
 
 

BNA e supervisores exortam à poupança 
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O Banco Nacional de Angola (BNA), Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a Agência 

Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) promovem de 26 a 30 de 

Outubro um conjunto de encontros com gestores, membros da sociedade civil, 

estudantes, automobilistas e particulares com o objectivo de estimular a cultura de 

poupança e o aproveitamento de instrumentos financeiros disponíveis no sector bancário, 

revelou, ontem, em comunicado, a Comissão do Mercado de Capitais.  

Além de consciencializar a população para a importância da poupança, a acção visa dar a 

conhecer a existência de instrumentos e serviços financeiros de rentabilização da poupança 

através da banca comercial, do mercado de capitais e do sector de seguros. 

 

Os encontros enquadram-se nas comemorações ao dia mundial da poupança, a assinalar-se a 

31 de Outubro. “É particularmente importante este tema em função do nosso contexto 

socioeconómico e da nossa actual conjuntura económica e pretende-se que esta abordagem 

chegue ao maior número de pessoas”, refere o documento.  

O dia mundial da poupança foi estabelecido a 31 de Outubro de 1924, no âmbito do primeiro 

congresso internacional de economia, realizado em Itália. “Após 87 anos, nunca houve um 

momento tão importante como o actual para reflectir sobre o melhor meio de consumir 

moderadamente, tendo em consideração a grave crise económica mundial”, adianta a Comissão 

do Mercado de Capitais. No discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente da República, José 

Eduardo dos Santos, alertou as empresas, famílias e sociedade civil para eliminarem o 

desperdício e o supérfluo. 

“Temos de saber poupar e trabalhar mais e melhor. A despesa tem de ser mais eficaz e eficiente”, 

disse a mensagem presidencial, que apelou:”Na actual conjuntura, temos de fazer mais e melhor 

com menos. Isto significa que temos de alterar modelos e práticas de mobilização e utilização de 

recursos.” O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, sublinhou que, em 2015, a 

estabilidade da economia angolana tem sido perturbada pelos vários focos de incerteza que 

surgiram ao nível internacional e que têm afectado negativamente o preço do barril do petróleo 

bruto, em virtude de um desequilíbrio entre a oferta e a procura nos mercados. Apesar disso, 

acrescentou o Presidente da República, os indicadores macroeconómicos mostram-nos alguma 
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estabilidade e perspectivas mais animadoras para o futuro, “embora exijam uma continuidade do 

trabalho que tem sido desenvolvido até aqui”. 


