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Artigo 1. ° 

(Objecto) 

O presente regulamento define as regras do Concurso “CMC & as 

Universidades”. 

Artigo 2. ° 

(Objectivo) 

Constitui objectivo do concurso CMC & as Universidades, a criação de canais 

que permitam os jovens universitários investigar e explorar os seus 

conhecimentos sobre o mercado de capitais, por via da elaboração de 

projectos fundamentais para a dinamização do mercado de capitais angolano, 

e premiar os candidatos com o melhor desempenho. 

 

Artigo 3. ° 

(Participantes) 

1. Podem participar do concurso CMC&U estudantes que estejam a 

frequentar o penúltimo ou último ano do ensino superior em universidades 

angolanas. 

2. Os participantes devem formar uma equipa de 3 (três) elementos para a 

elaboração do seu projecto de investigação científica, podendo os mesmos, 

serem de universidades distintas. 

 

Artigo 4. °  

(Candidaturas) 

1. As candidaturas devem ser submetidas pelos participantes entre os dias 19 

de Maio à 17 de Junho do presente ano.  

2. A entrega dos trabalhos deve ser considerada entre os dias 21 de Maio e 

21 de Setembro do presente ano. 
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3. O concurso será publicitado pela CMC no seu site institucional e 

plataformas digitais, em universidades e canais de comunicação social para 

divulgação e publicidade. 

4. Os projectos devem ser enviados para o endereço de correio electrónico 

“cmc.universidades@cmc.ao”.  

 

Artigo 5. °  

(Requisitos) 

1. As candidaturas devem ser instruídas, digitalmente contendo os seguintes 

documentos: 

a)  Breve descrição do projecto de investigação concorrente; 

b)  Cópia do bilhete de identidade do candidato; 

c)  Endereço electrónico e contacto telefónico;  

d)  Declaração da Universidade/comprovativo de que está a 

frequentar o penúltimo ou último ano curricular.  

2. O projecto de investigação apresentado ao concurso deve ser original e os 

seus autores são responsáveis por eventuais violações de direitos de autor 

e pelas respectivas consequências. 

 

Artigo 6. ° 

(Impedimentos) 

Os colaboradores da CMC estão impedidos de orientar os projectos, a fim de 

se evitarem eventuais conflitos de interesses e favoritismo. 
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Artigo 7. °  

(Critérios de Avaliação) 

1. Os projectos são avaliados tendo em conta os objectivos prosseguidos 

pelo Concurso CMC&U, enunciados no artigo 2º do presente Regulamento, 

numa escala de 0-20 valores. 

2. Os critérios de avaliação são os seguintes:  

i. Qualidade científica no desenvolvimento dos temas sobre o Mercado 

de Capitais;  

ii. Criatividade e relevância; 

iii. Clareza e qualidade da redacção; 

3. Contributo para a dinamização do mercado e a protecção e formação do 

investidor. 

 

Artigo 8. ° 

(Júri) 

1. A avaliação dos trabalhos finais cabe ao Corpo de Júri do Concurso 

“CMC&U”, composto por 7 (sete) membros, sendo 5 (cinco) da CMC, e 

2 (dois)  externos à CMC; 

2. Dentre os 2 (dois) membros externos referidos no número anterior, um 

deve ser académico (grau mínimo de mestre, e nas áreas de mercados 

financeiros e/ou finanças da empresa) e outro profissional da indústria; 

3. O júri deve concluir a correcção dos projectos até ao dia 15 de Outubro; 

4. O Júri reúne por convocatória do seu presidente e deve organizar os 

seus trabalhos para que os vencedores estejam escolhidos até ao dia 

31 de Outubro; 
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5. As deliberações do Júri são tomadas por maioria simples, tendo o 

presidente voto de qualidade em caso de empate de votos; 

6. As decisões do Júri são fundamentadas e devem constar em acta 

assinada por todos os membros; 

7. A decisão do Júri é definitiva e não passível de recurso. 

 

Artigo 9. ° 

 (Selecção e avaliação dos projectos) 

1. O processo de selecção e de avaliação dos trabalhos é imparcial, aberto e 

transparente, devendo manter-se restrita a identidade dos participantes e 

do projecto vencedor; 

2. O Júri reserva-se ao direito de não classificar os projectos que não reúnam 

condições de qualidade justificadas; 

3. Os projectos que não respeitem o regulamento são automaticamente 

excluídos do concurso; 

4. Serão imediatamente excluídos do projecto,  a entrega do projecto fora 

do prazo, cópia e/ou plágio. 

 

 Artigo 10. °  

(Prémios e menções honrosas) 

A equipa vencedora do concurso “CMC&U” beneficia dos prémios abaixo: 

a) Primeiro classificado: 

i. Reconhecimento com o certificado de mérito da CMC como 

Embaixador da CMC nas Universidades; 

ii. Gratificação monetária no valor de Kz. 750 000,00 (repartido pelos 3 

integrantes do grupo); 

iii. 1 computador para cada membro da equipa; 

iv. Estágio profissional na CMC, por um período de 3 (três) meses, 

remuneráveis; 
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v. 2 encontros com a Presidente da CMC; 

vi. Entrevistas a serem publicadas nos órgãos de Comunicação Social, 

site e redes sociais da CMC; 

vii. 1 Visita às instalações da BODIVA;  

viii. Participação num Webinar com os três primeiros classificados. 

 

b) Segundo classificado: 

i. Reconhecimento com o certificado de mérito da CMC como 

Embaixador da CMC nas Universidades; 

ii. Gratificação monetária no valor de Kz. 300 000,00 (repartido pelos 3 

integrantes do grupo); 

iii. 1 encontro com a Presidente da CMC; 

iv. 1 visita às instalações da BODIVA; 

v.  Participação num Webinar com os três primeiros classificados. 

 

c) Terceiro classificado: 

i. Reconhecimento com o certificado de mérito da CMC como 

Embaixador da CMC nas Universidades; 

ii. Gratificação monetária no valor de Kz. 150 000,00 (repartido pelos 3 

integrantes do grupo); 

iii. Participação num Webinar com os três primeiros classificados. 

 

Artigo 11. °  

(Forma de apresentação) 

O projecto de investigação deve revestir a seguinte forma: 

a) A obra deve ser apresentada em formato PDF e Word, A4, com o tipo 

de letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 e a página 

deve ser formatada de modo a que as margens superiores e inferiores 

apresentem 2,5 centímetros, a margem esquerda apresente 3 
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centímetros e a margem direita apresente 3 centímetros, com um 

mínimo de 30 páginas e um máximo de 50 páginas; 

b) Devem sempre ser apresentadas as fontes da informação, bem como 

os dados/documentos de suporte. 

 

Artigo 12. °  

(Estrutura do projecto) 

O projecto deve obedecer a seguinte estrutura: 

i. Capa; 

ii. Folha de rosto; 

iii. Resumo; 

iv. Índice, Índice de figuras, Índice de Tabelas; 

v. Introdução;  

vi. Capítulos de Desenvolvimento: 

a) Diagnóstico/Observação; 

b) Caracterização do problema; 

c) Levantamento de Hipóteses; 

d) Metodologia de Investigação Científica; 

(i) Definição da Metodologia; 

(ii) Análise de dados; 

(iii) Teste das Hipóteses; 

(iv) Análise dos resultados; 

vii. Conclusão; 

viii. Bibliografia; 

ix. Anexos e Apêndices. 

 



 

 

 

10 
 

Artigo 13. °  

(Proposta de temas para o projecto) 

Os universitários devem escolher um dos temas mencionados abaixo ou 

outros relevantes para o mercado de capitais: 

a) Transacções no Mercado Regulamentado vs. Mercado não 

Regulamentado: O caso de Angola; 

b) Estratégia de Canalização do Nível de Poupança para o Mercado de 

Capitais em Angola; 

c) A aplicabilidade das leis no sistema financeiro Angolano; 

d) Dinamização do mercado de valores mobiliários: projectos de 

investimentos vs. prémio de risco; 

e) Parceiros actuantes no Mercado de valores mobiliários: mecanismos 

para melhorar a divulgação de informação; 

f) Diagnóstico da intermediação financeira: principais barreiras para o 

investimento no mercado de capitais; 

g) Nível de Poupança por províncias de Angola; 

h) Impacto da supervisão do sistema financeiro numa perspectiva de 

conglomerados financeiros: caso prático angolano; 

i) Desenvolvimento das Fintechs em Angola; 

j) Angola e o Crowdfunding: perspectivas futuras e desafios para a 

regulação e supervisão; 

k) Angola e as Criptomoedas: perspectivas futuras e desafios para a 

regulação e supervisão; 

l) Empreendedorismo e Obrigações corporativas; 

m) Práticas de ESG, no contexto angolano. 
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Artigo 14. °  

(Divulgação de resultados) 

1. A divulgação do vencedor do concurso é feita até ao dia 30 de Novembro, 

no site institucional e redes sociais da CMC, na universidade do grupo 

vencedor e nos órgãos de comunicação social do país. 

2. A cerimónia de entrega de prémios é feita nas instalações da CMC ou em 

local a indicar. 

 

  Artigo 15. °  

(Dúvidas e omissões) 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação das disposições 

do presente regulamento são resolvidas pela CMC.  

 

 


