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o mercado de 
acções é o 

ambiente ou 
local público 
e organizado 

onde um 
conjunto de 
investidores 

realizam 
operações de 

compra e 
venda das 

participações 
sociais de 

empresas que 
possuem o 
seu capital 

aberto

Deste modo, compreender a dinâmica do mer-
cado de acções é essencial para toda e qualquer 
pessoa, quer individual ou colectiva. Porém, an-
tes de explicar o funcionamento do mercado de 
acções, é preciso compreender o próprio con-
ceito de acção. 

Acção é um título que pode ser negociado e que 
representa uma pequena parcela do capital de 
uma empresa. Ao comprar uma acção, o seu de-
tentor torna-se dono de uma parte da empresa, 
junto com todas as outras pessoas (físicas ou 
jurídicas) que detêm acções da mesma. 

Assim, o mercado de acções é o ambiente ou 
local público e organizado onde um conjunto de 
investidores realizam operações de compra e 
venda das participações sociais de empresas que 
possuem o seu capital aberto. 

Importa destacar que, nas economias moder-
nas a grande maioria das operações que ocorrem 
no mercado de acções acontece por via da Bolsa 
de Valores, embora estas também possam ocor-
rer em Mercado de Balcão. 

O mercado de acções funciona, em linguagem 
simplificada, como uma feira. No entanto, em vez 
de mercadorias, tal como dito acima, os partici-
pantes deste mercado transaccionam as suas 
acções, ou seja, negociam uma pequena fracção 
do capital que possuem nas empresas. Deste 
modo, quanto maior as intenções de compra por 
parte dos investidores maior é a valorização das 
acções de uma empresa cotada em bolsa. 

Ao comprar um lote de acções de uma empresa, 
o investidor acredita que elas irão valorizar-se no 
futuro e que, dessa forma, irá obter maior rendi-
bilidade com a sua aplicação. 

Tal como em outros segmentos do mercado de 
capitais, as operações no mercado de acções po-
dem ocorrer em dois momentos, nomeadamente: 
mercado primário e secundário. 

Quando a operação ocorre em mercado 
primário, equivale dizer que a empresa realiza a 
venda das suas acções pela primeira vez no mer-
cado, através de Oferta Pública Inicial. 

Para colocação das suas acções no mercado 
primário, a empresa contrata os serviços de insti-
tuições especializadas para o efeito, tais como Ban-

cos registados junto da entidade reguladora do 
mercado de capitais (Comissão do Mercado de Capi-
tais, no caso de Angola) sociedades corretoras e 
sociedades distribuidoras, que formarão o leque de 
instituições financeiras para a realização da referida 
operação, que pode ser entendida como sendo um 
contrato firmado entre a instituição financeira líder 
do lançamento das acções e a empresa que deseja 
colocar as suas acções no mercado. 

Após o lançamento inicial das acções no mer-
cado, as mesmas passam a ser transaccionadas 
entre os investidores. 

Por outro lado, o mercado secundário é consti-
tuído pelas operações de troca da propriedade de 
títulos previamente transaccionados em mer-
cado primário. Ou seja, sempre que uma acção é 
proveniente de um investidor e não da empresa 
que a emite, está a ser negociada em mercado se-
cundário. 

O mercado secundário é, portanto, o ambiente 
no qual se acredita que de facto se define o mer-
cado de acções. 

Conforme referido acima, todas as operações 
posteriores que vierem a ocorrer após a abertura 
de capital estarão a suceder, portanto, no mer-
cado secundário, ambiente onde os participantes 
podem ser tanto investidores de retalho como 
institucionais. 

No caso de Angola, a única Bolsa até agora exis-
tente onde poderão ser transaccionadas as acções 
em sede do PROPRIV é a Bolsa de Dívida e Valores 
de Angola (BODIVA), que é supervisionada e regu-
lada pela Comissão do Mercado de Capitais 
(CMC), entidade responsável por Regular, Super-
visionar, Fiscalizar e Promover o mercado de 
capitais em Angola e as actividades de todos os 
agentes que nele intervenham, directa ou indi-
rectamente, visando a protecção dos investi-
dores, a eficiência, o funcionamento regular e a 
transparência do mercado de capitais. 

Com base nos elementos partilhados referentes 
ao mercado de acções, espera-se ter contribuído 
para a compreensão deste importante segmento 
do mercado de capitais que se tornará em breve 
uma realidade em Angola com a implementação 
do PROPRIV. M

N
o âmbito do processo de redimensiona-
mento do Sector Empresarial Público 

(SEP), foi aprovado o Decreto Presi-
dencial nº 250/19, de 5 de Agosto, que 

aprova o Programa de Privatizações (PROPRIV) 
para o período 2019-2022. 

Este programa prevê que das 195 empresas e 
activos a serem privatizados, nove (incluindo 
empresas de referência nacional) serão através 
de IPO (Initial Public Offering) ou Oferta Pública 
Inicial (OPI). Este facto torna-se interessante não 
pelo número de empresas a privatizar por esta 
via, mas pelo passo marcado até agora para o sur-
gimento do mercado de acções em Angola, que 
representa o sinal mais claro rumo à materiali-
zação deste segmento do mercado de capitais que 
permitirá aos detentores de acções dispersarem 
ou desfazerem-se das mesmas através da Bolsa. 
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