
 
 

Educação Financeira vai ser inserida no ensino 

este mês 
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Elsa Barber, directora do Departamento de Literacia 

Financeira da CMC garantiu, em exclusivo a OPAIS, que a 

partir deste mês os estudantes do Instituto de Economia do 

Nova Vida passam a ter aulas de Educação Financeira. 

 

 

 

 

Elsa Barber, da Comissão do Mercado de Capitais, disse a OPAÍS, esta semana, que um projecto 

de Educação Financeira começa a ser implementado este mês no Instituto Médio de 

Administração e Gestão, mais conhecido como "Instituto de Economia", no Projecto Nova Vida 

e que depois se estenderá a mais cinco institutos que foram selecionados pelo Ministério da 

Educação para servirem de instituições piloto. A Comissão do Mercado de Capitais celebrou um 

Protocolo com o Ministério da Educação, que visa estabelecer as premissas para a inserção da 

literacia financeira no currículo dos ensinos Secundário, Técnico Profissional e na Formação de 

Professores. 

 

O protocolo, que foi assinado em 2015, visa a introdução de matérias ligadas ao Mercado 

Financeiro no sistema de ensino, desenvolvendo capacidades essenciais nas crianças e jovens, 

para a gestão consciente dos recursos financeiros presentes e futuros, bem como fomentar a 

compreensão das funcionalidades e benefícios do sistema financeiro. O programa visa também 

promover a formação de qualidade para os professores, estruturada de forma a atender as 

necessidades e orientações específicas de cada subsistema de ensino, para a concepção, 

elaboração e construção de conhecimentos, de modo que possa reflectir uma visão da formação 

global sobre os conteúdos a serem inseridos de forma contínua.  
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Elsa Barber disse, ainda, que se pretende rentabilizar os recursos no sentido de ampliar a oferta 

formativa, através da criação de uma bolsa de formadores ao nível nacional, concertar 

estratégias e definir sinergias entre todos os signatários como forma de melhor poder responder 

às exigências do projecto. A responsável fez saber que o programa de inserção de matérias 

envolve apenas os dois órgãos: CMC e o Ministério da Educação. Embora o Banco Nacional de 

Angola (BNA) esteja a desenvolver um programa semelhante. 

"O programa do BNA está mais avançado e temos aproveitado para beber da sua experiencia, 

para alavancarmos o nosso programa", disse a gestora. A directora do Departamento de Literacia 

Financeira da CMC, Elsa Barber, fez saber que a literacia financeira será integrada no programa 

curricular das 7ª e 10ª classes, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Língua Inglesa e Língua Francesa. A iniciativa está enquadrada 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. 

 

"Pretendemos que desde cedo as crianças se familiarizem com estas ferramentas, para garantir 

a capacidade de ler, analisar, gerir e comunicar sobre a sua condição financeira e discutir 

assuntos desta natureza no segmento dos valores imobiliários", disse a nossa entrevistada. 

Questionada sobre a inserção de algum capital financeiro no programa, a directora do Gabinete 

de Literacia Financeira disse que vai sim. "Queremos um trabalho de forma abrangente e que 

envolva todos os angolanos e vai precisar de um capital elevado, mas neste momento estão a 

ser feitos estudos para saber qual será o orçamento para a implementação de todas as áreas 

que nós pretendemos envolver", explicou. 

 

Quadros da CMC vão fazer parte do programa 

Elsa Barber realçou ainda que este programa irá contar com quadros da CMC. "Daremos 

treinamento aos professores, por isso estamos a trabalhar com o Instituto de Desenvolvimento 

da Educação (INIDE), afecto ao Ministério da Educação", disse. A responsável disse ainda que 

o programa está assente em dois eixos de actuação, tais como, educação formal, que engloba 

workshops, distribuição de folhetos, guias, brochuras e visitas guiadas, o website didáctico, a 

preparação dos textos de apoio para inserção no currículo escolar e a participação em programas 

informativos de rádios municipais, celebração do Dia da Poupança com os outros dois 

reguladores do sistema financeiro angolano.  

No segundo eixo têm a Educação lúdica: "Temos a utilizar os meios colocados à nossa 

disposição, como redes sociais, plataformas digitais, mensagens com conceitos via telemóvel, 
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filmes financeiros, no âmbito de uma parceria que temos com a Academia BAI; poemas, teatro, 

jogos caça palavras, música e temos um projecto para uma banda desenhada", fez saber. 

Acrescentou que têm destacado o Jogo da Bolsa, que é uma plataforma digital onde, de forma 

simulada, se compram e vendem acções. "Pretendemos promover, o Prémio Redacção e o 

Prémio de Jornalismo para educação do investidor", revelou. 

 

Um programa que abrange toda a sociedade 

Disse ainda que o programa abrange toda a sociedade, por isso têm realizado actividades 

dirigidas a diferentes públicos-alvo, nomeadamente universidades, institutos médios, instituições 

públicas, associações, igrejas e mercados, grandes superfícies e têm realizado trabalhos de 

campo. "Em Angola ainda não temos um comité que trate da educação financeira ao nível global 

de todos os intervenientes do sistema financeiro. Não temos um comité que trate da educação 

financeira a nível do mercado de capitais, ao nível do mercado monetário e ao nível do mercado 

segurador" disse.  

Neste momento, acrescentou, têm-se reunido de forma regular com os três integrantes do 

sistema financeiro para criarem uma educação financeira mais global com a inserção de todos e 

cada um está a fazer a sua parte na sua área. "Estamos também inseridos no Comité de micro 

finanças promovido pelo Ministério da Família, para garantir a educação financeira das famílias 

e em especial da mulher. Esperamos elevar o conhecimento sobre esta temática a toda a 

sociedade para que as pessoas tomem decisões futuras assertivas e melhorem o seu bem-

estar", terminou. 

 

Programa de Educação Financeira vai chegar ao IMAG 

O Instituto Médio de Administração e Gestão (IMAG) do Nova-Vida será a primeira instituição 

escolar a ter Educação Financeira. A directora geral do Instituto, Aurora Salvador, disse que 

agora, com a situação de crise financeira que assola o país, é sempre bem-vinda a educação 

financeira para muitas famílias. Para a responsável, de uma maneira ou de outra, sempre existiu 

em cada sociedade e em cada individuo a compreensão em relação aos produtos financeiros.  

 

"Com informação, formação e orientação é possível ajudar o surgimento de valores e 

competências precisas para a sociedade". Aurora Salvador disse que, para que o individuo se 

torne mais consciente das oportunidades que eventualmente possam surgir e adoptar acções 

que colaborem para que melhore o seu bem-estar, é necessário ter educação financeira desde 
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cedo. "Assim podemos formar cidadãos mais consistentes de forma a tornarem-se indivíduos 

responsáveis e comprometidos com o futuro", frisou.  

A Directora geral do IMAG declarou ainda que com o aumento das possibilidades de consumo 

torna urgente promover a educação financeira para despertar a consciência da população quanto 

às suas decisões individuais e familiares. Disse ainda que o IMAG, sendo uma instituição que 

forma alunos, nos cursos de Gestão Empresarial, Contabilidade e Contabilidade e Gestão, bem 

como Secretariado, deve estar bem preparado desde muito cedo para conseguir fazer face aos 

desafios do processo de formação no país.  

 

 

"Com crise ou sem crise, os alunos vão transmitir às famílias a cultura de decisões de crédito, 

investimento, protecção, consumo e planeamento, visando proporcionar uma vida financeira 

mais sustentável que crie impactos não só na vida de cada um, como também no futuro do país", 

declarou. A directora do instituto disse que sendo a escola um veículo de abrangência maior em 

todas as vertentes, deve-se aproveitar os alunos para a transmissão de conhecimentos que 

venham a possibilitar o desenvolvimento de uma relação equilibrada com o dinheiro. "É bom que 

continuemos a trabalhar com o sector da Educação para implementarmos uma Educação 

Financeira aceitável", disse Aurora Salvador. 


