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CMC participa em seminário no Centro de Imprensa 

Aníbal de Melo (CIAM) 

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) participou no dia 28 de Abril, nas instalações 

do Centro de Imprensa Aníbal de Melo (CIAM), em Luanda, um seminário sobre o 

Mercado de Capitais em Angola. 

Esta iniciativa enquadra-se nas comemorações dos 40 Anos do Centro de Imprensa 

Aníbal de Melo e no Programa de Educação Financeira da CMC, que tem como 

objectivo aumentar os índices de literacia financeira na sociedade de forma a garantir a 

sustentabilidade do Mercado de Capitais em Angola. 

O seminário foi conduzido por quadros da CMC e contou com a participação de 

jornalistas, e discentes do Instituto Superior e Ciências de Comunicação.  

No discurso de abertura, o Director do CIAM, Dr. António Mascarenhas, fez questão de 

“destacar as várias iniciativas levadas a cabo pela Comissão do Mercado de Capitais 

no âmbito da formação e sensibilização sobre o Mercado de Capitais, que demostram 

a vitalidade e a determinação de Angola em dinamizar aquele que pode vir a ser um dos 

pilares estruturantes e competitivos do seu sistema financeiro”. Por seu lado, nas notas 

introdutórias da sessão de trabalho, a Directora do Gabinete de Literacia Financeira da 

CMC, Dra. Elsa Barber, frisou que “a CMC tem realizado várias acções com diferentes 

públicos-alvo, no sentido de promover o Mercado de Capitais e elevar o conhecimento 

deste de forma inclusiva, nomeadamente em instituições públicas e privadas.” Elsa 

Barber deu alguns exemplos: “A celebração de acordos com o Ministério da Educação, 



para inserção de matérias no sistema curricular; workshops em universidades, institutos 

médios e escolas de ensino geral, onde pretendemos promover o Prémio Redacção. 

Promovemos também actividades de sensibilização em mercados e igrejas, 

envovlvendo actividades lúdicas como sessões de poesia, música e teatro, sempre 

dentro da temática do Mercado de Valores Mobiliários”.  

O Director do Departamento de Estudos e Análises da CMC, Dr. Emílio Londa, fez a 

primeira apresentação, na qual partilhou com a audiência os conceitos básicos sobre o 

Mercado de Capitais, bem como o papel que este desempenha no crescimento e 

desenvolvimento económico do país.  

A segunda apresentação foi partilhada pelo Director de Comunicação e Apoio ao 

Investidor da CMC, Dr. José Matoso, que abordou o papel e a importância que os 

Órgãos de Comunicação Social desempenham no funcionamento do Mercado de 

Capitais.  

 

A CMC é a instituição responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e promoção 

dos Mercados de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 
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