
 
 

Angola: Mercado de Capitais ainda aquém do 

objectivo 
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O Mercado de Capitais está muito aquém do grande objectivo que é ser um canal 

alternativo para financiar o desenvolvimento da economia nacional que esteve na base da 

sua criação, revelou o Ministro das Finanças. 

Archer Mangueira, que presidiu, no início da noite de quinta-feira, ao encerramento do V Encontro 

Anual de Quadros da Comissão do Mercado de Capitais, acredita que a existência de um 

Mercado de Capitais, devidamente supervisionado e tendo no seu núcleo uma Bolsa de Valores 

pujante, com profundidade e liquidez, faça emergir uma nova geração de empresas angolanas, 

com renovada aptidão empreendedora e tecnológica. 

Archer Mangueira entende que as empresas estariam fortemente vocacionadas para inovar, com 

capacidade de resposta, aos novos segmentos de procura no mercado interno e externo. 

O titular das Finanças lembrou que o Mercado de Capitais serve para colocar à disposição dos 

empreendedores soluções de financiamento ajustadas aos instrumentos financeiros e aos 

prazos, a cada projecto, ao mesmo tempo que remunera os investidores, valorizando as suas 

poupanças. 

“Temos, portanto, ainda muito trabalho pela frente, em particular no domínio da supervisão do 

Sistema Financeiro, como um todo. Essa é, aliás, uma das recomendações claras que emanaram 

do VIII Conselho Consultivo do Ministério das Finanças, realizado em Benguela, que defendeu o 

reforço da supervisão do sistema financeiro”, reconheceu. 

Para Archer Mangueira, a supervisão efectiva é condição obrigatória para gerar a confiança nos 

mercados, especialmente a confiança dos investidores institucionais e dos grandes “players” 

internacionais. 

Para a captação do investimento estrangeiro, seja em valores mobiliários, em particular em 

Títulos do Tesouro, seja por via do financiamento directo nos sectores produtivos, o Ministro 

defendeu a necessidade de mais garantias pela supervisão para tornar também mais atractiva a 

praça financeira nacional. 



 
 
A CMC tem o desafio de conduzir as acções que garantem o preenchimento integral dos 

requisitos para o pleno reconhecimento pelos pares internacionais, particularmente no quadro 

da IOSCO/OICV, a Organização Internacional das Comissões de Valores. 

No quadro dos objectivos almejados, garantiu, o Executivo vai dar prioridade a uma mais 

adequada definição do enquadramento jurídico dos órgãos de regulação e supervisão do 

mercado financeiro, em particular à Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros 

(ARSEG) e à CMC. 

“Iremos caucionar politicamente as soluções que melhor servirem os nossos objectivos de 

supressão de todos os riscos, incluindo os de natureza reputacional, que ainda impedem o nosso 

sistema financeiro”, garantiu o governante. 

Os participantes ao V encontro anual dos quadros da CMC reflectiram e debateram, ao longo 

destes dois dias, questões ligadas ao sector regulador, à sociedade gestora, distribuidoras e 

correctoras, aos fundos de investimento, aos auditores, bem como, às instituições financeiras 

bancárias e não bancárias que, de um modo geral, fazem acontecer o mercado. 

O Ministro das Finanças disse que o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF), que 

reuniu pela primeira vez no dia 20 de Janeiro, em Luanda, vai facilitar a articulação entre os 

diferentes organismos de supervisão. 

Archer Mangueira considera que o CNEF inaugura um canal expedito para implementar 

mecanismos de promoção da estabilidade financeira e de prevenção de crises sistemáticas no 

mercado financeiro angolano. 

Uma das iniciativas estruturantes do CNEF para o corrente ano é a tomada de medidas para 

captar o apoio internacional, particularmente a reabilitação de relações com os Bancos 

correspondentes internacionais, a reposição da imagem do sistema financeiro e a 

sustentabilidade do mercado de seguros e resseguros. 

Não residentes 

Pessoas colectivas ou singulares não-residentes podem, a curto prazo, investir no mercado de 

capitais de Angola, anunciou a presidente da Comissão do Mercado de Capitais (CMC). 

Vera Daves, que falava à margem do V Encontro Anual de Quadros da instituição, adiantou que 

uma estratégia nesse sentido está a ser concertada entre a CMC, o Banco Nacional de Angola 

(BNA) e a ARSEG. 



 
 
A presidente da CMC disse que o BNA vai publicar um aviso com as condições e limites para 

que investidores não-residentes possam também aplicar capitais no mercado financeiro 

angolano. 

O Mercado de Capitais elaborou dois programas para tornar o mercado de acções numa 

realidade. Um dos quais é destinado às empresas de maiores dimensões para poderem ter as 

acções representativas do capital social, admitidas à cotação e o segundo às pequenas e médias 

empresas. 


