
 
 

CMC incentiva procura de conhecimento sobre 

mercado de capitais e financeiros 

Angop  

20/10/16 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) vai continuar a promover acções para 

incentivar a procura de conhecimento sobre Mercado de Capitais e financeiros, de modo 

a gerar um conjunto de pessoas que sejam capazes de actuar de forma positiva e 

construtiva neste mundo, afirmou hoje, em Luanda, a presidente do conselho de 

administração, Vera Daves.  

Vera Esperança dos Santos Daves falava à imprensa, na cerimónia de entrega de prémios 

referentes à primeira edição do concurso “Prémio Redacção sobre o Mercado de Capitais”, 

promovida pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC), em parceria com o Ministério da 

Educação. “Não só do ponto de vista de livros, mas seminários, palestras, entre outras. Vamos 

levar a cabo um conjunto de acções de modo a incentivar a procura de conhecimento sobre 

Mercado de Capitais e financeiros”, disse.  

Acresceu que, em relação ao concurso, os finalistas apresentaram conteúdos de qualidade, 

havendo a necessidade de continuar a trabalhar para familiarizar os estudantes com essas 

temáticas, e gradativamente ir inserindo conteúdos financeiros nas matérias curriculares. Por 

outro lado, a gestora da CMC reconhece que ainda há um grande trabalho a fazer em relação à 

comunidade estudantil sobre a literacia financeira, uma vez que há vontade, interesse e busca 

pelo conhecimento em matérias financeiras.  

Já a primeira classificada, Tatiana dos Santos que frequenta a 12ª classe no Instituto Médio de 

Administração e Gestão do Kilamba (IMAG) diz que fez um trabalho sobre a forma como são 

canalizadas as poupanças das famílias pela CMC para o desenvolvimento económico. “Devo 

agradecer o corpo directivo da Escola pelo facto de nos ter sido transmitidos conhecimento sobre 

o mercado de capitais”, disse. Esta iniciativa surge no âmbito de uma parceria entre a CMC e o 

Ministério da Educação que visa incentivar a capacidade de pesquisa, a criatividade e a 

originalidade dos jovens estudantes.  

O “Prémio Redacção sobre o Mercado de Capitais” tem como principal objectivo estimular o 

interesse e familiarizar os jovens estudantes com temas relacionadas à poupança, ao 

planeamento financeiro e ao investimento, consequentemente familiarizando-lhes com o 



 
 
Mercado de Valores Mobiliários. Este primeiro concurso foi destinado exclusivamente aos 

estudantes de algumas escolas do IIº Ciclo e contou com a participação de 23 estudantes da 

faixa etária entre 15 e 18 anos de idade. 

 


