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NOTA DE IMPRENSA 

 

CMC Estuda Mercados de Matérias-Primas Transaccionadas em Bolsas Africanas 
 
Uma delegação da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), chefiada pelo Presidente do 
Conselho de Administração, Dr. Archer Mangueira, está a efectuar um périplo por cinco 
países africanos que pertencem ao ranking das 15 maiores Bolsas Africanas. 
 
O périplo, que teve início no dia 13 de Março e decorrerá por um período de dez dias, tem 
como principal objectivo a recolha de experiências na implementação e desenvolvimento do 
mercado de matérias-primas transacionadas em Bolsa (commodities). 
 
A proximidade geográfica e semelhanças das economias fizeram da Etiópia, Quénia, 
Tanzânia, Ilhas Maurícias e Zâmbia os destinos do périplo que permitirá à CMC colher as 
experiências destes mercados no que tange às transacções de commodities através do 
mercado à vista (spot market) e do mercado de futuros. 
 
De acordo com o Administrador Executivo da CMC, Dr. Patrício Vilar, que também integra a 
delegação, a decisão de visitar estes países decorre da necessidade de “colher experiências 
e aprender com os erros e acertos de países com economias em desenvolvimento, tal como 
a economia angolana, no que a economia não-petrolífera diz respeito”. A importância de se 
efectuar este tipo de visita foi um dos temas debatidos no IIº Encontro Anual de Quadros da 
CMC, realizado em Janeiro do corrente ano, na Província da Huíla. 
 
O Dr. Patrício Vilar esclareceu também que as principais semelhanças entre estes países e 
Angola residem no facto de todos terem poucas empresas listadas em Bolsa, (tal como se 
prevê que vá acontecer numa fase inicial no Mercado de Dívida e Valores em Angola) mas 
mesmo assim possuírem uma capitalização bolsista muito alta se comparada ao PIB. 
 
O Quénia, de acordo com o Ranking divulgado em 2013 pela Associação das Bolsas 
Africanas, possui o oitavo maior Mercado de Capitais em África em termos de capitalização 
bolsista, avaliado em 15 mil milhões de dólares, valor equivalente a 42% do seu PIB. 


