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CMC promove seminário para estudantes da UNIA  

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) promoveu no dia 21 de Maio, nas 

instalações da Universidade Independente de Angola (UNIA), um seminário que teve 

como tópicos “Introdução ao Mercado de Capitais” e “Demonstração do Jogo da 

Bolsa”, este último a ser lançado pela CMC. 

Esta iniciativa enquadra-se no Programa de Educação Financeira da CMC, que visa 

contribuir para um nivelamento em termos de conhecimento sobre o Mercado de 

Capitais e dos conceitos e instrumentos financeiros a ele associados com vista a educar 

os potenciais emitentes, intermediários e investidores de amanhã assim como estimular 

a poupança e o investimento. 

O evento foi conduzido por quadros da CMC e contou com a participação de um 

representante da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), responsáveis da 

UNIA, docentes e estudantes. 

 No discurso de abertura, o Decano da UNIA, Prof. Auxílio Vieira, agradeceu aos 

representantes da CMC, pela disponibilidade em partilhar com os estudantes da 

instituição, informação sobre o funcionamento do Mercado de Capitais..  

A Administradora Executiva da CMC, Vera Daves, realçou a importância de partilhar 

com os estudantes esta nova realidade do mercado financeiro angolano, dando a 

conhecer, a todos os interessados, as oportunidades e os desafios que irão surgir a 

medida que o Mercado de Capitais se for desenvolvendo. Realçando a importância da 

sociedade se manter alerta e preparada, para que amanhã entendam o seu papel na 

dinamização e desenvolvimento do mercado de capitais. 



O Chefe de Divisão do Departamento de Estudos e Análises da CMC, Dilson Gaspar, 

fez uma apresentação na qual partilhou com a audiência os conceitos básicos sobre o 

Mercado de Capitais e aproveitou a ocasião para dar o ponto de situação da 

implementação deste sector do sistema financeiro em Angola. 

Os estudantes tiveram também acesso a um simulador de transacções em bolsa de 

valores, que foi apresentado pelo Técnico do Departamento de Comunicação e Apoio 

ao Investidor da CMC, José Mangueira. 

Este simulador foi desenvolvido com o objectivo de informar, esclarecer e contribuir de 

forma lúdica para a familiarização da sociedade angolana com a dinâmica de uma Bolsa 

de Valores, preparando e capacitando qualquer cidadão para a realidade do mercado 

de capitais, em particular do mercado accionista. 

Pretende-se assim, com este simulador, recriar a realidade dos mercados bolsistas num 

ambiente totalmente seguro e sem qualquer tipo de risco para os utilizadores. Algumas 

das operações foram simplificadas de forma a manter a operacionalidade do Jogo sem 

contudo se introduzir conceitos e transacções demasiado complexas. 

A CMC é a instituição responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e promoção 

dos Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 
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