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Saudações Protocolares, 

Ilustres Convidados, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

É com bastante honra e satisfação que tomo a palavra para pronunciar-me sobre as notas 

finais deste evento. 

 

Não poderia dar seguimento a este pronunciamento sem antes apresentar os meus 

agradecimentos e expressar a honra pelo facto de Angola, representada pela Comissão 

do Mercado de Capitais (CMC), ter tido a possibilidade de fazer parte, pela quarta vez, 

de um evento de elevada importância para a dinamização do mercado de capitais no 

mundo, em África e em Angola, particularmente. 

 

Os primeiros e merecidos agradecimentos são remetidos à toda equipa da Comissão 

do Mercado de Capitais (CMC) que tornou possível este feito. Agradecer a todas as 

empresas e instituições que se associaram à organização e que deram um contributo 

inestimável para o sucesso a que assistimos ao longo desta Semana Mundial do 

Investidor (SMI). Agradecer também a todos os meios de comunicação pela confiança 

no mercado. E por fim, mas igualmente importante, agradeço a todos os profissionais 

do sector financeiro angolano e das nossas congéneres que ao longo desta edição da 

Semana Mundial do Investidor contribuíram dignamente com o seu intelecto para que 

fosse possível realizar esse evento com excelência. 

 

Honrada estou por isso… 

 

Distintos Participantes, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

DISCURSO DE ENCERRAMENTO 

SEMANA MUNDIAL DO INVESTIDOR 2021 

Dra. Vera Daves de Sousa 

Ministra das Finanças de Angola 
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A Semana Mundial do Investidor (SMI) é uma iniciativa promovida pela Organização 

Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), que visa mobilizar os seus membros, 

organizações internacionais e outras entidades interessadas em promover acções que 

elevem os níveis de educação financeira e protecção dos investidores.  

 

Para esta Vª edição, Angola, a convite da IOSCO, foi novamente Coordenador Regional, 

com o objectivo de divulgar a “Semana Mundial do Investidor" junto de outras 

Autoridades Reguladoras do continente africano.  

 

Desde o dia 4 até o presente dia, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), 

desenvolveu um conjunto de actividades cujo o tema central foi “Finanças Sustentáveis 

e a Protecção do Investidor contra Fraudes”, sendo destinada a diversos sectores da 

sociedade e que, de modo geral, tem como principais objectivos os seguintes:  

 

 Promover a cultura da poupança entre os agentes económicos, apresentar 

alternativas de investimento e melhorar os níveis de literacia financeira por via 

de debates e outras actividades voltadas à matéria do mercado de capitais;  

 

 Estreitar a colaboração entre e com os membros da IOSCO.  

 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

As problemáticas associadas às Finanças sustentáveis ou as práticas ESG - 

Environmental, social and governance constituem uma ameaça significativa para a 

sociedade, prosperidade económica e estabilidade financeira. Por este motivo, várias 

iniciativas globais de relevo ao longo das últimas décadas têm sido lançadas, visando 

despertar a atenção mundial sobre esta problemática.  

 

Todas iniciativas voltadas ao incentivo as empresas na adopção de tais práticas, 

ambientais, sociais e de governação, com objectivo de se alinhar ao panorama actual 
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de não satisfazer apenas os Shareholder mais também ter uma responsabilidade para 

com os Stakeholder é comprometimento de todos. 

 

Neste ano, a discussão relativamente a esta temática e as outras actividades 

promovidas durante toda SMI, decorreu de forma híbrida (presencial e online), com 

recurso às tecnologias de informação e comunicação por força do ainda actual 

contexto de pandemia mundial da COVID-19 e das consecutivas Declarações do Estado 

de Calamidade.  

 

Foram dias de bastante reflexão e discussão, reflectidas num conjunto de actividades, 

desde a concessão de entrevistas; realização de debates; publicação de Artigos em 

Jornais; realização de Webinars; realização de Concurso Infantil e outras, tendo como 

objectivo principal a educação financeira. 

Estimados convidados,  

 

O mercado de capitais em Angola está cada vez mais sólido e preparado para cumprir 

com aquilo que é o seu objectivo principal: ser um canal complementar de 

financiamento à economia angolana. 

 

Temos estado a observar o crescente número de entidades a operar no mercado de 

capitais, sendo que actualmente mais de 110 instituições estão registadas na CMC, 

destes, destacam-se 31 organismos de investimento colectivo, entre Fundos e 

Sociedades de investimento, 33 peritos avaliadores de imóveis (PAIOC) e 27 agentes 

de intermediação entre instituições financeiras bancárias e corretoras. 

 

Desta feita, assumimos que ainda há muito por percorrer, porém, pretendemos 

despertar a sociedade e continuar a incentivar as empresas no sentido de olharem 

para o Mercado de Capitais como alternativa de financiamento que, embora exija 

elevados níveis de compliance e transparência, também garante uma melhor imagem, 

elevados níveis de reputação, experiência e rigor na gestão, contribuindo claramente 

para o desenvolvimento não só do mercado de capitais como da economia Angolana 

como um todo. 

https://www.rhacademy.com.br/2019/10/06/oque-e-shareholder-e-stakeholder/
https://www.rhacademy.com.br/2019/10/06/oque-e-shareholder-e-stakeholder/
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Estamos cientes que, juntos podemos contribuir cada vez mais e melhor não apenas 

para a melhoria dos índices de literacia financeira nacional bem como para o 

desenvolvimento do Mercado de Capitais e do país. 

 

Muito obrigado a todos.  

Declaro encerrada a Vª edição da Semana Mundial do Investidor de 2021 em Angola.  

Bem-haja. 

Estamos juntos 

 


