
 
 

 Onde estuda o talento nacional 

Rumo  

01/01/16 

Para chegar ao topo é preciso obter o melhor diploma, 

dentro ou fora do País. Saiba onde se formaram os 

nossos gestores de sucesso. 

Gerem importantes instituições, depois de terem 

investido na formação Uns estudaram dentro e outros 

fora do Pais, mas todos têm dois objectivos em comum: 

saber mais e estar entre os melhores. Saiba ainda como 

as universidades estão a preparar-se para atrair alunos 

executivos. 

Vera Daves: A história de uma boa aluna, que começa aos 12 anos com 30 livros 

Vera Esperança Dares é também o que o seu nome encerra: uma esperança, um quadro da 

Comissão do Mercado de Capitais, licenciada em Economia pela Universidade Católica de 

Angola. Um exemplo de empenho e esforço. Com ela e através dela percebe se a importância 

da educação na formação da nova geração num país onde esta área é uma prioridade 

- Onde é que estudou? 

Na infância, numa escola pública em Luanda. A seguir, fiz os 5.º e 6.º anos na pública e o 7.º em 

Portugal. Foi difícil a princípio, tive que fazer exames para terem a certeza de que tinha 

conhecimento para frequentar o 7.º ano. E foi estudar que nem uma doida, mas passei nos 

exames. 

 

- Que idade tinha? 

Doze anos. Custou muito o Inglês, porque no sistema de ensino português começa-se com o 

inglês desde tenra idade, mas em compensação em Matemática era mais forte que todos os 

colegas, porque lá era tudo à base de máquina de calcular e nós fazemos tudo à mão. Tive que 

correr atrás. O Director da escola gostou muito de mim, mas eu não queria estudar em Portugal 

sozinha, sempre fui menina da mamã, e então o Director, inconsolável, ofereceu uns 30 livros, 

ou mais, para ter a certeza de que continuava a estudar. 



 
 
 

- Lembra-se de algum desses livros? 

Eram de História, usados no ensino português, e outros complementares, de literatura. Ofereceu-

me Os Lusíadas. Ele chamava-me "diamante em bruto". E como não me pôde lapidar, quis ter a 

certeza de que eu teria as ferramentas certas. 

 

- Sabe o nome do Director? 

Não, já não me lembro! Depois, de novo em Luanda, fiz o 8.º ano num colégio privado e a seguir 

voltei para o público, onde fiz o ensino médio, 9.º, 10.º 12.º ano. 

 

- E quando chegou ao 8.º ano em Luanda, sentiu que o ano que esteve em Portugal fez a 

diferença? 

 

Uma mais-valia tremenda! Que ainda se sente hoje. Muitas das minhas bases de gramática 

ganhei-as em Portugal. 

 

- Deve-se a esse ano e a 30 livros? 

Exactamente. Depois, foi continuar. Continuar a semente que foi colocada. Fiz o ensino médio 

em Luanda, numa escola de educação que preparava professores. Fui a melhor aluna e tive uma 

experiência curiosa: fui a melhor aluna no 1.º ano em Portugal, e nessa altura ofereceram-me 30 

livros; nessa escola, quando terminei o 12.º ano como melhor aluna, ofereceram-me panelas. 

Uma coisa sui generis e que mostra o que temos que fazer para melhorar o nosso sistema de 

ensino, e também como as mulheres são vistas na sociedade. As panelas eram encaradas, 

seriamente, como um bom presente. Mas eu queria livros, e tive aquilo como uma mágoa durante 

muito tempo, mas depois percebi. 

 

- Depois desse ensina técnico, quando é que decidiu ingressar na universidade, e em que curso? 

 

Durante quase todo o meu percurso como estudante quis ser médica. Só no 12° ano é que decidi 

ser economista. 

- E porquê? 



 
 
 

 

Porque a minha mãe é economista, o meu pai é economista, o meu padrasto é economista, e o 

meu avô foi contabilista. Não tinha como escapar... E como estava sempre a folhear livros, 

pegava nos livros deles e foi-me apaixonando. 

 

- No fundo, está a prolongar a tradição familiar. 

Mas não me foi imposto. Pelo contrário, a minha mãe preferia que eu fosse médica. Mas a 

influência é tão forte e foi tão espontânea que quando me apercebi... já estava lá. E detestei a 

princípio. Porque foi um choque, mais uma vez por causa das bases frágeis, mas a partir do 

momento em que fui entrando na lógica do curso comecei a apaixonar-me. 

- E licenciou-se então... 

Na Universidade Católica de Angola. 

- Entra em Economia e continua a ser a melhor? 

Pois! [Sorrisos] E foi um começo duro. 

- Está a dizer que nunca escolhe o caminho mais fácil? 

Eu fiz o teste de admissão a duas universidades, não vou citar a outra, mas a verdade é que na 

outra universidade tive uma boa nota, 13 ou 14, e na Católica tive 8 - tive uma boa nota a 

Matemática mas lá estava mais uma vez o português a perseguir-me, pois tive 5 a português. A 

média deu 8. Interroguei-me porque é que tinha tido 14 aqui e 8 ali. Questionei-me e corri o risco 

de não entrar, mas como foi um ano muito mau de testes de admissão, fui repescada. A 

Universidade Católica, porque se foi percepcionada assim a minha avaliação, era ali que eu iria 

crescer mais. E foi. Foi um ano de terror. 

- Uma licenciatura em Economia, e em Angola, dá para encontrar emprego em qualquer parte 

do mundo? 

Sim, se... se existir esforço pessoal. Primeiro, o curso, por si só, não tem valor internacional, 

porque nós nem sequer estamos no ranking das melhores de África. Não adianta escamotear a 

verdade. A verdade é essa, está a nu para todo o mundo. 

 



 
 
- Olhando para trás, teria feito outro tipo de opção, teria gostado mais de fazer o seu curso no 

exterior? 

 

Voltaria a tomar a mesma decisão. E digo-lhe porquê. Porque fazer uma licenciatura em Angola 

deu-me contexto. Deu-me enquadramento. Muitas pessoas fazem licenciaturas fora - 

dependendo muito da especialidade que se escolhe, Medicina, por exemplo, em algumas 

especialidades não, noutras sim, mas é muito importante o contexto. Eu tive a sorte de ter 

estudado com professores que se dedicam à investigação, que estavam - e estão - no mercado 

de trabalho angolano, que conhecem Angola, e isso é valiosíssimo. Por vezes temos os 

conhecimentos teóricos e os modelos até podem ser os melhores, mas que não se encaixam... 

 

- Estão dissociados da realidade angolana? 

Se a pessoa for capaz de pôr em causa as suas teorias, encantada da vida, vai para onde quiser, 

mas se houver tendência para essa inflexibilidade intelectual, não é uma boa opção. Mas, volto 

a dizer, depende muito da especialidade. Agora, um mestrado, um doutoramento, uma pós-

graduação fora de Angola é obrigatório. É obrigatório! Há fragilidades, e são essas fragilidades 

que nos tiram dos rankings das melhores universidades do mundo. Temos que dar a volta a 

essas fragilidades. 

- Faz todo o sentido fazer determinados cursos em Angola, mas, depois, toda a parte de pós-

formação deve ser feita no exterior, essa é a sua opinião. Quais as mais relevantes lições que 

tirou da universidade? 

Foram tantas! Deixe-me seleccionar as mais relevantes! Primeira: por vezes ser inteligente não 

é relevante, e falamos de inteligência cognitiva, tem que se ter alguma inteligência emocional 

para se ser bem-sucedido numa universidade. 

 

- Eu diria na vida... 

Na vida, sim. Mas eu soube usar isso quando fiz a universidade. E como é que eu fiz? 

Percebendo a lógica e o racional de cada cadeira, de cada professor. Eu não sou uma pessoa 

teimosa, é aí que eu quero chegar. Muitos colegas meus pegavam nos livros, mastigavam-nos e 

depois era quase um confronto com o professor para provar quem sabe mais. Não serve. Para 

quem quer fazer um curso, quer fazer bem, quer ter boas notas - eu sempre fui muito competitiva 

nas notas, sempre, sempre quis ser a melhor -, para quem quer isso, fazer um braço-de-ferro 

com o professor não dá. Até porque os livros são ferramentas para interpretar a realidade; a 

mais-valia está na capacidade que temos em usar essas ferramentas. E perceber como é que 



 
 
diferentes pessoas olham para a mesma coisa em diferentes perspectivas. Acho que é isso que 

nos prepara para a vida, aprender a pensar, aprender a interpretar... 

 

- Aprender a ouvir? 

Sim, a ouvir. Não marrar um conjunto de conceitos que depois não sabemos como os aplicar. 

Aprendi isso. Aprendi isso ouvindo muito, de diferentes professores, e depois aplicando isso no 

mercado de trabalho. Fazer braço-de-ferro com o líder para quê? Temos de arranjar outras 

formas de provar que o caminho é esse. Não adianta teimar no nosso ponto de vista. Vamos 

chegar lá. Vamos dar a volta, não tem que ser em linha recta, pode ser em círculo. 

 

- E essa flexibilidade apanhou-a logo na universidade? 

Sim, porque comecei mal, bati com a cara no chão e vi que não funcionava, e comecei, 

paulatinamente, a perceber cada professor. A questionar: se eu percebo isto, porque é que eu 

tive esta nota? E percebi. Percebi que o professor não queria que assim fosse. E depois há 

professores que também são teimosos... e o que eu quero é fazer a cadeira. Temos que fazer 

essa análise. 

 

- Um exercício de inteligência? 

E outra coisa que aprendi é a importância do trabalho em equipa. Nem todos temos as mesmas 

potencialidades. Eu tinha os meus pontos fortes, tenho amigas - e somos amigas até hoje - que 

tinham os seus pontos fortes, e a dada altura começámos a estudar juntas, a fazer trabalhos em 

grupo, fins-de-semana, madrugadas, e umas complementavam as fragilidades das outras. 

Resultado final: todas subimos de média. 

 

- Tem noção de que tudo isso são lições para a vida? 

[Sorrisos] 

 

- Há, na sua opinião, uma dissociação muito grande entre o que as universidades ensinam e o 

que as empresas exigem? 



 
 
Infelizmente, ainda há. Ainda temos que trabalhar muito esse aspecto. O nosso sistema de 

ensino tem que estar mais lincado com aquilo que é esperado, pelo menos nos sectores chave 

da nossa economia. Ainda é tudo muito abstracto, muito teórico. 

 

- E que aprendizagens se fazem nas empresas que nunca se fazem nas universidades? 

Salvo raras excepções, as pessoas não aprendem a gerir relações, seja com colegas, com 

líderes, com liderados. Devíamos nós, estudantes, estar atentos, mas por vezes estamos tão 

preocupados com outras coisas... 

- Uma carreira universitária é uma carreira muito individualista, quase por definição... 

Ninguém pára para pensar como é que eu vou usar isto no trabalho. De modo que eu acho que 

se deviam introduzir cadeiras para a interacção com pessoas. Não somos máquinas. Como é 

que se gere o tempo? Como é que se gere um conflito entre colegas? Como é que se gere a 

relação com um líder a quem expomos uma ideia e que não concorda com ela? Acho que a 

forma como as coisas estão montadas leva-nos a olhar para o nosso umbigo, e na vida 

profissional não é assim que as coisas funcionam. 

 

- Na sua opinião, o que é que ainda falta às universidades angolanas para atingirem níveis de 

excelência? 

 

Tem que ser revisto todo o processo. Têm que ser revistos os programas, têm que estar mais 

em linha com os programas das mesmas cadeiras noutras partes do mundo. Tem que ser revista 

a forma como as aulas são ministradas. Mas acho que isso não é um problema só de Angola, é 

um problema, diria, latino, é muito a figura do 'eu sou o professor e tu és o aluno; eu vou debitar 

informação, tu apontas, e está feito'. Obrigar o aluno a descobrir, desafiá-lo, implementar mais 

casos práticos. Economia Agrária leccionada numa carteira todo o ano não faz muito sentido. 

 

 

- Ligar mais o ensino ao que o País precisa? 

Temos a tentação de ser generalistas, mas temos de caminhar para uma tendência de 

especialização. E isso obriga-nos a repensar os programas... 

 



 
 
- Mas isso também obriga a um investimento seríssimo na educação... 

Mas aí também temos que ser criativos. 

 

- Neste momento, num País que tem pouco mais de uma década de paz e de progresso, há uma 

consciência muito grande da importância da educação, é um facto, mas acha que o Executivo já 

passou do discurso político à acção, na prática? 

Tem sido feito um esforço muito grande de inclusão. A preocupação com a educação em Angola 

está dividida em duas fases: a primeira fase está praticamente concluída - obviamente que ainda 

não se atingiram os resultados ideais, mas muito esforço foi feito. Foi feito um esforço de 

inclusão. Ou seja, o mínimo de jovens possível fora do sistema de ensino. Esse esforço está 

feito. De modo que agora o esforço que tem que ser feito é olhar para a qualidade. Já nos 

preocupamos com a quantidade. Óptimo, encantados da vida. Agora temos que olhar para a 

qualidade. E isso exige recursos, tempo, investimento. Exige parar e reflectir sobre o assunto. 

Acredito que essa parte de parar e reflectir sobre o assunto está a acontecer agora. Eu sou uma 

pessoa optimista. Acredito que logo que termine essa reflexão - que espero breve - começaremos 

a sentir os efeitos dessa aposta na qualidade. 

 

- E esta nova geração, que já tem outro tipo de formação, que já sentiu um pouco na pele o que 

é a competição e a competitividade académica, o que é licenciar-se em Angola ou licenciar-se 

no exterior, na verdade já é diferente? 

É! É diferente, só o currículo já é diferente. Não é preciso ver a pessoa, não preciso acontecer 

uma entrevista, dois currículos em cima da mesa já fazem a diferença. Temos que enfrentar isso, 

é a nossa realidade. 

 

- No caso, a Vera não teve qualquer problema em chegar ao primeiro emprego parque foi a 

melhor? 

Pois, mas porquê? Porque os meus professores viram que fui a melhor e começaram a convidar-

me... 

 

- Está a dizer que em igualdade de circunstâncias um curso na Universidade Católica de Angola 

seria preterido por um curso na Universidade Católica em Lisboa ou um curso de uma 

universidade na Bélgica, na Suíça, nos Estados Unidos ou em Inglaterra? 



 
 
Se a vaga for uma, pode acontecer. E isso é algo que temos que combater. Primeiro assumir, 

não ter vergonha. Assumir e reverter o quadro. 

 

- De qualquer das maneiras, noto um certo orgulho em si por se ter licenciado numa universidade 

angolana. 

 

Sim! E levanto essa bandeira sempre que me perguntam, digo-o com muito orgulho. Se olharmos 

para o sistema de ensino angolano, eu diria, sem medo de errar, que a Universidade Católica é 

uma das melhores universidades do País. Orgulho-me muito de me ter formado nesta 

universidade. 

 

- Onde é que imagina o futuro dos seus filhos do ponto de vista académico, em Angola ou no 

exterior? 

 

Essa é uma pergunta difícil. Eu não lhes posso impor nada. O meu marido é de opinião contrária, 

acha que eles devem, desde tenra idade, estudar fora de Angola. Mas eu sou mais mente aberta, 

primeiro, deixá-los escolher o que querem seguir, depois dessa escolha, perceber onde é que se 

consegue o melhor no mundo... 

 

- Põe a hipótese de o melhor não se conseguir em Angola? 

Exactamente! 

 

- Dá razão ao seu marido? 

Mas... mas... para o caso de ser possível fazer bem em Angola, com mais esforço pessoal, como 

lhe disse, que seja! Porque sou mãe galinha e quero-os perto de mim. 

 

- Vai passar-lhe a ideia de que se o empenhamento for à séria eles podem conseguir em Angola 

o que a mãe conseguiu? 

Exactamente. 

 

- E onde é que gostava de fazer o doutoramento? 



 
 
Eu gosto muito de Portugal, e gosto muito da Universidade Católica, portanto faria aqui. 

 

- E em que área faria o doutoramento? 

Algo ligado a finanças, ao mercado de capitais, não só por ser o que faço agora mas por ser por 

onde comecei. Gostava de continuar este caminho, perceber os riscos sistémicos e perceber 

como é que tudo se relaciona, como é que se liga a economia real com os mercados financeiros. 

 

 

Perfil 

 

VERA ESPERANÇA DOS SANTOS DAVES 

ADMINISTRADORA EXECUTIVA DA COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

Nasceu em Luanda, a 18 de Maio de 1983. Licenciada em Economia pela Universidade Católica 

de Angola (UCAN), onde foi a melhor aluna do seu curso. Deu continuidade às áreas de estudo 

com diversos estágios e cursos de formação: Técnicas e Práticas Bancárias (Instituto de 

Formação Bancária de Portugal), Mercado de Obrigações e Instrumentos Derivados (ICAP), 

Liderança e Gestão do Tempo (OF Consultores).  

A sua carreira profissional fez-se com uma passagem pela Sonangol ESSA, como técnica de 

finanças, e depois como directora do Gabinete de Produtos e Research do Banco Privado 

Atlântico. A par desta actividade profissional, participa em vários programas e publica artigos de 

comentário económico em diversos órgãos de informação, ao mesmo tempo que se mantém 

como colaboradora do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de 

Angola, no núcleo do Barómetro da Conjuntura. Por essa altura, é docente de Finanças Públicas 

e Integração Económica na Faculdade de Economia da UCAN e da cadeira de Mercados 

Financeiros no MBA Executivo promovido pela Católica Business School Alliance. É também co-

autora de um livro sobre finanças públicas. Actualmente é administradora executiva da CMC. 

 

Vera Daves, de estudante a gestora no mercado de capitais 

Vera Daves chegou a administradora graças ao diploma e ao esforço. O que faz e os desafios 

para 2016 são temas para a segunda parte da conversa. É a única mulher entre os cinco 

elementos do conselho de administração da Comissão do Mercado de Capitais (CMC). É, e tem 

sido, fundamental para a criação de um mercado maduro e a funcionar na sua plenitude - o que 
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ainda não acontece em Angola. A CMC funciona, nesta fase, como um incentivo indispensável 

à promoção do mercado. Vera Daves tem tido um papel relevante nessa missão. A conversa 

com a Rumo começou pela pergunta: como é estar no topo da CMC? "Comecei por ser muito 

protegida e acarinhada. Foi inevitável, por ser mulher e ser a mais nova. 

Mas depois, na hora das decisões, como sou um bocado - um bocado, estou a ser modesta 

como sou bastante combativa, esse espírito de protecção e de cuidado foi-se reduzindo e 

passaram a ver-me como par." A economista avança: "Há o compromisso, que não está escrito 

em lado nenhum, mas sente-se. Há o compromisso politico, e quase moral, de fazer isso 

acontecer. Mas é da responsabilidade das mulheres fazer acontecer. O que é que eu quero 

dizer? Com empenho, não ter expectativas, que quando há situações de trabalho em que são 

exigidos sacrifícios, para as mulheres os sacrifícios vão ser menores." Naturalmente, teríamos 

de perguntar que sacrifícios fez para aqui chegar, e Vera não hesita: "A minha família é muito 

sacrificada, a verdade seja dita! Coincidiu eu tomar posse e estar grávida. O mandato começou 

comigo grávida. 

Com a minha filha com três, quatro meses, eu saía às nove da noite todos os dias. A minha mãe 

é que cuidou da minha filha. Mas foi um sacrifício que eu consenti e o meu marido apoiou. E eu 

convivo bem com isso. Desde que se perceba quais são os sacrifícios e se tenha como objectivo 

um bem maior, que no meu caso é fazer acontecer o mercado de capitais em Angola." Com esta 

afirmação, segura, deixámos o assunto e partimos para outro tema. Perguntámos como é que 

foram estes dois últimos anos na CMC. "Foi uma experiência inusitada, desafiante e 

enriquecedora. Três coisas numa só. Primeiro, foi o choque e o receio que os nossos planos 

fossem postos em causa. A estratégia da CMC de fazer cada segmento de mercado ocorrer 

dentro de uma lógica: que é mercado de dívida pública primeiro, mercado de dívida corporativo 

e depois mercado accionista, e terminar com os derivados. São esses os planos. É assim que 

está pensada a actuação da CMC. E nós tivemos receio de que tudo isso pudesse ser posto em 

causa, porque os passos elementares convinha que fossem dados numa situação de maior 

estabilidade. Mas têm-se revelado o oposto, por incrível que pareça." 

A crise "tem servido para abrir os olhos de todas as partes interessadas - de todos os 

stakeholders -, que o mercado de capitais é uma necessidade incontornável. Para conseguirmos 

financiar toda a diversificação económica. Sem um sistema financeiro forte, sem estruturas 

fortes, sem um mercado de capitais actuante e com alternativas de investimento e de 

financiamento diversificadas, nunca iremos conseguir dar o salto de que precisamos". E a CMC 

tem aproveitado todos os momentos para se fazer ouvir, e tem sido ouvida? "Sim, temos sentido 

que estamos a ser ouvidos." Avançamos para outra questão. E nesse sentido há a sensibilização 

para a necessidade de regras de boa governação por parte das empresas? 



 
 
"Claro! Claro que temos consciência disso. O que é que fizemos? Por um lado, lançámos um 

guia de governação corporativo em que definimos um conjunto de boas práticas que devem ser 

seguidas por todas, não necessariamente só as cotadas." Mas há mais. "Lançámos o Programa 

Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado Accionista (POPEMA). É um 

programa a três anos que tem três eixos: governação corporativa, relato financeiro, saneamento 

financeiro. E o objectivo é fazer roadshows com as empresas, sector a sector." E como é que 

estão as instituições a reagir, e as empresas? "Desconfiadas, a princípio. É entrar pelas contas 

adentro e dizer que está tudo mal. Ninguém gosta. Não podemos forçar as empresas a serem 

diagnosticadas, a decisão de entrar no mercado de capitais é das empresas, o regulador não 

pode forçar uma empresa a abrir o capital, não pode forçar uma empresa a fazer uma emissão 

de obrigações, tem que se ter consciência disso. O que podemos fazer é sensibilizá-las para a 

necessidade de serem bem geridas e que haverá ganhos dessa boa gestão." 

Voltando ao mercado de capitais, perguntámos sobre as novidades concretas da Lei das 

Instituições Financeiras (LIF). "A anterior Lei das Instituições Financeiras tinha um foco grande 

sobre as instituições bancárias, por não existir mercado de capitais, porque todo o edifício 

relacionado com o mercado de capitais - as instituições financeiras - era inexistente. Com o 

advento do mercado de capitais, sentiu-se que as instituições não bancárias - corretoras, 

distribuidoras, sociedades gestoras de fundos - tinham que ter nessa lei, primeiro, tratamento; 

segundo, tratamento equivalente às instituições financeiras bancárias. Obviamente respeitando 

as suas especificidades, mas não sendo um parente pobre na lei. Enfim, colocá-las dentro do 

chapéu do regulador." E Vera Daves prossegue: "Uma novidade importante, e que vale a pena 

comentar, é a instituição de um conselho de supervisão financeira, ou seja, os três reguladores 

sentarem-se à mesma mesa, com determinada periodicidade, para olharem para todo o sistema 

financeiro angolano." 

Os três reguladores são o Banco Nacional de Angola (BNA), a Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC) e a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), e a lei 

institucionaliza este diálogo. Vera Daves reforça a ideia: "É muito importante, porque a tendência 

é para a existência de zonas cinzentas. O que é que eu quero dizer? Como há instituições 

financeiras bancárias que podem actuar no mercado de capitais e há seguradoras que são 

investidoras no mercado de capitais, pode haver aí transacções que não estejam a ser 

supervisionadas por ninguém. Porque se assume que o BNA está a olhar, ou que a CMC está a 

olhar, ou assume-se que a ARSEG está a olhar. E é aí que surgem as bolhas e os problemas. A 

Lei das Instituições Financeiras, acima de tudo, dá transparência ao sistema." 

Quanto ao Código de Valores Mobiliários, como está salvaguardada a protecção aos investidores 

face à introdução no mercado de sociedades de notação de risco? Vera Daves esclarece - "Há 
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um movimento mundial de colocar a actividade das sociedades de notação de risco sob o guarda-

-chuva do regulador. Antes faziam o que lhes apetecia. E foi feito um esforço no Código de seguir 

essa tendência mundial e de ás pôr sob o nosso guarda—chuva, e ao fazê-lo, primeiro, têm de 

se registar na CMC, logo, para começar a operar têm de obedecer a um conjunto de requisitos 

que nós definimos. Só actua quem está registado e licenciado e, ao sê-lo, assume que já cumpriu 

os requisitos. Depois, tem supervisão contínua." Sublinhámos que estamos a falar de sociedades 

de notação de risco angolanas que ainda não existem, mas Vera reforça que este é o Código 

tanto para as nacionais como para as estrangeiras. Adianta que existe um pedido para 

constituição de uma sociedade de notação de risco angolana, em análise na CMC. Quanto a 

vantagens e desvantagens acerca da actuação destas instituições, Vera dá-nos a sua opinião. 

 

"A grande vantagem é que vai ser mais um factor a contribuir para forçar as empresas à 

transparência. Por isso, por parte da CMC, é mais do que bem-vinda. Obviamente que temos 

que as supervisionar para assegurar que não dão notas com base... no tempo. Que não são 

especulativas, que não dão notas a empresas que têm participação nessa sociedade. Que não 

há conflito de interesses.; enfim, tudo isso tem que ser assegurado e numa forma de supervisão 

contínua," E é importante que elas existam porquê? "Porque quererão ser rentáveis, e para tal 

vão correr atrás dos clientes, pata lhes vender a importância de ter uma nota; e os clientes, ao 

terem uma nota negativa, vão querer correr atrás de uma nota positiva. E isso força a quê? Força 

a transparência e à divulgação das contas, que é um tema sensível em Angola, Divulgar as 

contas, fazê-las bem, respeitar as práticas de boa gestão corporativa”. 

Na Bolsa de Valores e Derivados de Angola (BODIVA), que está a passar do patamar da dívida 

pública para dívida corporativa, sendo que o próximo passo é o mercado accionista, fala-se que 

pode acontecer na primeira semana de Janeiro. Será? "É a BODIVA que vai ter que avançar com 

datas, nós, como vestimos a camisola também de promotor do mercado, estamos sempre em 

cima do assunto, e fizemos pressão, mas não podemos imiscuir-nos nos prazos da BODIVA, 

porque esta é que tem a infra-estrutura montada, é que está mais confortável em perceber se os 

seus sistemas já estão prontos para começar. Do ponto de vista legal, está tudo. É a nossa 

responsabilidade, e aí. modéstia à parte, está tudo feito." A administradora executiva da CMC 

diz-nos que a CMC já fez o seu trabalho. E agora? "A BODIVA vai a fazer o seu, as entidades 

que vão ser admitidas à cotação, ou seja, as empresas que se querem financiar, tem que fazer 

o seu trabalho. Há muitas participantes, não dependem só da CMC ou só da BODIVA. 

É como que um casamento, providencia-se o padre, a festa, o catering, mas se o noivo e a noiva 

não aparecem... é exactamente a mesma coisa. Faltam empresas para o mercado accionistas e 

quem queira comprar acções. A mudança é assustadora e cara. Há que gerir as empresas de 

uma outra forma, constituir áreas de auditoria interna e compliance, e investir na auditoria externa 



 
 
séria." Mas temos que correr atrás dos agentes económicos, temos que criar as condições e 

depois motiva-los persuadi-los, convencê-los. Nesta altura, perguntamos: até ao final de 2016, a 

BODIVA estará a funcionar também no mercado accionista? "Sim, certamente, do ponto de vista 

legal, OK, do ponto de vista de infra-estruturas, OK, mas temos que ter as empresas interessadas 

em estarem cotadas em bolsa, temos que ter! E não as podemos obrigar. 

Temos que mostrar as vantagens, mostrar a ideia, vender o POPEMA, mas, interesse não se 

obriga. As empresas tem de perceber que para dar outro salto num caminho de uma maior 

eficiência é pela via do mercado de capitais; a própria empresa ganha se estiver melhor 

estruturada." Há riscos? "Sim, mas pode-se avançar à medida que as empresas se sentem 

confortáveis, não é preciso abrir todo o capital, usa a dívida corporativa. Mas não há outro 

caminho." Para terminar, perguntámos se Vera sente que tem muito a fazer na CMC ou se, de 

vez em quando, tem algumas inquietações; se lhe apetecia fazer outra coisa. Por exemplo, dar 

aulas... "Sim, sim, se eu conseguisse conciliar, é algo que eu voltaria a fazer com gosto. Mas 

estou tão apaixonada pela CMC e pelo projecto que não tenho sequer tempo de ficar nostálgica." 

Sobre o tempo que lhe sobra, diz ser "fanática por actividade física, gosto de musculação, gosto 

de cinema, gosto de dançar". O que é que gosta de dançar? "Tudo! E danço bem, modéstia à 

parte. [Risos] Só nisso é que não sou modesta, na dança!" 

 

 


