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1. A Importância da Poupança



O que é a Poupança?

 A poupança é a parcela dos nossos rendimentos que não é gasta no período em que recebemos.

Qual a sua importância?

 Permite-nos adquirir bens ou custear despesas futuras;

 Garantir uma aposentadoria digna;

 Acumular reservas que façam frente a períodos de dificuldades;

 Obter independência financeira;

 Fazer investimentos;

 Contribui para o bem estar emocional da família;

 Deixar um legado aos nossos herdeiros.

A Importância da Poupança



Fonte: DCEF

A Importância da Poupança



Sistema Financeiro

Fonte: DCEF

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
BANCÁRIAS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO 
BANCÁRIAS

São instituições cuja actividade principal

consiste em receber do público depósitos

ou outros fundos reembolsáveis, a fim de

os aplicar por conta própria, mediante a

concessão de crédito. Por exemplo:

• Bancos Comerciais;

• Bancos de Microcrédito; e

• Cooperativas Agrícolas.

São as instituições não autorizadas a

captar recursos, sob a forma de

depósito a vista, podendo estas

estarem ligadas ao mercado de

valores mobiliários ou de seguros.

Por exemplo:

• Seguradoras;

• Correctoras; e 

• Distribuidoras de Valores 

Mobiliários.



Composição do Sistema Financeiro

Fonte: DCEF

Mercado Financeiro Angolano

Mercado Monetário, 

Cambial e de Crédito (BNA)

Mercado de Seguros e 

Fundo de Pensões (ARSEG)

Mercado de Capitais (CMC)



Composição do Sistema Financeiro

Fonte: DCEF



2. O que é o Mercado de Capitais



O Mercado de Capitais é formado pelo conjunto de instituições e de instrumentos que possibilitam a transferência de

recursos financeiros entre investidores (agentes excedentários/aforradores) e emitentes (agentes

deficitários/mutuários).

A função básica deste mercado é de facilitar a transferência de recursos financeiros e a sua conversão em activos

líquidos de investimento, ou seja, a canalização das poupanças para o sector produtivo da economia, com a vantagem

de gerar massa monetária através de efeito multiplicador, evitando-se tensões inflacionistas.

O que é o Mercado de Capitais?



3. Organização dos Mercados inseridos no Mercado de Capitais 



Mercado Primário – Mercado através do qual as entidades procedem à emissão de novos valores e em que se

processa a oferta pública para sua subscrição, ou seja, investidores compram directamente da empresa emitente

através de intermediários.

Mercado Secundário – Local, físico ou virtual, onde são transaccionados os valores mobiliários previamente

negociados no mercado primário, ou seja, os investidores podem negociá-los entre si.

Organização dos Mercados inseridos no MC 



Mercado Secundário

 Mercado de Bolsa – Destina-se exclusivamente à admissão de valores mobiliários para negociação à vista de:

acções, obrigações; direitos destacados no âmbito de ofertas públicas; outros direitos representativos de realidades

homogéneas, nomeadamente mercadorias. Exemplo: Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).

 Mercado de Balcão Organizado – Mercado regulamentado que se destina à negociação de instrumentos

financeiros que não cumpram todos os requisitos para admissão e negociação em Bolsa.

Organização dos Mercados inseridos no MC 



Mercado Primário

• Oferta Privada

• Oferta Pública – Dirigida a pelo menos 150 pessoas (não 

investidores institucionais)

As transacções no MVM podem ocorrer em mercado primário e secundário:

Organização dos Mercados inseridos no MC 



Organização dos Mercados

Mercado

Primário (1ª Emissão)

Secundário (Negociação das Emissões)

Organização dos Mercados inseridos no MC 



Mercado Primário

O mercado primário é aquele em que os valores

mobiliários de uma nova emissão são negociados

“directamente” entre o Emitente e os Investidores e

cujos recursos colectados são destinados a projectos

de investimento da entidade emitente.

– Neste processo participam:

• Bancos;

• Sociedades Corretoras;

• Sociedades Distribuidoras.

Organização dos Mercados inseridos no MC 



Mercado Secundário

Investidor 2

Investidor 3

Investidor 4

Bolsa de 
Valores

Investidor 1

Corretora / Banco conecta cliente com  a 
Bolsa

Organização dos Mercados inseridos no MC 



Mercado Secundário

Espaço físico ou virtual onde se processam as negociações 
de valores mobiliários previamente emitidos.

– Existem dois tipos de mercados secundários:

• Mercado de Bolsa ou mercado regulamentado;

• Mercado de Balcão ou mercado não regulamentado.

Organização dos Mercados inseridos no MC 



4. Intervenientes do Mercado de Capitais



Intervenientes do MC 

Fonte: DCEF



CMC e BODIVA

Vs

Intervenientes do Mercado de Capitais 



 A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) – É o órgão regulador que

supervisiona o mercado de capitais de Angola. Foi criada pelo Decreto n.º

09/05, de 18 de Março, do Conselho de Ministros. A CMC, tem como

finalidade supervisionar, fiscalizar, regular e promover o mercado de valores

mobiliários.

 A Natureza Jurídica da CMC – É entendida como sendo uma pessoa

colectiva de direito público dotada de autonomia administrativa e

financeira, e de património próprio, sujeita à tutela do Ministério das

Finanças.

Intervenientes do Mercado de Capitais 



 Bolsa de Valores – Local físico ou virtual que funciona como um mecanismo facilitador para a compra e

venda de valores mobiliários, inicialmente emitidos no mercado primário, ou seja, tornar possível as

negociações no mercado secundário.

 A Bolsa de Valores existente em Angola – BODIVA (Bolsa de Dívida e Valores de Angola) tem

como principal finalidade promover o desenvolvimento do Mercado Regulamentado de Valores

Mobiliários e Derivados e, desse modo, contribuir decisivamente para o financiamento sustentado

da economia angolana.

Intervenientes do Mercado de Capitais 



 Intermediários Financeiros – Instituições financeiras que têm por objecto prestar serviços aos diferentes

tipos de investidores e intermediar os seus interesses através da compra e venda de activos financeiros;

 Organismos de Investimento Colectivo – São entidades que têm por fim exclusivo o investimento

colectivo de capitais obtidos juntos dos investidores, segundo um princípio de repartição de riscos e de

prossecução do exclusivo interesse dos participantes.

Intervenientes do Mercado de Capitais 



 Sociedade Corretora de Valores Mobiliários – Representa clientes (tanto emitentes como investidores) na

bolsa de valores e, com base nas instruções dos clientes, compra e vende títulos e outros valores

mobiliários, em nome e por conta destes. Ou seja, a corretora actua fundamentalmente como agente do

cliente, isto é, um intermediário por conta de terceiros;

 Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários – Tem como função fomentar e assegurar a distribuição

de valores mobiliários no mercado, ou seja, pode actuar como proprietária (ao comprar e vender valores

mobiliários em seu nome) e como agente de terceiros (corretora).

Intervenientes do Mercado de Capitais 



 Emitentes – São pessoas colectivas ou outras entidades, públicas ou privadas, que emitem valores mobiliários;

 Investidores – São os indivíduos que dispõem de recursos financeiros para financiar os emitentes.

Intervenientes do Mercado de Capitais 



5. Instrumentos Financeiros Disponíveis no Mercado de Capitais



Instrumentos Financeiros disponíveis no Mercado de Capitais

 Valores Mobiliários – Instrumentos financeiros com características especiais que

resultam do facto de poderem ser convertidos em dinheiro e transmitidos

livremente em qualquer momento;

 Acções – Correspondem a uma parcela representativa do capital social de uma

empresa e que poderá dar ao seu detentor o direito de receber dividendos.



 Obrigações – Títulos que representam uma parcela da dívida de uma empresa ou de um estado com

maturidade (i.e prazo até ao vencimento) superior a um ano e que paga, geralmente, um determinado cupão

(fixo ou variável), periodicamente.

 Unidades de Participação em Fundos de Investimentos – Fracções em que se divide um fundo de

investimento, as quais possuem um determinado valor que depende do valor e dos rendimentos dos activos

que constituem a carteira do fundo.

Instrumentos Financeiros disponíveis no Mercado de Capitais



 Títulos de Participação – São valores mobiliários com maturidade acima de 10 anos (normalmente perpétuos),

sendo emitidos, normalmente, por empresas públicas ou maioritariamente públicas;

 Futuros – Contratos standard transaccionados em bolsa de acordo com os quais o comprador (vendedor) se

obriga a comprar (vender) um determinado instrumento financeiro ou uma mercadoria (i.e activo subjacente)

em data futura a um preço pré-definido (na data de emissão).

Instrumentos Financeiros disponíveis no Mercado de Capitais



Principais Instrumentos Disponíveis no Mercado de Capitais 

• Acções

• Obrigações

• Títulos de Dívida Pública (Bilhetes e Obrigações do Tesouro)

• Unidades de Participação

Instrumentos Financeiros disponíveis no Mercado de Capitais



6. Como Investir no Mercado de Capitais



Investimento em Bolsa

Investir no Mercado de Capitais | Investimento em Bolsa

Escolher Agente de 

Intermediação

Descobrir o seu Perfil 

de Investidor

Transmitir Ordem de 

Compra/Venda

Acompanhar 

Rendimentos



Procedimentos para a Compra de Títulos no Portal do Investidor

www.portaldoinvestidor.minfin.gv.ao

Simular Compra

Verificar se o Banco é 
membro BODIVA

Realizar o Registo da 
Conta _ Login

Efectuar o Pagamento via 
Multicaixa

Seleccionar o Título

Prazo do Investimento

Simular

Abertura da “Conta custódia no 
seu Banco comercial”

Tem conta na 
CEVAMA?

Não

Sim

Após registar e/ou activar 
a conta, o investidor estará 

apto a comparar

Valor do Investimento

Investir no Mercado de Capitais | Portal do Investidor



Vantagens em investir em Títulos de Dívida Pública

Investir no Mercado de Capitais - Vantagens

 Segurança - Os Títulos do Tesouro são os activos de menor risco da economia, pois são 100% garantidos pelo
Tesouro Nacional, ou seja, o Estado garante o seu pagamento, livre de qualquer risco associado;

 Alta Rentabilidade - E um dos pontos mais importantes quando o assunto é investimento. O rendimento da
aplicação em títulos públicos é bastante competitivo se comparado com as outras aplicações financeiras de renda
fixa existentes no mercado nacional;

 Liquidez - Os Títulos do Tesouro conferem liquidez ao detentor, uma vez que o Tesouro Nacional garante o resgate
dos títulos de dívida pública e ainda existe a possibilidade de repassar para outro titular em mercado secundário,
mitigando assim o risco de liquidez;

 Acessibilidade - Qualquer pessoa com disponibilidade e conta em uma instituição financeira habilitada (membro da
BODIVA) pode se tornar um investidor em Títulos do Tesouro.



Liquidez dos 
Activos

Oportunidade de 
Investimento

Vantagens do MVM na Economia do País

Investir no Mercado de Capitais - Vantagens



7. Direito



Direito | Lei nº 22/15 de 31 de Agosto 

Código dos Valores Mobiliários

O Código de Valores Mobiliários regula os valores mobiliários, os emitentes, as ofertas públicas de valores

mobiliários, os mercados regulamentados e respectivas infra-estruturas, os prospectos, os serviços e actividades de

investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados, bem como o regime de supervisão e regulação, em

que se destaca o papel preponderante do Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários – a

Comissão do Mercado de Capitais – e o regime sancionatório sob sua alçada.



Direito | Lei nº 12/15 de 17 de Junho 

Lei de Bases das Instituições Financeiras

A LBIF regula o processo de estabelecimento, o exercício da actividade, a supervisão e o saneamento das instituições

financeiras, bancárias e não bancárias, prevendo para o efeito um modelo tripartido de supervisão financeira, a ser

exercida pelo Banco Nacional de Angola (BNA), Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e Agência Angolana de

Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).



Direito | D. L. Presidencial n.º 7/13, de 11 de Outubro

Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo

O RJOIC regula o processo de estabelecimento, o exercício da actividade, dos organismos de investimento colectivo,

cuidando das regras que definem o processo de autorização e o funcionamento do OIC.



Direito | D. L. Presidencial n.º 5/13, de 9 de Outubro

Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários

Este diploma regula o processo de estabelecimento, das sociedades corretoras e distribuidoras, que se regem pelas
normas constantes e pelas disposições aplicáveis do CódVM.



Direito | D. L. Presidencial n.º 6/13 de 10 de Outubro 

Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados e de Serviços Financeiros sobre Valores
Mobiliários

O diploma regula o processo de estabelecimento, o exercício da actividade, o acompanhamento das Sociedades

Gestoras de Mercados Regulamentados, dispondo sobre a sua constituição, registo e controlo prudencial, realçando

para o efeito o papel do MinFin e da CMC no processo de autorização e registo destas instituições.



8. Papel dos Órgãos de Comunicação Social



7.1. Os Órgãos de Comunicação Social e o Mercado de Capitais

“A Imprensa é a auto estrada da informação, a sua utilização tanto pode promover

como pode destruir”



 Capacidade de recolha de informação;

 Aferir a relevância da informação para os stakeholders;

 Analisar os factos e as suas implicações;

 Descodificar a informação para difusão em tempo útil.

7.2. Os Órgãos de Comunicação Social e o Mercado de Capitais



9. Casos de Estudo



8.1. Caso “Quintas do Rio Bengo”

 O sonho que virou pesadelo começou em 2008;

 Com vista a realizar o sonho da casa própria muitas
foram as pessoas que adiantaram grandes somas de
dinheiro;

 Porém, nenhum dos clientes da Build Angola
recebeu a prometida residência e os responsáveis da
empresa fugiram do país. Para muita gente, do
sonho, sobrou apenas a frustração, a mágoa e o
pesadelo de não ver o dinheiro restituído;

 Foram usados rostos de conhecidas figuras públicas para as campanhas publicitárias. A antiga estrela brasileira de
futebol Pelé foi um deles. Outros foram os apresentadores N’zagi e Ernesto Bartolomeu;

 O caso teve grande impacto na media nacional.



8.2. Engorda de gado nas Fazendas Reunidas Boi Gordo 

 Fundada em 1985 pelo empresário paulista Paulo Roberto
de Andrade, a Boi Gordo teve o seu ápice nos negócios
quando em 1996 promoveu várias acções de marketing na
novela O Rei do Gado, da Rede Globo;

 30.000 investidores, seduzidos pela oportunidade de
embolsar um lucro mínimo de 42% no prazo de 1 ano e
meio, perderam cerca de 3,9 bilhões de reais;

 Em 2001 a empresa não tinha dinheiro para honrar com os
seus compromissos e a falência foi decretada em 2004,
mas o processo ainda corre na justiça;

 Em 2003, Paulo Roberto de Andrade foi condenado a pagar uma multa de mais de 20 milhões de Reais e
proibido pela CVM de exercer o cargo de Administrador;

 Muitos foram os anúncios publicitários realizados para promoção da Fazenda. O rosto escolhido foi o de
António Fagundes, actor de novelas brasileiras.



8.3. Madoff e a fraude bilionária em Wall Street

 Durante 30 anos, o ex-presidente da Bolsa de Valores
Nasdaq, Bernard Madoff assombrou Wall Street,
administrou os recursos de 16.000 vítimas, em um
negócio que funcionou por longos 16 anos, vitimando
desde entidades de caridade a celebridades como
Steven Spielberg e Paul McCartney;

 O golpista causou prejuízos de 3,2 bilhões de
Dólares no total;

 Foi condenado em 2009 a 150 anos de prisão por 11
crimes confessados, que incluem fraude contra o
sistema financeiro, lavagem de dinheiro e perjúrio;

 O caso teve grande impacto mediático tendo sido realizado um filme e publicado um livro.
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