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Os Pros-
pectos têm de 
ter obrigato-

riamente a 
assistência de 
um Agente de 

Interme-
diação 

legalmente 
autorizado 

para o 
exercício 

deste serviço

uma iniciativa privada inovadora que concorria 
com a tradicional estatização, por exemplo da 
expansão marítima portuguesa. Considerando 
que o projecto era de longo prazo, estando pre-
visto o primeiro balanço da sociedade VOC no 10º 
ano de actividade, criou-se com naturalidade um 
mercado secundário das respectivas acções, cu-
jos mecanismos práticos da negociação foram 
descritos no livro Confusion of Confusions, em 
1688, por Joseph de La Vega. 

Nesta inovação devemos reter três aspectos 
básicos: agregação voluntária de poupanças pri-
vadas para o desenvolvimento dum projecto 
comum; separação entre os detentores da pro-
priedade e os indivíduos responsáveis pela gestão 
do empreendimento comum; e a necessidade de 
organizar um mercado secundário dos documen-
tos representativos da propriedade dispersa por 
investidores – acções. 

De facto os negócios familiares, onde coincide 
a propriedade e a gestão, são uma forma de ex-
ercício profissional de remuneração variável, 
pelo que se espera uma estabilidade na posse 
desses negócios. Ao invés, quando se separa a 
propriedade e a gestão, os investidores anónimos 
necessitam de um mercado organizado que lhes 
garanta: segurança jurídica e de que não são de-
fraudados por comportamentos inaceitáveis dos 
gestores; informação suficiente para tomar de-
cisões, pois estão distantes das actividades 
diárias das empresas; e liquidez, por motivos de 
precaução ou de reversão de planos. 

As características da estrutura empresarial na-
cional, baseada em empresas familiares e esta-
tais, tem justificado a inexistência de acções co-
tadas no Mercado de Bolsa da BODIVA. Contudo, 
espera-se que o plano de privatizações em curso 
e o desenvolvimento dos projectos empresariais 
modifique esta realidade e vejamos, em breve, 
acções cotadas no Mercado de Bolsa. Este desid-
erato penaliza a capitalização das empresas e 
impede o país de aceder a capitais de investidores 
externos que só canalizam recursos pela via do 
Mercado de Bolsa. O método, comparado com 
outras Bolsas de África, indica-nos que o Mercado 
de Bolsa nacional de acções deveria captar ap-
roximadamente USD 6 mil milhões de capitais 
externos. 

Contudo, para as empresas acederem ao Mer-
cado de Bolsa e dispersarem as suas acções por 
investidores anónimos necessitam de cumprir 
determinados requisitos, com o objectivo de pro-
tecção dos investidores, não do risco do negócio, 
mas de comportamentos fraudulentos dos pro-
motores/gestores das empresas e para obterem 
a informação suficiente sobre negócios que não 

controlam. De facto, as quota-partes do capital 
duma empresa (acções) são abstrações com-
plexas que exigem regras estritas de comerciali-
zação para captar poupanças de pessoas que 
nunca terão assento na gestão da empresa. 

Assim sendo, uma empresa para ser admitida 
à cotação tem de ser obviamente anónima e as 
suas acções serem livremente transmissíveis, ou 
seja, sem qualquer ónus ou acordos estatutários 
ou parassociais que limitem a livre transmissi-
bilidade. Do mesmo modo, as acções têm de estar 
integradas no sistema de custódia centralizado 
de valores mobiliários. 

A admissão de acções duma empresa ao Mer-
cado de Bolsa exige que as empresas dispersem, 
pelo menos 5% do capital social pelo público, se 
preveja no momento da admissão uma capitali-
zação mínima de AOA 500 milhões ou se não for 
possível determinar que detenha o mínimo de 
AOA mil milhões de volume de negócios e que o 
resultado antes de juros e impostos, não seja in-
ferior a 20% do volume de negócios no referido 
exercício. 

Normalmente, a admissão à cotação de acções 
no Mercado de Bolsa é antecedida da dispersão 
pelo público, em oferta pública inicial (IPO na 
versão inglesa), sendo exigível um Prospecto de 
dispersão/admissão autorizado pela CMC - 
Comissão do Mercado de Capitais. 

O Prospecto é o documento mais importante do 
processo de dispersão/admissão à cotação em 
Bolsa e tem de conter a seguinte informação, con-
forme Regulamento da CMC nº 3/16, de 2 de Junho: 
advertências; identificação das pessoas re-
sponsáveis pela oferta; descrição da oferta; iden-
tificação e caraterização do emitente; informação 
relativa à actividade do emitente; património e 
situação financeira e resultados do emitente; per-
spectivas futuras; relatórios de auditoria; estudo 
de viabilidade técnica, económica e financeira; 
outras informações relevantes; e contratos de 
fomento, se aplicável. 

Os Prospectos têm de ter obrigatoriamente a 
assistência de um Agente de Intermediação legal-
mente autorizado para o exercício deste serviço, 
o qual está restrito às Sociedades Distribuidoras 
ou equiparadas, ou seja, Instituições Bancárias 
autorizadas e registadas junto da CMC. 

 
Todo este edifício regulatório, que permite a 

captação de poupanças junto do público para fi-
nanciar as empresas e a consequente admissão à 
negociação dos respectivos valores mobiliários 
emitidos no Mercado de Bolsa, está assente no 
Código dos Valores Mobiliários, aprovado pela 
Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto. M 

A  criação de riqueza e o bem-estar geral 
da sociedade está indubitavelmente as-
sociado à capacidade dum grupo social 
sacrificar consumo presente e criar 

bens intermédios que proporcionem no futuro 
um acréscimo de bem-estar. 

Esta visão clássica do ciclo da poupança prévia 
e investimento  subsequente tem diversas conse-
quências, nomeadamente um sacrifício inicial de 
consumo e a assumpção da incerteza dos resul-
tados futuros dos investimentos. Quando a di-
mensão do empreendimento ultrapassava a ca-
pacidade individual de poupança e/ou a 
assumpção de riscos das famílias, surgiam dois 
tipos de agregação superior, que permitiam a ex-
ecução de tais investimentos – o Estado ou o mer-
cado de acções. De facto, as Bolsas nasceram as-
sociadas aos riscos da expansão marítima 
europeia, com a primeira Bolsa a surgir em 
Amesterdão, em 1602, com a emissão de acções 
da Companhia Holandesa das Índias Orientais - 
VOC. 

Este antecedente histórico da constituição da 
primeira empresa moderna correspondeu a uma 
oferta pública inicial que conseguiu agregar pou-
panças de 1143 investidores que, em conjunto, 
financiaram as actividades do comércio marítimo 
de longo curso, entre a Holanda e a Índia, ou seja, 
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