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A cidade capital acolhe hoje a segunda edição do 

fórum sob o lema 'O Impacto das Microfinanças na 

promoção do autoemprego'. Fórum analisa 

microfinanças na promoção do emprego. A cidade 

capital acolhe hoje a segunda edição do Fórum de 

Microfinanças 2016, sob o lema "O Impacto das 

Microfinanças na Promoção do Autoemprego" 

O evento está a ser promovido pela Zoe Small Business, associação sem fins lucrativos que 

promove educação financeira, e vai juntar empreendedores, instituições de microcrédito, 

seguradoras, reguladores e instituições governamentais que intervém nos programas de 

promoção de empreendedorismo e combate à pobreza. Durante o evento serão analisados entre 

outros temas, "Os Riscos de Financiamento de Pequenos Negócios em Época de Crise", 

"Dificuldades de Recuperação de Crédito em Época de Crise", o " Impacto dos Pequenos 

Negócios no Crescimento do PIB" e o "Papel do Microseguro na Sustentabilidade dos Pequenos 

Negócios". Em entrevista a OPAÍS, Isaac Cangundo, director executivo da Zoe Small Business, 

justificou os temas em função do quadro económico que o país vive. 

"Vivemos uma crise económica e financeira que já dura um ano, a economia estagnou e precisa 

de um novo impulso. Os grandes negócios estão condicionados por imposição das 

circunstâncias, mas há mercado para os pequenos negócios", disse. Segundo o responsável, o 

evento tem como principal objectivo promover os pequenos negócios e permitir uma maior 

aproximação dos empreendedores às instituições financeiras. "São também os pequenos 

negócios que precisam de financiamento, num momento em que as instituições financeiras 

restringiram drasticamente a concessão do crédito. E os temas em discussão ganham relevância 

neste contexto", disse Isaac Cangundo. O microseguro volta a ganhar destaque neste ano, numa 

perspectiva de sustentabilidade. Os pequenos negócios são realizados em contextos de riscos.  

 

O seguro pode ajudar a mitigar estes riscos. Para Isaac Cangundo, o maior entrave da 

sustentabilidade dos pequenos negócios, continua ser a gestão financeira. "Os pequenos 
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negócios têm uma particularidade em que o proprietário é o gestor, e às vezes este cenário cria 

um conflito na gestão dos fluxos de caixa, uma ferramenta importante na gestão financeira. 

Queremos mobilizar os nossos empreendedores a adoptarem padrões de gestão financeira 

saudáveis que impulsionem a sustentabilidade dos seus negócios", concluiu. 

A Zoe Small Business é uma organização sem fins lucrativos que promove a educação 

financeira, microfinanças e empreendedorismo. Tem estado a desenvolver vários trabalhos 

juntamente com a Comissão do Mercado de Capitais, e Banco Nacional de Angola. Realiza 

periodicamente acção de formação e concede empréstimos. 
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