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CMC realiza cerimónia de anúncio e premiação dos vencedores do 

Concurso “CMC&U” 

A Comissão do Mercado de Capitais, no âmbito das suas iniciativas de inclusão 

financeira, irá realizar amanhã, dia 12 de Janeiro de 2023, a cerimónia de 

anúncio e premiação da segunda edição do concurso científico designado 

CMC e as Universidades (CMC&U), voltado para os estudantes universitários 

finalistas e pré-finalistas das mais variadas áreas do saber. 
 

O concurso, de abrangência nacional, visa estimular o conhecimento da classe 

universitária sobre o Mercado de Capitais, incentivando os estudantes a 

realizar investigações no sentido de contribuir para a dinamização do 

mercado, através da produção de trabalhos científicos.  

 

O acto da abertura do evento será feito pela Ministra do Ensino Superior, 

Ciência, Tecnologia e Inovação, Dra. Maria do Rosário Bragança Sambo, e 

contará com a presença de cerca de 200 convidados, entre entidades 

protocolares e estudantes Universitários.  

 

Dentre os convidados estão representantes do Ministério das Finanças, do 

Ministério da Educação, da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), do 

Secretariado da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de 

Angola (AEUPA), das Universidades públicas e privadas, Corpo de Júri do 

concurso, Coordenadores dos grupos concorrentes ao concurso e as 5 

vencedoras da Iª Edição do CMC&U. 

 

O concurso CMC&U teve início a 18 de Abril de 2022, com pré-lançamento e 

passou por fases como: lançamento, elaboração dos trabalhos, 
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acompanhamento e esclarecimento de dúvidas, entrega dos trabalhos, 

avaliação dos júris e, por fim, a divulgação dos resultados. 

 

A título comparativo, entre as edições de 2021 e 2022, é possível constatar o 

seguinte: 

 Um aumento de 24 no número de candidaturas recepcionadas. Na 

primeira edição, recepcionou-se 125 candidaturas, ao passo que na 

segunda edição recepcionou-se um total de 149 candidaturas; 

 A nível da aprovação das candidaturas, foi observado uma melhoria na 

ordem de 32 grupos. Na primeira edição verificou-se 62 grupos apurados 

e na segunda edição observou-se um total de 94; 

 Em 2021, recepcionou-se um total de 27 trabalhos, dos quais, 24 foram 

avaliados e prosseguiram ao concurso. Já em 2022, recepcionou-se um 

total de 54 trabalhos entregues pelos concorrentes, estando 38 em 

conformidade em termos de modos de apresentação e cumprimento de 

prazo, e consequentemente submetidos à avaliação por parte do júri. 

 

Como congratulação, os três primeiros grupos classificados beneficiarão de 

prémios, sendo que o primeiro grupo será contemplado com computadores, 

valores monetários, certificado de participação e um estágio de três meses na 

Comissão do Mercado de Capitais. Para o segundo, a gratificação 

consubstancia-se em valores monetários, ao passo que, o terceiro classificado 

será recompensado com valores monetários e um certificado de participação. 

 


