
Tema: «As necessidades Financeiras das Empresas».

Propósito

 

  

27 de março

14h30 - 17h10

Inscreva-se aqui:

Com Alto Patrocínio de:

Parceiros: Media Partners:AGMVM

Auditório da Universdade 
do Mindelo, São Vicente

São muitos os países em desenvolvimento que acedem principalmente a financiamento não-conces-
sional para o seu desenvolvimento. Cabo Verde, enquanto país de baixa renda, continua muito depen-
dente de ajuda em forma de financiamentos concessionais, ainda que recentemente tem estado a 
diversificar a mobilização de recursos para fontes menos concessionais e não-concessionais, incluin-
do credores multilaterais, bilaterais e comerciais.

Contudo, e, atendendo as reivindicações que o país chama à si, mormente o apetrechamento de um 
novo modelo económico-financeiro tanto para o setor público bem como o setor privado, «somos 
convidados» a diversificar as fontes (mercados de obrigações?) de mobilização de recursos externos 
e internos.

Nessa encruzilhada, vemo-nos obrigados a desenvolver as nossas próprias capacidades para moni-
torizar, analisar e desenvolver políticas relativas a fluxos de capitais, captação de capital privado 
estrangeiro e veículos alternativos para financiamento do setor público e privado.

O atingir destes patamares obrigam a que os stakeholders, os aforradores, os investidores institucio-
nais e particulares, as atuais e futuras emitentes estejam sintonizadas e suficientemente conscien-
cializadas e preparados para se aproveitar das novas oportunidades de se financiar internamente e 
externamente.

Neste sentido, propõe-se discutir o tema em título, com várias abordagens e que não se limitam a:
 • Diagnóstico económico-financeiro do setor empresarial;
 • Veículos e instrumentos de financiamento das empresas;
 • Benefícios fiscais e isenções, requisitos e regras;
 • Boas práticas empresariais e os princípios da governança das sociedades;
 • Análise de solvabilidade dos tomadores de empréstimos e capitais;
 • Bônus de riscos;
 • High yield bonds;
 • Títulos de dívida negociados ou não;
 • Adequabilidade de financiamentos.



 
    
    

    

                           

    

     

 

 

 

António Oliveira

Edmilson 
Mendonça

Belarmino António Ferreira Lucas
- Presidente da Câmara de Comércio de Barlavento/Agremiação Empresarial; 
- Presidente em exercício do Conselho Superior das Câmaras de Comércio de Cabo Verde;
- Presidente da Comunidade Portuária de S.Vicente; 
- Advogado e Consultor Jurídico 

Belarmino Lucas
 

Parceiros: Media Partners:AGMVM

Edmilson José Fernandes Memdonça nasceu a 16 janeiro 1983 e desempenha, atualmente, a função de DIRETOR DE 
OPERAÇÕES DE MERCADO na Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) onde é Técnico Superior desde 2007. Ademais, é 
membro do Comité Técnico da West African Capital Markets Integration Council (WACMIC), desde 2015.
Possui um MBA - Pós-Graduação em Gestão de Empresas (2012) e Licenciou-se em Economia e Gestão (2007). Já 
frequentou vários cursos profissionalizantes nos domínios do mercado financeiro, contabilidade e fiscalidade. 
Paralelamente, presta serviços de Consultoria Empresarial por Conta Própria e Docência Universitária (desde 2008) 
em diversas Universidades com destaque para a Universidade de Cabo Verde e a Universidade Jean Piaget de Cabo 
Verde.

14:30 - 15:10             - Open & Keynote Session     
       Dr. Manuel Lima - Presidente do Conselho de Administração da BVC
          Prof. Doutor Albertino Graça -  Reitor da Universidade do Mindelo

 
      

  
    
15:10 - 15:40   - Keynote Speaker      
       Como estruturar instrumentos e veículos de financiamento para as empresas?     
       Dr. António Oliveira - Executive Director TAS (M&A, Valuation & Business Modelling), Ernst & Young

15:40 - 15:55        - Coffee-Break

15:55 - 16:15        - O mercado de obrigações como alternativa de financiamento                              
              Dr. Edmilson Mendonça -  Diretor de Operações de Mercado da BVC

16:15 - 16:35       - Estarão as nossas empresas preparadas para se financiar via mercado de capitais de Cabo Verde? 
        Dr. Belarmino Lucas - Presidente da Câmara de Comércio de Barlavento-Agremiação Empresarial (CCB-AE) 

16:35 - 17:00      - Debate      
         Moderadora  Engª. Filomena Figueiredo -   Diretora da Direção de Gestão de Risco BCA

17:00 - 17:10       - Encerramento

Participação: Presencial e com transmissão em webinar (webconferência)

Parceiros: Univerisade do Mindelo, AGMVM, Midias

Local: Auditório da Universidade do Mindelo

Público- alvo: Empresários,  Emitentes, Universitários e Público em geral.

Condições de participação: Acesso gratuíto mediante inscrição prévia.

Oradores: 3 perfis distintos: Setor Académico; Financeiro; Empresarial.  

Programa

António Oliveira é Executive Director no departamento de Transaction Advisory Services (TAS) da EY em Portugal, 
com enfoque nas áreas de Fusões & Aquisições (M&A), Valuation e Business Modelling. Desenvolveu a sua 
actividade em Corparate Finance na Deloitte, tendo estado envolvido em Projetos de M&A, operações de Manage-
ment Buy-Out, Valuation, Estudos de viabilidade económico-financeira, revisão de modelos de Project Finance, 
Corporate restructuring, entre outros. Ao longo do seu percurso profissional, participou e coordenou Projetos em 
Portugal, Angola e EUA. Pós-graduação em Finanças e Fiscalidade pela Porto Business School; Formação profission-
al de “Principles of Corporate Finance” pela CASS Business School, London (UK); Pós-graduação em Auditoria pelo 
Instituto Superior de Administração e Gestão; Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto.

Com Alto Patrocínio de:

Dr. Augusto Neves - Presidente da Câmara Municipal de S. Vicente




