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Há cada vez mais ferramentas disponíveis às mãos dos leitores e de visitantes para que a 

educação financeira cumpra o objectivo de gerar maiores poupanças.  

O lema deste ano do Dia Mundial da Poupança é “Agarrando o seu futuro financeiro”. Embora 

as festividades sejam mesmo na próxima segunda-feira (31), o JE junta-se às comemorações e 

nessa edição inaugura um novo espaço, no qual todas as semanas vai abordar conceitos e lições 

sobre as melhores vias e experiências de gerar poupanças.  

Apesar das infinitas ferramentas disponíveis e ao alcance da palma da mão dos leitores e 

visitantes, localmente, o Banco Nacional de Angola (BNA) e parceiros, casos da Comissão do 

Mercado de Capitais (CMC), Associação Angolana de Bancos (ABANC), Academia BAI, Instituto 

de Formação Bancária de Angola (IFBA), sobretudo estes, estão virados à educação financeira 

das famílias.  

Elevar a cultura e os níveis de fluxos financeiros no circuito bancário é dos principais objectivos, 

pois quem tem capitais (dinheiro) precisa os investir em quem leva consigo as ideias geradoras 

de negócio. Nas próximas edições, o economista, docentes e bancários debitam de diferentes 

ângulos de abordagem os subsídios sobre este tema, cada vez mais actual.  

O programa “Bankita”do BNA, que elegeu como ícone a “Bankita”, uma mulher vendedora de rua 

com o filho bebé às costas e a bacia com os produtos para venda na cabeça, é exemplo do 

compromisso público. A figura é transversal a todas as regiões de Angola e representa uma das 

actividades informais mais comuns em Angola, sendo também um mote sobre os desafios da 

inclusão feminina na banca nacional.  

 

Estrela do poupador  

Saber poupar é uma virtude que se aprende  



 
 
A experiência do Banco Angolano de Investimentos (BAI) é a de que esse operador dispõe de 

vários produtos que incentivam a poupança. Dentre as várias, destaque para a Conta Jovem, 

uma poupança para jovens até aos 17 anos e que, além de garantir planos futuros, incentiva a 

criação de poupanças para menores. Há também o depósito a prazo, que é um produto de 

poupança que assegura hoje e no futuro a estabilidade pessoal e das empresas, sendo também 

negociável e de carácter duradouro.  

De acordo com o bancário Wilson Tavares, são inúmeras as vantagens, pois, no caso de uma 

conta jovem, ela acautela o futuro do menor. Através dela, o beneficiário, quando atinge a 

maioridade, pode proceder à compra de um automóvel, da habitação própria ou financiar uma 

formação profissional que impulsionará o início de uma vida adulta próspera. Há ainda, entre as 

vantagens, as taxas de juro competitivas, além de em contas a prazo serem permitidos resgates, 

após 24 meses de constituição, para quaisquer imprevistos. “Estas contas, poupanças, enquanto 

soluções da banca aos clientes, também permitem reforços adicionais, podendo estes serem 

efectuados por instrução permanente ou pontualmente”, disse. As contas à ordem são rubricas 

sem despesas e quando associadas à conta Jovem estão isentas de despesas de manutenção 

mensais.  

  

Depósito a prazo  

Uma outra forma de os clientes gerarem poupanças na banca está nos depósitos a prazo, cuja 

taxa de juro é rentável, à data de vencimento, em função do montante e o prazo de constituição. 

Estas têm em si a possibilidade de renovação do prazo do depósito automaticamente e de 

capitalização dos juros. Para Wilson Tavares, ainda falta nas famílias cultura, vontade e 

educação financeira voltada à poupança. Diz existir sim é um grande cepticismo no seio das 

famílias, derivada da falta de educação financeira, o que condiciona a tomada de decisões que 

possam prevenir o garanto da subsistência económica e financeira das mesmas quer a curto ou 

a longo prazo. “Esta situação resulta grandemente da falta de pro-actividade dos funcionários 

bancários, na divulgação dos produtos disponíveis para benefício dos seus clientes e afins”, 

admite. 


