
 
 

Vera Daves pode acrescentar valor ao Mercado de 

Capitais, defendem economistas 
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A nova PCA da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) ainda não exerce a função, e 

aguarda pela tomada de posse que pode acontecer esta sexta-feira. Economistas 

reconhecem capacidade de trabalho da recém-nomeada.  

O Expansão apurou junto de fontes da Comissão que a actual PCA da CMC, Vera Daves, 

continua a ocupar o cargo de Administradora Executiva da instituição, aguardando pelo seu 

empossamento, que pode acontecer hoje, sexta-feira, sendo que o economista Patrício Bicudo 

Vilar, também Administrador Executivo, foi o escolhido para, em regime provisório, exercer o 

cargo de PCA da CMC.  

O economista e docente da Universidade Católica de Angola (UCAN), Salim Valimamade (por 

quem Vera Daves tem muita estima, como confidenciou ao Expansão) considera a nomeação 

da economista ao cargo máximo da CMC como motivo de orgulho e de imensa satisfação, pois, 

recorda, a nomeada enquanto estudante daquela instituição, distinguiu-se sempre nas suas 

actividades, tendo sido eleita melhor aluna da faculdade de economia da UCAN.  

Vera Daves, recorda o então professor, "possui uma grande capacidade intelectual, sabe 

trabalhar em equipa", sendo a escolha certa para o lugar. O economista Victor Hugo, por sua 

vez, classifica a nomeação de Vera Daves como sendo oportuna, apontando, por um lado, o 

facto de em muitas circunstâncias alguns cargos serem atribuídos, sobretudo, a pessoas que se 

formaram fora de Angola. "Fico satisfeito porque há aqui uma cultura de se pensar que aqueles 

que estudaram fora do País são melhores quadros", quando não é bem assim. Por outro lado, 

reconhece a valorização de que os quadros nacionais do sexo feminino têm beneficiado por parte 

do titular do poder executivo. "Trata-se de uma jovem competente que acredito que vai dar um 

valor acrescido ao mercado financeiro, com rigor e profissionalismo".  

Além de Vera Daves, o Presidente da República procedeu a um ajustamento da composição do 

Conselho de Administração da CMC e nomeou quatro nomes para os cargos de administradores 

executivos: Mário Edson Gourgel Gavião, Hélder da Costa Cristelo, Ottoniel Lobo Carvalho dos 



 
 
Santos e ainda Elmer Vivaldo de Sousa Serão. Vera Daves substitui Archer Mangueira, que foi 

que foi nomeado Ministro das Finanças, em substituição de Armando Manuel.  

 

PERFIL  

A economista tem 33 anos, nasceu em Luanda, no dia 18 de Maio de 1983, é licenciada em 

Economia pela Universidade Católica de Angola (UCAN), tendo concluído a formação com a 

média de 16 valores, em 2005. Tem cursos e formações nas especialidades de Contabilidade 

Informatizada em pastel accounting (A.M.S Business School), Técnicas e Práticas Bancárias 

pelo Instituto de Formação Bancária de Portugal, Mercado Accionista e de Derivados (Millennium 

Investment Banking), Língua Inglesa (Cape Town - África do Sul), Liderança (OFConsultores) e 

Gestão de Carreira Profissional como pesquisadora na Vision Concept, prosseguindo na 

Sonangol ESSA como técnica de finanças, na Internacional Estratégia (consultora). No Banco 

Privado Atlântico foi directora do gabinete de produtos e research. É ainda docente de finanças 

públicas e integração económica na UCAN. 


