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Angola atravessa um momento particular na sua economia. A queda

abrupta do preço do barril do petróleo tem afectado negativamente a

estrutura financeira do país, o que tem, em algum grau, condicionado o

processo de desenvolvimento económico e a concretização de

projectos estruturantes, conducentes à desejada diversificação da sua

economia.

O mercado de valores mobiliários apresenta-se como um meio viável 

para promover a alteração deste quadro, na medida que permitirá 

canalizar poupanças tanto internas como externas para a prossecução 

das metas definidas para o país.

Enquadramento
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MERCADO DE CAPITAIS E O CRESCIMENTO ECONOMICO

• Encontro directo entre investidores e empresas permite maior facilidade na transferência de capital;

• Eficiente alocação de capital proporciona mais investimento à economia;

• Mais investimento proporcionará benefícios a economia.
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Definições

• Mercado secundário de Dívida Pública: onde se processam as 

trocas de títulos previamente emitidos pelo Estado;

• Organismos de Investimento Colectivo (OIC): Fundos de 

investimento e sociedades de investimento que recolhem fundos do 

público para aplicar em valores mobiliários;

• Mercado de Dívida Corporativa: espaço virtual onde se processa 

negociação de dívida privada, nomeadamente, obrigações e papel 

comercial.

• Mercado Accionista: Ambiente para a negociação de alguns títulos 

mobiliários (acções, opções de acções, etc.).

• Bolsa de Mercadorias: Espaço físico ou virtual, onde se 

negoceiam um leque variado de produtos agrícolas, minerais e 

financeiros (sobretudo instrumentos derivados)
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Mercado Secundário Dívida Pública 

- Vantagens

Detentores os 
Títulos

• Fórum de negociação e possibilidade de transformação dos títulos em dinheiro;

• Redução das assimetrias de informação, sobretudo no que diz respeito à 
formação de preço;

Emitente

• Possibilidade de monitoramento dos preços:

• Gestão eficiente do nível de solvabilidade;

• Identificação do horizonte (temporal) de financiamento ideal;

• Redução do custo de financiamento, considerando a possibilidade de 
aquisição da dívida no mercado secundário abaixo do valor nominal.

Investidor

• Risco de crédito “nulo”;

• Isenção de imposto de selo nas transacções.
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M.S. Dívida Pública - Factos
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M.S. Dívida Pública - Desafios

Fomento da profundidade do mercado através de emissões fungíveis e 
da institucionalização dos Market Makers;

 Participação de investidores não residentes.

Dinamização da Central Depositária:

- Elemento facilitador das trocas, bem como da liquidação das operações

Emitente

Investidores

Plataforma 

Tecnológica
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• Aprovação e promulgação do Regulamento da Lei 1/14 e

Decreto Executivo ministerial – Regulamentação das categorias

de Operadores de Mercado de Dívida Pública

institucionalizando os Fomentadores do Mercado;

• Alternativamente arranque do mercado de bolsa;

• Aprovação do Aviso do BNA sobre a flexibilização dos

procedimentos para a participação de investidores não

residentes no mercado de valores mobiliários;

• Implementação e operacionalização da Central de Valores 

Mobiliários de Angola (CEVAMA);

M.S. Dívida Pública - Perspectivas
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OIC - Vantagens

Emitentes

• Canal alternativo de financiamento;

• Acesso a uma base alargada de captação de investimento;

• Custo de capital reduzido

Fundos / si 

• Instrumento de diversificação do risco;

• Quadro fiscal favorável.

Investidores

(participantes)

• Canal por excelência de investimento do pequeno aforrador;

• Gestão profissional de carteira;

• Isenção de impostos.

Divida 

Corporativa
Conclusões

Bolsa 

Mercadoria

Mercado 

Accionista

Divida 

Pública
Definição

Enquadram

ento
OICs



Comissão do Mercado de Capitais 11

OIC - Desafios

Dimensão critica para atrair investidores 
institucionais.

 Surgimento de promotores independentes 
das IFB, com rede de balcões.

Educação financeira e plataformas de acesso

Emitente

Fundos

Investidores
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• Promulgação do Regime Jurídico dos OIC de capital

de risco e do Regime Jurídico de Titularização de

Activos;

• Aprovação e promulgação do Plano de Contas dos

OIC;

• Surgimento de sociedades corretoras / sociedades

gestoras de OIC;

• Envolvimento das IFNB na promoção dos OIC.

OIC - Perspectivas
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Dívida Corporativa - Vantagens

Instrumentos Financeiros:
- Obrigações: Instrumento de financiamento a longo prazo

- Project Bonds: Instrumento de financiamento a projectos de 

infraestrutura;

- Papel Comercial: instrumento de financiamento curto prazo de 

operações correntes.

Emitente

• Mecanismo alternativo de financiamento

• Base alargada de investidores;

• Custo de Capital reduzido

Investidor

• Alternativa de aplicação de poupança

• Mecanismo de diversificação de risco

• Vantagens fiscais
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Dívida Corporativa - Desafios

 Transparência no Relato Financeiro;

 Inexistência da actividade de Notação de Risco;

Definição de mecanismos de garantia da emissão dos 
instrumentos financeiros de divida corporativa, que cubra:

- Incumprimento no reembolso (ex. falência do emitente)

Percepção do 

Mercado

Percepção do 

Investidor
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Dívida Corporativa - Perspectivas

• Publicação do Regime Jurídico sobre o Papel Comercial;

• Regulamentar a emissão do Papel Comercial com o intuito de identificar os 

requisitos sobre:

– Limites de endividamento do emitente;

– Papel dos market makers;

– Conteúdo do documento que acompanha a emissão.

• Dar arranque ao Programa de Implementação de Project Bonds, que 

inclui:

– Constituição de um Grupo técnico de dinamização do programa;

– Fomentar a participação dos Bancos da praça para a estruturação e 

subscrição da emissão;

– Identificar um sector chave para o desenvolvimento de uma fase piloto 

– fase que englobará a estruturação de uma primeira emissão de 

Project Bonds;
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Mercado Accionista - Vantagens

Programas dinamizadores:
- POPEMA: 

- Preparação e organização das empresas;

- Ferramenta de dinamização do Mercado

- Mercado Alternativo de Acções:

- Requisitos para emissão mais flexíveis, comparativamente ao mercado 

principal;

- Apoio de conselheiros, autorizados pelo órgão regulador, na preparação 

para admissão em bolsa e durante o tempo que estiverem cotadas.

Emitente

• Fonte alternativa de capitalização;

• Acesso a uma plataforma mais alargada de captação de investimento;

• Reforço da imagem institucional da empresa junto dos variados intervenientes 
(Stakeholders)

Investidor

• Diversificação dos Investimentos

• Negociações Transparentes;

• Transparência nos preços.
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Mercado Accionista - Desafios

 Preparação das Empresas para serem admitidas no Mercado 
Accionista, em termos de:

- Relato Financeiro;

- Adequada Governação Corporativa

 Flexibilização da Conta de Capitais, no sentido de aumentar o 
leque de investidores (ex. investidores não residentes).

 Impulsionar o cumprimento das regras deste Mercado

Preparação do 

Mercado

Supervisores 

do Mercado
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Mercado Accionista - Perspectivas
Próximos passos relativamente à dinamização do mercado 

através de dois programas:

• POPEMA:

– Aprovação do Decreto Presidencial que aprova o POPEMA, 

pelo Presidente da República;

– Road Shows sectoriais e encontros temáticos

– Fase de diagnóstico

• Mercado Alternativo de Acções:

– Estudo sobre a Operacionalidade do mercado;

– Auscultar as PME a fim de criar um Mercado adaptável à nossa 

realidade.   

Divida 

Corporativa
Conclusões

Bolsa 

Mercadoria

Mercado 

Accionista

Divida 

Pública
Definição

Enquadram

ento
OICs



Comissão do Mercado de Capitais 19

Bolsa de Mercadorias - Vantagens

Agricultores

• Redução da assimetria de informação;

• Redução do custo de transação;

• Plataforma que permite os participantes acederem a informação 
viável;

• Possibilidade de negociação para além da área geográfica onde se 
encontram;

• Garantia na entrega do produto negociado;

• Mitigação do risco associado à movimentação adversa nos preços;

Economia

• Aumento da produção agrícola;

• Redução do volume de importação;

• Formalização do comércio rural;

• Fomento da participação do sector bancário no financiamento da 
actividade agrícola,

• Fomento da participação do sector segurador na actividade agrícola.
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Bolsa de Mercadorias - Desafios

Produção Nacional

Quantidade e 
qualidade da oferta;

Capacidade de oferta 
de produtos 
homogéneos;

Capacidade de 
fornecimento de forma 
regular de uma gama 
variada de produtos.

Infraestrutura Logística

Armazéns sem 
capacidade;

Rede de armazéns 
geridas por 
operadores credíveis;

Meios de transporte 
que permitam a 
movimentação dos 
produtos da área de 
produção para os 
armazéns.

Infraestrutura Legal

Regras, regulamentos 
e orientações robustas 
a todas partes 
envolvidas;

Sistemas robusto de 
enforcement dos 
regulamentos 
relacionados à 
certificação e 
inspecções de 
armazéns, por 
agências reguladoras;

Padronização de 
contratos. 

Infraestrutura de 
Negociação

Plataforma eletrónica 
que facilita a 
negociação em bolsa;

Sistemas de 
compensação e 
liquidação que 
assegurem a 
concretização do 
processo de 
negociação e 
minimizem ao máximo 
o risco da contraparte.
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Bolsa de Mercadorias - Perspectivas
• Criação do Grupo Técnico Interministerial para:

• Diagnóstico do sector agrícola Angolano 
- Diagnosticar as zonas de maior produção e as culturas em questão;

- Identificar os critérios de classificação dos produtos

- Auscultar produtores, intermediários e distribuidores;

- Avaliar o grau de envolvimento do sector financeiro no sector agrícola;

- Identificar as localizações dos armazéns já existentes e potenciais;

- Identificar critérios apropriados para classificação e avaliação de 

potenciais centros logísticos e armazéns.

• Aferir a viabilidade de uma Bolsa de mercadorias
- Elaborar um estudo de viabilidade;

- Elaborar um plano de negócios;

- Propor mudanças ao ordenamento jurídico, caso necessário;

- Elaborar os regulamentos de apoio a organização das actividades dos 

operadores de armazém;

- Definir mecanismos para a inclusão do sector bancário.
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Conclusões

Face ao exposto, pode-se concluir:

• O Mercado de Capitais é vantajoso para todos intervenientes do 

mercado, mormente:

– Emitentes;

– Intermediários financeiros;

– Investidores.
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Obrigado

Patricio.vilar@cmc.gv.ao
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