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A Comissão de Mercado de Capitais elabora ainda este ano 

um estudo que visa a abertura de uma Bolsa de Mercadorias 

para negociar contratos de mercadorias agro- pecuárias de 

grande, médio e pequenos agricultores de todo o território 

nacional. A administradora da Comissão de Mercado de 

Capitais, Vera Daves, disse aos jornalistas que está prevista 

numa primeira fase, a transacção de produtos com 

pagamento à vista: "O comerciante paga e recebe de 

imediato os produtos".  

A Comissão de Mercado de Capitais (CMC) vai elaborar ainda este ano um estudo que visa a 

abertura de uma Bolsa de Mercadoria (BM) específica para negociar contratos de mercadorias 

agro- pecuárias de grande, médio e pequenos agricultores de todo o território nacional. 

Segundo a administradora da CMC, Vera Daves, perspectiva-se que, numa primeira fase, a BM 

inicie a transaccionar produtos à vista, isto é " o comerciante paga e recebe de imediato o 

produto". A ideia é valorizar a produção nacional e incorporar ou seja renuir em um só espaço 

toda a cadeia produtiva nacional. 

" Pretendemos a participação neste estudo de alguns como os ministérios do Comércio e 

Agricultura para juntos reunirmos numa única plataforma o método para abertura da MB", 

sublinhou. A administradora falava à margem do III Encontro Anual de Quadros da CMC que 

encerrou ontem em Luanda. 

Durante a abertura do evento, o presidente do Conselho de Administração da Comissão do 

Mercado de Capitais (CMC), Archer Mangueira, apelou para um maior acesso da população aos 

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

económico do país. 
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Segundo Archer Mangueira, a inclusão financeira apresenta-se também como um poderoso 

instrumento para a redução das desigualdades de rendimento, internamente. "Estamos a falar 

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

salientou. Na sua óptica, muitas famílias ainda estão pouco entrosadas com os conceitos 

económicos mais básicos, daí a dificuldade na hora de "tomarem decisões sobre poupança e 

investimento". 

 

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

são imensos e complexos, daí a 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. Archer Mangueira referiu que uma das estratégias da CMC é o desenvolvimento 

de acções que facilitem a obtenção de conhecimento relativo às operações nos mercados, de tal 

forma que estejam preparados para os riscos associados. 

Aliás, um programa sobre literacia e inclusão financeira com o objectivo de proporcionar aos 

cidadãos informações sobre como lidar com as finanças pessoais e investir na Bolsa de Valores 

está a ser elaborado pelo Gabinete de Literacia Financeira, da CMC. A directora do Gabinete de 

Literacia Financeira da CMC, Elsa Barber disse à margem do III encontro de quadros da CMC 

que o programa contempla a realização de seminários, distribuição de folhetos, e encontros com 

os diversos órgãos de comunicação 
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