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O regime jurídico das taxas de supervisão e serviços no Mercado de Valores Mobiliários 

e ainda o regulamento sobre a notação de risco devem receber até Setembro contribuição 

pública. 

A Comissão do Mercado de Capitais submeteu, recentemente, à consulta pública dois ante-

projectos de diplomas legais. Trata-se da proposta de Decreto Presidencial que consagra o 

regime jurídico das taxas de supervisão e serviços no Mercado de Valores Mobiliários e do 

regulamento sobre as actividades de notação de risco. De acordo um nota a que o JE teve 

acesso, com este processo, a CMC pretende dar espaço para que todos os agentes do mercado 

e os demais membros da sociedade civil se possam pronunciar sobre os diplomas acima 

referidos, endereçando comentários, sugestões e contributos em relação às soluções 

apresentadas. Os agentes do mercado, investidores, académicos e público em geral são 

convidados a participar na presente consulta que decorre até 29 de Setembro. 

 

Admissão de empresas 

A Bolsa da Dívida e Valores de Angola (BODIVA) começa a admitir no próximo ano empresas 

com situação financeira regularizada e boas práticas de gestão para estarem entre as primeiras 

cotadas no mercado de acções, anunciou ontem o administrador executivo da Comissão de 

Mercado de Capitais (CMC), Patrício Vilar. Patrício Vilar, que falava durante seminário sobre 

mercado de capitais para deputados da 5ª comissão de economia e finanças da Assembleia 

Nacional, disse que a CMC está a criar condições para o arranque efectivo do mercado de 

acções, no próximo ano, com empresas em situação económica “estável e com perspectivas 

animadoras de crescimento”. 

Estas condições estão associadas no programa operacional de preparação das empresas para 

o mercado (POPEMA), levado a cabo pela CMC, onde companhias de diversos sectores da 

economia são convencidas a adoptar a transparência e as práticas de governação societária 

previstas no Código de Valores Mobiliários. Para o administrador, caso as empresas não 

cumpram o plano geral de contabilidade conforme prevêem as normas internacionais, o resultado 

é a retracção do investimento, principalmente estrangeiro. A Bodiva está a transaccionar títulos 

da dívida pública no mercado secundário. Em Maio e Junho do ano em curso, a bolsa passou 



 
 
237 milhões de dólares (cerca de 30 mil milhões de kwanzas) no mercado secundário de dívida 

pública. 

Patrício Vilar afirmou que estas transacções colocaram Angola no 11º lugar do ranking das 

bolsas africanas entre Janeiro e Março e que “isso representa o potencial do nosso mercado, 

mesmo emitindo apenas títulos da dívida pública”. A Bodiva prevê negociar este ano cerca de 

mil milhões de dólares (126 mil milhões de kwanzas) de Títulos do Tesouro angolano. As 

primeiras negociações no Mercado de Registo de Títulos do Tesouro (MRTT) arrancaram a 20 

de Maio, mês em que foram transaccionados 47 milhões de dólares (1.222 milhões de kwanzas) 

e em Junho, o montante elevou-se a 188 milhões de dólares (cerca de 24 mil milhões de 

kwanzas). 

Em Maio, a Bodiva começou com apenas um operador e hoje subiu para dez. O mercado 

secundário destina-se a conferir liquidez aos títulos de dívida pública, tornando possível aos 

investidores realizarem em permanência operações de compra e venda, com transparência de 

preço e prazos adequados às suas necessidades de conversão dos títulos em dinheiro. O 

seminário enquadra-se nas acções de promoção da CMC em Angola e surge numa fase em que 

a necessidade de diversificação da economia traz novos desafios para os agentes económicos 

que podem encontrar no mercado de capitais uma fonte alternativa de financiamento. No 

encontro, os deputados da 5ª comissão de economia e finanças da Assembleia Nacional 

analisaram entre outros assuntos o ponto da situação do mercado secundário de títulos de dívida 

pública, os programas de preparação das empresas para o mercado accionistas e de educação 

financeira e a admissão da CMC na organização internacional das comissões de valores 

mobiliários. 

 

 

Educação financeira 

No âmbito do seu programa de educação financeira, a CMC promoveu uma palestra no mercado 

dos Kwanzas, dirigida aos vendedores e clientes deste. Na palestra, realizada na última semana 

de Julho, foram partilhados conceitos básicos de literacia financeira com o objectivo de dar a 

conhecer à audiência algumas das ferramentas que facilitam o processo de tomada de decisões 

do foro financeiro, como a gestão do orçamento familiar, a aquisição de financiamento e a 

aplicação de rendimentos. Elsa Bárber, directora do Gabinete de Literacia Financeira da CMC, 

disse no final do evento que “a instituição está a trabalhar com o Ministério da Educação de modo 

a garantir que a breve trecho seja incluído no currículo. 
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