
 
 

Literacia financeira é ainda para investir na Bolsa 

de Valores 

Jornal de Angola 

10/06/16 

Os funcionários do Instituto Nacional de Defesa 

do Consumidor (INADEC) receberam informação 

sobre o funcionamento do mercado de capitais, 

no âmbito do Programa de Literacia Financeira 

promovido pela Comissão do Mercado de 

Capitais junto dos potenciais parceiros.  

 

A iniciativa contou com a parceria do Instituto de Protecção do Consumidor e do Investidor e 

dotou os participantes de noções sobre o funcionamento do mercado de capitais angolano. 

“Trata-se da primeira acção realizada no âmbito do protocolo firmado entre a Comissão de 

Mercado de Capitais (CMC) e o INADEC em 2014.  

Com esta sessão, em que partilhámos conceitos e procedimentos, foi-nos possível disponibilizar 

as bases de capacitação para os membros do INADEC e de outras associações de protecção 

ao consumidor, no sentido de alargarem o seu escopo de acção”, disse o Director do 

Departamento de Comunicação e Apoio ao Investidor da CMC, José Matoso. 

A Directora-geral do INADEC, Paulina Semedo, mostrou-se satisfeita e considerou a iniciativa 

louvável. “Esta iniciativa da CMC foi positiva e em nome do INADEC agradeço pelo ‘know-how’ 

que nos foi facultado, em termos de literacia financeira. Com este seminário, certamente 

poderemos contribuir de forma mais eficaz para aumentarmos a taxa de literacia dos angolanos 

que neste momento se encontra abaixo dos 24 por cento”, referiu. Paulino Semedo disse que o 

INADEC vai prosseguir com encontros do género, “para que o maior número possível de pessoas 

perceba em termos práticos qual é o percurso do dinheiro no Mundo, como é gasto, como é 

investido e o que se pode fazer com o dinheiro daqueles que têm muito a favor daqueles que 

têm menos possibilidades”, enfatizou. O Programa de Literacia Financeira da CMC está a ser 

divulgado desde 2015 junto de diversas instituições públicas e privadas, tendo como objectivo 

principal educar a sociedade relativamente aos procedimentos financeiros, de forma a 

estabelecer bases de conhecimento que permitam a eliminação gradual da assimetria na 



 
 
informação. 

 

A CMC realiza visitas guiadas ao mercado de capitais e à bolsa de valores, emite brochuras 

informativas, exibe mensalmente, em parceria com a academia BAI, filmes de cariz financeiro e 

recorre ainda às plataformas telefónicas nacionais para proceder à divulgação de conceitos 

relacionados com o mercado de capitais. A CMC prevê dar continuidade ao referido programa, 

participar no Portal do Cidadão e concluir a elaboração de textos de apoio que constam dos livros 

do ensino geral, como resultado da parceria estabelecida recentemente com o Ministério da 

Educação. 

http://cplpsa.carma.com/login/ArticleInfo.aspx?ID=936785&etd=47

