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O Mercado da Dívida Pública

� O mercado de recurso ao Estado para financiar seus défices

Mercado de Dívida Pública em Angola I Enquadramento 

Necessidades 
de 

Financiamento 

Mercado 

Dívida 
Investidores
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Funções dos mercados de dívida 

.Ponto de Vista

Investidor

• Capitalização de poupança

• Refúgio para a depreciação monetária

• Segurança económica, baseada nos regulamentos do mercado

• Liquidez

Estado
• Facilita a obtenção de fundos a médio e longo-prazo para o

financiamento de investimento

Economia e 

sociedade

• Os preços determinados no mercado constituem importantes indicadores

conjunturais

• Fonte de investimento e financiamento alternativo ao sector bancário

• Aumenta a liquidez (factor de expansão)

• Melhora a alocação dos recursos (factor de crescimento)

• Favorece a estabilidade social, ao constituir-se como mais uma

oportunidade de investimento e financiamento
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Mercado de Dívida Pública em Angola I Enquadramento 
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� Lei Quadro do Mercado de Dívida Pública Directa (Lei nº 16/02, de 5 de

Dezembro)

� Estabelece os procedimentos de constituição, emissão e gestão da Dívida Pública Directa

� Estabelece as seguintes características dos títulos públicos:

� gozam de garantia do pagamento integral do capital e dos juros

� não são passíveis de confisco ou de qualquer outro acto de intervenção da Administração do Estado

� podem ser subscritos por quaisquer pessoas singulares ou colectivas residentes no País ou no Estrangeiro

� Podem (…) ser utilizados como garantia de créditos bancários, no pagamento de obrigações fiscais e no pagamento das

responsabilidades financeiras em processos de privatização ou outros

� podem ser objecto de resgate antecipado

� Decreto Presidencial nº 259/10, de 18 de Novembro

� Estabelece as condições complementares a que devem obedecer a negociação, contratação e emissão de OT’s e de BT’s

� Estabelece o BNA como a entidade que autoriza o acesso directo às sessões de colocação de OT’s e de BT’s

� Atribui competências ao BNA de registo da titularidade das OT’s e dos BT’s

� Revoga o Decreto nº 51/03 e o Decreto nº 52/03, ambos de 8 de Julho

Mercado de Dívida Pública em Angola I Quadro legal até 2013
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Mercado de Dívida Pública em Angola I Participantes  

Emissão
Desenho do Plano de 

Endividamento do Estado  

• Colocação 

• Negociação  

• Custódia   

• Liquidação 

Investimentos  

Investidores bancários
(Operadores de Títulos do Tesouro) 

Operacionalização  do mercado 

Gestão feita pelo 
BNA 

SIGMA

(Plataforma Tecnológica) 

Unidade de Gestão da Dívida (MinFin) Banco Nacional de Angola 

Investidores não bancários 

O Mercado 
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Mercado de Dívida Pública em Angola I Estatísticas 

Fonte: BNA e Minfin 
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Peso da Dívida Pública sobre o PIB

Composição do Stock da Dívida Pública (mil milhões de USD)

Fonte: BNA e Minfin 

• Os baixos níveis dos rácios da dívida pública e a 
sua composição  oferecem uma grande margem 
de crescimento do mercado dos títulos 
soberanos

� A Lei nº 1/14, de 6 de Fevereiro, estabelece 

60% como limite superior do rácio da dívida 

pública total sobre o PIB 
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Mercado de Dívida Pública em Angola I Estatísticas 

Fonte: BNA e Minfin 
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Taxas de Juro DP vs Taxas de Juro dos BT

Fonte: BNA e Minfin 

• O elevado peso dos títulos e obrigações 
no balanço dos bancos comerciais 
evidencia baixos níveis de transações no 
mercado secundário de títulos 

Rácio Titulos e Obrigações / Activos Totais

• Dados os níveis de risco das alternativas, 
relevantes, os títulos públicos continuam 
a ter primazia nas decisões de aplicação 
de recursos dos bancos comerciais
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Mercado de Dívida Pública em Angola I Estatísticas 
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Curva das taxas de juro dos títulos do tesouro

Fonte: BNA e Minfin 

• A forma da curva das taxas de juro 
sugere que a yield curve é 
significativamente inclinada o que 
também evidencia que o mercado tem 
margem para crescer
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Mercado de Dívida Pública em Angola I Estatísticas 
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• A redução significativa da inflação 
constitui uma oportunidade de 
desenvolvimento do mercado ao 
afectar positivamente os retornos 
reais

• A redução dos indicadores do 
crédito mal parado aumentará as 
alternativas de aplicação dos 
bancos comerciais o que poderá 
resultar no aumento das yields 
dos títulos públicos
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Desenvolvimentos actuais I Infraestrutura legal

Objectivos da reforma da infraestrutura legal
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Objectivos Diploma relevante

Incluir o mercado de dívida pública 

no âmbito dos mercados 

regulamentados

DLP 4/13- Regime jurídico do mercado regulamentado 

de dívida pública titulada

Incluir no ordenamento jurídico 

angolano outros participantes 

importantes no mercado

DLP 6/13 - Regime jurídico das sociedades gestoras de 

mercados regulamentados

DLP 5/13 - Regime jurídico das sociedades corretoras e 

distribuidoras

Promover a massificação do acesso 

ao mercado

DLP 07/13 - Regime jurídico dos organismos de 

investimento colectivo



Desenvolvimentos actuais I Infraestrutura legal

� Regime jurídico do mercado regulamentado de dívida pública titulada 
(Decreto Legislativo Presidencial 4/13): 

• Cria o Mercado Regulamentado da Dívida Pública Titulada no âmbito dos mercados regulamentados

• Define a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) como a supervisora deste mercado

• Define que o Mercado de dívida pública titulada é gerido por uma sociedade gestora de mercados regulamentados
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Regulação da CMC

Auto-regulação da 

SGMR (Art. 65 da LVM)

• Protecção dos investidores
• Prevenção do risco sistémico
• Garantia da eficiência, regularidade e 

transparência
• Controlo da informação
• Prevenção e repressão das actuações contra 

a Lei

� Da colocação dos títulos no mercado 

� De definição das regras de negociação, em mercado 

secundário

� Definição dos procedimentos  de liquidação e custódia 

� Fiscalização das operações

� Admissão dos membros



� Regime jurídico das sociedades gestoras de mercados regulamentados 
(Decreto legislativo presidencial 6/13):

Define o âmbito de actuação e os procedimentos para autorização e constituição das sociedades que actuem como:

� Gestoras de Mercados Regulamentados

� Gestoras de serviços financeiros sobre valores mobiliários

• Câmaras de compensação (contraparte central)

• Central de valores mobiliários
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Desenvolvimentos actuais I Infraestrutura legal

Gestão dos mercados regulamentados, incluindo o mercado regulamentado da dívida pública

Gestão de câmaras de compensação destinadas ao cálculo das posições líquidas dos participantes

Gestão do sistema centralizado de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros



� Regime jurídico das sociedades distribuidoras e corretoras 
(Decreto legislativo presidencial 5/13):

Define o âmbito de actuação e os procedimentos para autorização, e constituição, das sociedades que actuem como:

� Sociedades distribuidoras que no âmbito do mercado de valores mobiliários, executam ordens por conta própria 

e por conta de outrem

� Sociedades corretoras que, no âmbito do mercado de valores mobiliários, executam ordens por conta de outrem
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Desenvolvimentos actuais I Infraestrutura legal



� Regime jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo
(Decreto legislativo presidencial 7/13):

Define o âmbito de actuação e os procedimentos para autorização e constituição das seguintes entidades:

� Sociedades de investimento

� Fundos de investimento

� Sociedades gestoras de fundos de investimento
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Desenvolvimentos actuais I Infraestrutura legal



Próximos passos: 

- Conduzir à consulta pública a versão final do Código de Valores Mobiliários (CVM)

� Revogará o DLP da dívida pública titulada, ao incluir o mercado de dívida pública no âmbito dos mercados 

regulamentados.

� Retira a limitação de emissão de obrigações presente na lei das sociedades comerciais (art. 375)

- Conduzir à consulta pública a versão final da Lei das Instituições Financeiras (LIF)

- Publicar os regulamentos da sociedade gestora de mercados regulamentados e dos mercados regulamentados

- Revisão do Decreto Presidencial nº 259/10, de 18 de Novembro, com vista a:

� Enquadrar a SGMR no processo de emissão e colocação de dívida pública no mercado primário

� Introduzir regras de procedimento dos operadores de títulos do Tesouro que permitam maior dinâmica ao mercado 

secundário
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Desenvolvimentos actuais I Infraestrutura legal



Realizações

� Comissão Instaladora da Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados com as seguintes

atribuições (Despacho Presidencial nº 43/13, de 3 de Maio):

a) Estruturar e propor o modelo e plano de negócio da futura sociedade gestora de mercados regulamentados e da Central de Valores Mobiliários;

b) Estruturar e propor a orgânica interna e quadro de pessoal necessário a concretização do projecto;

c) Seleccionar e propor a plataforma electrónica adequada à materialização do modelo funcional aprovado;

d) Produzir e propor os regulamentos necessários à estruturação dos mercados e sistemas sob gestão da futura SGMR

� Autorização para constituição da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), pela Comissão
Económica do Conselho de Ministros, com o capital social de 900 milhões de Kwanzas.

� Autorização para constituição da Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA), pela Comissão
Económica do Conselho de Ministros com o capital social de 300 milhões de Kwanzas.

Desenvolvimentos actuais I Infraestrutura Institucional 
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• Sociedades Anónimas de capitais

exclusivamente públicos

• Órgãos Sociais

� Assembleia Geral 

� Conselho de Administração 

� Conselho Fiscal 

� Conselho Consultivo 

BODIVA - gestão dos mercados regulamentados (bolsa, mercado de 
balcão organizado e mercado especial de dívida pública) e prestação de 
serviços complementares, tais como assistência nas ofertas públicas, 
divulgação de informações e formação.

CEVAMA - gestão do sistema centralizado de valores mobiliários
Desmaterializados (para efeitos de custódia, compensação e liquidação) 
e prestará serviços aos emitentes no processamento de eventos 
corporativos.



Próximos passos

� Subscrição e realização do capital pelo accionista

� Nomeação e tomada de posse dos órgãos sociais

� Constituição formal da BODIVA
• Que inclui o registo da BODIVA na CMC
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Desenvolvimentos actuais I Infraestrutura Institucional 

CUSTÓDIA, LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

• Por razões de eficiência e optimização da curva de aprendizagem, nesta fase do desenvolvimento do mercado 
as funções de custódia, liquidação e compensação financeira continuarão a ser exercidas pelo BNA.

• A BODIVA procederá a liquidação e compensação física.

• A CEVAMA será estruturada no interior da BODIVA e terá autonomia nas fases posteriores do 
desenvolvimento do mercado.  



Realizações

� Conclusão do concurso limitado sem apresentação de candidatura para “o desenvolvimento e a

customização das diversas componentes do sistema tecnológico de informação que irão suportar as

actividades da SGMR, bem como a respectiva assistência técnica, serviços de formação e consultoria

organizacional, bem como a elaboração do Plano de Negócios da Sociedade Gestora de Mercados

Regulamentados”

� Adjudicação

Desenvolvimentos actuais I Infraestrutura Tecnológica 
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Características operacionais da plataforma vencedora:  

• Negociação multilateral de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros (por ordem ou por cotação)

• Registo de transacções bilateralmente negociadas

• Compensação e liquidação

• Depósito centralizado de valores mobiliários

• Market surveillance. 



Próximos passos:

- Divulgação da entidade vencedora do concurso público

- Parametrização da plataforma electrónica às especificidades do mercado Angolano 
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Desenvolvimentos actuais I Infraestrutura Tecnológica 
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1. Para a dinamização do mercado da dívida será necessário tornar os títulos públicos mais atractivos. 
Entretanto, este objectivo colide com a necessidade do Estado financiar-se de forma eficiente. As medidas de 
carácter operacional e outras que garantam ganhos mútuos devem ser exploradas.

2. Neste processo do desenvolvimento do mercado é determinante a qualidade e frequência do diálogo entre  
MINFIN/UGD, BNA e CMC por forma a serem aproveitadas o capital de conhecimento já acumulado bem 
como optimizar os resultados das políticas que visam tornar robusto o sistema financeiro nacional.

3. É também premente a necessidade dos operadores se prepararem para a transição. Será determinante a 
qualidade das reformas organizacionais que irão implementar, o investimento a realizar em capital humano, 
bem como o ajustamento das suas práticas e procedimentos à nova legislação. 

• Para este efeito a CMC pretende, a breve trecho, promover um encontro com os potenciais operadores 
para partilhar as especificidades da plataforma para que possam avaliar o esforço de integração

Três Notas Finais
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