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 A Comissão do Mercado de Capitais organizou 

esta semana o terceiro encontro anual de 

quadros ocasião em que foram também 

debatidos temas como a "Literacia financeira" e 

o "Risk outlook" 

 

 

 

O III encontro de quadros da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), que a cidade de Luanda 

acolheu esta semana, visou dar resposta aos desafios da indução financeira e do surgimento de 

uma bolsa de mercadorias, enquanto parte da estratégia de surgimento de novos instrumentos 

de captação e valorização das poupanças. Durante três dias, os técnicos afectos a este 

organismo e outros responsáveis financeiros, analisaram temas como "Risk outlook - Angola 

2015", "A estratégia de literacia financeira da CMC", "O plano operacional de promoção do 

mercado accionista" e "O processo dê implementação de uma bolsa de mercadorias em Angola". 

 

O presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Archer 

Mangueira, que presidiu a abertura do fórum, defendeu um maior acesso aos serviços 

financeiros, por ser um elemento facilitador do crescimento e desenvolvimento económico do 

país. Para ele, a inclusão financeira apresenta-se também como um poderoso instrumento para 

a redução das desigualdades de rendimento, internamente, uma vez existir uma relação directa 

entre a aposta na educação e a inclusão financeira da população. "Estamos a falar não apenas 

de uma melhoria do rendimento das famílias, mas também da vida das pessoas", disse. 

 

Incentivar poupança 

Uma das estratégias da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é a do desenvolvimento de 

acções que facilitem a obtenção de conhecimento relativo com as operações nos mercados de 

tal forma que estejam preparados para os riscos associados. Nesse contexto, Archer Mangueira 

lembrou que muitas famílias ainda não estão entrosadas com os conceitos económicos mais 

básicos, daí a dificuldade na hora de tomarem decisões sensatas sobre poupança e 



 
 
investimento. Para o presidente do Conselho de Administração da CMC, os desafios da inclusão 

financeira são imensos e complexos. Disse ser por essa razão que o regime prudencial dos 

mercados dedica especial cuidado à confiança legítima dos investidores. Apontou como 

principais instrumentos associados à CMC educar os potenciais investidores e empreendedores, 

estimulando a poupança e o investimento. 

 


