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 Um simulador de transacções, que procura recriar a 

realidade do mercado bolsista, num ambiente 

totalmente seguro sem qualquer risco para os 

participantes foi apresentado pela Comissão do 

Mercado de Capitais (CMC) no decurso do primeiro de 

um ciclo de seminários junto de instituições de ensino 

que vai realizar ao longo deste ano.  

O seminário teve lugar no passado dia 9 de Abril, nas instalações do Instituto Superior Politécnico 

de Tecnologias e Ciências (ISPTEC). 

José Matoso, director do Departamento de Comunicação e Apoio ao Investidor da CMC, explicou 

aos participantes o funcionamento do simulador de transacções, tendo algumas das operações 

sido simplificadas de forma a manter a operacionalidade sem a necessidade de introduzir 

conceitos demasiado complexos. Os seminários agora iniciados enquadram-se no Programa de 

Educação Financeira da CMC que tem como objectivo aumentar o grau de conhecimento sobre 

o mercado de capitais e dos conceitos e instrumentos financeiros a ele associados com vista a 

educar os potenciais participantes do mercado e estimular a poupança e o investimento. 

 

O primeiro seminário teve como público-alvo estudantes, docentes e responsáveis do ISPTEC e 

contou também com a presença de quadros da CMC e da Bolsa de Dívida e Valores de Angola 

(BODIVA). No discurso de abertura, a administradora executiva da CMC, Vera Daves, frisou que 

'à medida que o mercado de capitais em Angola se for desenvolvendo, surgirão muitas profissões 

novas, e queremos partilhar com os nossos estudantes universitários este mundo de 

possibilidades que já começou a despontar e para o qual contamos com o contributo de toda a 

sociedade'. 

 

Vera Daves realçou a importância do surgimento do mercado de capitais pois o mesmo 'pode 

ser muito útil no caminho para a autonomia financeira, que será tanto mais fácil de percorrer 

quanto mais cedo se começar e que começa sempre da mesma forma: poupando'. 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. 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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