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Administradora executiva da Comissão do Mercado de Capitais é de opinião que a 

sociedade deve engajar-se na disseminação de informação sobre o Mercado de Capitais 

para contribuir na diversificação económica. 

A administradora executiva da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Vera Daves, entende 

que a sociedade deve engajar-se na disseminação de informação sobre o Mercado de Capitais. 

Segundo uma nota de imprensa do CMC, a que o JE, teve acesso, ao discursar na abertura de 

um seminário sobre o Mercado de Capitais, dirigido aos quadros do Ministério da Comunicação 

Social, da Cultura e da Educação, promovido, recentemente, em Luanda, pela CMC, a existência 

de um Mercado de Capitais dinâmico e seguro, pode contribuir para a diversificação da economia 

angolana, e por sua vez promover o aumento dos níveis de rendimento e bem-estar dos 

angolanos.  

O evento, que decorreu na Escola Nacional de Administração (ENAD), enquadra-se no programa 

de educação financeira da CMC que assenta num conjunto de iniciativas que visam aumentar o 

grau de conhecimento sobre o Mercado de Capitais, educar os potenciais investidores e 

estimular a poupança e o investimento. 

 

Educação financeira 

O Director do Gabinete de Desenvolvimento de Mercado da CMC, Walter Pacheco, um dos 

prelectores do seminário, realçou a importância da educação financeira para que todos os 

cidadãos possam participar do sistema financeiro e é com este objectivo que a CMC tem 

realizado seminários que visam familiarizar a sociedade com os conceitos do Mercado de 

Capitais para que todos possam interpretar factos no mercado e participar de forma racional. 

A directora do gabinete de Literacia Financeira, Elsa Barber, partilhou com a audiência o que tem 

sido feito no âmbito da implementação do programa de educação financeira da CMC e o Director 

do departamento de comunicação e apoio ao investidor, José Matoso, falou da importância, do 

escopo de actuação e das implicações da comunicação social e da boa divulgação de informação 

para o Mercado de Capitais. 
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