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1 .  IN T ROD UÇ Ã O   

 

A Semana Mundial do Investidor, em inglês World Investor Week (WIW), é 

uma iniciativa promovida pela IOSCO (International Organization of Securities 

Commissions), que visa mobilizar os seus membros, organizações 

internacionais e outras entidades interessadas em promover acções 

coordenadas que estimulam a educação e a protecção dos investidores. 

De modo geral, os principais objectivos desta semana foram:   

 

 Destacar a importância da educação e da protecção do investidor;  

 Proporcionar oportunidades de aprendizagem relacionadas com o 

Investimento;  

 Estreitar a colaboração entre os membros da IOSCO.  

 

Em 2019, celebrou-se a WIW entre os dias 30 de Setembro e 06 de Outubro, 

onde as diferentes jurisdições membros da IOSCO, promoveram um conjunto 

de campanhas locais, tais como a organização de workshops, conferências, 

palestras, realização de concursos, entre outras actividades para aumentar a 

consciencialização sobre matérias de economia e finanças para investidores e 

público em geral. 

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC), membro ordinário da IOSCO 

desde Julho de 2017, participou pela terceira vez consecutiva da WIW.  

 

O presente relatório apresenta de forma resumida as principais actividades 

realizadas entre o período de 30 de Setembro a 6 de Outubro.  
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2 .  WORL D  IN VES T OR  WEEK  A N GOL A   

 

Em Angola, WIW foi promovida pela CMC, por via do seu Departamento de 

Comunicação e Educação Financeira (DCEF), a quem coube a responsabilidade 

de planear, organizar e implementar todas as actividades realizadas. 

  

Durante a semana foi executado um conjunto de acções educativas que 

contribuem para que os actuais e os potenciais investidores do sistema 

financeiro ganhem, paulatinamente, maior consciência sobre o seu papel. 

   

De forma resumida, apresentamos os principais dados referentes a cada uma 

das actividades realizadas durante a WIW. 

 

2.1. ACTIVIDADES 

 

2.1.1. Vídeos de Curta-duração sobre o MVM 

 

Ao longo do período em que decorreu a WIW (30 Setembro a 05 Outubro), 

foram divulgados 15 vídeos educativos, produzidos pela CMC, na Televisão 

Pública de Angola (TPA), em rede nacional, com conceitos e informações 

relacionadas com valores mobiliários, sistemas e mercados financeiros, bem 

como governação corporativa. Entre os principais temas divulgados constam 

“O que são valores mobiliários, qual é o papel da CMC, o que são lucros e 

dividendos, o que é uma acção e qual o papel da BODIVA.”  

 

2.1.2. Artigo de Opinião, Debate e Entrevistas  

 

Foi publicado, no jornal “Mercado”, um artigo de opinião com o Título 

“Educação Financeira um Caminho para o Desenvolvimento do Sistema 

Financeiro” escrito pela Dr.ª Nair Miguel, Técnica de Estudos e Análise 

Financeira da CMC, que destacou as principais acções de educação financeira, 
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desenvolvidas pelos órgãos reguladores do sistema financeiro angolano (CMC, 

BNA e ARSEG), descrevendo também os objectivos do Plano Nacional de 

Inclusão Financeira (PNIF) que se centram fundamentalmente na “promoção 

da educação financeira e correcta administração dos recursos financeiros .   

 

O programa Vector da Rádio Luanda Antena Comercial (LAC) promoveu um 

debate sobre “A Educação Financeira e o Nível de Poupança dos 

Angolanos”, cujos participantes foram: (i) o Conselho Nacional de Estabilidade 

Financeira (CNEF), representado pelo Secretário Executivo Dr. Luzolo de 

Carvalho; (ii) a CMC, representada pelo Assessor do Conselho de 

Administração Dr. José Matoso; (iii) o Banco Nacional de Angola (BNA), 

representado pela Directora de Inclusão Financeira Dr.ª Teresa Pascoal; e (iv) 

a Educadora Financeira do website Kamba Rico, Sr.ª Márcia Coelho. O tema 

em debate foi também referenciado na newsletter do programa de rádio. 

 

A CMC divulgou as suas acções programadas para a WIW através de 

entrevistas em diferentes programas televisivos, tais como, Telejornal da 

manhã (TPA), o talk-show Sexto Sentido (TV Zimbo) e adicionalmente foi 

veiculado uma Nota de Imprensa sobre a celebração da WIW com os 

diferentes órgãos de comunicação social existentes no país.  

 

Em vários órgãos de comunicação foram referenciadas notícias relacionadas 

com as actividades da WIW, apresentadas em detalhe no anexo 2 ao 

memorando. 

 

2.1.3. Alteração da Assinatura Digital, Website e Intranet 

 

Durante a WIW, todos os colaboradores da CMC procederam à alteração das 

suas assinaturas de e-mail conforme ilustra a figura n.º 1.  
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     Figura n.º 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: CMC 

 

Deste modo, através da troca de e-mails entre os colaboradores da instituição 

e os clientes externos, foi possível chamar a atenção para a iniciativa da IOSCO.  

 

Foram igualmente divulgadas notas informativas através do website oficial e 

da intranet da CMC. 

 

2.1.4. Feira do Investidor 

 

Como parte da WIW, a CMC realizou a 2ª edição da Feira do Investidor nos 

dias 3, 4 e 5 de Outubro de 2019, com o apoio de vários participantes do 

sistema financeiro angolano e da Rede de Mediatecas de Angola. O objectivo 

foi promover um conjunto de acções educativas concentradas num único 

recinto direccionadas em particular para um público mais jovem.  

 

A 2ª edição da Feira do Investidor decorreu nas Mediatecas “28 de Agosto” 

(Largo das escolas) e “Zé Dú” (Cazenga), tendo a inauguração sido feita pela 

Excelentíssima 1ª Dama da República de Angola, Sr.ª Ana Dias Lourenço.  

 

A feira registou aproximadamente duas mil e quatrocentas (2 400) visitas, um 

aumento na ordem de 71,5% comparativamente ao ano passado. O acesso foi 

gratuito e contou com a presença de ilustres governantes , associações 
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empresariais, representantes de instituições, públicas e privadas, de ensino 

médio e universitário, assim como, outros profissionais do sistema financeiro.  

 

Os visitantes tiveram a oportunidade de rever e aprender novos conceitos e 

temas ligados ao Mercado de Valores Mobiliários, compreender a mecânica 

dos mercados financeiros e realização de investimentos através de actividades 

lúdicas e de palestras. Foi possível testar o nível de literacia financeira dos 

visitantes, através do preenchimento de um questionário de múltipla escolha.  

 

As actividades realizadas na feira permitiram aos visitantes aprender mais 

sobre a importância da poupança e do investimento numa perspectiva mais 

lúdica.  

 

Abaixo, mencionamos as actividades realizadas durante o período da feira: 

  

2.1.4.1. Palestras 

 

As palestras, direccionadas para um público jovem, fizeram parte do programa 

da feira e contaram com uma taxa de adesão bastante elevada. O objectivo 

primordial foi o de proporcionar maior conhecimento sobre os temas que 

estão no âmbito da educação financeira. 

 

Tabela n.º 1 

Título Prelectores 

O Nível de Poupança dos Angolanos e suas 

Perspectivas 
CMC 

Educação Financeira, Caminhos para o 

Futuro 
Kamba Rico 

O Jogo da Bolsa CMC 

Investir no Mercado de Valores Mobiliários Standard Bank 

A Banca Digital | Mobile Money Banco Millennium Atlântico 

Campanha de Solidariedade | Água é Vida ASD-CMC 

Portal do Investidor Unidade de Gestão de Dívida 

Financiamento Colaborativo | Crowdfunding Bantú Makers 
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As Novas Tecnologias na Inclusão 

Financeira 
Banco Angolano de Investimento 

A Protecção do Investidor CMC 

Acervo Bibliográfico da CMC CMC 

  Fonte: CMC 

 

2.1.4.2. Painéis de Debate 

 

Os painéis de debate são um conceito cada vez mais usado em fóruns onde 

se abordam temas que de interesse geral, onde indivíduos que possuem 

conhecimentos sobre determinada matéria são convidados a expressarem os 

seus pontos de vista e opiniões, mais específicas, enriquecendo o 

conhecimento geral do público que os assiste. Neste formato de abordagem 

a CMC realizou três painéis cujas especificações indicamos abaixo 

 

Tabela n.º 2 

Título Painelistas 

Educação Financeira, Caminhos para o 

Futuro 
CNEF, CMC, BNA, ARSEG e INIDE 

Factores que Determinam o Sucesso de um 

Negócio 

BFA G.A, DVN, Fiu Negro e Fundação Ana 

Carolina 

Start-Ups: Oportunidades e Desafios | 

Crowdfunding 

Bantú Makers, Mwango Brain, ABANC, 

INAPEM, Kubinga 

  Fonte: CMC 

 

2.1.4.3. Entrevistas Públicas 

 

A entrevista pública, nos termos definidos para a Feira do Investidor, consistiu 

em estabelecer uma conversa aberta com uma figura proeminente relacionada 

com o sistema financeiro angolano, cujo percurso profissional, académico seja 

inspirador, especialmente para um público jovem, dando oportunidade à 

audiência de participar nessa conversa colocando questões ao entrevistado.  

 

Durante a feira foram entrevistadas 3 (três) figuras relevantes, nomeadamente: 
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 A Administradora Executiva da BAIGEST – SGOIC, S.A., Sra. Ana Regina 

Victor; 

 O Administrador Executivo da BODIVA – SGMR, S.A., Sr. Akiules Neto; e 

 O CEO da Empresa TUPUCA, Sr. Erickson M´Vezi. 

 

2.1.4.4. Exposição do Mural Histórico, Livros com teor 

económico-financeiro e veiculação das mensagens-

chaves indicadas pela IOSCO 

 

Apresentou-se na Mediateca Zé Dú, o mural histórico da CMC, destacando os 

principais marcos alcançados pela instituição, que vão desde a história da 

origem do MVM em Angola, com a criação do núcleo do mercado de capitais, 

em 1998, a institucionalização da CMC, em 2005 até a Nomeação do 1.º 

Conselho de Administração da CMC, em 2012.  

 

Na Mediateca 28 de Agosto, expôs-se um mural histórico contendo as 

actividades relacionadas com o Programa de Educação Financeira da CMC de 

2015-2018.  

 

A exposição de obras literárias teve como objectivo principal incentivar, os 

visitantes da Feira, a leitura de conteúdos sobre os produtos disponíveis no 

mercado financeiro para o investimento das suas poupanças. Os temas 

incidiram principalmente sobre economia, mercados financeiros, gestão de 

empresas, empreendedorismo e finanças. 

 

Foram também divulgadas mensagens-chave, partilhadas pela IOSCO, que 

servem como alerta aos investidores, que pretendem realizar investimentos, 

para que o façam com a devida segurança, cautela e consciência.      
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2.1.4.5. Testes de Literacia Financeira 

 

Neste âmbito foram distribuídos questionários de literacia financeira, com 

aproximadamente 11 (onze) perguntas sobre orçamento familiar, poupança, 

reforma e o mercado de valores mobiliários. 

 

Foram respondidos aproximadamente 610 (seiscentos e dez), uma diminuição 

de 39% comparativamente ao ano transacto.  

 

2.1.4.6. Jogos Didácticos 

 

Realizaram-se várias sessões de jogos didácticos entre eles: 

 

 “Caça-palavras” com conceitos relacionados com o mercado de valores 

mobiliários. 

Para a concretização desta actividade , foram colocados em diferentes 

locais da feira, folhas em tamanho A3, onde grupos de jovens tentavam 

identificar as palavras com o apoio de um facilitador.  

Este é um jogo que promove de forma simples e breve o conhecimento 

de termos, neste caso, relacionados com conceitos financeiros sendo 

abrangente para pessoas de todas as idades desde que saibam ler;  

 

 “Monopólio” para a realização desta atracção lúdicas, o jogo foi recriado 

em tamanho gigante para proporcionar uma maior interacção entre os 

visitantes e pessoas interessadas em aprender as regras do jogo.  

Esta actividade teve como objectivo estimular a criação de estratégias 

de investimento e geração de riqueza. Esta actividade teve uma grande 

adesão por parte dos jovens, gerando igualmente longos períodos de 

diversão.  
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2.1.4.7. O Meu Primeiro Curso de Finanças 

 

Durante a feira, o segmento infantil foi brindado com um curso de finanças , 

totalmente gratuito, que teve o objectivo de introduzir e esclarecer conceitos 

básicos sobre finanças.  

 

O curso permitiu às crianças familiarizarem-se com tópicos como poupança 

vs. investimento, rendimentos vs. despesas e bens essenciais vs. supérfluos. 

 

Inicialmente, previa-se atender cerca de 75 crianças, mas as expectativas foram 

superadas em 60%. Participaram no curso 120 crianças com idades 

compreendidas entre os 7 e os 12 anos. 

 

2.1.4.8. Actividades Culturais – Teatro, Shows musicais, Rádio da 

Feira e Exposição de Artesanato 

 

Foram realizadas várias actividades culturais tanto na Mediateca 28 de Agosto 

como na Mediateca Zé Dú. Entre elas destacamos as seguintes: 

 

 O teatro com o tema “O Desenvolvimento Económico”, representado 

pelo grupo “Henrique Artes”. O enredo contou com a participação de 

quatro personagens: i) Economia, ii) Desenvolvimento, (iii) Kota 

Sustentável e iv) Kilapeiro.  

A peça retratou de forma bastante teatral, algumas das causas que 

fragilizam o desenvolvimento económico de um país.    

O palco onde foram realizadas as actividades teve uma visibilidade 

maior relativamente ao ano passado, pois estava numa posição muito 

mais central o que resultou numa maior participação de todos os 

visitantes e expositores. 
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 Durante os três dias da feira, realizaram-se actuações musicais, em 

ambas as Mediatecas, com vários músicos, destacando o conceituado 

músico Kizua Gourgel, para o encerramento feito no dia 5 de Outubro, 

na Mediateca 28 de Agosto.  

 

 A divulgação das acções realizadas pelos parceiros institucionais através 

de spots publicitários, difusão de dicas de poupança e conceitos sobre 

o mercado de valores mobiliários em particular e do sistema financeiro 

em geral pela Rádio “Indoor” da feira, igualmente presente nos dois 

recintos.  

 

 Para além das actividades acima citadas, expuseram-se obras artesanais 

as “Galinhas de Cacuaco” elaboradas com material reciclado, pela 

Associação Felicidade na Dor (Fenador), permitindo aos visitantes 

conhecerem a experiência de um grupo de pessoas com mobilidade 

reduzida que se tornaram empreendedores, independentemente das 

dificuldades da sua condição física.  

Foram produzidas, especialmente para a feira, 146 galinhas e 

porquinhos de Angola, adaptados para mealheiros que foram 

oferecidos aos visitantes e vencedores de jogos como “Caça Palavras e 

Monopólio”.  

 

2.2. PARCEIROS 

 

2.2.1. Parceiros Institucionais 

 

A 2ª edição da Feira do Investidor contou com o apoio dos seguintes parceiros 

institucionais: Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF); Banco 

Nacional de Angola (BNA), Participantes do MVM, Editoras e livrarias, bem 

como a Rede de Mediatecas de Angola (ReMa).  
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 O CNEF, BNA, Participantes do MVM1, Editoras e livrarias2 divulgaram 

informação económica e financeira direccionada aos investidores não 

institucionais, realizaram sessões de esclarecimento às dúvidas 

apresentadas pelos visitantes, distribuíram brochuras contendo 

informação útil sobre a poupança, conceitos financeiros fundamentais 

e os serviços financeiros disponíveis. 

 

 A ReMa cedeu os recintos internos e externos das Mediatecas 28 de 

Agosto e Zé Dú para a realização da Feira do Investidor. Contudo, 

verificou-se um custo de utilização simbólico devido a 

constrangimentos orçamentais sentidos por parte desta instituição. 

 

Como anfitriã da feira, a CMC teve um stand para esclarecer as questões 

apresentadas pelos visitantes acerca do MVM, distribuiu questionários aos 

visitantes para aferir o seu nível de literacia financeira e, por último, realizou 

uma secção para a apresentação do Jogo da Bolsa3. 

 

2.3. PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

Na figura n.º 4, indicamos todas as entidades que prestaram serviços para a 

realização da Feira do Investidor. 

 

   Tabela n.º 3 

Empresa Descrição 

It’s Us (Linestands) Responsável pela montagem dos stands. 

Back 
Agência de comunicação responsável 

pelo design criativo da Feira 

                                                                 
1 BODIVA – SGMR, S.A., Standard Bank Angola, Banco Económico, Banco Regional do Keve, Banco 

Millennium Atlântico, Banco Sol, Banco Angolano de Investimento, Banco de Investimento Rural e BFA 

Gestão de Activos – SGOIC, S.A.. 

2 Plural Editores, Editora e Livraria visionários, Livraria lombo e Where Angola. 
3 Jogo virtual que permite os usuários simularem a negociação de valores mobiliários (compra e venda 

de activos financeiros) num ambiente bolsista 
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Effect 

Agência a quem foi adjudicada a 

impressão de todo o material de 

merchandising. 

Ovangula Fornecimento do equipamento do som, 

gravação e divulgação da programação 

da rádio da feira. 

Decoração Balões para os pilares e arcadas  

Fenador 
Produção Mealheiros – galinhas e 

porquinhos de Angola 

Músicos Almerindo, Yoxi e Kizua Gourgel 

Teatro Grupo Henrique Artes 

Fotógrafo Kwesi dos Santos 

Criacom 

Produção dos murais históricos e do 

Programa de Educação Financeira da 

CMC 

Gestoffice 
Fornecimento do material destinado ao 

Meu Primeiro Curso de Finanças 

   Fonte: CMC 

 

2.4. CUSTOS 

 

O custo total da feira ao longo dos 3 dias, em dois locais distintos, atingiu o 

valor de Kz. 25 546 561,12, equivalendo a aproximadamente USD 64 506, 474, 

o que corresponde a um aumento de 60,93% em relação aos custos da edição 

anterior que se realizou apenas num local.  

 

Gráfico 1. Serviços Prestados 

 
                                                                 
4 Câmbio 10.10.19 1 USD – 396, 031 AOA 

LINESTANDS

33,82%

OVANGULA

4%

CRIACOM

5,64%

EFFECT 

41,37%

OUTROS

14,96%
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Gráfico 2. Despesa para a Realização da Feira 

 
 

2.5. CONSTRANGIMENTOS 

 

Neste capítulo, apontamos os principais constrangimentos sentidos 

durante a preparação e implementação da WIW: 

 

a. O facto de a WIW coincidir com a época de provas escolares, inibiu a 

presença das instituições de ensino convidadas a participar da Feira do 

Investidor, pois de certo modo, os jovens também fazem parte do 

público-alvo; 

b. A divulgação da Feira, não foi realizada com a antecedência devida, 

para que resultasse numa maior mediatização do evento; 

c. Os convites formulados as entidades protocolares, associações 

empresariais, instituições de ensino e convidados em geral deveriam ter 

sido expedidos com um tempo de antecedência maior, idealmente 30 

dias antes do evento; 

d. O grupo de Teatro teve que alterar a sua actuação na Mediateca Zé Dú 

e passá-la para a Mediateca 28 Agosto, dado que o público da “Zé Dú 

era mais infanto-juvenil e a peça não seria muito bem compreendida; 

 

 

 

CMC
21%

Parceiros
79%
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3 .  CONCLUSÕES  

 

Em suma, somos a realçar o impacto positivo do conceito da WIW, através da 

disseminação de conteúdos económico-financeiros, para que estudantes, 

investidores, potenciais investidores e público em geral pudessem ter acesso 

a um conjunto de informações fundamentais sobre o MVM que provavelmente 

de outro modo não teriam acesso. 

 

Este evento traduz-se numa oportunidade de convergir esforços entre os 

diferentes intervenientes do sector financeiro, outras entidades ligadas ao 

sistema financeiro angolano e instituições de ensino, com o objectivo principal 

de transmitir os princípios basilares emanados pela IOSCO, tais como, a 

importância da educação financeira para incluir financeiramente a população 

e a protecção do investidor.   

 

A cada ano que passa, a CMC tem conseguido alcançar um número maior de 

pessoas através da realização de palestras, painéis de debate, entrevistas, 

cursos financeiros, jogos lúdicos e outras actividades de cariz cultural, sendo 

que todas estas actividades têm um denominador comum “educação 

financeira”. 

 

Relativamente aos participantes do mercado, é cada vez mais notória a 

consciência para a realização de actividades relacionadas com a literacia e que 

o esforço de todos gera maiores e melhores resultados.  

 
 

 

A COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

14 de Outubro de 2019 


