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A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realizou, esta quinta-feira, dia 1 de Outubro, 

uma acção formativa sobre o Mercado de Capitais, dirigida aos quadros do Ministério da 

Comunicação Social, da Cultura e da Educação. 

O seminário, que decorreu na Escola Nacional de Administração (ENAD), faz parte do Programa 

de Educação Financeira da CMC, que visa aumentar o grau de conhecimento sobre o Mercado 

de Capitais, educar os potenciais investidores e estimular a poupança e o investimento. Walter 

Pacheco, Director do Gabinete de Desenvolvimento de Mercado da CMC e um dos prelectores 

do seminário, realçou a importância da Educação Financeira para que todos os cidadãos possam 

participar do sistema financeiro e adquiram capacidade para interpretar factos no mercado e 

participar de forma racional. 

Vera Daves, administradora executiva da CMC, destacou a necessidade de haver o 

envolvimento de toda a sociedade na disseminação de informação sobre o Mercado de Capitais. 

Vera Daves pensa que a existência de um Mercado de Capitais dinâmico e seguro pode 

contribuir para a diversificação da economia angolana e promover o aumento dos níveis de 

rendimento e bem-estar. Por outro lado, a partir deste mês a Administração Geral Tributária 

(AGT) vai realizar acções de sensibilização para o pagamento voluntário de impostos, com vista 

a aumentar o nível de proximidade entre o sistema fiscal e o cidadão. 

Durante este período, técnicos da AGT vão deslocar-se aos estabelecimentos comerciais, 

residências, unidades hoteleiras e demais contribuintes que integram a cadeia de tributação, no 

sentido de sensibilizar os cidadãos para o pagamento voluntário de impostos, bem como para 

prestar esclarecimentos de forma personalizada, criando uma oportunidade para partilhar 

informações. A acção de sensibilização da AGT enquadra-se na Campanha de Sensibilização 

para o Pagamento de Impostos (CSPI) do Ministério das Finanças. 
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