
Actividade Tema Participantes Horário

Mesa Redonda
A importância da 

Poupança

CMC                

BNA            

ARSEG          

ABANC         

INADEC         

ZOE

09h00

Pretende-se com esta actividade dar a conhecer 

à sociedade civil angolana a importância da 

poupança e os instrumentos financeiros que 

estão à disposição dos investidores. Tal é 

particularmente importante em função do nosso 

contexto socioeconómico e da nossa actual 

conjuntura económica. Dado que este será o 1º 

dia do programa da Semana da Poupança, 

pretende-se que esta abordagem chegue ao 

maior número de pessoas, sendo que, os media 

afiguram-se como parceiros priviligiados neste 

domínio.

Programa - Semana da Poupança

LocalEnquadramento Público-alvo

Rádio Nacional de 

Angola (RNA)  

Programa da Manhã        

Telespectadores e 

ouvintes

DIA: 21 de Outubro / Responsável: CMC



Actividade Tema Participantes Horário

Mesa Redonda
A importância da 

Poupança

CMC                

BNA            

ARSEG          

ABANC         

INADEC         

ZOE

18h00

Actividade Tema Participantes Horário

Campanha de 

Campo

Para que servem os 

seguros?

ARSEG        

CMC            

BNA 

09h00

Enquadramento

Pretende-se com esta actividade sensibilizar os 

automobilistas para as questões relacionadas 

com a utilização do seguro automóvel. Assim 

sendo, o maior protagonista desta actividade será 

a ARSEG, sendo que a CMC e o BNA apenas 

complementarão com a distribuição de folhetos 

informativos.

Enquadramento

Pretende-se com esta actividade dar a conhecer 

à sociedade civil angolana a importância da 

poupança e os instrumentos financeiros que 

estão à disposição dos investidores. Tal é 

particularmente importante em função do nosso 

contexto socioeconómico e da nossa actual 

conjuntura económica. Dado que este será o 1º 

dia do programa da Semana da Poupança, 

pretende-se que esta abordagem chegue ao 

maior número de pessoas, sendo que, os media 

afiguram-se como parceiros priviligiados neste 

domínio.

Local

Televisão Pública de 

Angola (TPA)  

Programa                  

"Falar Claro"

DIA: 23 de Outubro / Responsável: CMC

DIA: 27 de Outubro / Responsável: ARSEG

Público-alvo

Sociedade em 

geral e 

automobilistas

Público-alvo

Telespectadores e 

ouvintes

Local

A indicar



Actividade Tema Participantes Horário

A importância da 

poupança para as 

famílias 

A importância de investir 

e a poupança no 

Mercado de Capitais

A realização de seguros 

como forma de fazer 

poupança 

Actividade Tema Participantes Horário

Workshop 
Benefícios de Investir 

em Títulos de Dívida 
Os Pares 15h00

Enquadramento Local Público-alvo

Público-alvo

Representantes e 

investidores 

institucionais    

INADEC         

Intermediários     

AIA            

Emitentes

08h30

 Responsável: CMC  -  Período da Tarde

Local

BESAACTIF, S.A.

Estudantes da 7ª 

e 8ª Classe

DIA: 28 de Outubro / Responsável: BNA  -  Período da Manhã 

Concurso de 

Banda Desenhada

Pretende-se com esta actividade aferir se as 

crianças desde tenra idade estão familiarizadas 

com o termo poupar e sensibilizá-las para esta 

prática. Os alunos irão expor os seus trabalhos 

ao júri composto por representantes dos três 

órgãos relugadores.

Escola do 1º Ciclo - 

N`Ginga Mbandi 
Os Pares

Enquadramento

Esta actividades será direccionada aos 

estudantes do ensino secundário e universitário, 

bem como outros interessados. Neste evento, 

através de uma actividade lúdica queremos 

demonstrar a importância de estar atentos a 

determinados crimes e situações de fraudes 

financeiras. 



Actividade Tema Participantes Horário

Veiculação de 

Filme Financeiro 
O Lobo de Wall Street Os Pares 17h00

Actividade Tema Participantes Horário

Palestra 

A Importância da 

Literacia Financeira 

para as Mulheres

Os Pares 10h00

DIA: 29 de Outubro / Responsável: CMC

Enquadramento Local

Local Público-alvo

Administração 

Municipal de Cacuaco 

Mulheres e 

Empreendedoras

Público-alvo

Esta actividade será direccionada aos estudante 

do ensino secundário e universitário, bem como 

outros interessados. Neste evento, através de 

uma actividade lúdica queremos demonstrar a 

importância de estar atentos a determinados 

crimes e situações de fraudes financeiras.

ABAI

Universitários     

Potenciais 

Investidores      

Empresários

DIA: 30 de Outubro / Responsável: BNA

Enquadramento


