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Mercado de Valores Mobiliários

Gabinete de Literacia Financeira (GLF) 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A Educação Financeira, visa instruir os cidadãos e

informá-los sobre temas e conceitos financeiros

básicos e úteis para que possam tomar decisões

económicas e financeiras fundamentadas, sensatas e

estáveis, que contribuam para a sua qualidade de

vida e para a estabilidade macroeconómica do País.
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Objectivos do Programa de Educação 

Financeira
O Programa de Educação Financeira tem os seguintes objectivos:

o Estimular a formação de poupanças e o investimento consciente no Mercado

de Capitais;

o Divulgar o papel exercido pela CMC, esclarecendo os direitos e deveres dos

participantes do mercado;

o Informar, através de folhetos, guias, manuais e em eventos, sobre os riscos

subjacentes aos investimentos realizados;

o Incluir no Sistema de Ensino, matérias curriculares de cariz pedagógico sobre

o Mercado de Valores Mobiliários;

o Contribuir para a inclusão financeira dos cidadãos.
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Categorias do Programa de Educação 

Financeira

O Programa de Educação Financeira, assenta em 5 categorias,

definidas como:

o Conhecimento dos conceitos financeiros;

o Capacidade de Comunicar os conceitos financeiros;

o Aptidão para gerir as finanças pessoais;

o Competência para tomar decisões financeiras adequadas;

o Confiança no planeamento das necessidades financeiras futuras.
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Conceito de Capacidade Financeira

O Conceito de Capacidade Financeira assenta em 3 factores:

Sentir

Pensar Saber

Estes instrumentos de avaliação acabam por

reflectir aspectos conceptuais subjacentes da

educação financeira e são fundamentais para

avaliar e identificar as necessidades dos diferentes

segmentos da população (Atkinen e Messylow).
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DISTRIBUIÇÃO DAS ACTIVIDADES DO GLF 

EM DOIS EIXOS DE ACTUAÇÃO 

- Educação Formal

- Educação Lúdica
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- Educação Formal
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Educação Formal

Fundamento

Consiste no desenvolvimento de acções educativas e de sensibilização junto das

comunidades, escolas, universidades, sector público e privado em geral para elevar o

nível de literacia financeira.

Objectivos

Incentivar a cultura da poupança, tornar familiares os diferentes instrumentos de

investimento e aumentar a percepção do risco que lhes está subjacente, para

dinamizar o mercado de capitais, e por esta via contribuir para o desenvolvimento

económico do país e para o bem estar social das populações.
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Educação Formal

Actividades de Educação Formal:

o Participação e promoção de eventos;

o Inserção de matérias relacionadas com o mercado de capitais no

programa curricular de instituições de ensino;

o Realização de Visitas Guiadas;

o Promoção de concursos sobre Mercado de Capitais

o Promoção de Exposições Itinerante em instituições de ensino.
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Educação Formal

Acções Desenvolvidas em 2015:

o Preparação dos Prémios:

o Prémio Redacção;

o Prémio Imprensa;

o Compilação de Perguntas Frequentes;

o Produção de inquérito para avaliação

de conhecimentos;

o Acções de literacia financeira com as

áreas core.
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Educação Formal

Acções Desenvolvidas em 2015 (Continuação):

Realização de 3 palestras de sensibilização no âmbito da

aproximação à população iletrada financeiramente:

Participação no programa radiofónico, “Horizonte Amigo”, da

Igreja Tocoísta.
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Educação Formal

Acções Desenvolvidas em 2015 (Continuação):

Realização de 3 visitas guiadas à CMC e à BODIVA

orientadas ao seguinte público-alvo:
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Educação Formal

Acções Desenvolvidas em 2015 (Continuação):

Realização de Worshops sobre Introdução ao Mercado de Capitais e Demonstração do Jogo

da Bolsa nas seguintes Universidades e Institutos Superiores:
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Educação Formal

Acções Desenvolvidas em 2015 (Continuação):

Realização de Worshops sobre Introdução ao Mercado de Capitais e Demonstração

do Jogo da Bolsa nos seguintes Institutos Médios:
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- Educação Lúdica
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Educação Lúdica

Fundamento

A Educação Financeira numa perspectiva lúdica encerra um conjunto de actividades

de entretenimento, que dão prazer e divertem as pessoas envolvidas. Relaciona

acções educativas e de sensibilização com jogos, plataformas digitais e produção

cultural, com vista potenciar a criatividade de diferentes públicos-alvo.

Objectivos

Aumentar o nível de conhecimento e de compreensão da população sobre questões

financeiras básicas, recorrendo à uma abordagem e materiais ajustados às

características do público-alvo a que se destinam.
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Educação Lúdica

Actividades de Educação Lúdica:

o Demonstração do Jogo da Bolsa;

o Divulgação de Banners Digitais com conceitos

sobre o mercado de valores mobiliários;

o Elaboração de “Jogos Caça Palavras”;

o Promoção de Filmes Financeiros;

o Gestão da presença nas redes sociais:

o Facebook;

o Youtube
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Educação Lúdica

Acções Desenvolvidas em 2015 (Continuação):

o 7 Vídeos amadores internos com os

colaboradores da CMC;

o 4 Modelos de folhetos impressos;

o 4 Poemas;

o 2 Peças de teatros;

o 2 conteúdos para banda desenhada que

aguardam realização do desenho gráfico;

o 1 Bit musical.
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Educação Lúdica

Acções Desenvolvidas em 2015 (Continuação):

 Publicação semanal do Jogos Caça Palavra e

de conceitos sobre o mercado de capitais no

Jornal Nova Gazeta com tiragem de 100.000

exemplares.

 Veiculação de dois filmes financeiros em

parceria com a Academia BAI;

o 1º filme (Inside Job) exibido dia 29/10/2015;

o 2º filme (Margin Call) exibido dia

19/10/2015;
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Educação Lúdica

Acções Desenvolvidas em 2015 (Continuação):

o Divulgação de conceitos sobre o Mercado

de Capitais via SMS na Movicel (1.000.000

de usuários) e na Unitel (5.000.000 de

usuários);

o Concepção e recolha de conteúdos para o

Website Didáctico;

o Processo de registo de obras no Instituto

Angolano da Propriedade Industrial (IAPI) e

partilha interna e divulgação das

publicações do GLF.
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Parcerias Institucionais 

para Educação 

Financeira



24

Parcerias Institucionais

Fundamento

A CMC, no âmbito das acções preparatórias do Programa de Educação Financeira da

Comissão do Mercado de Capitais (CMC), estabeleceu parcerias institucionais com

diversos organismos públicos e privados com vista a constituir alianças, de acordo

com o objecto social de cada uma delas.

Importância

o Disponibilização de serviços de melhor qualidade na disseminação de conceitos

ligados ao mercado de capitais;

o Complementaridade entre instituições;

o Ampliação das actividades.
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Parcerias Institucionais

Parcerias Institucionais

Instituição Nível de Cooperação

Associação Angolana dos Direitos do Consumidor 

(AADIC)
Acções conjuntas

Instituto Angolano das Comunicações (INACOM)
Intermediário entre a CMC e as operadoras móveis 

(Unitel e Movicel)

Instituto Nacional de Estatística (INE) Acções conjuntas

Instituto de Línguas Nacionais (ILN) Assistência Técnica

Ministério da Educação Acordo de Cooperação

Rede de Mediatecas de Angola (ReMA) Acordo de Cooperação

Agência das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) Assistência Técnica

ZOE – Small Business Acções Conjuntas
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Parcerias Institucionais

Assinatura de um Protocolo de Cooperação com a Rede

de Mediatecas de Angola (REMA) no dia 23/11/2015:

Vantagens:

o Definir as bases de uma relação institucional;

o Disseminar o conhecimento através de tecnologias

de informação;

o Dar às nossas comunidades e usuários a

possibilidades de se beneficiarem de acções de

formação organizadas pela CMC em matérias de

literacia financeira;

o Alargar o leque de ofertas dos serviços e

beneficiários das ReMA e suas comunidades.
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Parcerias Institucionais

 Cooperação com o Ministério da Educação:

Introdução da Literacia Financeira no Sistema Nacional de Ensino. Previsto na

alínea i) do artigo 21º da Constituição da República de Angola;

 Actividades Propostas:

o Promover a formação para Professores, estruturada de forma a atender às

necessidades do subsistema de ensino;

o Promover, em conjunto, outras acções de carácter pedagógico ou lúdico

destinadas aos estudantes e ao corpo docente, interagindo com o Instituto

Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação – INIDE.
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Parcerias Institucionais para Educação 

Financeira

 Cooperação com o Ministério da Cultura:

Introdução da Literacia Financeira no seio artístico / cultural nacional.

A CMC pretende com o Ministério da Cultura promover, no âmbito do

Mercado de Capitais, as seguintes acções:

o Artes cénicas, divulgação de poemas, divulgação da música sobre o

Mercado de Capitais, oficinas de artes e interacção com o Instituto

de Línguas Nacionais- ILN.
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Parcerias Institucionais

 Cooperação com o Ministério da

Comunicação Social:

Introdução da Literacia Financeira nos

meios da comunicação social.

A informação joga um papel importante na

promoção, organização e funcionamento

regular e eficiente do mercado de valores

mobiliários. É a peça indispensável na

transmissão de matérias relacionadas com

os diferentes instrumentos do Mercado de

Valores Mobiliários.
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Interacção com os Pares

Objectivos

o Aumentar a cooperação institucional entre os

supervisores do sistema financeiro;

o Promover, nos supervisionados, atitudes

financeiras responsáveis em relação à poupança e

ao investimento;

o Fomentar a formação de hábitos de poupança e

divulgar as oportunidades que o sistema financeiro

como um todo proporciona à sociedade.



31

Interacção com os Pares

Actividades Desenvolvidas:

Co-realização de actividades com o BNA e ARSEG,

alusivas ao Dia Mundial da Poupança, inseridas no

programa da Semana da Poupança:

o Mesa Redonda – 26/10/15

o Campanha de Campo – 27/10/15

o Concurso de Banda Desenhada – 28/10/15

o Veiculação de Filme Financeiro – 29/10/15

o Palestra para as Mulheres em Parceria com o

Ministério da Família e Promoção da Mulher –

30/10/15
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Impacto das Acções de Educação Financeira

Workshops e 
Demonstração 

do Jogo da Bolsa

Encontros de 
Sensibilização e 
distribuição de 

folhetos

Visitas Guiadas à 
CMC e BODIVA

Mensagens SMS

Testagem para 
avaliação de 

conhecimentos 

Universidades
Institutos Médios

Igrejas, Mercados e 
Avenidas

Universidades, Adidos 
Comerciais, Assoc. 

Empresariais

Usuários da Movicel e 
Unitel

Colaboradores da CMC

1,753

1,717

48

+/-
6.000.000

+100

Divulgação do 
Jogo Caça 
Palavras

Leitores do Jornal Nova 
Gazeta 100.000
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É necessário o envolvimento de toda a sociedade na disseminação de 

informação sobre o Mercado de Capitais. 

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.

“Vera Daves”

Juntos por uma Educação Financeira mais forte! 
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