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  NOTA DE IMPRENSA    

Standard Bank Angola organiza Conferência Anual sobre 

Mercado de Capitais 

  

O Presidente da Comissão Executiva do Standard Bank Angola (SBA), Eng. Pedro 

Pinto Coelho, disse hoje em Luanda que o banco que dirige está disponível para 

partilhar com as instituições do país, a experiência que adquiriu no acompanhamento 

do surgimento do Mercado de Capitais nos 18 países africanos em que está presente. 

 O responsável falava durante a abertura da primeira Conferência Anual sobre o 

Mercado de Capitais, organizada pelo banco que lidera e que decorreu no dia 19 de 

Março de 2014, em Luanda. 

“Considerando o momento que o país está a atravessar no desenvolvimento do 

mercado de capitais, achamos que esta é a melhor altura para criar um fórum para 

debate do desenvolvimento do mercado de capitais.  

Angola ainda tem um vasto percurso para percorrer e esta conferência (que se quer) 

anual vai permitir debater temas bastante importantes e preocupações quer do lado 

de potenciais emitentes quer do lado de potenciais investidores”, frisou Pedro Pinto 

Coelho ao esclarecer as razões da organização da conferência, acrescentando que 

esta deve acontecer naturalmente com a presença dos reguladores, “daí termo-nos 

associado à CMC e ao BNA, que têm sido instrumentais para criar a plataforma que 

no futuro vai permitir o surgimento do mercado de capitais em Angola”. 
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Convidado a comentar os benefícios para a economia angolana do surgimento do 

mercado de capitais em Angola, o PCE do SBA indicou como maior benefício o 

surgimento de fontes alternativas de financiamento para as empresas, 

complementares aos que a banca já oferece.  

  

“Existe alguma dificuldade por parte dos bancos para terem capacidade de fazer 

empréstimos a longo prazo. Deste modo, o mercado de capitais é uma alternativa 

que pode permitir que se façam empréstimos a longo prazo.” 

 

CMC cria condições para o surgimento de financiamento 

de longo prazo 

 

O presidente da Comissão do Mercado de Capitais, por seu turno, defendeu nesta 

quarta-feira durante a Conferência, que o arranque das operações no mercado de 

Dívida Pública, previsto para este ano, deverá suprir a carência que o Estado e as 

empresas angolanas têm relativamente à obtenção de financiamentos a longo prazo. 

 

Archer Mangueira, revelou alguns dos avanços registados no processo de criação 

das condições para o arranque e dinamização dos diferentes segmentos do Mercado 

de Capitais em Angola, que se consubstancia a curto prazo, na transição das 

operações em mercado secundário de dívida pública, do BNA para a sociedade 

gestora dos Mercados Regulamentados, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola, 

BODIVA. 

 

O PCA da CMC revelou que tão logo a Assembleia Nacional aprove a nova versão 

do Código de Valores Mobiliários, estarão criadas as condições necessárias e 

suficientes para que as empresas angolanas também possam emitir dívida – 

devendo a mesma ser negociada já no âmbito de actuação da BODIVA – e, deste 

modo, obterem financiamento de longo prazo através do acesso ao mercado de 

capitais.   
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Investidores Internacionais prontos para investir no 

Mercado de Capitais em Angola 

 
De acordo com a Directora do Departamento de Dívida nos Mercados Primários do 

Standard Bank da África do Sul, Megan McDonald, os investidores internacionais 

têm um interesse muito forte no mercado de capitais angolano pela boa fase que o 

país está a atravessar rumo ao desenvolvimento, com taxas de crescimento do PIB 

das mais elevadas no continente. 

 

De qualquer modo, a responsável que fez a apresentação de um estudo, que dentre 

outros, abordou o tema sobre o mercado de dívida na África Subsariana, alerta que 

os investidores olham com bastante atenção para o quadro legal vigente no país 

aonde pretendem canalizar os seus recursos e tomam as suas decisões de 

investimento também com base na segurança e na flexibilidade de movimentos de 

capitais que estas leis preveem. 

 

Para clarificar o peso que o mercado de capitais pode ter no financiamento da 

economia, a prelectora revelou que nos EUA, 17% do financiamento das empresas 

com rating no nível de Investment Grade provém do mercado de dívida. Realçou, 

ainda, a decisão acertada de se iniciarem as operações do mercado de capitais em 

Angola com a comercialização de títulos e obrigações do Tesouro numa primeira 

fase. 

 

A Conferência sobre o mercado de capitais é uma iniciativa do Standard Bank Angola 

que visa reunir todos os anos os investidores, potenciais emitentes e os órgãos 

reguladores do mercado financeiro como a ARSEG, o BNA e a CMC para debater 

os principais aspectos ligados ao surgimento do mercado de capitais em Angola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                    PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONTACTAR:  
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR  

+244 222 370 648; 934593031- Sr. Joel Costa  

institucional@cmc.gv.ao  

 

3 

mailto:institucional@cmc.gv.ao


 
 

Durante o evento foram feitas três apresentações, a primeira sobre os principais 

passos dados para o desenvolvimento do Mercado de Dívida em Angola, pela 

Administradora Executiva da CMC, Dra. Vera Daves; a segunda apresentação foi 

feita pelo Director de Corporate e Investment Banking do SBA, Dr. Luís Teles, que 

explicou aos presentes como se devem preparar as empresas angolanas que 

pretendam entrar para o mercado de dívida corporativa; tendo a última apresentação 

sido feita pela Directora do Departamento de Dívida nos Mercado. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA  

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 19 DE MARÇO DE 

2014.  
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