
Seminário

Conflito de Interesses no Direito Societário e Financeiro

– Um balanço a partir da Crise Financeira –

Praia, 16 e 17 de Setembro de 2010

Local

Sala de Conferência
Hotel Praia-Mar
Prainha - Cidade da Praia

Língua de Conferência

Português

Organização

Banco de Cabo Verde
Av. Amílcar Cabral, 27
C.P 101
Praia – Cabo Verde

Contactos:

Tel.: 2607171; 2607091
Fax: 2607079

Email: 
lidianeandrade@bcv.cv
fferro@bcv.cv; 



Os Tópicos do Seminário são:

Conflito de Interesses no Direito Societário e Financeiro;•	
Conflito de Interesses entre Accionistas;•	
Conflito de interesses entre administradores e os accionistas na sociedade •	
anónima: os negócios com a sociedade e a remuneração dos administradores;
Conflito de interesses no exercício de funções de fiscalização de sociedades •	
anónimas;
Conflito de interesses e intermediação financeira;•	
Análise Financeira e o conflito de interesses;•	
Conflito de interesses em Auditoria;•	
A Notação de risco e o conflito de interesses;•	
Governo das Sociedades e Conflito de interesses - Mesa redonda;•	

CONVITE

No âmbito das suas atribuições, o Banco de Cabo Verde/Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários 
prossegue o desafio de promover o desenvolvimento do mercado de capitais, num contexto de estabilidade, 
pautando a sua actuação pela protecção dos investidores, pela defesa do funcionamento justo, transparente e 
eficiente dos mercados, e pela redução do risco sistémico.

Ciente de que este processo só será bem sucedido se contar com a contribuição activa dos agentes económicos 
públicos e privados, o BCV/AGMVM tem vindo a levar a cabo acções diversas de sensibilização desses agentes, 
criando assim as condições para a sua efectiva participação no processo.

Neste quadro, o BCV/AGMVM vai organizar um seminário subordinado ao tema “Conflito de interesses 
no Direito Societário e Financeiro – Um balanço a partir da Crise Financeira”, destinado à Comunidade 
Financeira e Jurídica de forma a estimular a reflexão, de modo independente, sobre temas actuais ligados ao 
Governo das Sociedades e ao Direito Financeiro.

O Banco de Cabo Verde /AGMVM tem, assim, o prazer de convidar V. Excia a participar no seminário, que 
terá lugar nos dias 16 e 17 de Setembro de 2010, no Hotel Praia Mar, de acordo com o programa em anexo.

Na expectativa da ilustre participação de V. Exa., apresentamos os nossos protestos de mais elevada estima 
e consideração.

Maria Encarnação Alves Rocha
Auditora Geral do Mercado de Valores MobiliáriosR.S.F.F.  até o dia 10 de Setembro de 2010


