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DISCURSO DE ENCERRAMENTO 

II ENCONTRO COM OS OPERADORES DO MERCADO 

FINANCEIRO 

 

Exmos. Senhores Convidados, 

Ilustres Membros do Painel de Oradores, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

 

Todos temos consciência de que o Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos 
Derivados, em Angola, está numa fase embrionária e nele apenas se vislumbrava, até há 
bem pouco tempo, a presença da Comissão do Mercado de Capitais. Mas hoje contamos já 
com a BODIVA, a sociedade gestora dos mercados regulamentados, e com um número 
crescente de Operadores que estão a proceder ao seu registo junto da CMC para o 
exercício das suas actividades como Corretoras e Distribuidoras de valores mobiliários. 

Se até agora nós, na CMC, assumimos responsabilidades que ultrapassavam o âmbito da 
função de reguladores e supervisores, levando a cabo iniciativas indispensáveis para o 
arranque dos mercados, cabe a partir de agora à BODIVA, aos Bancos, às Distribuidoras e 
às Corretoras tomar em mãos o testemunho e prosseguir o caminho definido. 

Agradeço por isso a vossa participação empenhada em mais este fórum, na certeza de que 
a materialização dos nossos objectivos comuns está, a cada dia que passa, mais próxima.  

Nesta ocasião – e nunca é de mais fazê-lo – quero destacar os objectivos da missão 
estratégica que a CMC recebeu do Poder Executivo. São eles: 

• Contribuir para ampliar o leque de soluções de financiamento ao dispor da 

economia e do processo de desenvolvimento; 
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• Incentivar a inovação financeira; 

• Preservar a estabilidade do sistema de pagamentos. 

Foi com esses objectivos que a CMC desenhou e tratará de fazer cumprir o regime 
prudencial dos mercados de financiamento multilaterais, regime prudencial que tem por 
alicerces os princípios da Segurança Jurídica, da Sã Concorrência e da Confiança Legítima 
de financiados (os emitentes) e de financiadores (os investidores). 

Os mercados de financiamento multilaterais têm dois segmentos de base e neles será 
crucial a acção da BODIVA, dos Bancos, das Corretoras e Distribuidoras, tanto no papel 
indispensável de marketmakers como de catalisadores:  

• O mercado primário – onde o financiado obtém o capital financeiro de que carece 

para levar por diante as suas actividades; 

• O mercado secundário – onde os financiadores/investidores vão transaccionando 

entre eles posições de carteira, conforme as suas necessidades de liquidez, as suas 

atitudes perante o risco, o relevo que dêem à informação que for sendo divulgada e 

as suas preferências individuais. 

A missão da CMC no mercado primário é a de regular as emissões de valores mobiliários, 
para que o maior número de financiadores/investidores a elas possa acorrer – e, com isso, 
fazer baixar o custo de capital que o financiado/emitente será chamado a suportar; 

No mercado secundário, a missão da CMC será regular a infra-estrutura (institucional e 
tecnológica) que torna possível negociar valores mobiliários com a confiança de que as 
transacções serão liquidadas em tempo e sem falhas. 

Tudo isto será feito com a convicção de que: 

• É a liquidez disponível no mercado secundário que atrai financiadores interessados, 

convertendo-os em investidores; e 

• Quanto maior for o número de investidores, mais líquido será o mercado secundário 

e, por consequência, maior será a motivação de quem procura financiamento para o 

obter no mercado primário. 

Por outras palavras:  

• É a facilidade com que se compram e se vendem valores mobiliários no mercado 

secundário (o seu “estado de liquidez”) que torna competitivo o mercado primário 
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relativamente a soluções de financiamento alternativas – designadamente, aquelas 

que têm lugar em esquemas bilaterais; e 

• É o número de emissões de valores mobiliários disponíveis para investir que permite 

diversificar a composição das carteiras – o que só reforça o interesse dos potenciais 

financiadores. 

Ora está bem de ver que é nas vossas mãos, BODIVA e Operadores, que começa a estar o 
desenvolvimento dos mercados, sendo certo que a CMC continuará a sua acção orientada 
para os potenciais emitentes e para os investidores. Destaco aqui algumas das linhas de 
força dessa acção:  

• Eliminação de obstáculos fiscais que impediriam o funcionamento de alguns 

segmentos do mercado de valores mobiliários. No âmbito da reforma tributária em 

curso sob a coordenação do Ministério das Finanças, está previsto um pacote fiscal 

que inclui a isenção do Imposto de Selo nas operações negociadas nos mercados 

regulamentados; alguns benefícios em sede Imposto de Capitais para os valores 

mobiliários negociados em mercados regulamentados; e a eliminação da dupla 

tributação fiscal sobre os rendimentos gerados pelos Organismos de Investimento 

Colectivo. 

• A criação da Academia do Mercado de Valores Mobiliários, como fonte de promoção 

do conhecimento indispensável à equidade e à sã concorrência que devem subsistir 

no mercado de valores mobiliários. 

• A configuração do Plano Operacional de Preparação das Empresas Nacionais para 

o Mercado Accionista (POPEMA), que se articula com o Código de Boas Práticas de 

Governação Corporativa e com o Programa de Literacia Financeira e permitirá criar 

as bases – tanto de emitentes como de investidores – para que o segmento 

accionista do Mercado de Valores Mobiliários aconteça de acordo com os melhores 

padrões internacionais. 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

É hoje possível afirmar que está concluído o edifício legal e institucional que permite o 
arranque a breve trecho dos Mercados de Valores Mobiliários em Angola, estando em fase 
de instalação a plataforma de negociação e pós-negociação, como aqui vimos hoje. E 
quero acreditar que hoje esteve reunida nesta sala a massa crítica necessária para que 
assim aconteça. 

Muito obrigado a todas e a todos. 

Estamos juntos. 

 

 


