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Pessoas singulares, colectivas e empresas são chamadas hoje para receberem 

explicações sobre como o mercado de capitais em Angola pode ajudar a mitigar ou 

ultrapassar a crise actual que vivemos.  

No âmbito do programa de Educação Financeira que a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) 

tem levado a cabo realiza-se hoje na União dos Escritores Angolanos , um evento com o objectivo 

de difundir conhecimento sobre o mercado de capacitais junto da sociedade e garantir a 

viabilidade deste mercado. Segundo o Director de comunicação desta instituição, José Matoso, 

só é possível ter merca do se houver pessoas neste mercado, pelo que a CMC tem vindo a 

realizar um conjunto de acções para garantir que o nível de conhecimento das pessoas seja 

suficientemente relevante para que consigam tomar decisões no que tem a ver com as suas 

poupanças dentro do mercado de capitais.  

O responsável explica que, com esta actividade, almeja-se que a sociedade perceba os 

benefícios do mercado de capitais, como as pessoas singular, colectivas e empresas podem 

participar nele, que impacto tem o mercado de capitais numa economia e como o mesmo pode 

ajudar a mitigar ou ultrapassar a crise que vivemos em Angola. José Matoso conta que, apesar 

de não ter estudos que comprovem e forneçam dados concretos, acredita que o nível de 

conhecimento sobre esta matéria ainda é muito baixo, nos mais variados segmentos da 

sociedade, daí a necessidade de haver uma instituição como a CMC. Disse ainda que, este 

trabalho não se finaliza com a realização de uma campanha ou um seminário. "Este trabalho 

dura anos passei pelo mesmo trabalho quando estive na banca durante muitos anos, no processo 

da bancarização da população angolana, foi um trabalho árduo, mas hoje já se registam frutos, 

pois temos uma parte da população angolana bancarizada coisa que não víamos há 10 ou 15 

anos, numa altura em que os salários eram recebidos em mão".  

Como um dos grandes benefícios para pessoas individuais e para famílias, disse que o mercado 

de capitais abre uma via para se poder canalizar a poupança, por agora, devido ao momento 



 
 
difícil que as pessoas enfrentam. A fonte lembra que é relevante bem assimilar o princípio da 

poupança. Para além do benefício direto às pessoas, a CMC permite que as empresas abram 

uma fonte alternativa de financiamento porque hoje as mesmas só têm basicamente duas formas 

de financiamento, por via de capitais próprios dos seus acionistas ou por via de financiamento 

bancário. Com o mercado de capitais abre-se uma terceira via de financiamento através da 

emissão de obrigações e através da emissão de acções.  

Isto faz com que as empresas se tornem mais fortes financeiramente de modos a que consigam 

alavancar o seu negócio, havendo ainda outro efeito multiplicador a assinalar, "empresas mais 

fortes tornam a economia de um país mais forte", sublinhou José Matoso. O Director de 

comunicação da CMC disse que a instituição tem passado conhecimentos para as pessoas 

permitindo que elas tomem decisões conscientes, garantindo que se eliminem as assimetrias de 

informação. Objectivo é fazer com que todas as pessoas possuam o mesmo nível de informação 

para que elas tomem "decisões conscientes". A actividade terá duas apresentações, a primeira 

será uma breve introdução atinente ao mercado de capitais e à sua importância no 

desenvolvimento da diversificação da economia, e a segunda terá como tema a protecção dos 

investidores no mercado de capitais. 

 


