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Agradecimento

2020 é um ano particularmente desafiante para o mundo em geral.
Várias actividades foram canceladas, outras reestruturadas e para a
Comissão do Mercado de Capitais, não foi diferente. Contudo
registamos positivamente a realização de mais uma edição da Semana
Mundial do Investidor, num formato inovador que merece o nosso

reconhecimento e agradecimento em primeiro lugar à Organização
Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e às congéneres do
Brasil, Cabo-Verde e Moçambique por participarem directamente nas
actividades de Angola. Estendemos os nossos agradecimentos às
congéneres africanas em geral pela receptividade de se alinharem,

dentro das suas possibilidades à SMI 2020.

Em Angola foram realizados vários webinars com foco no investidor.
Estes momentos não teriam sido possíveis sem o empenho de todo
um conjunto de oradores e de uma grande equipa que se dedicou à
sua preparação e divulgação.

A CMC endereça os seus agradecimentos em particular ao Ministério
das Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Grupo Media
Rumo, Mediatecas de Angola, Associação de Taxistas de Angola e à sua
equipa de Comunicação e Educação Financeira.

Estamos Juntos!
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1º dia

Conversas  
Sobre Finanças



Conversas Sobre  
Finanças

"Conversas sobre Finanças" foi o primeiro tema abordado
da gama de webinars que a Comissão do Mercado de Capitais
(CMC), em parceria com a Media Rumo S.A, realizou no
âmbito das comemorações previstas para a IV Edição da
Semana Mundial do Investidor (SMI).

Este webinar, cuja moderadora foi Edna Mascarenhas,
Administradora Executiva da CMC, contou com a participação
de ilustres mulheres com papéis relevantes na sociedade
angolana como: Maria Uini Baptista, Presidente CMC; Edna

Kambinda, Administradora Executiva da CMC; Neuza Pinto,
Fundadora do Kitadi Detox Financeiro; Márcia Coelho,
Fundadora do Kamba Rico e Julay Morais, Gestora Sénior de
Risco.
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Maria Uini Baptista, enquanto impulsionadora da
campanha, deu o pontapé de saída ao webinar,
apresentando os inúmeros benefícios que a SMI
representa para Angola e para os Angolanos.“
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Esta semana é de enorme importância para todos
nós porque através dela iremos transmitir
conhecimento e informação relevante com o
objectivo de sensibilizar e alertar para a
importância da educação financeira e da protecção
dos investidores. Trata-se, igualmente, de uma
excelente oportunidade para todos aqueles que já
investem e também para aqueles que pretendem
investir no mercado de valores mobiliários",
afirmou. "Um dos focos de actuação da Comissão do
Mercado de Capitais é a promoção do Mercado de
Valores Mobiliários e a sua supervisão“

"Enquanto promotores, a nossa missão é comunicar
e clarificar a linguagem sobre o Mercado de Capitais
e proteger o investidor, garantindo que todos os
actuantes estejam certificados e cumpram com as
exigências expressas no Código de Valores
Mobiliários", declarou Uini Baptista no acto de
abertura.

Conversas sobre finanças, o papel da CMC, a
diferença entre a CMC e a BODIVA, o conceito de
protecção do investidor, a importância da poupança
e de como investir, a relevância da literacia
financeira para quem investe, projectos e acções que
a CMC tem levado a cabo no sentido de desmistificar
a complexidade do mercado de valores mobiliários,
foram alguns dos temas abordados no webinar que
pode ser revisto aqui para aqueles que não tiveram a
oportunidade de o acompanhar

O principal foco deste debate foi proporcionar um
diálogo que leva ao incentivo da gestão das finanças
pessoais, criando hábitos de poupança e
investimento.



1º dia

Finanças  
Para Todos
Inclusão Financeira VS Educação Financeira



Finanças Para Todos
Inclusão Financeira

"Finanças para Todos" - Inclusão Financeira vs Educação
Financeira no Mercado de Capitais: Vantagens e Desafios"
contou com a participação de representantes das principais
instituições financeiras de Portugal, Brasil, Cabo-Verde e
Moçambique.

A representar Angola estiveram Vasco Januário, Director do
Gabinete de Estudos e Estratégia da CMC; Luzolo de Carvalho,
Secretário Executivo do Conselho Nacional de Estabilidade
Financeira (CNEF) e Daniel Sapateiro, Empreendedor.

Por Cabo-Verde estiveram, João Chantre, Administrador
Executivo da Auditoria Geral do Mercado de Valores
Mobiliários (AGMVM) e Pedro da Rocha, quadro desta mesma
instituição.
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Portugal marcou presença com Fernando Costa
Lima, Administrador não Executivo do Banco
Millennium BCP e Brasil com Rodrigo Rasga,
Professor Universitário na Fundação Getúlio Vargas.
Por fim, a representar Moçambique esteve Arlindo
Lombe, Director do Departamento de Inclusão
Financeira do Banco de Moçambique.
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O moderador do encontro foi Ricardo Lopes,
renomado jornalista em matérias económicas e
recentemente consultor.

Perceber a importância de uma boa educação
financeira na gestão das finanças pessoais, as
estratégias de inclusão financeira que as sociedades
adoptam, transmitir conceitos sobre instrumentos
e/ou produtos financeiros, dotar as pessoas de
maior capacidade para identificar possíveis riscos e
oportunidades financeiras, e a necessidade de se
obterem informações úteis que concorram para uma
mudança de comportamento que favoreça o bem-
estar financeiro das populações estiveram na base
do debate gerado em torno deste webinar.

Foi igualmente discutida a necessidade de ensinar
desde cedo as crianças sobre a importância da
poupança, fomentar a criação de uma cultura de
investimento, o papel do mercado de capitais como
fonte alternativa e concreta de financiamento e
eventuais consequências que a Covid-19 trouxe para
a promoção de uma literacia financeira eficaz.

O webinar "Finanças para Todos - Inclusão
Financeira vs Educação Financeira no Mercado de
Capitais: Vantagens e Desafios" pode ser revisto
neste link.

O debate teve como objectivo principal perceber a
relação que existe entre empreendedor os conceitos
sobre os instrumentos/produtos financeiros, a
capacidade e a confiança para tornarem-se mais
atentos aos riscos e oportunidades financeiras, para
tomarem decisões reflectidas e a necessidade de
obter informações para mudança de
comportamentos que melhorem o bem-estar
financeiro da população.



2º dia

Educação Financeira  
Para Quem Investe no  
MVM
Perspectivas e Oportunidades



Educação Financeira
Para Quem Investe no
MVM
Perspectivas e Oportunidades

No segundo dia de sessões, a 6 de Outubro de 2020, da
Semana Mundial do Investidor, foi realizado o webinar
"Educação Financeira para Quem Investe no MVM -
Perspectivas e Oportunidades“

O tema contou com um leque de palestrantes do sistema
financeiro angolano e brasileiro, entre eles Nivaldo Matias,
Coordenador do Departamento de Desenvolvimento de
Mercado da BODIVA; Francisco dos Santos, PCE do BNI Asset
Management; Luzolo Miguel, Consultor Financeiro do
Kamba do Kitadi; Lúcia Branco, Investment
Banking/Manager do Standard Bank de Angola e, a
representar o Brasil, Cláudio Maes, Superintendente de
Desenvolvimento do Mercado na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
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Johny Soki, Sub-Director do Gabinete de Estudos e
Estratégia da CMC, moderador do grupo, apelou à
iniciativa de promover a educação financeira de
forma concisa e clara, além de discutir o tema
seleccionado.
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Já Lúcia Branco do Standard de Bank Angola, no
sentido de abalizar todas as áreas do Standard de
Bank, explicou que o banco tem promovido
internamente atividades para partilha de
conhecimento.

Saindo do presencial para o digital, Luzolo Miguel
apresentou um cenário pouco animador em
relação à educação financeira: afirma que é
"baixo". Sem desmotivar, explica que a temática
não é só uma situação que assola o País mas
também outras partes do mundo. "Educação
financeira é uma ciência nova. Existem países em
que ainda é um tema que as pessoas se debatem".

O gestor considerou maior engajamento para
educação financeira, uma vez que, "as famílias, ao
saberem gerir bem os seus recursos, geram
poupança".

Por sua vez, Cláudio Maes explicou um pouco
daquilo que é a experiência em solo brasileiro. O
Superintendente fez uma curta incursão sobre os
actores do sistema financeiro daquele país. "O Banco
do Brasil, a CVM e a Superintendência de Seguros
Privados trabalham nessa frente de Educação
Financeira. Este tema integra o que chamamos de
Base Nacional Curricular Comum (BNCC)".

O especialista explicou também que a Educação
Financeira é um tema a ser ensinado a nível
transversal em todas as disciplinas.

Para além da educação financeira, o webinar
abordou também o investimento estrangeiro e o
interesse em investir no mercado angolano.
Francisco dos Santos considerou que a pandemia da
COVID-19 "paralisou os interesses dos investidores"
em certa medida.

O webinar "Educação Financeira para quem investe
no MVM" pode ser revisto na íntegra neste link.



Em suma o debate versou sobe o Mercado de Valores Mobiliários enquanto segmento do
sistema financeiro responsável por intermediar negociações entre quem precisa captar
recursos para financiar projectos e quem deseja investir. Para melhor entender como o
dinheiro pode trabalhar por alguém, estando no mercado de valores mobiliários e como
pode-se adquirir valências que ajudarão a alcançar novos objectivo, sonhos e planos.
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3º dia

Financiamento  
Colaborativo
Vantagens e Desafios



Financiamento  
Colaborativo
Vantagens e Desafios

O webinar, contou com a parceria da Media Rumo, foi
moderado por Juceline Paquete, Técnica do Gabinete de
Desenvolvimento do Mercado da CMC, que introduziu o leque
de intervenientes que atenderam à palestra online:

Hêrlander Diogo, Director do Departamento de Política
Regulatória e Normas da CMC; Leonildo Manuel, Docente da
Universidade Agostinho Neto, Vanda Oliveira, Co-fundadora
da Bantu Makers; Nádia Ribeiro, Líder do Departamento
Jurídico da Angola Cables e Inene Santos, Consultor e Mentor
de Negócios.

"Crowdfunding é um instrumento de investimento, trata-se
de uma grande forma de democratizar o financiamento",
afirmou Vanda de Oliveira. Quanto à utilização desse método
de financiamento, a profissional deu a conhecer que,

comparado a outras realidades, o país ainda está em fase
embrionária.
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Em relação aos benefícios, o mesmo congrega um
conjunto de pessoas para validação de uma ideia,
conceito ou produto. "Criar uma base comunitária
que acredita naquilo que se pretende vender",
sublinhou a palestrante.
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Um conceito que Leonildo Manuel vivenciou na
prática. O professor universitário lembrou durante o
webinar que utilizou esta forma de financiamento
para publicar a sua obra literária intitulada
"Mecanismos de Protecção do Investidor no
Mercado de Valores Mobiliários".

Sobre o posicionamento da CMC em relação ao
financiamento colectivo, Hêrlander Diogo considera
ser "preocupação" junto do regulador de que "a
iniciativa de Crowdfunding tenha o mínimo de
condições necessárias".

A seu ver, a indústria pode ser impulsionada pela

regulação, num cenário onde os agentes têm
conhecimento das regras de mercado

O webinar "Financiamento colaborativo" pode ser
revisto na íntegra neste link.

Neste debate fez-se uma abordagem sobre o
Crowdfunding, enquanto modalidade de
financiamento colectivo, que consiste na prática de
angariar fundos para projectos através de pequenas
doações de dinheiro de um número grande de
pessoas via internet.



O Crescimento da  
Indústria dos OIC

3º dia



O Crescimento da  
Indústria dos  
Organismos de  
Investimento

"O Crescimento da Indústria dos Organismos de
Investimento Colectivo" foi o quinto tema abordado da gama
de webinars que a Comissão do Mercado de Capitais (CMC),
em parceria com a Media Rumo S.A., realiza no âmbito das
comemorações previstas para a IV Edição da Semana
Mundial do Investidor (SMI).

Este webinar, cujo moderador foi Divaldo Silva, Director do
Departamento de Supervisão dos Organismos de
Investimento Colectivo da CMC, contou com a participação
de Francisco de Brito, Administrador Executivo da BAIGEST,
SGOIC, S.A, Rui Oliveira, Presidente da Comissão Executiva da
BFA Gestão de Activos e Samuel Franco, Administrador da
Eaglestone Capital SGOIC, S.A. A completar o painel esteve a
partir do Brasil, o Professor Luiz António de Souza.
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Temas como o que é um organismo de investimento
colectivo (OIC), que tipologias de OIC existem no
mercado, quais os riscos que podem estar
associados para quem decide apostar neste
segmento de mercado, o papel das sociedades
gestoras na diversificação dos riscos e quais as
estratégias a serem gizadas por estas sociedades
para garantir que exista uma participação maior de
investidores de retalho nos fundos que gerem, foram
algumas das questões amplamente debatidas pelos
participantes.
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A literacia financeira também teve o seu espaço,
considerando que, de acordo com dados avançados
pela BFA Gestão de Activos, apenas 30% da
população angolana é financeiramente alfabetizada.

Por outro lado, mostrou-se indispensável um maior
investimento financeiro na capacitação e formação
de profissionais de forma a garantir um incremento
efectivo da literacia financeira e consequentemente
uma maior e melhor inclusão financeira.

Nos tempos que correm, existe uma necessidade
cada vez mais premente de se captar soluções para
ultrapassar os desafios impostos pela actual crise
financeira que o mundo vive e, neste contexto, a
indústria dos OIC tem-se relevado como uma
solução efectiva, cujo impacto em Angola é
indubitavelmente positivo, considerando o
crescimento exponencial verificado neste segmento
de mercado nos últimos anos.

O webinar "O Crescimento da Indústria dos
Organismos de Investimento Colectivo" está
disponível para visualização através deste link.



O Futuro das Finanças  
com as Fintechs e  
Criptoactivos

4º dia



O Futuro das  
Finanças com as  
Fintechs e  
Criptoactivos

No quarto dia de sessões, foi realizado o webinar “OFuturo das
Finanças com as Fintechs e Criptoactivos”.

O webinar, realizado em parceria com a Media Rumo S.A.,
contou com a participação de representantes de importantes
instituições financeiras de Angola, Brasil, Cabo-Verde e
Moçambique.

A representar Angola estiveram Marcelo Barreto, Consultor
de TI, Airton Lucas, Analista Macro Fiscal e Fundador da
Usekamba e Morato Custódio, Consultor e Mentor de
Projectos Digitais.
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Por Cabo-Verde estiveram Jair Silva, Director Geral
da SISP e Antão Chantre, Administrador Executivo
do Banco Caixa Económica de CaboVerde. Brasil
marcou presença com Isac Costa, analista de
mercado de capitais da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e Moçambique com Arlindo
Lombe, Director do Departamento de Inclusão
Financeira do Banco de Moçambique. A moderação
ficou a cargo de Dilson Gaspar, Sub Director do
Gabinete de Desenvolvimento do Mercado da CMC.
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Promover o conhecimento, desmistificar os
conceitos de fintechs e criptoactivos, benefícios e
riscos esteve na base deste webinar.

Da união de finanças (finance) e tecnologia
(technology), pelas intervenções dos integrantes do
webinar, ficou patente que as fintechs
definitivamente vieram para revolucionar o
mercado financeiro e a rotina dos consumidores,

tanto os bancarizados como os não bancarizados.
Neste contexto, os bancos tradicionais já
começaram a se modernizar demonstrando a força
e a importância das fintechs no mercado.

De forma geral, os participantes concordaram com a
visão de que as fintechs e criptoactivos promovem
um processo de interação financeira real, pois
oferecem mecanismos simples de acesso a
instrumentos financeiros outrora não disponíveis,
abrindo assim portas para o surgimento de novos
hábitos e comportamentos.

Em Angola, as fintechs têm ganho cada vez mais
relevância devido à sua forte componente de
inclusão financeira, uma vez que o país é constituído
por uma população jovem com apetência para estes
produtos e, embora de forma tímida, já se começa a
vivenciar a era das fintechs.

O webinar “O Futuro das Finanças com as Fintechs e  
Criptoactivos” pode ser revisto na íntegra neste link.

Os principais temas abordados neste webinar foram
o advento das inovações tecnológicas no sector
financeiro, e o processo acelerado de transformação
por meio das tecnologias financeiras (fintechs) e
activos digitais (criptoactivos). Por ser importante
adquirirmos o domínio e assertividade na aplicação
e inovação destas tecnologias aos serviços
financeiros e percebermos quais as janelas de
oportunidades que podem ser abertas.



O Investidor:  
Educação Financeira e  
Sua Protecção

5º dia



O Investidor:  
Educação Financeira  
e Sua Protecção

"O Investidor: Educação Financeira e a sua Protecção” foi
o tema central do sétimo e último webinar realizado a 9 de
Outubro pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC), em
parceria com a Media Rumo S.A., no âmbito das actividades
previstas para a edição de 2020 da Semana Mundial do
Investidor (SMI).

O webinar foi moderado por Aldemiro Gonçalves, Assessor
da Presidente do Conselho de Administração da CMC e
contou com a participação de um leque de intervenientes
provenientes de várias regiões da lusofonia.

Por Angola esteve Djamila Pinto de Andrade, Jurista da Lead
Advogados; Portugal fez-se representar por Paulo Câmara da
Servulo & Associados Managing Partner, enquanto Brasil

marcou presença com Carlos Margalho da Comissão de
Valores Mobiliários.
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Num contexto de crise mundial agravada pela
pandemia da Covid-19, o tema da educação
financeira e protecção do investidor afigurou-se
extremamente actual e útil, sendo que existe hoje
em dia uma necessidade cada vez mais marcante de
se captar soluções para ultrapassar os desafios
existentes.
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Foi com base nesta premissa que os participantes do
painel concordaram em afirmar que a aposta na
formação de potenciais investidores e profissionais
da área deve ser o ponto de partida de todo o
processo.

De facto, conhecer conceitos básicos desde tenra
idade constitui um factor essencial para uma boa
educação financeira, porque somente assim será
possível tomar decisões acertadas e ponderadas em
idade adulta.

Por outra, a aposta a longo prazo deve igualmente ir
em direcção a uma literacia que seja cada vez mais
digital, ao mesmo passo que a fiscalização, eficácia e
enforcement, enquanto mecanismo de protecção ao
investidor por parte dos Reguladores do sistema
financeiro, deve ser reforçada.

O webinar “O Investidor: Educação Financeira e a
sua Protecção” pode ser revisto na íntegra neste link

Recorda-se que esta foi a quarta edição da SMI e que
em Angola e no mundo foram promovidas
iniciativas online com foco na protecção e educação
do investidor, bem como na educação financeira
através da divulgação de mensagens através de
redes sociais, participação em programas de
televisão e rádio, lançamento de projectos
educacionais e divulgação de vídeos didácticos com
temas de interesse para o público.

O evento, mundialmente promovido pela
Organização Internacional das Comissões de Valores
(IOSCO) e levada a cabo em Angola pela CMC, visa
promove a cultura de poupança entre os agentes
económicos, estudantes e sociedade em geral, e
melhorar os níveis de literacia financeira.



CITAÇÕES



“Acompanhem a Semana Mundial. Se virem
em outras geografias, estão virados para esta
semana. Nós temos muito para dizer. Só com
informação é que podemos fazer escolhas.
Isto é valido para vida. Só com bastante

informação é que fazemos boas escolhas. Não
deixem de seguir a Semana do Investidor."

MARIAUINI BAPTISTA ,

PCA - CMC

“A CMC tem as portas abertas para qualquer
dúvida que tenham sobre o Mercado de
Capitais. Não hesitem em contactar-nos.”

EDNA KAMBINDA, 

ADMINISTRADORA EXECUTIVA -CMC

“Podemos lançar esse desafio de realizar uma
poupança mais equilibrada até ao fim do
mês.”

NEUSA PINTO,

FUNDADORA DA TRIBO KUMOXI

"Vamos cuidar da nossa vida financeira. Se
cuidarmos da nossa saúde financeira, isto vai
repercutir em outros campos da nossa vida.”

MÁRCIA COELHO,

FUNDADORA DO PORTAL KAMBA RICO

“Sem riscos não há recompensa. Às vezes o
nosso maior erro é não ter um objectivo
definido e ora vezes corremos riscos sem ter
noção daquilo que queremos.”

JULAY MORAIS,

GESTOR DE RISCOS

“É preciso incentivar o sistema educacional
em ter disciplinas de educação financeira
desde tenra idade.“
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DANIEL SAPATEIRO,

EMPREENDEDOR



“Que esta semana não seja uma semana ao ano,
que os três reguladores do sistema financeiro se
articulem, que criem um Conselho Nacional de
Educação Financeira agreguem outras partes
interessadas para realmente termos um programa
de educação financeira transversal. E que não seja
cada um dos reguladores financeiros a ter o seu
próprio programa. Os sistemas financeiros são
unos e têm que ser perceptíveis na sua totalidade”.

FRANCISCOSANTOS,

PCA– BNI ASSET MANAGEMENT

“É necessário produzir números e estatísticas
que nos leva a conclusões de crescimento no
país”.

RODRIGO RSGA, 

PROFESSOR DA FGV -PORTUGAL

"É importante que as pessoas tenham mais
conhecimento para poderem utilizar os
instrumentos financeiros que o mercado
disponibiliza.”

VASCO JANUÁRIO,

DIRECTOR DO GEE - CMC

"A educação é importante para preparar as
pessoas para terem capacidade de tomar
decisões informadas ao acesso e adesão aos
serviços financeiros.”

ARLINDO LOMBE

DIRECTOR DE INCLUSÃO FINANCEIRA- BM

"As privatizações podem ser uma
oportunidade de espalhar a boa nova do
mercado de capitais.”

FERNADO COSTALIMA

ADM. NÃO EXECUTIVO -BANCO MILLENNIUM BCP

“Os conteúdos que nós inserimos nos
manuais, cobrem várias etapas do
conhecimento financeiro.”
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LUZOLO DE CARVALHO, 

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CNEF



"Ao ouvir-vos, fico convicto de que apesar de
haver muito trabalho a fazer, vocês estão no
caminho certo. Vocês, digo o mercado
financeiro angolano, encontrando os
problemas e atacá-los porque de facto não
tem como desenvolver o país sem haver um
espaço para promover funding e projectos
para os investidores”

CLÁUDIO MAES,
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO
DE MERCADO - CVM

"O crowdfunding acaba por ser uma área de
desenvolvimento grande, porque abre um
mundo novo para os novos nichos de
mercado.”

NÁDIA SPENCER,

INCUBADORA DE STARTUPS– FOUNDER INSTITUTE

"As plataformas de crowdfunding aumentam a
visibilidade dos projectos nas redes sociais
para o potenciais investidores e púbico em
geral.”

VANDADE OLIVEIRA,

CO-FUUNDER BANTUMAKERS

"O crowdfunding ou financiamento
colaborativo é um mecanismo que facilita a
vida das pequenas e médias empresas, na
medida em que facilita o acesso ao
financiamento com menos custos e sem
pressão para a gestão das mesmas.”

HERLANDER DIOGO,

DIRECTOR DO DPRN - CMC

“Sobre os custos da auditoria: Há
necessidade de terem as contas, em dia e
actualizadas diante daquilo que é o padrão
internacional”
NIVALDO MATIAS
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO DE MERCADO - BODIVA

“Existem jovens com boas ideias muitos
deles ligados a startups que podiam olhar
para o crowdfunding como uma chave para
financiar as suas actividades.”
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LEONILDO MANUEL

DOCENTE UNIVERSITÁRIO - UNIVERSIDADE 
AGOSTINHO NETO



"Digitalização será um game changer aqui para
Angola. Em termos da partilha de conhecimento,
as universidades têm um papel importante na
educação financeira. Gostaria de deixar uma nota
sobre os emitentes, acredito ser importante haver
mais produtos no mercado financeiro. Há um
trabalho de promoção e flexibilização em relação
aos emitentes".

LÚCIA BRANCO,

GESTORA DA BANCA – STADARDBANK

"Gostaria de chamar atenção sobre a inclusão.
Somos ainda uma economia informal e muitas
transacções ainda passam pelo sector informal, há
que se formalizar isso. Penso que isto está
relacionado com a educação financeira e acredito
que há muito capital disperso, que não passa pelo
sistema e não é canalizado para os investidores,
isto olhando Angola num cenário em que tenha
uma bolsa de valores mais madura”.

LUZOLO MIGUEL

CONSULTOR FINACEIRO –KAMBAS DO KITADI

"O nosso mercado de capitais só vai conseguir
atingir o patamar desejado quando tivermos a
participação de investidores não residentes
cambiais, o que apresenta uma preocupação para
os reguladores e os players do mercado.”

RUI OLIVEIRA,

PCE– BFA GA

"É necessário continuar a investir em programas
de literacia financeira, porque se não tivermos a
maturidade financeira necessária para aquilo que
precisamos, nós não conseguiremos dar o salto.”

FRANCISCO DE BRITO

ADMINISTRADOR EXECUTIVO - BAIGEST

"Este tipo de iniciativa é importante porque têm
como objectivo passar conhecimento ao público
em geral em matérias de mercado de capitais e
formas de rentabilizar o dinheiro.”

SAMUEL FRANCO

ADMINISTRADR EXECUTIVO- EAGLESTONE

"Angola tem um grande potencial económico e
social, e quiçá o mercado de capitais seja o
catalisador deste potencial.”
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LUIS DE SOUSA,

PROFESSOR - BRASIL



"Os principais stake holders, representantes
dos vários sectores do mercado, devem
juntar-se com o regulador para compreender
as dores e perceber para aonde é que
pretendemos ir. ”

MARCELO BARRETO, 

CONSULTOR DE T.I

"É importante que os reguladores incentivem
a inovação e partam da inovação para ajustar
a regulamentação.”

ARLIMNDO LOMBE,

DIRECTOR DE INCLUSÃO FINANCEIRA - BM

"Um dos motivos pelo qual não há
desenvolvimento das Fintechs é a regulação a
nível das telecomunicações e a falta de
incentivos financeiros.”

JAIR SILVA, 

DIRECTOR GERAL -SISP

"O futuro das finanças com as Fintechs,
significa uma colaboração com os nossos
players no ecossistema, e o futuro das
finanças com os Criptoactivos significa uma
adaptação dos players a este novo contexto.”

AIRTON LUKAS,

USEKAMBA

"Educação e Colaboração, são as duas
palavras de ordem para o futuro das finanças
com as Fintechs e Criptoactivos.”

MORATOCUSTÓDIO

CONSULTOR E MENTOR DE PROJECTOS DIGITAIS

"Um dos sonhos que tenho, é termos uma
cultura de inovação tecnológica mais
precisamente na área financeira.”
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ANTÃOCHANTRE

ADMINISTRADOR EXECUTIVO DO BANCO CAIXA  
ECONÓMICO DE CABO VERDE



"A sofisticação do mercado, a sofisticação do  
delito e a sofisticação da intermediação não  
autorizada deve ser neutralizada através da  
promoção do conhecimento e de uma nova  
geração que saiba que o mercado de capitais  

tem oportunidades importantes para todos. ”

PAULO CÂMARA

MANAGING PARTNER - SERVULOS & ASSOCIADOS

"É necessário criar mecanismos legais e mais
efectivos no intuito de proibir a actuação das
empresas não autorizadas a actuarem no
mercado.”

CARLOS MARGALHO,
CVM

"Teremos de ultrapassar o desafio da literacia
digital e nos munir de ferramentas para este
novo normal.”

ELSA LEÃO
DIRECTORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA DA  BOLSA DE MOÇAMBIQUE

"Esta troca de ideia é muito enriquecedora
porque permite identificar as nossas
semelhanças com outros países. Temos os
problemas identificados, sabemos quais os
passos a dar e o caminho faz-se caminhando.”

DJAMILA ANDRADE, -

JURISTA - LEADE ADVOGADOS

"A regulação deve ser promotora da inovação.”

SAAC COSTA,
CVM

"Os desafios identificados de facto são muitos
mas com cooperação pode-se dar avanço aos
desafios identificados como iguais entre
Moçambique e Angola”

Semana Mundial do Investidor 32

FÁTIMA CORDEIRO

TÉCNICA DO BANCODE MOÇAMBIQUE
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