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Familiarização de conceitos a introduzir pela Bolsa 

de Valores é dos principais objectivos definidos 

neste primeiro ciclo 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) continua a 

priorizar o diálogo com os vários “players” de mercado, 

numa iniciativa que tem por objectivo elevar a literacia 

financeira de uns e familiarizar os conceitos que surgem 

com a chegada deste novo actor no sector financeiro.  

Recentemente, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) promoveu um seminário dirigido aos 

docentes e docentes da Universidade Metodista de Angola (UMA). 

 “O evento enquadrou- se no programa de educação financeira da CMC, que visa contribuir para 

aumentar os níveis de conhecimento sobre o mercado de capitais dos potenciais emitentes, 

intermediários e investidores, de modo a garantir o desenvolvimento sustentado de um mercado 

que se pretende robusto e que acrescente valor à economia angolana”, lê- se na nota de 

imprensa a que o JE teve acesso. 

O documento advoga que foi partilhada com os estudantes uma apresentação sobre os conceitos 

do mercado de capitais e aproveitou-se a ocasião para dar o ponto de situação da sua 

implementação em Angola. Num auditório com cerca de 200 estudantes, os mesmos tiveram a 

oportunidade de levantar várias questões aos membros da CMC e da Bodiva com os quais 

interagiam no local, numa sessão de perguntas e respostas de cerca de uma hora. 

 

Simulador 

Na ocasião, foi apresentado o simulador de transacções em bolsa de valores que está a ser 

desenvolvido pela CMC, designado jogo da bolsa, que tem como objectivo, de forma lúdica, 

familiarizar as pessoas com dinâmica de transacções de uma bolsa de valores. A directora do 

gabinete de literacia financeira, Elsa Bárber, informou que, com a realização deste evento, fica 

assim concluído o primeiro ciclo de seminários em universidades. Neste primeiro ciclo, foram 

realizados seminários nas universidades Agostinho Neto, Lusíada, Católica, Independente e 

Metodista, além do Instituto Superior Politécnico de Angola (ISPTEC). 


