
Muito boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde. 

Para as Mulheres em todo Mundo, para as Angolanas em 

especial e para aquelas que estão em negócios e também 

participam no Mercado de Valores Mobiliários,  

Primeiro, e como não podia deixar de ser diferente, quero 

felicitar todas às mulheres por este mês de Março. Espero que 

o dia 8 de Março (dia internacional da mulher) tenha sido 

comemorado da forma mais especial possível, pois trata-se 

de um marco histórico nesta árdua e incessante repaginação 

pela elevação do género, pelo que, a sua comemoração 

permite-nos marcar um passo rumo ao fortalecimento 

colectivo, que já dura décadas. 

 

O Dia 8 de Março foi oficializado como dia Internacional da 

Mulher em 1975 pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Este dia, sem prejuízo de outros, abre espaço para debates, 

discussões e reflexões cada vez mais profundas sobre o papel 

da mulher na sociedade.  

 

Além do mais e fruto dessa mesma perspectiva, a Comissão 

do Mercado de Capitais, tomou a iniciativa de promover este 
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ambiente de reflexão, com o foco na elevação deste marco 

histórico, por meio de mesas redonda femininas, reflectindo 

sobre “Mulheres, Negócios e Mercado de Valores 

Mobiliários”. 

 

Felizmente, o actual contexto mundial já tem uma nova visão 

sobre a inclusão social quanto ao género e as situações já 

não são as mesmas, o que tem criado cada vez mais abertura 

para mulheres no plano da afirmação política, social, 

económica, no acesso à escola, no acesso a cargos de gestão, 

ao mercado de trabalho e na constante afirmação para o 

mundo dos negócios que ainda é desigual e carece de mais 

atenção.  

 

Este tema é de realce no plano mundial e tem sido debatido 

em várias mesas redondas em África e em particular no nosso 

país. Apesar dos aspectos idiossincráticos, não podemos 

esquecer que objectivo é inverter o pensamento cultural 

negativo, onde a mulher era reduzida ao trabalho doméstico, 

sem independência financeira e intelectual sob pena de 

sobrepor-se ao marido no lar. Ora, os desafios sempre foram 

inúmeros, mas a inclusão da mulher nos diferentes sectores 

de negócios mudou a história de Angola para sempre.   

 



É verdade que há um grande esforço singular do Executivo e 

da cooperação com outras organizações nacionais e 

internacionais na afirmação da mulher em todos os domínios 

e por isso reconhecemos, felicitamos e encorajamos o feito. 

Alias, eu que vos falo dirijo o Conselho de Administração da 

CMC que integra dois Srs. e três Sras. Um exemplo prático 

do grande esforço do Executivo, que acreditou em nós.  

 

Não podemos deixar que a história fale por si, pois nós somos 

parte desta grande história. Reconhecemos que é possível e 

necessário fazer mais, temos de chegar a um nível mais 

elevado e de maior integração social e em todos os sectores, 

diante a ascensão natural que se impõe, não sobre a 

igualdade do género, mas sim por maior respeito. 

Por fim, dizer que este espaço de reflexão em torno da 

elevação do género será mais constante, é este o nosso 

contributo ao encorajamento e afirmação necessária, assente 

nos diversos desafios.  

E com certeza será incluído na estratégia de atuação da CMC, 

bem como em análises relacionadas com a número de 

mulheres que participam do mercado de Valores mobiliários, 

na mobilização das poupanças, na formação de capital mais 

robusta para negócios, na apresentação de benefícios e 



soluções que importam para o desenvolvimento da economia 

Angolana. 

A mulher é, sem dúvidas, a razão da subsistência da 

sociedade e dentro das suas imperfeiçoes é perfeita, hospeda 

no ventre outras vidas, dá à luz e ternurosamente fica 

inebriada diante da beleza dos filhos que gera. 

 

Sou a favor da elevação e da espiritualidade que a Mulher 

liberta.  

 

Declaro aberto o ciclo de mesas redondas, Mulheres, 

Negócios e Mercado de Valores Mobiliários 

 

Muito obrigada a todos e bem-haja.  

  

Estamos juntos! 


