
c o n v i t e
No âmbito das suas atribuições, o Ministério das Finanças, o Banco de Cabo Verde/Auditoria 
Geral do Mercado de Valores Mobiliários e a Bolsa de Valores estão ativamente empenhados 
em promover o desenvolvimento do mercado secundário da dívida pública, num contexto de 
estabilidade, modernização dos instrumentos e produtos financeiros.

Este processo só será bem-sucedido se contar com a contribuição activa dos vários agentes 
económicos, públicos e privados. Daí que as Instituições acima indicadas tenham vindo a 
privilegiar a realização de ações de sensibilização desses agentes, criando assim as condições 
para a sua efectiva participação no processo.

Por outro lado, a recente crise financeira internacional em que vivemos e os seus efeitos no setor 
financeiro vêm suscitando uma importante e profunda reflexão, evidenciando a necessidade 
de redefinição de padrões regulatórios, de reforço dos mecanismos de financiamento interno, 
explorando novos canais de captação da poupança e a sua canalização para o investimento e 
fomentando a literacia financeira e as boas práticas de governo societário.

Neste quadro o Ministério das Finanças, o Banco de Cabo Verde/AGMVM e a Bolsa de Valores 
organizam no dia 11 de Setembro de 2017 um Workshop subordinado ao tema “Desenvolvimento 
do Mercado secundário da Dívida Pública”, onde tomará parte o Consultor – Dr. José Fazenda 
Martins da VdAcademia, que irá partilhar os seus conhecimentos e experiência, de acordo com o 
PROGRAMA PROVISÓRIO, em anexo.

Conhecendo o interesse da vossa instituição pela problemática em questão, cumpre-nos, em 
nome da organização, convidar V. Exa. a participar no referido Workshop.

Na expectativa da sua participação, apresentamos os protestos de mais elevada estima e 
consideração.

Favor confirmar presença até o dia 8 de Setembro de 2017 
Tel. 2607172 | cbenros@bcv.cv
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8:15 - 8:30 Receção dos participantes

8:45 - 9:15 Sessão Abertura 
  (Intervenção de Sua Excelência o Ministro das Finanças – Dr. Olavo Correia)

9:15 - 10:15 TeMA:  conStRangiMentoS, DeSafioS e oPoRtuniDaDeS PaRa o 
 MeRcaDo SecunDáRio De DíviDa Pública 
 (Dr. José Pedro Fazenda Martins – Consultor, VdAcademia, Sócio da VdA e 
 fundador do Instituto dos Valores Mobiliários)

 - Funções do mercado secundário de dívida pública
 - Estruturação dos mercados secundários de dívida pública
 - Constrangimentos ao funcionamento do mercado secundário de dívida pública
 - A interligação entre o mercado primário e o mercado secundário: a intervenção 
   pública na gestão e liquidez do mercado secundário 

10:15 - 10:45 Debate

10:45 - 11:00 [Pausa para café]

11:00 - 11:45  Apresentação do documento de trabalho e projeto de decreto-lei sobre a 
 dinamização do mercado de dívida pública.

11:45 - 12:15  Debate

12:15 Apresentação do documento de consulta aos Stakeholders 

12:30 encerramento 
 Sua Excelência o Senhor Governador do BCV
          Dr. João Serra

Auditoria Geral do Mercado de 
Valores Mobiliários
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