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Há poucos anos, o Instituto Nacional de Cereais e a Univ. de Michígan, dos EUA, tentaram 

ensaiar um programa que visava a informação de mercados agrícolas no País, para que 

agricultores e pecuários produzissem de acordo com a procura.  

Tal não avançou. Contudo, existem dados sobre a produção nas regiões agro-pecuárias do País. 

A criação de uma bolsa do género exige uma produção em larga escala para que seja 

comercializada ao nível mundial.  

Estas commodities são negociadas em bolsas mercadoras, portanto os seus preços são 

definidos internacionalmente. Uma bolsa nacional que transaccione mercadorias agrícolas, como 

café, soja, sumo de laranja, trigo, algodão, borracha, e outros. Entrariam, à semelhança do que 

acontece no Brasil e EUA, entre as principais commodities, e, além de produzidas e 

comercializadas localmente, também poderiam ser exportadas. 

 Embora os mais pessimistas digam que seja uma faca de dois gumes por um lado, o País sai 

beneficiado pela eventual alta capacidade produtiva e autoconsumo interno; por outro, torná-lo-

ia dependente dos preços estabelecidos internacionalmente. Ou seja, refém da procura e oferta. 

Entretanto, uma das condições principais para a existência de uma bolsa de commodites 

agrícolas é a informação de mercados de produção. Isto existe em Angola.  

Desta forma, o presidente-executivo do LIDE Angola defende algo necessário e urgente para a 

economia do País, numa altura em que a diversificação é tema de fundo face à situação crítica 

com a queda do barril de crude. Ainda bem que a CMC temem carteira trabalhar em dossiês que 

facilitam a criação de uma bolsa de commodities agrícolas, embora não se saiba se a BODIVA 

vai assumir esta responsabilidade ou será adjudicada a um outro organismo existente ou a ser 

criado. Uma bolsa destas ajudaria o crescimento do agronegócio nacional e com certeza abriria 

caminhos para fomento da qualidade da parte dos produtores, uma vez que a concorrência seria 

dinâmica.  

 

É tempo de o País apostar neste tipo de bolsas a realização de transacções de produtos 

agropecuários e de outros bens, onde, para além de títulos representativos de operações com 



 
 
mercadorias, estaria assente em princípios de economia de mercado, com acesso igualitário de 

informação aos participantes, em ambiente de livre formação de preços, assegurando 

competitividade e transparência em todo o processo de negociação, tal como hoje acontece com 

o mercado de títulos de dívida pública pela BODIVA. 

 

 


