
                                 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 

ARRANQUE DOS MERCADOS REGULAMENTADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

CMC e BODIVA promovem Acto Inaugural  

do Mercado Secundário de Dívida Pública 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) – autoridade reguladora, supervisora e 

promotora do mercado de valores mobiliários – e a BODIVA – entidade gestora dos 

mercados regulamentados – promovem esta sexta-feira em Luanda o Acto 

Inaugural do Mercado Secundário de Dívida Pública, dando início às actividades de 

negociação por grosso e de registo de Títulos do Tesouro. 

O dia 19 de Dezembro de 2014 ficará inscrito como o dia em que efectivamente 

nasceu o Mercado de Capitais em Angola, sendo esse facto assinalado num evento 

em que se procede à demonstração – em ambiente real – das negociações de 

Dívida Pública Titularizada em Mercado Secundário. 

Os dois segmentos do Mercado Especial de Dívida Pública a serem activados nesta 

data são o Mercado por Grosso de Títulos do Tesouro , abreviadamente MGTT, e 

o Mercado de Registo de Títulos de Tesouro, abreviadamente MRTT. 

O primeiro destina-se à negociação entre especialistas (para carteira própria ou em 

nome de clientes), isto é, entre bancos, corretoras e distribuidoras, através do 

sistema quote driven1, em que os criadores de mercado desempenham um papel 

basilar ao assegurarem a contínua cotação dos títulos admitidos à negociação. 

O segundo segmento destina-se ao registo em mercado regulamentado de 

operações previamente acordadas entre dois participantes, permitindo por esta via 

que o mercado, no seu todo, obtenha informação sobre os negócios que ocorrem 

                                                           
1 QUOTE DRIVEN  – Um Mercado a funcionar em Quote Driven é formado por dois mercados: (i) o mercado por 

grosso; (ii) o mercado de retalho. O mercado por grosso está reservado a "especialistas" – Instituições 
Financeiras que são Market Makers de determinadas emissões e que, para essas emissões, cotam 
continuamente preços de compra (Bid Prices) e preços de venda (Ask Prices). Todas essas cotações são 
divulgadas publicamente em tempo real. O mercado de retalho é um Mercado OTC aberto a todos os 
investidores e organizado em torno das Instituições Financeiras que queiram operar como intermediários, 
comprando para, e vendendo da carteira própria. Contudo, o facto de as cotações formadas no mercado por 
grosso serem divulgadas publicamente em tempo real assegura a transparência do preço (no intervalo entre o 
Bid Price e o Ask Price, naturalmente) também no mercado de retalho. 
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em Mercado de Balcão Organizado (OTC – Over The Counter na terminologia em 

Língua Inglesa). 

A agilidade com que a Dívida Pública Titularizada pode agora ser transaccionada 

entre investidores, num ambiente fiscal competitivo, permite antever a breve prazo 

um quadro de grande liquidez e profundidade para este mercado. 

A opção de iniciar a actividade dos Mercados Regulamentados pelo Mercado 

Especial de Dívida Pública justifica-se pela necessidade de projectar a curva de 

rendimentos para os demais segmentos.  

Essa foi a estratégia definida pela CMC, em sob mandato do Poder Executivo, por 

se acreditar que a Dívida Pública Titularizada será capaz de conferir liquidez e 

profundidade ao mercado de capitais, o que, conjugado com a percepção de risco 

soberano tendencialmente inexistente, conduzirá a uma curva de aprendizagem 

para o segmento de Dívida Corporativa, para o Mercado de Acções – e mais tarde 

para o Mercado de Futuros e Instrumentos Derivados. 

 

LUANDA, 19 DE DEZEMBRO DE 2014 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR  
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