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Papel Comercial: o que é,  
e para que serve? 

L I T E R A C I A  

Markets
O Presidente da República autoriza a alienação das 
participações sociais de 8,5% da Sonangol Holdings 
e de 1,5% da Endiama no BAI. De acordo com o diplo-
ma, publicado em Diário da República, a alienação 
das participações é feita de forma agregada, por via 
de concurso limitado de prévia qualificação.

Alienação
Sonangol e Endiama

O surgimento deste 
instrumento (papel 

comercial) no mercado 
de capitais angolano, é 

imprescindível e de 
elevada importância 

para a melhoria do 
actual quadro de 
financiamento. 

 
P O R  Y O N A  A M A D O *  

 

A economia angolana vive um pe-
ríodo de fraco crescimento econó-
mico desde 2014, facto que afecta 
de forma significativa o financia-
mento da actividade empresarial 
por via do sector bancário, tor-
nando urgente o surgimento de 
outros canais de financiamento, 
com especial destaque para os ins-
trumentos disponíveis no merca-
do de capitais.  

Alinhado à necessidade de cria-
ção de novas vias de financiamen-
to para a actividade empresarial, 
foi aprovado em 2019 pela Assem-
bleia da República de Angola o 
Regime Jurídico do Papel Comer-
cial. A aprovação deste regime 
concorre positivamente para o 
alargamento do leque de instru-
mentos voltados ao financiamen-

to da actividade empresarial em 
alternativa ao sector bancário. 

Segundo o regime jurídico, o pa-
pel comercial é um valor mobiliá-
rio representativo de dívida de 
curto prazo, emitido por socieda-
des comerciais civis sob a forma 
comercial, empresas públicas e 
demais pessoas colectivas de di-
reito público ou privado. Quando 
uma entidade procede a emissão 
de papel comercial, a mesma está 
a colocar dívida junto aos investi-
dores que aceitam ficar com ela em 
carteira mediante o pagamento de 
determinada taxa de juro. 

Este instrumento permite às 
empresas financiarem défices de 
tesouraria ou fazer face às neces-
sidades de curto prazo, alargar o 
escopo de potenciais credores e 
contribui para melhorar a visibili-
dade dos emitentes junto do mer-
cado, resultado da regularidade na 
divulgação de informação. 

A Lei aprovada obriga o emiten-
te deste instrumento a efectuar a 
prévia certificação legal das suas 
contas ou a auditá-las, sendo que 
o auditor ou sociedade de audito-
ria deve ser uma entidade regista-
da na Comissão do Mercado de 
Capitais (CMC).  

Além do exigido acima, a entida-
de deve preencher um dos seguin-
tes requisitos: evidenciar no últi-

mo balanço aprovado, capitais 
próprios ou património liquido 
não inferior ao estabelecido pela 
CMC; apresentar os três últimos 
resultados de exercício, em que 
pelo menos um seja positivo; apre-
sentar notação de risco da emissão 
ou programa de emissão; ou obter 
a favor dos detentores garantia 
autónoma à primeira interpela-
ção, assegurando o cumprimento 
das obrigações decorrentes da 
respectiva emissão. 

Devido à atractividade dos re-
tornos em comparação a outos 
instrumentos do mercado, tem 
crescido assinalavelmente o fi-

nanciamento de empresas por via 
do papel comercial. A título de 
exemplo, nos Estados Unidos da 
América, segundo a JP Morgan, no 
primeiro semestre de 2018, os 
principais emitentes do sector fi-

nanceiro colocaram no mercado 
de papel comercial títulos no valor 
de 198,821 mil milhões USD e os 

emitentes do sector não financeiro 
títulos no valor de 100,315 mil mi-
lhões USD. Na Nigéria, de acordo 
com o Financial Vanguard, em 
2018, as emissões de papel comer-
cial aumentaram cerca de 224% 
face a 2017 (passando dos 423,19 
milhões USD em 2017 para  1,37 
mil milhões USD). 

Em suma, o surgimento deste 
instrumento (papel comercial) 
no mercado de capitais angola-
no, é imprescindível e de elevada 
importância para a melhoria do 
actual quadro de financiamento, 
facto que poderá contribuir para 
a revitalização da economia tan-
to do ponto de vista do inves-
tidor, que vê alargada a pos-
sibilidade de realizar 
investimento, quanto da 
perspectiva das empre-
sas, que podem encon-
trar nestes instrumen-
t o s  m a i s  u m a  
alternativa para a 
obtenção de fun-
dos. M 

 
*Tecnica Sé-
nior  de Análi-
se Estatistica 
e Financeira 
da Comissão de 
Mercado de Ca-
pitais.
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Este instrumento 
permite às empresas 
financiarem défices de 
tesouraria ou fazer face 

às necessidades de curto 
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