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“Quem adere ao mercado 
de capitais receia que a partir 
do momento em que aderir  
já não se poderá portar mal, 
porque pode ser penalizado”
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De que forma analisa e avalia 
as perspectivas económicas 
do País?  
A nossa economia tem atraves-
sado tempos desafiantes, à se-
melhança de outras economias 
com dependência acentuada na 
commodity petróleo. As previ-
sões do FMI, no seu relatório so-
bre a economia mundial, World 
Economic Outlook, apontam 
para uma taxa de crescimento 
para a economia nacional em 
2016 e 2017 abaixo das previsões 
do Governo. Muito embora as 
projecções do FMI sejam menos 
optimistas, devido ao cenário 
económico desafiante que o País 
atravessa, perspectiva-se, de 
facto, uma melhoria do desem-
penho da economia nacional 
este ano, tendo em conta o es-
forço fiscal substancial por par-
te do Estado, no sentido de mi-
nimizar os efeitos da queda das 
receitas fiscais petrolíferas so-
bre a economia. Uma nota im-
portante é que não têm sido 
comprometidos os investimen-
tos estruturantes que permiti-
rão uma alteração estrutural da 
nossa economia e a retoma do 
crescimento económico. 

Os investimentos estrutu-
rantes passam pela diversifi-
cação da economia, objectivo 
que os analistas dizem ainda 
não ter passado do papel? 
O actual momento deve ser en-
carado como uma oportunida-
de de ouro para, definitivamen-
te, mostrarmos ao mundo que a 
economia angolana deve e pode 
ir além do petróleo, porque há 
muito potencial por explorar de 
forma mais enfática. Não deve-
mos cair na tentação de levar a 
cabo iniciativas ou investimen-
tos de circunstância à espera 
que a maré chegue e o preço do 
petróleo suba. Devemos viver 
de outras fontes de rendimen-
to, fazendo investimentos sé-
rios, apostando na formação 
das pessoas, na responsabiliza-
ção e não só. Há um conjunto de 

dilemas que cria obstáculos aos 
negócios que já estão imple-
mentados e que se forem resol-
vidos internamente trazem ga-
nhos para toda a economia. 
Quem acredita em Angola deve 
estudar o mercado e estar aten-
to para que consigamos dar a 
volta ao actual momento. 

Que análise faz ao Mercado 
de Capitais do País? 
O mercado de valores mobiliá-
rios encontra-se ainda num está-
gio de desenvolvimento embrio-
nário. Porém, não só apresenta 
um grande potencial de cresci-
mento, como tem vindo a de-
monstrá-lo através do cresci-
mento significativo de alguns 
segmentos. Actualmente, este é 
caracterizado pela presença de 
um Mercado de Dívida Pública 
em ampla expansão, sendo que, 
entre 2013 e 2016, a emissão de 
títulos públicos aumentou 
392,58%, com o stock de títulos 
no 1.º semestre de 2016 a repre-
sentar cerca de 23,67% do PIB. 
Temos também uma Bolsa [BO-
DIVA] a funcionar, que dispõe de 
uma plataforma de negociação e 
de pós-negociação operacional e 
que procura promover e aumen-
tar a profundidade do mercado 
secundário de títulos públicos, 
através do segmento bilateral e 
multilateral. Adicionalmente, o 
mercado também dispõe de 
uma indústria de organismos de 
investimento colectivo em ex-
pansão, com cerca de oito fun-
dos de investimento, três mobi-
liários e quatro imobiliários, e 
cujo total de activos sob sua ges-
tão ascende, aproximadamente, 
a 184 mil milhões Kz. 

E para quando o mercado de 
obrigações corporativas e o 
accionista? 
N e st e s  d o i s  s e c t o r e s  a i n d a  
n ão há n en hum a in iciativa 
concreta a nível do mercado 
de capitais,  mas tem havido 
conversações. Até ao momen-
to, já tivemos contactos com 
oito empresas de diversos sec-
tores, desde a banca, constru-
ç ã o,  e n e r g i a  e  i nve st i d o r e s  
institucionais. Ainda não pos-
so partilhar os nomes, porque 
as  n eg ociações  estão n um a 
fase muito embrionária. Nós 
sentimos que a nossa missão 
só vai estar completa quando 
virmos o mercado de obriga-
ções corporativas e o mercado de 
acções acontecerem. É certo que 
muita da responsabilidade foge 
de nós, como reguladores do sec-
tor, mas nós vamos fazer toda a 
força, a nível da promoção, para 
que tal aconteça.  

O facto de em Angola não se 
conhecer muitas vezes os úl-
timos beneficiários ou accio-
nistas de empresas privadas 
prejudica o futuro mercado 
de obrigações corporativas 
e o accionista? 
Este é o X da questão. O mercado 
de capitais obriga à transparên-
cia, obriga a que se abra tudo. A 
forma como estamos habitua-
dos a gerir e a reportar não é a 
mais adequada. Só quando se 
partilha informação até ao mais 
ínfimo detalhe é que existe tran-
quilidade por parte dos investi-
dores que põem lá o seu capital, 
de modo que o mercado de capi-
tais é avesso a qualquer tipo de 
práticas de gestão que tem a ver 
com secretismo. De modo que o 
nosso status quo quase  torna o 
mercado de capitais proibitivo, 
porque tem uma forma de gerir 
que é contrária à lógica do mer-
cado de capitais. Toda a econo-
mia ganha se formos mais trans-
parentes, principalmente aque-
las empresas que querem finan-
ciar-se via mercado de capitais. 
Não há outra forma de o fazer.  

É, ainda, um processo longo…  
Nós, enquanto reguladores,  
vamos exigir que se partilhe 
um conjunto de informação 
para que os investidores to-

mem a decisão em sã consciên-
cia,  de modo que isso muda 
completamente a forma como 
se faz gestão em Angola. Ga-
nha-se com isso, porque, a par-
tir do momento em que se está 
atento ao que é feito, em que as 
pessoas olham para os núme-
ros e os investidores cobram 
responsabilidade, as empresas 
passam a ser melhor geridas, 
os níveis de rentabilidade so-
bem, a própria empresa cresce, 
emprega mais pessoas e toda 
economia ganha. Agora, é um 
processo doloroso, mas os re-
sultados serão benéficos pos-
teriormente porque, se assim 
não for, vamos ser sempre uma 
economia mais ou menos, um 
país mais ou menos. Acho que 
nenhum angolano sonha ser 
‘mais ou menos’ sempre. 

Os investidores receiam ser 
fiscalizados? 
Quem adere ao mercado de ca-
pitais receia que a partir do mo-
mento em que adere já não se 
pode portar mal, porque será 
penalizado pelos investidores 
ou pelo regulador, ou por al-
guém que esteja a ver. Evitar 
isso não nos vai proteger, ape-
nas vai impedir que a empresa 
cresça ao máximo. Temos de 
ter coragem para sermos es-
crutinados, a todos os níveis. Só 
sendo escrutinados é que pode-
mos estar no nosso melhor. 
Não podemos fazer o País com 
base em mediocridade, não é 
isso que se pretende. Devemos 
fazer o País com excelência e as 
pessoas só atingem a excelên-
cia quando têm coragem de ser 
submetidas à crítica. 

VERA DAVES  PRESIDENTE DA COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

“O nosso status quo  
quase torna o mercado  
de capitais proibitivo”
Há um ano à frente da CMC, Vera Daves defende em entrevista ao Expansão que 
as empresas que operam em Angola devem ter coragem para ser escrutinadas e acabar 
com o secretismo, pois só com excelência e transparência é que o País e a Bolsa vingam.

Maurício Vieira Dias (texto)  
e César Magalhães (fotos) “Toda a economia 

ganha se formos 
mais transparentes, 
principalmente 
aquelas empresas 
que querem 
financiar-se 
via mercado 
de capitais” 

“HÁ MUITO CAMINHO 
A FAZER PARA 
ALCANÇAR NÍVEIS 
DESEJADOS DE 
POUPANÇA INTERNA”

Quais são as vantagens que 
o mercado de capitais traz 
à economia nacional?  
Em termos gerais, o merca-
do de valores mobiliários 
oferece a possibilidade de 
os intervenientes na econo-
mia terem fontes alternati-
vas, quer de financiamento 
,quer de rentabilização dos 
seus activos/poupanças. 
Para além dos instrumentos 
financeiros tradicionais, exis-
tem outros veículos que per-
mitem o financiamento de 
diversos sectores da nossa 
economia, em particular o 
agro-negócio, industrial, ha-
bitacional, entre outros. Re-
firo-me, em particular, aos 
organismos de investimento 
colectivo e aos organismos 
de investimento colectivo de 
capital de risco. 

Qual tem sido o papel da 
CMC para reforçar a  litera-
cia financeira, a inclusão fi-
nanceira e a cultura de 
poupança dos angolanos?  
É indubitável que a taxa de 
poupança está intimamen-
te ligada ao nível de litera-
cia financeira da popula-
ção, pelo que ainda há um 
caminho a percorrer para 
que se alcancem os níveis 
desejados de poupança in-
terna. Apostar na educa-
ção financeira é essencial, 
visto que o aumento da 
poupança exige um deter-
minado nível de conheci-
mento, principalmente, dos 
investidores de retalho. É 
importante que os players 
saibam interpretar e utili-
zar a informação disponi-
bilizada pelo mercado, de 
modo a rentabilizar os seus 
investimentos e a tomarem 
consciência dos seus ris-
cos, no caso dos aforrado-
res, e reduzirem o custo de 
capital, no caso dos toma-
dores.  

Numa entrevista recente, 
João Lourenço colocou em 
aberto a possibilidade de 
privatizar empresas esta-
tais. Poderá ser uma opor-
tunidade de negócio para 
o mercado accionista? 
Estamos atentos a este 
dossier. Estas empresas po-
dem ser privatizadas atra-
vés de uma oferta pública 
inicial e depois as suas ac-
ções serem negociadas em 
bolsa. Mas, para isso, os ac-
cionistas destas empresas 
também têm de querer ven-
der. A CMC pode manter 
encontros com os accionis-
tas, pode falar com o Minis-
tério da Economia, com o 
Instituto para o Sector Em-
presarial Público (ISEP), 
aliás, temos falado, mas no 
final é o accionista Estado 
ou privado quem decide 
o caminho a seguir.    

“O mercado  
de capitais obriga  
a transparência, 
obriga a que se abra 
tudo. A forma como 
estamos habituados 
a gerir e a reportar 
não é a mais 
adequada”
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Quais os principais constran-
gimentos que identifica na di-
namização do mercado de va-
lores mobiliários em Angola?  
A efectiva implementação do 
mercado de valores mobiliários  
constituiu um processo complexo 
na maior parte dos países que per-
correram este caminho. Em An-
gola este processo não é diferente. 
Deste modo, é necessário subli-
nhar, em primeiro lugar, que a ac-
tual conjuntura económica, para 
além de limitar os recursos finan-
ceiros disponíveis para investi-
mento, tem o potencial de tam-
bém afectar os níveis de confiança 
desejáveis para este mercado. Adi-
cionalmente, podemos também 
citar, como sendo um desafio im-
portante, o baixo nível de literacia 
financeira da sociedade e a fraca 
cultura de poupança e de investi-
mentos dos cidadãos, limitando, 
não somente a dinamização do 
mercado de valores mobiliários, 
mas também o reforço da profun-
didade do sistema financeiro. 

As empresas demonstram 
maturidade na implemen-
tação de boas práticas de 
governação corporativa? 
É importante também reco-
nhecer que o nível de maturida-
de das empresas e de outras en-
tidades do mercado, no que toca 
principalmente a aspectos rela-
cionados com a implementação 

de boas práticas de governação 
corporativa, constitui igual-
mente um desafio digno de 
nota. Estas boas práticas são 
imprescindíveis para melhorar 
a credibilidade das empresas e a 
confiança dos investidores.  

A CMC desenhou um novo pla-
no estratégico para 2017/2022. 
Quais as principais metas deste 
plano? 
O nosso plano estratégico é 
constituído por cinco objecti-
vos. Estes objectivos serão ma-
terializados nos diversos domí-
nios de actuação da CMC e vi-
sam, sobretudo, estimular o sur -
gimento dos segmentos do mer-
cado de acções e obrigações 
corporativas, contribuir para 

melhorar os níveis de literacia 
financeira, promover um qua-
dro regulatório robusto e efi-
ciente, melhorar as práticas de 
supervisão, reforçar a presença 
da CMC junto dos organismos 
internacionais, manter o enga-
jamento institucional na for-
mação do seu capital humano e 
na excelência organizacional, 
entre outros. 

O que representa para si e 
para a instituição que dirige o 
facto de a CMC ter sido aco-
lhida, em Julho último, como 
membro ordinário da Organi-
zação Internacional das Co-
missões de Valores (IOSCO)?  
A CMC foi aceite como membro 
ordinário da IOSCO no dia 18 de 
Julho de 2017, concretizando 
um dos principais objectivos da 
sua estratégia de dotar Angola 
de um mercado de valores mo-
biliários eficiente e transparen-
te. Este passo representa para 
nós um certificado de credibili-
dade, através do reconhecimen-
to pelas nossas congéneres in-
ternacionais da existência de 
condições regulatórias e insti-
tucionais adequadas ao pleno 
funcionamento do mercado de 
valores mobiliários no nosso 
País, e do nível de preparação do 
regulador para efectivamente 
assegurar a protecção dos inves-
tidores e a prevenção do risco 

sistémico. Um dos principais 
benefícios desta adesão é sem 
dúvidas o aumento da confiança 
dos participantes, actuais e po-
tenciais, nacionais ou estran-
geiros, no mercado de valores 
mobiliários angolano. 

Quais são os mecanismos que 
a CMC, enquanto regulador e 
supervisor, tem usado para 
combater o branqueamento 
de capitais e o financiamento 
ao terrorismo em Angola? 
Estamos conscientes da comple-
xidade que o tema apresenta e do 
caminho que ainda está por per-
correr. Enquanto autoridade de 
supervisão do mercado de valo-
res mobiliários, a CMC actua na 
prevenção do branqueamento 
de capitais e financiamento do 
terrorismo, exercendo supervi-
são preventiva e repressiva sobre 
as instituições financeiras não 
bancárias sob a sua supervisão, 
no que respeita ao cumprimen-
to do conjunto de obrigações a 
que estão sujeitas, por força da 
Lei n.º 34/11, de 12 de Dezem-
bro, Lei do Combate ao Bran-
queamento de Capitais e Finan-
ciamento do Terrorismo, como, 
por exemplo, a identificação e o 
conhecimento de clientes, a 
conservação do suporte docu-
mental referente a clientes e ope-
rações, o exame e a comunicação 
de operações suspeitas. 

“Baixo nível de literacia financeira e 
fraca cultura de poupança são desafios”

“Um dos principais 
benefícios da adesão 

[ao IOSCO] é o aumento 
da confiança no 

mercado de valores 
mobiliário angolano”

“A efectiva 
implementação 
do mercado 
de valores 
mobiliários constituiu 
um processo 
complexo na maior 
parte dos países 
que percorreram 
este caminho”

UM ANO À 
FRENTE DA CMC
A presidente do Conselho de 
Administração da Comissão 
do Mercado de Capitais 
(CMC), Vera Daves de Sousa, 
nasceu em Luanda, no dia 18 
de Maio de 1983. É licenciada 
em economia Pela Universi-
dade Católica de Angola 
(UCAN), tendo terminado a 
formação com uma média de 
16 valores. Tem cursos e for-
mação nas especialidades 
de contabilidade informati-
zada em pastel accounting, 
Técnicas e Práticas Bancárias 
pelo Instituto de Formação 
Bancária de Portugal, Merca-
do Accionista e de Deriva-
dos, Língua Inglesa, Lideran-
ça e Gestão de Carreira Pro-
fissional como pesquisadora 
na Vision Concept, prosse-
guindo na Sonagol ESSA 
como técnica de Finanças, 
na Internacional Estratégia. 


