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09 de Agosto de 2021 

Boa tarde 

Ilustres Administradores da Comissão do Mercado de capitais 

Estimados membros dos Órgãos de Administração das diferentes Instituições aqui 

representadas, 

Estimados Convidados,  

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Gostaria de expressar agradecimento especial à sua Excelência, 

Dr. José de Lima Massano, Governador do BNA  

 

Foram 3 dias de bastante aprendizado e troca de experiências entre os 

palestrantes e todos os participantes deste Workshop que entendemos ser de 

grande relevância para o sistema financeiro nacional. 

Foi um Workshop pensado no sentido de promover o aprofundamento de 

conhecimentos e competências em matérias de emissão e admissão de 

instrumentos financeiros, em particular de acções, nos mercados geridos pela 

Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).  

Foi possível também apresentar os veículos  disponíveis para o financiamento das 

pequenas e médias empresas através do  Mercado de Capitais.  

Tal como fez referência no seu discurso de abertura o Governador do Banco 

Nacional de Angola, Dr. Jose de Lima Massano, é um desafio de todos reguladores 

da SADC, a mobilização de capitais e a criação de condições para a promoção da 

competitividade das empresas com vista ao aumento da produção, estímulo do 

sector privado e consequente dinamização da economia nacional. 

 

Discurso de Encerramento  

Workshop Executivo 

PCA - CMC 
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O Mercado de Capitais hoje afigura-se como alternativa para as empresas na 

obtenção de financiamento de médio e longo prazo, ao mesmo tempo que vem 

introduzir no país uma nova realidade e uma nova maneira de fazer negócios, 

estimulando a criatividade de todas as partes interessadas, e fomentando nas 

empresas a cultura de transparência, de Boa governação, de alinhamento à boas 

práticas de contabilidade, de relato financeiro bem como às BOAS práticas sociais 

e ambientais.  

O Programa de privatizações sinaliza o arranque de um segmento importante no 

mercado de capitais Angolano, o mercado de acções. Ainda assim, é importante 

que as empresas enquanto agentes económicos interessados em suprir as 

necessidades de bens e serviços das famílias, olhem para a entrada neste mercado 

como uma plataforma eficiente na obtenção de financiamento, que pese embora 

exija elevados níveis de compliance e transparência para as empresas, também 

garante uma melhor imagem, elevados níveis de reputação, experiência e rigor na 

gestão, contribuindo claramente para o crescimento das empresas e de todos 

intervenientes do processo.  

O estímulo do investimento directo das famílias através do mercado de capitais 

vai significar imediatamente, redução dos níveis de desemprego, fomento do 

empreendedorismo, maior oferta de bens e serviços, sofisticação de todos os 

intervenientes e o consequente desenvolvimento da economia Angolana como 

um todo. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Os números do mercado apresentados neste Workshop, ilustram a tendência 

crescente que o Mercado de Capitais vai observando nos últimos anos. 

 Nos 7 primeiros meses do ano, a BODIVA apresentou um volume de negociação 

que totalizou os 639,38 mil milhões de kwanzas, já a indústria dos Organismos de 

investimento colectivo geria activos na ordem dos 433,83 mil milhões de kwanzas 
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e foram também celebrados contratos de instrumentos derivados na ordem dos 

1,97 bilhões de kwanzas. 

Os números do mercado e as 109 entidades registadas na CMC até o momento, 

demonstram o potencial do mercado e sublinham o compromisso deste sector 

do sistema financeiro no contributo para inversão da actual tendência da 

economia nacional.  

Adicionalmente, o mercado conta desde agosto com o primeiro fundo de 

investimento sustentável – capital de risco, que representa um marco significativo 

para a indústria de OIC, para a economia e fundamentalmente para as pequenas 

e médias empresas ligadas as práticas ESG.  

Vamos ainda este ano lançar um importante programa para estimular o 

surgimento de emitentes no mercado de capitais.  Falo do programa Emergentes, 

que tem como objectivo auxiliar as empresas no processo de crescimento, por via 

de mentoria em diferentes aspectos estruturais ligados à sua organização e 

funcionamento, bem como analisar as necessidades de financiamento e facilitando 

aproximação das empresas aos potenciais investidores. Para o sucesso deste 

programa contamos com o International Finance Corporation ( IFC) , Banco 

Africano de Desenvolvimento, FSVC-Financial services Volunteer Corps, como 

parceiros financeiros e a  Acelera Angola, Founder Institute e Audiconta,EY, 

Deloitte, PWC como parceiros Operacionais. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

O contexto actual lança-nos para o desafio da criação de um mercado de capitais 

mais robusto e exigente com a participação de todos os seus intervenientes. 

Neste sentido, olhamos de forma positiva para a implementação da Nova Lei do 

Regime Geral das instituições financeiras que visa garantir que o quadro normativo 

responda aos desafios actuais que subsistem em matéria de estabilidade 

financeira, em particular no que respeita ao reforço do enquadramento legal da 

regulação e supervisão das instituições intervenientes no Sector Financeiro. 
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É no âmbito deste novo regime, que a CMC e o BNA têm estado a trabalhar no 

sentido de encontrar um prazo limite para que os bancos transfiram a prestação 

de serviços e actividades de investimento em valores mobiliários e instrumentos 

derivados para instituições financeiras não bancárias ligadas exclusivamente ao 

mercado de capitais e ao investimento. Proporcionando assim abertura para 

surgimento de novas IFNB com iniciativas inovadoras de captação de 

investimento. 

 

Por fim, a discussão sobre matérias ligadas as empresas e ao mercado de capitais 

não se esgotam neste workshop, no entanto, Iniciativas como estas são 

importantes para reflexão e intercâmbio de experiências entre os diversos players 

do mercado. 

Juntos podemos escrutinar cada vez mais e melhor os aspectos que são do 

interesse de todos no diagnóstico do caminho que o país deve seguir para um 

melhor e eficiente funcionamento do sistema financeiro como um todo. 

Em nome da Comissão do Mercado de capitais, muito obrigada a todos. 

Declaro encerrada a 1ª edição do Workshop Executivo da CMC 2021. 

Bem-haja a todos e Estamos juntos! 


