concurso infantil 
com o objectivo de promover o 
espírito de poupança e investi-
mento às crianças dos 7 aos 12 
anos, com o tema “O que faço com 
o dinheiro da mesada?” e “Como 
investir  o dinheiro da mesada 

com segurança?”. 

Network no sistema 
financeiro nacional   
Consideram positivo o impacto que 
o conceito da WIW tem tido através 
da disseminação de conteúdos eco-
nómico-financeiros, para que es-
tudantes, investidores, potenciais 
investidores e público em geral  pu-
dessem ter acesso a um conjunto de 
informações fundamentais sobre 
o MVM que provavelmente de ou-
tro modo não teriam acesso.  

Os eventos traduziram-se numa 
oportunidade de convergir esfor-
ços entre os diferentes interve-
nientes do sector financeiro, ou-

tras entidades ligadas ao sistema 
financeiro angolano e instituições 
de ensino, com o objectivo princi-
pal de transmitir os princípios 
básicos emanados pela IOSCO, 
tais como: a poupança, a impor-
tância da educação financeira para 
a protecção do investidor.  

“A cada ano que passa, a CMC 
tem conseguido alcançar um nú-
mero maior de pessoas através da 
realização de palestras, painéis de 
debate, entrevistas, cursos finan-
ceiros, jogos lúdicos e outras acti-
vidades de cariz cultural, sendo 
que todas estas actividades têm 
um denominador comum, a “edu-
cação financeira”. M
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Investidores particulares representam 15%  
das negociações na Bolsa de Títulos do Tesouro 

M E R C A D O  D E  C A P I T A I S  

Bolsa
A receita petrolífera angolana do mês de Setembro fixou-se nos 
211,6 mil milhões de kwanzas, uma redução de 15,8 mil milhões em 
relação aos 227,4 mil milhões do mês de Agosto, o valor arrecada-
do em Setembro resultou da exportação de 39,1 milhões de barris 
de crude ao preço médio de 45,38 USD, ligeiramente acima dos 35 
milhões de barris de petróleo e um preço médio de 43,94 USD.

Brent
Receitas

O investidor angolano é 
conservador, uma vez 

que prioriza a segurança 
das suas aplicações. 

Edna Kambinda, 
administradora da Comissão 
do Mercado de Capitais 
(CMC)
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