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CMC promove seminário para estudantes da 

Universidade Católica 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) promoveu no dia 10 de Junho, nas 

instalações da Universidade Católica de Angola (UCAN), um seminário sobre o mercado 

de capitais. 

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

como objectivo aumentar os índices de literacia financeira na sociedade de forma a 

garantir a sustentabilidade do mercado de capitais em Angola. 

O seminário 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 

UCAN, docentes e estudantes. 

A Directora do Departamento de Literacia Financeira da CMC, Dra. Elsa Barber, realçou 

a importância de partilhar com os estudantes esta nova realidade do mercado financeiro 

angolano, frisando que “o desenvolvimento do mercado de capitais trará para a nossa 

sociedade um conjunto de oportunidades, como novas profissões, que deverão ser 

aproveitadas pelos jovens.  

O Director do Departamento de Estudos e Análises da CMC, Emílio Londa, 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 Director do Departamento de Comunicação e Apoio 

ao Investidor da CMC, José Matoso. 

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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