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NOTA DE IMPRENSA 

CMC apresenta o Mercado de Valores Mobiliários 
ao sector das Telecomunicações 
 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) ministrou na última sexta-feira, 

01/08/14, um seminário destinado a pontualizar os quadros do sector das 

Telecomunicações e Tecnologias de Informação sobre a estratégia de 

implementação do Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados, as 

suas virtualidades como canal alternativo para financiar o desenvolvimento 

económico e o quadro legal e institucional do seu funcionamento.  

 

O Seminário, realizado na sede do Ministério Telecomunicações e Tecnologias de 

Informação, foi orientado pelos administradores executivos da CMC, Patrício Vilar, 

Mário Gavião e Vera Daves e contou com a presença do Ministro José Carvalho da 

Rocha, que efectuou o discurso de abertura do evento, do Secretário de Estado, 

Aristides Safeca, o PCA da SISTEC, Rui Santos, o PCA do INACOM, Pedro 

Mendes de Carvalho e representantes das empresas do sector das 

telecomunicações.  

 

Na sua alocução inicial, o Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de 
Informação referiu que “este evento se reveste de capital importância, tendo em 
conta a necessidade de financiamento que empresas do sector possuem”. 
 
Este seminário inscreve-se no programa de literacia financeira da CMC, o qual se 

destina, em cooperação com outras entidades nacionais, a familiarizar os 

angolanos nos seus diferentes domínios de actividade com os conceitos, a 
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linguagem e o funcionamento do Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos 

Derivado e vem no seguimento de outra iniciativa do género, realizada com os 

deputados da Assembleia Nacional, no mês de Julho. 

 

De recordar que a estratégia da CMC prevê como primeiro momento da actividade 

dos mercados a transacção em mercado secundário de títulos de Dívida Pública, 

um instrumento financeiro que, pelas suas características de “risco zero” e liquidez, 

permite gerar uma curva de aprendizagem para os restantes segmentos: dívida 

corporativa (obrigações), organismos de investimento colectivo (unidades de 

participação em fundos de investimento), mercado de acções e mercado de futuros. 

 

O mercado de acções afigura-se como um veículo privilegiado para o financiamento 

dos projectos empresariais, uma vez que permite o reforço dos capitais próprios 

das empresas, que em alternativa teriam de recorrer ao crédito expondo os seus 

balanços a maiores riscos.  

 

O recurso à emissão de acções para o mercado de valores mobiliários permite 

ainda aos promotores dos negócios manterem a gestão das empresas apesar de 

deterem menos capital, o que numa perspectiva de abertura ao investimento 

estrangeiro tem ainda a vantagem de preservar os centros de decisão nacionais. 

 

Em Angola existe já um número significativo de empresas em condições de 

participar nos mercados regulamentados de valores mobiliários, especialmente 

empresas de sectores que por estarem mais expostos à internacionalização são 

geridas com boas práticas de reporte financeiro e auditoria interna e externa.  

 

Acresce que o próprio Estado poderá ter interesse em recorrer ao mercado de 

valores mobiliários para concretizar um programa de privatizações, criando por 

essa via uma oportunidade para uma maior integração financeira dos angolanos.  

 

A CMC acredita por isso que existe uma janela de oportunidade para o arranque do 

mercado de acções, em mercado de balcão organizado ou em mercado de bolsa, 

ainda durante o ano de 2015. 

 

A CMC é o organismo responsável pela regulação, supervisão e promoção do 

Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados, tendo recebido do Titular 

do Poder Executivo o mandato para numa primeira fase dinamizar esse mesmo 

mercado. 
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