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Discurso do Presidente da CMC 

Acto Inaugural do Mercado Secundário de Dívida Pública 

Hotel de Convenções de Talatona, Luanda, 19 de Dezembro de 2015 

 

Saudações Protocolares 

 

 

 

 

 

 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores  

 

As minhas primeiras palavras são de agradecimento a todos os presentes, que 

se dignaram dedicar algum do vosso precioso tempo para testemunharem este 

Acto Inaugural do Mercado Secundário de Dívida Pública, sem dúvida um marco 

histórico para o Mercado de Capitais no nosso País.  

Na próxima versão do vídeo institucional que acabámos de ver, esta será 

certamente uma data marcante. Como vimos ao longo desta resenha histórica, é 

possível distinguir alguns momentos decisivos para este processo. Mas o dia 19 

de Dezembro de 2014 ficará registado como a data de arranque dos Mercados 

Regulamentados de Valores Mobiliários, com a activação do Mercado 

Secundário de Dívida Pública, através dos seus segmentos por grosso e de 

registo.  
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Permitam-me que recorra a uma imagem da indústria aeronáutica, certamente 

mais complexa do que a indústria financeira: cada novo modelo é 

meticulosamente planeado e testado em sucessivas fases, mas o momento 

decisivo é o do voo inaugural. E aqui estamos nós no nosso voo inaugural.   

Na segunda-feira fui convidado a apresentar perante a Comissão Económica do 

Conselho de Ministros o ponto de situação do Mercado de Capitais. No final da 

minha exposição, o Presidente da República dirigiu-me palavras de 

agradecimento e louvor pela forma como a CMC tem levado a cabo a estratégia 

definida para dotar Angola de um Mercado de Valores Mobiliários eficiente e 

transparente, no que foi secundado pelos membros do Executivo presentes. 

Mas não sou eu, no entanto, o credor dessas palavras de louvor e estímulo por 

parte do Chefe de Estado.  

O primeiro credor de um agradecimento público é justamente o Chefe de Estado, 

cuja liderança e empenho pessoal criaram o clima de cooperação institucional 

necessário à materialização deste objectivo. E nesse clima de cooperação 

institucional que o Senhor Presidente da República tornou possível e orientou 

activamente, participaram diversas personalidades, a quem quero neste 

momento agradecer, permitindo-me destacar:  

(i) Os deputados da Nação, na pessoa do Presidente da Comissão de 

Economia e Finanças;  

(ii) O titular da pasta das Finanças e os seus antecessores; 

(iii) O Governador do Banco Nacional de Angola;  

(iv) O Presidente da ARSEG;      

Quero também saudar a equipa da BODIVA, nas pessoas do Presidente do 

Conselho de Administração, Dr. António Furtado, e do Presidente da Comissão 

Executiva, Dr. Pedro Pitta-Gróz, que são na prática a tripulação deste voo 

inaugural. E não posso esquecer o trabalho levado a cabo pela Comissão 
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Instaladora da Sociedade Gestora dos Mercados Regulamentados, a que 

presidiu o Dr. Severim de Morais, a quem também saúdo e agradeço. 

Uma nota preliminar ainda para partilhar convosco um facto recente, que é da 

maior importância para o nosso Mercado de Capitais: a admissão de Angola 

como membro associado da Organização Internacional das Comissões de 

Valores, facto que nos foi comunicado no dia 26 de Novembro. Chamo, no 

entanto, a atenção para o facto de faltarem alguns requisitos para a nossa plena 

adesão à IOSCO, com destaque para a aprovação do Código de Valores 

Mobiliários, que virá substituir a Lei de Valores Mobiliários. 

Essa é uma condição obrigatória para o pleno reconhecimento inter-pares no 

âmbito da IOSCO, sendo esse reconhecimento, por sua vez, um activo muito 

importante para colocar a praça financeira angolana na rota dos grandes fundos 

de investimento internacionais. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

No seu discurso de tomada de posse, no dia 26 de Setembro de 2012, Sua 

Excelência o Presidente da República identificou o Mercado de Capitais – e 

passo a citar – como “mais um importante instrumento para promover o sector 

empresarial, devendo nos próximos anos constituir-se numa fonte adicional de 

financiamento à economia”. E essa capacidade de financiar o nosso 

desenvolvimento económico será tanto maior quanto maior for a capacidade de 

captação de poupança doméstica e de capital estrangeiro – daí o relevo que 

damos à nossa filiação como membros de pleno direito da IOSCO. 

A quebra persistente do preço do petróleo nos mercados internacionais torna 

ainda mais premente a necessidade deste canal alternativo e complementar 

para o financiamento da nossa economia. E desde logo para financiar o 

investimento promovido pelo próprio Estado. Assume por isso particular 

importância o facto de estarem a partir de hoje reunidas todas as condições para 

o pleno funcionamento do Mercado Especial de Dívida Pública, capaz de suprir 

as necessidade de financiamento do Estado a partir da poupança interna e pela 

captação de capital estrangeiro. 

Recordo a este propósito os grandes números do Orçamento Geral de Estado 

para 2015, que prevê necessidades de financiamento da ordem dos 28 mil 
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milhões de Dólares, sendo uma parte significativa por via da captação de 

poupança interna. 

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. Com efeito, acreditamos 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, o Mercado de Acções – e mais tarde o Mercado de Futuros e 

Instrumentos Derivados. 

Cabe aqui uma palavra de confiança para todos os participantes no mercado, 

especialmente para os investidores. Na estratégia definida pela CMC, foram 

incorporados os ensinamentos colhidos da crise financeira mundial iniciada em 

2007, o que permitiu apetrechar o nosso quadro regulatório com as mais 

modernas normas a nível internacional, em obediência aos princípios 

fundamentais preconizados pela IOSCO. 

São esses princípios os seguintes: 

i) Assegurar que os mercados sejam juridicamente seguros e funcionem 

em ambiente de sã concorrência;   

ii) Vigiar para que a confiança legítima de emitentes e investidores não 

seja frustrada no dia-a-dia dos mercados; 

iii) E garantir a protecção dos investidores. 

Foi em obediência a estes princípios – segurança jurídica, legítima confiança e 

protecção do investidor – que a CMC, subordinada ao Poder Executivo e 

Legislativo, concebeu o ordenamento jurídico-legal que permite agora o 

arranque do primeiro dos segmentos de mercado. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

A CMC, no âmbito da sua missão de dinamizar o mercado de capitais, do qual é 

autoridade reguladora, supervisora e fiscalizadora, orgulha-se de colocar à 
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vossa disposição, a partir de hoje, a infra-estrutura legal, institucional e 

tecnológica que torna possível a realização deste grande desígnio nacional. 

Acreditamos que nada será como antes no sistema financeiro angolano. 

Tem a palavra o Mercado de Capitais. 

Estamos Juntos.  


