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A Caminho
da Autonomia
Financeira
Caro Estudante
As empresas e o Estado precisam de dinheiro para poderem fazer coisas, produzir bens, 
prestar serviços, desenvolver a economia e dar trabalho. O Estado não obtém esse 
dinheiro só dos contribuintes (com os impostos) – espera também que os investidores 
lho emprestem (é a Dívida Pública). As empresas, porém, só podem contar com o 
dinheiro dos investidores: uns querem orientar o dinheiro para terem lucros e partilhar 
esses lucros (são os sócios, titulares de Acções e de Quotas); outros querem apenas 
emprestar-lhes dinheiro, receber periodicamente um rendimento e ser reembolsados 
mais tarde, no final (são os credores, titulares de Obrigações e de outra dívida).
Quando as Acções, as Obrigações e os Títulos da Dívida Pública podem ser livremente 
negociados, comprados e vendidos diz-se que são “valores mobiliários”. Os “valores 
mobiliários” proporcionam, assim, rendimentos a quem os possua: as Acções 
proporcionam dividendos (é assim que se designa os lucros distribuídos); as Obrigações 
e a Dívida Pública proporcionam juros (o que alguém nos paga por usar o nosso 
dinheiro). Com uma diferença: os juros são pagos periodicamente, haja o que houver; os 
dividendos só são pagos se as empresas tiverem lucros.
O Mercado de Valores Mobiliários destina-se a facilitar a compra e venda desses valores 
mobiliários – Títulos de Dívida Pública1 (empréstimos ao Estado), Obrigações 
(empréstimos às empresas), Acções (parcelas do capital social das empresas), Unidades 
de Participação em Fundos de Investimento ou outros instrumentos financeiros. 
Um dos objectivos mais importantes da Comissão de Mercado de Capitais (CMC) é 
assegurar aos investidores e intermediários financeiros uma informação na qual possam 
acreditar e nela basear as suas decisões de investir ou não. Essa informação terá de ser 
suficiente, verídica, objectiva, clara, acessível e atempada sobre todos os valores 
mobiliários, as entidades que os emitem e as transacções que são efectuadas.
A CMC não garante que irás ganhar dinheiro com os investimentos que venhas a fazer, 
pois é algo que ninguém pode garantir, mas para que tenhas toda a informação 
necessária para os fazer em segurança, a CMC apresenta nesta brochura alguns 
conselhos que certamente acharás úteis: Conhece os mercados, obtém o máximo de 
informações, faz um plano de investimento, investe gradualmente, diversifica as tuas 
opções e acompanha sempre o Mercado de Valores Mobiliários. Assim terás autonomia 
financeira e desfrutarás dos benefícios de investir o teu dinheiro.
Saber como assegurar as finanças pessoais é uma das exigências mais importantes ao 
longo da vida – e quanto mais cedo começares, melhor. Para isso, precisas de conhecer 
conceitos base, definir objectivos e elaborar uma estratégia para os alcançar. Não 
importa quanto dinheiro tens. O mais importante é dar o primeiro passo, começar a 
aprender e agarrar a primeira oportunidade. Nesta brochura, vamos abordar os princípios 
básicos de poupança e investimento.
Caso tenhas alguma dúvida sobre investimento, recorre ao teu agente de intermediação. 
Se da interacção com ele ainda restaream dúvidas, podes contar sempre com o apoio da 
CMC, basta entrares em contacto connosco. Estamos em www.cmc.gv.ao. 
Parabéns por dares o teu primeiro passo no caminho da autonomia financeira, vais ver 
que aprender é sempre um bom investimento.

1Os Títulos de Dívida Pública podem tomar diversas formas e diferentes denominações, sendo designados por 
Obrigações do Tesouro os títulos representativos de dívida de médio e longo prazo emitida pelo Estado. Os títulos 
de dívida emitida por empresas são também designados por Obrigações Corporativas.
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VAIS CONSEGUIR!                                                   
É MAIS FÁCIL DO QUE PENSAS 
“Poupar é não gastar tudo no dia-a-dia. É pôr de parte para poder ter, mais dia, menos 
dia, casa própria (em alternativa ao pagamento de uma renda) e/ou uma carteira de 
valores mobiliários que proporcionem rendimento.”
Ninguém nasce ensinado, por isso, há que aprender a saber poupar e investir. Todos os 
investidores de sucesso começam sempre pelo mais básico – e assim são as 
informações presentes nesta brochura.
São poucas as pessoas que têm a sorte de encontrar a segurança financeira através de 
uma herança deixada por um familiar, ou de um prémio de lotaria, ou ainda pelo sucesso 
de um negócio. Assim, para a maioria das pessoas, o único caminho para a segurança 
financeira é a poupança. A Poupança é o investimento a médio e a longo prazo do 
dinheiro que vamos conseguindo poupar ao longo da vida.

Não Esperes. 
Começa Hoje Mesmo!

06



VAIS CONSEGUIR!                                                   
É MAIS FÁCIL DO QUE PENSAS 
“Poupar é não gastar tudo no dia-a-dia. É pôr de parte para poder ter, mais dia, menos 
dia, casa própria (em alternativa ao pagamento de uma renda) e/ou uma carteira de 
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investidores de sucesso começam sempre pelo mais básico – e assim são as 
informações presentes nesta brochura.
São poucas as pessoas que têm a sorte de encontrar a segurança financeira através de 
uma herança deixada por um familiar, ou de um prémio de lotaria, ou ainda pelo sucesso 
de um negócio. Assim, para a maioria das pessoas, o único caminho para a segurança 
financeira é a poupança. A Poupança é o investimento a médio e a longo prazo do 
dinheiro que vamos conseguindo poupar ao longo da vida.

A primeira lição é aprender que quanto mais tarde começarmos a poupar, menos 
poupamos. Por isso, se pensas que ainda és demasiado jovem para começares a 
poupar, estás enganado. Poupa sempre o que estiver ao teu alcance. Com o tempo, a tua 
Poupança vai crescendo e será certamente uma grande ajuda para atingires os teus 
objectivos e ambições.
No futuro, podes desejar comprar casa, constituir família, manter o teu nível de vida 
depois de te reformares e dares a oportunidade aos teus filhos de terem uma boa 
educação. Todos estes planos implicam poupar, e poupar para o futuro demora tempo. 
Portanto, deves começar o mais cedo possível e procurar os métodos mais apropriados 
para aplicares as tuas poupanças, para que o teu dinheiro cresça adequadamente.
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DESCOBRE COMO ALCANÇAR            
A INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
1 - Para poupar algum dinheiro, é preciso ganhá-lo primeiro.
Se já estás a frequentar a Universidade, aplica-te a 100%. Entrega-te sem reservas ao 
teu curso, estuda, estuda muito, estuda tudo, sacrifica-te agora, porque é em função do 
conhecimento adquirido que irás encontrar um trabalho bem remunerado, que te 
permitirá viver melhor e gerar ainda mais poupanças. Se ainda não decidiste qual o curso 
que vais seguir, pensa bem. Aconselha-te o mais que puderes, e dentro das opções com 
que mais te identificas escolhe as que têm melhores perspectivas no mercado de 
trabalho. Não quer dizer que sacrifiques a tua realização profissional ou que deixes de 
fazer aquilo para que tens mais vocação só para ganhar dinheiro. É possível encontrar 
um ponto de equilíbrio entre a tua área vocacional e as profissões que o País mais 
necessita e que, ao mesmo tempo, são as mais bem pagas.

2 - Faz um orçamento. 
Anota as tuas previsões de quanto dinheiro vais receber e quanto poderás gastar, sendo 
o mais realista possível. Idealmente deves arranjar um caderno, ou uma aplicação 
informática onde apontas quanto custa cada um dos bens e serviços que pensas adquirir 
e quanto dinheiro tens disponível, procurando gastar sempre menos do que aquilo que 
dispões. Mais adiante poderás encontrar mais detalhes sobre como fazer o teu 
orçamento pessoal.

3 - Abre uma conta bancária.
Não guardes o teu dinheiro em casa. Não é prudente pois os assaltos são cada vez mais 
frequentes e será muito fácil perderes tudo o que tens. A abertura da conta é 
indispensável para ires depositando o dinheiro que conseguires poupar. Angola tem hoje 
um sistema bancário com as melhores práticas internacionais – incluindo o segredo das 
operações (ninguém além de ti tem o direito de saber nada sobre a tua conta bancária) e 
a segurança (os Bancos são supervisionados pelo Banco Nacional de Angola, que impõe 
regras tendentes a garantir o dinheiro depositado).

4 - Recolhe o máximo de informação possível sobre investimento 
financeiro.
Presta atenção ao que é divulgado nos meios de comunicação social (imprensa, rádio, 
televisão e internet) sobre instrumentos financeiros disponíveis. Consulta o teu agente de 
intermediação ou banco: lê os folhetos informativos que estiverem disponíveis no balcão, 
fala com o teu gestor de conta, consultor para investimento ou analista financeiro e 
aproveita para expores todas as dúvidas e estabelecer os objectivos que tens em mente 
para o teu futuro. Vais ver que será uma ajuda preciosa.
Apenas investidores capazes de exigir informações claras, rigorosas e oportunas são 
investidores esclarecidos. É este o propósito deste pequeno livro: fazer surgir 
investidores esclarecidos.

5 - Depois de esclareceres as tuas dúvidas, começa a constituir 
a tua poupança, aplicando o teu dinheiro em instrumentos 
financeiros que sejam compatíveis com os teus objectivos.

Não Esperes. Começa Hoje Mesmo!
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PARA QUE SERVIRÁ                               
A TUA POUPANÇA                                       
E CONSEQUENTEMENTE                         
O TEU INVESTIMENTO?
Faz a tua lista de objectivos. Faz uma selecção e identifica quais são os indispensáveis. 
Refaz a lista, colocando os mais importantes em primeiro lugar.
A tua poupança pode, por exemplo, servir para:

•   Obter maiores rendimentos no futuro
•   Pagar a universidade
•   Constituir família
•   Ter uma vida confortável
•   Fazer face a emergências
•   Suportar períodos de desemprego
•   Viajar
•   Comprar um carro 
•   Cumprir outros objectivos

É importante que definas quantos anos são necessários para alcançar cada objectivo 
específico, porque quando se toma a decisão de poupar ou investir é importante ter em 
conta o tempo e as opções de investimento ou poupança que melhor se enquadram com 
os nossos propósitos. Existem várias ferramentas disponíveis para apoiar a preparação 
do teu plano financeiro. Já veremos algumas.

Não Esperes. Começa Hoje Mesmo!
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OBJECTIVOS FINANCEIROS
Se não sabes por onde andas, dificilmente chegarás a bom porto. E para lá chegares vais 
precisar de um mapa que te oriente e dê pistas para o melhor caminho a percorrer. Esse 
mapa é o que chamamos, em linguagem financeira, um plano financeiro. 

1._______________________________              ____________________

2._______________________________              ____________________

3._______________________________              ____________________

4._______________________________              ____________________

5._______________________________              ____________________

Para que finalidade gostarias
de poupar e investir? Em quanto tempo?

Muita atenção: poupar para mais tarde consumir (comprar carros, viajar, ter bens 
supérfluos) não é a mesma coisa que poupar para obter maiores rendimentos no futuro 
(investir em valores mobiliários ou num negócio, por exemplo).
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CONHECE A TUA ACTUAL      
SITUAÇÃO FINANCEIRA
Concentra-te e analisa atentamente a tua situação financeira. Nunca poderás iniciar uma 
viagem sem saber onde começar – e a caminhada para o conforto financeiro não é 
diferente. Anota numa folha a tua situação actual – empréstimos, dívidas, quanto dinheiro 
tens, depósito a prazo, carteira de Valores Mobiliários (conceito já apresentado), etc. 
Dessa forma vais descrever “o teu património líquido”. De um lado da página, vai listar o 
que tens, normalmente chamados por “activos”; do outro lado, listas o que deves a 
outras pessoas, os chamados “passivos” ou comummente conhecidos por “dívidas”.

Pequenas Economias, 
Grandes Poupanças

O TEU PATRIMÓNIO LÍQUIDO
ACTIVOS                    VALOR ACTUAL      PASSIVOS                    VALOR ACTUAL

Dinheiro                 Cartões de crédito  
Conta bancária             Empréstimo bancário
Valores Mobiliários             Empréstimo automóvel 
Propriedades             Empréstimos de amigos 
Outros investimentos             Outros Passivos  
TOTAL              TOTAL  

Subtrai os passivos dos activos: se os activos forem maiores que os passivos, o teu 
património líquido é positivo, continua, pois estás no bom caminho. Por outro lado, se o 
passivo é maior que os activos, o teu património líquido será negativo – essa não é 
evidentemente uma situação desejável.
Deves actualizar todos os meses a informação sobre o teu “património líquido” para 
controlares e melhorares o teu desempenho. 
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OS TEUS RENDIMENTOS                        
E AS TUAS DESPESAS
O próximo passo é controlares os teus rendimentos e as tuas despesas todos os meses, 
anotando o que ganhas e o que gastas mensalmente.

         
Despesas Mensais:                   
Poupanças                                        Renda ou hipoteca

Telefone/móvel               Luz/Água/Gás

Vestuário e Calçado              Alimentação

Transporte               Empréstimos

Seguro                Educação

Diversão/Lazer               Prendas 

Outros                 TOTAL

Numa coluna lista todos os teus rendimentos mensais, ou seja, todo o dinheiro que vais 
receber naquele mês – da bolsa da universidade, dos teus pais, do teu part-time, dos 
teus avós, etc. Noutra coluna coloca todas as tuas despesas com uma periodicidade 
mensal: poupanças; investimentos; telemóvel; diversão/lazer; vestuário e calçado; 
transportes; renda de casa; luz/água/gás; ou outras despesas específicas que tenhas. Ao 
subtraíres o valor das despesas ao dos rendimentos verificas qual a tua liquidez. Esse 
dinheiro poderá ser aplicado em poupanças e aproveitado para investir – mas já 
falaremos deste tema mais à frente.
Há outra questão muito importante em relação aos teus rendimentos que deves saber 
analisar de forma a teres presente com que dinheiro podes, efectivamente, contar no final 
de cada mês.
Existem duas qualificações para os rendimentos: o rendimento bruto (a totalidade que a 
tua entidade patronal te paga) e o rendimento líquido (que é o valor final que entra na tua 
conta bancária, depois de ser retirado o valor referente aos impostos aplicados pelo 
Governo da República de Angola).
O que interessa é o dinheiro que tens disponível para gastar ou poupar, que é geralmente 
menos do que o dinheiro que ganhas.

Pequenas Economias, Grandes Poupanças
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PAGA-TE A TI PRÓPRIO                       
EM PRIMEIRO LUGAR
Nos teus gastos deves reservar sempre um determinado valor para colocares 
mensalmente na categoria de poupanças e investimentos. 
Quanto pago a mim mesmo todos os meses? Se adquirires o hábito de poupar e investir 
com este pensamento, garantes que estás a guardar dinheiro todos os meses para 
usufruíres no futuro.
É possível também dares instruções ao teu gestor bancário ou agente de intermediação 
para automaticamente descontar do teu salário um valor estipulado por ti para aplicação 
numa conta de poupança e investimento. Assim será mais fácil "pagares a ti mesmo em 
primeiro lugar".
Define um valor fixo para poupar mensalmente e habitua-te a não contar com ele: 
encara-o como uma obrigação ou uma prestação como outra qualquer. Com a retirada 
automática do dinheiro definido por ti para esta poupança será mais fácil manter o teu 
plano e alcançar os teus objectivos. Se achas que não recebes o suficiente para poupar, 
lembra-te: a melhor forma de pagar algum valor a ti mesmo é evitar comprar alguma 
coisa supérflua, algum bem ou serviço que na realidade não te faz falta.
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Pequenas Economias, Grandes Poupanças

POUPAR PARA INVESTIR
Se gastas todos os teus rendimentos e no fim nunca tens dinheiro para poupar e investir, 
terás de encontrar uma forma de reduzir as tuas despesas. Quando analisares a forma 
como estás a gastar o teu dinheiro, ficarás surpreendido com os pequenos gastos que 
fazes todos os dias, muitas vezes em coisas desnecessárias e sem as quais podes viver 
perfeitamente.
Se desejas satisfazer os teus maiores desejos, tens de encontrar uma forma de poupar. 
Vais ficar muito feliz quando perceberes que consegues pagar as tuas despesas e que, 
para além disso, ainda ficas com algum dinheiro para concretizares os teus sonhos.
O dinheiro das tuas poupanças, investe-o. Há múltiplas opções de poupança e 
investimento, incluindo depósitos a prazo bancários que oferecem “juros compostos”2  e 
carteiras de valores mobiliários (como acções, obrigações ou unidade de participação) 
de que temos vindo a falar neste caderno.

2 Se emprestares dinheiro, terás direito aos juros que ficarem combinados – além de recuperares, no fim do prazo do 
empréstimo, o capital que emprestaste. Os juros compensam-te pelo tempo (o prazo do empréstimo) em que não podes 
usar o dinheiro que, entretanto, emprestaste.

16



KZKZ
KZKZ

KZKZ

O QUE É O RISCO?
Todos os investimentos envolvem um certo grau de risco: é importante que no momento 
em que decidas investir em qualquer destes instrumentos financeiros – acções, 
obrigações ou unidades de participação em fundos de investimento – entendas os riscos 
associados. Regra geral, estes investimentos não garantem o capital investido, ou seja, 
poderás não recuperar parte – ou, mesmo, a totalidade – do capital que investiste, se os 
mercados financeiros registarem uma evolução que te seja adversa. É importante teres 
noção deste facto, mesmo que a longo prazo os mercados apresentem resultados 
positivos. Mas para que os investimentos obtenham retornos satisfatórios ao longo do 
tempo, é preciso ter paciência, tanto em momentos de crise como de prosperidade. Por 
exemplo, os investidores que aplicaram todo o seu dinheiro no mercado accionista no 
pico de 1929 (antes da grande queda do mercado accionista3) tiveram de esperar cerca 
de 20 anos até que este mercado voltasse aos níveis anteriores à crise. Por outro lado, 
os investidores que continuaram no mercado durante aquele tempo, comprando as 
acções que estavam desvalorizadas, terão obtido melhores retornos, visto que o baixo 
preço no momento da aquisição permitiu grandes ganhos para quem as comprou e 
manteve as acções ao longo dos seguintes 20 anos.
Costuma dizer-se que quanto maior o risco, maior o retorno do investimento. Mas é bom 
evitar riscos desnecessários. Os investidores protegem-se melhor dos riscos 
distribuindo o seu dinherio por vários investimentos, na esperança de que se um 
investimento o levar a perder dinheiro, outro irá compensar eventuais perdas. A essa 
estratégia dá-se o nome de “diversificação,” que pode ser mais bem compreendida 
através da expressão da sabedoria popular que aconselha a “não colocar todos os ovos 
no mesmo cesto”.
Se tiveres dinheiro suficiente para investir, considera cuidadosamente todas as opções 
de investimento e reflecte na estratégia que faça mais sentido para ti, não dispensando 
uma pesquisa sobre todos os investimentos disponíveis no mercado de valores 
mobiliários.
A diversificação não garante que os investimentos não irão sofrer com as quedas do 
mercado, mas melhora certamente as hipóteses de não perderes todo o teu dinheiro 
perante qualquer situação imprevista.

3 O dia 24 de Outubro de 1929 é considerado o início de uma crise que ficou conhecida como a Grande Depressão. Nesse 
dia, e seguintes, os valores das acções na Bolsa de Valores de Nova Iorque, a New York Stock Exchange, caíram 
drasticamente. Assim, milhares de accionistas perderam, literalmente da noite para o dia, grandes somas de dinheiro. 
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O cartão de crédito tem vindo a tornar-se num meio de pagamento a crédito 
indispensável para algumas pessoas, na nossa sociedade, ao ponto de consumirem até 
ao limite dos seus plafonds4. Com os cartões de crédito, tudo parece mais fácil, porque 
conseguimos comprar alguma coisa mesmo quando não temos dinheiro na carteira ou 
na conta bancária. Só que este dinheiro não aparece de “graça”. A maioria dos cartões 
de crédito cobram uma taxa de juros bastante alta por transacção e, se este juro não for 
pago, tende a aumentar mês após mês. Se deves algum dinheiro no teu cartão de 
crédito, o mais prudente será pagares o valor na totalidade o mais rapidamente possível: 
Pensa bem, pois praticamente nenhum investimento conseguirá propiciar os retornos 
necessários para manter os juros do cartão de crédito. Por este motivo, aconselhamos-te 
a pedires sempre um cartão de crédito com um limite que possas pagar, usá-lo apenas 
em casos de urgência e eliminar todas as dívidas do cartão de crédito antes de começar 
a poupar para investir. Mas atenção: Não faças uso do cartão de crédito, caso a dívida 
do cartão não seja de fácil controlo e os teus recursos não sejam compatíveis com as 
contas do cartão.

Começa por Pagar
as Dívidas que têm
Juros mais Altos

4 Plafond é o limite de crédito autorizado por um banco a um cliente.
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Por outro lado, identifica as dívidas que mais dinheiro te consomem em juros e procura 
liquidá-las o mais depressa possível. No fundo, as dívidas com familiares e amigos – que, 
em princípio, não te cobram juros – são as que podes pagar de uma forma mais faseada, 
satisfazendo os compromissos assumidos. Não te esqueças: nunca deixes de negociar 
com os teus credores, mesmo que sejam teus familiares, explicando correctamente a tua 
situação financeira e as tuas opções. É preferível antecipares-te nas explicações que 
tiveres de dar, do que vires a ser confrontado com situações em que certamente te 
sentirás pressionado pelos credores.
Assim que terminares o pagamento das tuas dívidas, começa a fazer o teu orçamento, 
com vista a poupar e a investir posteriormente. 
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Uma vez que tenhas terminado de pagar as dívidas e começares a poupar (a juntar 
dinheiro para investir), quais são as tuas opções? Existem basicamente duas formas de 
fazer dinheiro:

1 - TRABALHAR POR DINHEIRO. 
       Ser remunerado por um empregador ou ter o teu próprio negócio.

2 - PÔR O TEU DINHEIRO A TRABALHAR PARA TI.
     Poupar e investir o teu dinheiro.

Dinheiro gera dinheiro. 
Quando o teu dinheiro põe outras pessoas a trabalhar para ti, pode garantir-te um 
rendimento estável e regular. Se o sistema financeiro estiver bem organizado (isto é, se 
os agentes de intermediação estiverem a funcionar em pleno), o teu dinheiro financia o 
progresso de todos, e tu também beneficias desse facto. 
O mercado de valores mobiliários destina-se precisamente a que quem tem dinheiro para 
investir encontre com facilidade quem quer usar esse dinheiro em projectos que se 
destinam a criar riqueza e emprego.
O dinheiro que tu gastas no dia-a-dia dá trabalho a alguns. Mas o dinheiro que tu poupas 
pode dar trabalho a muitos mais – e tu também vais ganhar com isso. 

Investir na compra de um bem que vai aumentando de valor com o 
tempo.
Imagina que te tornas o proprietário de um bem e que este valoriza com o passar do 
tempo. Quando necessitares de dinheiro, podes vendê-lo a alguém que pague acima do 
valor que pagaste inicialmente. Por exemplo, és coleccionador de relógios raros e 
acreditas que estes irão valorizar com o passar dos anos. Após algum tempo, sejam 5, 
10 ou 20 anos, alguém pode fazer-te uma proposta muito superior ao teu investimento 
inicial. Em alguns dos casos, o teu dinheiro pode até trabalhar das duas formas: gerando 
um rendimento estável e aumentando de valor ao mesmo tempo.

Faz o teu
Dinheiro Crescer
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DA POUPANÇA                            
AO INVESTIMENTO
Poupança 
O dinheiro que se consegue juntar é normalmente “guardado” em lugares seguros, 
especialmente junto de instituições financeiras. Mas o melhor destino a dar a esse 
dinheiro é investi-lo com segurança, criando assim verdadeiramente uma poupança. 
Muitos investidores, após pagarem todas as suas dívidas, aplicam o dinheiro que sobra 
em aplicações financeiras vocacionadas para a poupança e que se destinam a cobrir 
eventuais situações mais ou menos inesperadas, como o desemprego ou a doença. Há 
quem fixe o objectivo de ter pelo menos uma poupança equivalente a seis meses do seu 
rendimento para encarar sem sobressaltos o que puder acontecer mais adiante.
Mas, até que ponto é que uma conta poupança é segura, se ao longo do tempo os juros 
obtidos não se ajustarem à inflação5? Esta é uma das razões que leva as pessoas a 
colocarem parte do seu dinheiro em depósitos a prazo, mas apenas enquanto aguardam 
pela oportunidade de investir em instrumentos alternativos que lhes permitam ganhar 
mais e durante períodos mais longos.

Investimento 
Quando investimos, há sempre a possibilidade de perdermos o nosso dinheiro – como já 
vimos antes. O dinheiro que investimos em valores mobiliários, fundos de investimentos 
e outros similares, pode multiplicar-se com alguma rapidez, mas também pode ficar 
totalmente ou parcialmente perdido. Normalmente, quanto maior a possibilidade do 
nosso dinheiro crescer com um determinado investimento, maior também é o risco de 
ficarmos sem parte ou a totalidade do dinheiro investido.

O QUE SÃO                          
ACÇÕES E OBRIGAÇÕES?
As acções são valores mobiliários que representam participações no capital social de 
empresas designadas por sociedades abertas. Quem aplica o seu dinheiro em acções 
está a adquirir uma parte de uma empresa. As acções conferem aos investidores o 
direito, entre outros, a participarem nos lucros da sociedade e a receber dividendos, na 
proporção dos resultados distribuídos e das acções detidas. As acções são uma forma 
popular e acessível de participar nos mercados financeiros.
As obrigações são títulos de dívida de médio e longo prazo, emitidas pelo Estado ou por 
empresas públicas ou privadas. Ao adquirir uma obrigação, o investidor está, desse 
modo, a emprestar dinheiro, sob condições previamente definidas, tais como prazo, 
garantias, pagamento de juros, etc. Cada obrigação emitida representa uma fracção do 
total da dívida contraída pela empresa ou pelo Estado no acto da emissão, e pode ser 
negociada em Mercado Regulamentado (Mercado de Balcão Organizado, Mercado de 
Bolsa e Mercado Especial de Dívida Pública).

Faz o teu Dinheiro Crescer

5 Inflação é a queda no poder aquisitivo do dinheiro. Por efeito da inflação, a mesma quantidade de dinheiro 
consegue adquirir num determinado momento uma porção menor de bens e serviços do que no momento anterior. 
A inflação é normalmente medida através da análise dos preços de um cabaz de bens e serviços essenciais, como 
por exemplo pão, leite, vestuário, calçado e transportes.
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TIPOS BÁSICOS DE PRODUTOS:

POUPANÇAS
Conta poupança; Contas correntes.

INVESTIMENTOS
Obrigações; Acções; Fundos de investimento; 

Imobiliário; Commodities (ouro, prata, etc.).
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A escolha dos investimentos que vais fazer depende da tua atitude perante os riscos 
financeiros a que ficares exposto. Tens aversão ao risco (isto é, estás na disposição de 
correr o mínimo risco possível)? Queres correr riscos (ou seja, não te importas de correr 
riscos, desde que haja a expectativa de ganhos elevados)? Se sim, qual é a tua tolerância 
ao risco (e às perdas que o risco te pode provocar)?
Por exemplo, se estás a poupar para um objectivo de longo prazo, mais de cinco anos, é 
possível que consideres investimentos de maiores riscos, sabendo que, se mantiveres 
apenas instrumentos financeiros menos arriscados, o teu capital crescerá muito pouco. 
Aliás, devido à inflação e aos impostos, o teu dinheiro pode até perder poder de compra. 
Por sua vez, se estás a poupar para um objectivo de curto prazo, menos de cinco anos, 
é aconselhável não optar por investimentos de grande risco, porque quando chegar o 
momento de vender, podes ter de fazê-lo com perda. Como os investimentos 
normalmente têm oscilações rápidas de valor, quando decidires vender, deves verificar 
primeiro se é ou não o momento certo para isso, visto que quererás vender ao melhor 
preço possível.

DO QUE TRATAM                         
OS INVESTIMENTOS?
Quando fazemos um investimento, estamos a aplicar o nosso dinheiro numa empresa ou 
sociedade, na esperança de que esta seja bem-sucedida e que o nosso retorno seja 
positivo.

Descobre os Melhores
Investimentos para Ti
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6 O Regulamento de Gestão (previsto no Decreto Legislativo Presidencial N.º 7/2013, de 11 de Outubro) contém 
os elementos identificadores do OIC, da entidade gestora (que é quem assegura a gestão do Fundo de 
Investimento), da entidade depositária (que garante a guarda dos activos do Fundo de Investimento), das 
entidades subcontratadas e das funções que exercem, e define de forma clara os direitos e obrigações dos 
participantes (os detentores de unidades de participação), da entidade gestora e da entidade depositária, as 
condições para a substituição destas entidades, a política de investimentos (identificando os objectivos e as 
medidas a adoptar para os atingir, tais como os parâmetros da composição da carteira de investimentos) e as 
condições de liquidação (dos activos, caso ocorra a extinção do OIC).
7 Prospecto é o documento que resume as principais características de uma emissão (de obrigações ou acções), 
permitindo ao investidor tomar uma decisão esclarecida sobre o investimento que lhe é proposto, em particular 
sobre os riscos associados. Os Fundos de Investimento também estão obrigados, por lei, a ter um prospecto no 
momento da sua constituição, que integra pelo menos o Regulamento de Gestão do fundo e demais elementos 
essenciais à tomada de decisão por parte do investidor.

AS VANTAGENS                        
DOS ORGANISMOS                    
DE  INVESTIMENTO COLECTIVO
É difícil os investidores tornarem-se especialistas nas diferentes áreas de negócios onde 
actuam as empresas, conseguindo distinguir por si só qual a melhor operadora de 
telecomunicações, a farmacêutica mais avançada ou a instituição financeira mais 
robusta, ou até mesmo o melhor projecto imobiliário, apenas para dar alguns exemplos. 
Por isso, quem investe recorre normalmente a profissionais preparados, que examinam 
cuidadosamente toda a informação disponível e recomendam o investimento em 
empresas mais susceptíveis de terem sucesso. Uma vez que é muito exaustivo e 
consome muito tempo o trabalho de seleccionar as acções e obrigações das empresas 
com melhores perspectivas de futuro, muitos investidores optam por recorrer a 
Organismos de Investimento Colectivo, nomeadamente a Fundos de Investimento – 
sejam fundos de investimento em valores mobiliários (acções, obrigações, etc.), sejam 
fundos imobiliários (edifícios, terrenos, urbanizações, direitos de superfície, etc.).
Todos os Fundos de Investimento têm de estar registados na CMC, que os supervisiona.
Um Fundo de Investimento tem como finalidade o investimento colectivo das poupanças 
de investidores (designados participantes), cujo funcionamento se encontra sujeito à 
prossecução do exclusivo interesse dos participantes, nos termos de um Regulamento 
que todos os interessados devem conhecer. Cada Fundo tem o seu próprio 
Regulamento, onde expõe detalhadamente a sua estratégia de investimento. 
Um Fundo pode também ser definido como um património autónomo (pertença dos 
participantes) gerido por profissionais (entidades gestoras). Ou seja, um fundo de 
investimento é uma “comunhão” de capitais (dinheiro) geridos por profissionais ou grupo 
de profissionais, consultores de investimentos, de uma sociedade gestora. Os Fundos de 
Investimento são geridos de acordo com um regulamento de gestão6. 
No fundo de investimento, após a análise dos prospectos7 de várias empresas, o 
consultor de investimento vai escolher as melhores acções e obrigações possíveis – se 
for um fundo mobiliário – e incluí-las no fundo. Os investidores podem comprar quotas 
deste fundo, também chamadas unidades de participação, cujo valor vai oscilando de 
acordo com as subidas e descidas das acções e obrigações que o compõem.
Os investidores normalmente pagam uma taxa ou comissão cada vez que efectuam a 
compra ou venda de unidades de participação, servindo estas taxas para pagar parte 
dos salários e despesas incorridas pelos profissionais que administram o fundo. Este 
aspecto é importante, porque mesmo uma taxa de serviço (que remunera os gestores do 
fundo) de valor reduzido pode acumular-se ao longo do tempo e eliminar uma parte 
significativa dos ganhos proporcionados pelo fundo. Assim, deves avaliar 
cuidadosamente quanto vai custar manteres as unidades de participação do fundo ao 
longo do período planeado. Se existirem dois fundos similares, o investidor vai fazer mais 
dinheiro escolhendo o fundo com custos anuais mais baixos.

Descobre os Melhores Investimentos para Ti
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PORQUE É QUE ALGUNS 
INVESTIMENTOS SÃO RENTÁVEIS 
E OUTROS NÃO?
É possível obter grande potencial de lucros no investimento de uma empresa, se:
•  A empresa tiver um melhor desempenho em relação à concorrência;
• Outros investidores tiverem uma percepção positiva sobre o potencial da empresa, de 
modo que quando chegar o momento de vender o teu investimento, outras pessoas 
queiram comprá-lo;
•  A empresa é lucrativa, o que significa ganhar dinheiro suficiente para pagar os juros das 
obrigações, ou mesmo pagar dividendos aos accionistas.

Podes perder dinheiro, se:
•  Os consumidores não comprarem os produtos e/ou serviços da empresa;
•  A administração da empresa fizer uma má gestão do negócio;
•  Outros investidores a quem desejas vender o teu investimento acharem que as acções 
estão sobrevalorizadas, dado o desempenho da empresa e perspectivas futuras; 
•  As pessoas que administram a empresa estiverem envolvidas em fraudes;
•  Tiveres de te desfazer do teu investimento, vendendo as tuas acções, quando o 
mercado estiver em queda.
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Muitas pessoas optam por contratar um profissional de investimento para as auxiliar na 
selecção dos investimentos. Quando se trata de investir o nosso dinheiro, não existem 
perguntas sem sentido, especialmente se as fizermos às pessoas que nos vão prestar 
apoio na escolha dos investimentos. Tanto mais quando o serviço destes profissionais é 
remunerado para isso mesmo: para nos tirarem todas as dúvidas que possamos ter 
quanto à melhor forma de investir as nossas poupanças.
Estas são algumas das perguntas que deves fazer no momento de escolher um 
profissional de investimento ou alguém que te preste apoio:

•   Qual a sua formação e experiência? Há quanto tempo 
desempenha a actividade?
•   Qual é a sua filosofia de investimento? Assume muitos riscos 
ou preocupa-se com a segurança do meu dinheiro?
•   Qual é o perfil do seu cliente tipo? Qual é o padrão das 
pessoas que recorrem aos seus serviços? É possível obter nomes 
e números de telefone de alguns dos seus clientes mais antigos?
•   Como são os seus serviços remunerados? Como é que se faz 
pagar? Por comissão fixa? Pelo montante proporcional aos 
activos sob a sua gestão? Por outro método? Ganha mais 
quando vende produtos da sua empresa?
•   Quanto me vai custar, na totalidade, fazer negócios através da 
sua empresa?

O profissional de investimento deve entender os teus objectivos, sejam eles poupar para 
comprar um carro ou para pagar a tua educação. O profissional deve igualmente 
entender a tua tolerância ao risco, ou seja, quanto dinheiro estarias, psicologicamente e 
financeiramente, preparado para perder, caso o valor de um dos teus investimentos 
caísse. É obrigação do profissional de investimento garantir que as suas recomendações 
se adequam ao teu perfil do investidor.

Encontra o Melhor 
Conselheiro para Gerir
os teus Investimentos
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Encontra o Melhor Conselheiro 
para Gerir os teus Investimentos

A IMPORTÂNCIA                          
DE ACOMPANHAR                        
OS TEUS INVESTIMENTOS
Investir é a forma de colocares o teu dinheiro a trabalhar para ti, o que requer um certo 
grau de acompanhamento. Por exemplo, algumas pessoas gostam de observar a 
cotação das acções todos os dias, apenas para saber se os seus investimentos estão a 
valorizar (ou não). Acontece, especialmente quando se é inexperiente, ocorrendo 
frequentemente entrar-se em pânico com os altos e baixos da negociação, e por isso 
sentir-se compelido a vender os títulos em que se investiu quando o valor destes 
estiverem temporariamente em queda, numa atitude motivada pelo terror de poder 
perder tudo. Quando isto acontecer, lembra-te sempre que o teu investimento é de 
médio e longo prazo. 
Por outro lado, outras pessoas preferem ser informadas sobre os seus investimentos 
apenas uma vez por ano, o que também pode não ser aconselhável. Com base nos teus 
investimentos e objectivos, o melhor é mesmo manteres um equilíbrio na vigilância, 
nunca perdendo de vista as novidades mais importantes.
Sempre que compras ou vendes títulos de valores mobiliários, receberás uma 
confirmação do teu agente de intermediação. Certifica-te que cada transacção foi 
realizada de acordo com as tuas instruções, verifica se o preço de compra ou venda foi 
aquele que o agente de intermediação disponibilizou e também se as taxas e comissões 
são as combinadas entre as partes.
Fica atento às transacções não autorizadas na tua conta. Se receberes a confirmação de 
uma transacção que não aprovaste, liga imediatamente para o teu agente de 
intermediação e desfaz todas as dúvidas. 
Se não estiveres de acordo com a actuação do mesmo, reclama. Reclama primeiro, 
formalmente, para quem dirija o agente de intermediação. E se a resposta se atrasar, ou 
se, em tua opinião, não for convincente, reclama para a CMC. Todas as reclamações 
relacionadas com o teu dinheiro devem ser sempre feitas por escrito. 
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PROCURA O CONSELHO           
DE PROFISSIONAIS     
REGISTADOS NA CMC                                   
A escolha de uma pessoa para te ajudar com os investimentos é uma decisão 
importante. Embora a maioria dos consultores de investimento e analistas financeiros 
sejam pessoas honestas, deves prestar atenção a quem seja menos escrupuloso no 
cumprimento das suas obrigações, porque essa(s) pessoa(s) pode(m) fazer as tuas 
poupanças desaparecem num instante.
A CMC enquanto organismo supervisor do mercado de valores mobiliários, em cooperação 
com os promotores de justiça, identifica e criminaliza esses comportamentos, mas, 
infelizmente, a prisão dos infractores nem sempre trará o teu dinheiro de volta. A boa 
notícia é que podes evitar problemas, protegendo-te. Certifica-te, antes de mais, que o 
profissional de investimento e a empresa para a qual trabalha estão registados na CMC. 
Deves também informar-te acerca de qualquer investimento recomendado pelos 
profissionais de investimento. 
Primeiro, assegura-te que o investimento está registado. Mas cuidado, o facto de a 
empresa estar registada e publicar os seus relatórios na CMC, não é garantia que será 
um bom investimento.
Desconfia de promessas de lucros fáceis, ofertas de informações privilegiadas e de 
pressões para investires antes de teres uma oportunidade para averiguar estas informações 
pois estes são sinais de alerta de fraudes. A informação privilegiada é um ilícito de mercado 
e, como tal, punido. Parte da punição consiste na perda total dos ganhos obtidos com a 
informação privilegiada. Ou seja, se alguém te disser que tem informação privilegiada 
(informação de que o mercado no seu todo ainda não dispõe) está a praticar um acto 
ilícito, ao qual deves renunciar.
Pergunta ao teu agente de intermediação se tem prospectos ou outras informações 
sobre os instrumentos financeiros e lê-os com atenção antes de investires. Se puderes, 
partilha-os com os teus pais ou com alguém da família em quem possas confiar. Se tens 
dúvidas, este é o momento para colocá-las.

•   Como vai o meu investimento gerar dinheiro?
•   O investimento é consistente com os meus objectivos?
•   O que faz os investimentos aumentarem de valor?
•   Quais os riscos envolvidos?
•   Onde posso obter mais informações?

Finalmente, é sempre importante, por uma questão de segurança, anotar tudo que o 
profissional de investimento te vai dizer. Essas anotações podem ser bastante úteis caso 
surja algum problema.
Alguns investimentos fazem dinheiro, outros não. Isso é normal e por isso mesmo é 
melhor seres prudente e diversificares a tua carteira/portfólio de forma a minimizares o 
risco. Se perderes dinheiro porque foste enganado, isso sim é um problema e deves 
denunciá-lo.
Caso tenhas problemas com algum agente de intermediação, consultor de investimentos 
ou analista financeiro, não hesites em contactar a CMC. É muito importante que os 
investidores apresentem as suas reclamações à CMC, porque só assim podemos tentar 
resolver o problema e prevenir situações futuras. Basta apenas que um investidor se 
manifeste para que seja desencadeada uma investigação.
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Esperamos que esta brochura seja útil e te ajude na aprendizagem sobre métodos de 
poupança e investimento. Informa-nos, caso tenhas alguma recomendação que possa 
melhorar este conteúdo. 
Esta brochura cobre apenas os aspectos elementares relacionados com a aplicação das 
poupanças e pretende ser uma ferramenta que permite desenvolver novas pesquisas. 
Estás apenas a dar os primeiros passos e acreditamos que irás aprender muito mais ao 
longo da tua vida. Como já referimos, o mais importante é esclareceres todas as tuas 
dúvidas antes de tomares uma decisão.
Certifica-te sempre que o intermediário financeiro através do qual tencionas fazer 
investimentos, bem como os instrumentos oferecidos, estão registados e autorizados 
pela CMC. Aguardamos pelo teu contacto.

Boa poupança e bons investimentos.

Contacta-nos 

CMC - COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

Departamento de Comunicação e Apoio ao Investidor 

Município do Belas, Sector de Talatona,
Rua do MAT, 3 B, GU 19 B,
Bloco A5, 1º e 2º
Luanda, Angola

tel.: +244 222 704 600/601
apoio.investidor@cmc.gv.ao
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