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A dinamização do Mercado Secundário da Dívida 

Pública assim como do Mercado de Acções 

constituem os principais desafios este ano da 

Comissão do Mercado de Capitais (CMC), segundo 

Archer Mangueira, presidente do organismo, depois 

do arranque em 19 de Dezembro último do Mercado 

Regulamentado e da BODIVA.  

 

Falando na abertura do III° Encontro Anual de Quadros, esta segunda-feira, em Luanda, referiu 

que "a estes aspectos há que dedicar nestes dias a mais profunda reflexão, para aperfeiçoar os 

adequados planos de acção. 

"No domínio interno, vamos prosseguir o aprofundamento da cultura organizacional, privilegiando 

o espírito de cultura, a excelência, a racionalidade, a eficiência, a eficácia, o rigor e o 

compromisso, nunca sendo demais lembrar que cada um dos colaboradores e colaboradoras da 

CMC é o rosto da instituição, 24 horas por dia, nos seus comportamentos profissionais e sociais", 

disse. Archer Mangueira disse igualmente que a instituição que dirige vai manter a aposta 

contínua na formação dos quadros, ainda que ajustada a circunstâncias de recursos mais 

escassos, mas nunca condescendendo na exigência que a todos é devida, a começar por mim, 

da busca quotidiana da excelência. 

 

Inclusão financeira 

"A maioria das famílias não está familiarizada com os conceitos económicos mais básicos, 

necessários para tomar decisões sensatas de poupança e investimento, o que tem sérias 

implicações para a economia", reconheceu o PCA da CMC, para quem "a maioria dos 

empreendedores não tem o mínimo de ferramentas formais para procurar o financiamento 



 
 
ajustado aos seus projectos - apenas um quinto das pequenas e médias empresas na África 

Subsariana acede a financiamento fora do âmbito familiar ou do ciclo de amigos". "Na verdade, 

o acesso a serviços financeiros desempenha um papel crítico no desenvolvimento, na facilitação 

do crescimento económico e na redução das desigualdades de rendimento. Ao mesmo tempo, a 

inclusão financeira capacita as pessoas pobres para a poupança financeira e a tomada de 

empréstimos, beneficiando grupos desfavorecidos, tais como as mulheres e os jovens, os mais 

idosos e as comunidades rurais", sublinhou. 

Para Archer Mangueira, os desafios da inclusão financeira são imensos e em ambiente de crise, 

como aquele que já vivemos são mais complexos. Salientou também que "quando falamos de 

inclusão financeira e educação financeira, é de dar a cada pessoa as suas próprias asas e 

aptidão para usá-las adequadamente na sua viagem financeira. "Resulta da inclusão financeira 

que as famílias e as empresas têm acesso e utilizam eficazmente os serviços financeiros que lhe 

são mais apropriados. Tais serviços têm de ser fornecidos de forma responsável e sustentável e 

num ambiente bem regulado", enfatizou. 

O PCA da CMC diz já não ter dúvidas, em função dos inúmeros estudos empíricos realizados 

um pouco por todo o mundo, que existe uma relação directa entre a aposta na educação e a 

inclusão financeira da população e o seu índice de Desenvolvimento Humano. "Estamos a falar 

não apenas de uma melhoria do rendimento das famílias, mas também da melhoria da vida das 

pessoas, que vivem mais tempo e em melhores condições", notou. 

 

Temas em cima da mesa 

O terceiro encontro anual de quadros da CMC que encerrou nesta quarta-feira e teve como lema 

"Os Desafios da Inclusão Financeira", debateu ainda os principais desafios do mercado de 

capitais em Angola, assim como o 'Risk Outlook-Angola 2015', a estratégia de literacia financeira 

da CMC, o Plano Operacional de Promoção do Mercado Accionista, o Processo de 

Implementação de uma Bolsa de Mercadorias em Angola, entre outros 
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