
Minhas Senhoras e meus Senhores, muito bom dia. 
 

Começo por desejar a todos um próspero ano de 2023. 

 

É com grande satisfação que a Comissão do Mercado de Capitais realiza pela 

segunda vez consecutiva a premiação do Concurso CMC e Universidades.  

 

Para esta cerimónia temos a honra de receber e dar as boas vindas a todos os 

que nos acompanham e endereçar em particular um agradecimento das Suas. 

Excelências.  

 

Sra. Ministra do Ensino Superior Ciência, Tecnologia e Inovação, Dra. Maria do 

Rosário Bragança. 

Sr. Secretário de Estado da Educação Dr. Pacheco Francisco em representação da 

Sra. Ministra da Educação Dra. Luísa Grilo  

Sr. Presidente da Comissão Executiva da BODIVA, Dr. Walter Pacheco  

Sr. Presidente do ISPTEC, Prof. Dr. João Fernando Manuel,  

Sra. Presidente do Conselho de Administração da ENAPP, Dra. Sandra Alves. 

Reitor da Universidade Agostinho Neto, Dr. Pedro Magalhães, e dos distintos 

convidados. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores. Sejam todos muito bem-vindos! 

 

“CMC e as Universidades”, é um concurso de investigação científica voltado para 

jovens estudantes que se encontrem já numa fase madura da sua carreira 

académica nomeadamente que sejam finalistas ou pré-finalistas de todas as 

universidades de Angola, e nas mais variadas áreas do saber.  
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Com este concurso, pretendemos engajar os estudantes de todo o país na 

pesquisa, na investigação, no conhecimento e na dinamização do Mercado de 

Capitais em Angola. 

 

A Comissão do Mercado de Capitais, pretende através deste concurso, ampliar o 

seu escopo de iniciativas e programas de educação financeira e dar a 

oportunidade a jovens talentosos de mostrarem a sua capacidade e de impactar 

não apenas a sua vida académica, mas também a vida profissional, como veremos 

pelo depoimento dos vencedores da primeira edição deste concurso, realizada em 

2021.  

 

Para desenvolver um país não podemos fazê-lo sem educação, seja em que área 

for. Reconhecemos a importância de serem criadas bases sólidas de educação 

desde os primeiros níveis escolares e que estas bases se reflictam na evolução do 

conhecimento até à entrada no mercado de trabalho.  

 

O concurso CMC&Univerdades é uma das apostas da Comissão do Mercado de 

Capitais para o futuro, conscientes do compromisso em manter viva a educação 

financeira deste mercado. Contamos, entre outros parceiros, com o especial apoio 

do Ministério do Ensino superior e Ministério da Educação representados neste 

fórum, para levar a cabo as nossas iniciativas de educação financeira. 

 

Deixo uma palavra especial de felicitação e de boas vindas a todos os participantes 

que, premiados ou não, demonstraram determinação e entusiamo. Dedicaram 

tempo e vontade em aprofundar os seus conhecimentos em matérias relacionadas 

ao nosso mercado de capitais.  Sentimo-nos verdadeiramente felizes e honrados 

por ter-vos aqui hoje neste dia de celebração.  

 



Que a vossa participação sirva de incentivo a mais e mais estudantes. Que sejam 

todos vós também promotores do CMC&Universidades, contando na primeira 

pessoa a vossa experiência. 

 

Da parte da CMC, mais uma vez, temos a sensação de dever cumprido e 

auguramos que a próxima fase represente a continuidade do sucesso que 

alcançamos até aqui. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, dadas as notas de boas vindas a todos os 

presentes, convido para as notas de abertura da 2ª edição da premiação do 

concurso CMC&Universidades a Dra. Maria do Rosário Bragança, Ministra do 

Ensino Superior, Ciência, Técnologia e Inovação. 

 

Bem-haja a todos! Estamos juntos. 

 


