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Objectivos
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• Objectivos Gerais

 Transmitir aos colaboradores dos Ministérios da Comunicação, Cultura e Educação as 

ferramentas básicas para compreender e analisar os desenvolvimentos no mercado de capitais 

em Angola. 

• Objectivos Específicos

• Compreender o papel do sistema financeiro na promoção de investimentos;

• Aferir o impacto do desenvolvimento do sector financeiro sobre o crescimento económico; 

• Distinguir os diferentes mercados financeiros; 

• Diferenciar mercado primário do secundário; 

• Analisar criticamente os desenvolvimentos no mercado de capitais nacional



Nota prévia: O edifício dos mercados eficientes
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• Os mercados funcionais dependem de 

três factores:

– Integridade dos sistemas e do 

processo;

– Confiança nas instituições e 

pessoas envolvidas;

– Segurança intervenientes. 

• Qualquer um destes factores só funciona 

se:

– Os intervenientes estiverem bem 

educados; 

– Os intervenientes estiverem bem 

informados. 

– Se a legislação proteger todos os 

intervenientes. 

• Assim sendo a cultura é mecanismo 

poderoso para:

– Educar; 

– Informar; e

– Promover mercados! 



Agenda
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Sistema Financeiro 

• Conceito: Conjunto de instituições e processos através dos quais a poupança dos agentes excedentários é 

transferida para os agentes deficitários. 

• Funções do Sistema Financeiro

 Promoção da Poupança;

 Arrecadação e concentração da poupança em grandes volumes; 

 Encaminhamento das poupanças às actividades produtivas;

 Disponibilização de ferramentas para a redistribuição  e diversificação dos riscos;

 Gestão das aplicações e a manutenção de um mercado para elas. 
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Impacto do sistema financeiro sobre a Economia. 
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Levine, 1997
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Mercados Financeiros

Definição

É o mecanismo ou ambiente (físico ou virtual) através do qual se produz um intercâmbio de activos

financeiros e se determinam seus preços

Os mercados financeiros devem cumprir as seguintes funções:

 Estabelecer o contacto entre os agentes superavitários e deficitários

 Ser um mecanismo eficiente de fixação de preços para os activos

 Proporcional liquidez aos activos

 Reduzir os prazos e custos de intermediação
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Mercados Financeiros: Como classificar?  
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Adaptado a partir de “Pinheiro, J. (2012)”



Mercados Financeiros: Como se classificam em

Angola?
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M. Obrigacionista: entidades públicas

e privadas financiam-se por via da emissão

de títulos de dívida.

M. Monetário: componente do

mercado onde se transacionam activos

financeiros com maturidade inferior a um

ano (exp.: Bilhetes de Tesouro e Papel

Comercial)

M. Derivados: onde são transaccionados

instrumentos financeiros de cobertura de

risco tais como Forwards, Futuros, Opções

e Swaps.

M. Cambial: é o ambiente onde se

transacionam moedas, nacional e

estrangeira.

M. Accionista: entidades privadas

financiam-se por via da abertura de capital.

M. Mercadorias: onde se compra e se

vende de forma regulamentada títulos

representativos de mercadorias (Petróleo,

milho, trigo, arroz, etc).

M. Fundos de Pensões: ambiente

onde se transaccionam planos de

pensões.

M. Seguros: lugar onde entidades

públicas e privadas procuram segurar

seus activos contra potenciais riscos.

Esfera de Supervisão do BNA Esfera de Supervisão da CMC Esfera de Supervisão da ARSEG

Fundos de Investimento: são

patrimónios autónomos que tem como

finalidade o investimento colectivo de

capitais.

M. Crédito: mercado onde são

realizadas operações de financiamento a

curto e médio prazos, consumo corrente e

de bens duráveis, além do capital de

circulante das empresas..
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Mercado de capitais: Primário

• Mercado Primário

 É o mercado onde as acções, obrigações e outros instrumentos de capital são vendidos pela primeira vez

para a colecta de capitais de longo prazo;

 Por lidar com novas emissões, este mercado é também conhecido como o Mercado das Novas Emissões;

 Neste mercado, o fluxo de fundos vai sempre dos poupadores para os devedores (Governo e indústrias),

que os utilizam para a modernização de fábricas, máquinas, edifícios, a expansão de negócios e para a

criação de novas unidades de negócios.

• Formas de emissão (venda em mercado primário:

 Oferta pública

 Oferta para venda

 Colocação privada

 Emissão certa

 Oferta pública inicial electrónica
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Mercado de capitais: Secundário

• Mercado Secundário

 É o mercado onde as compras e vendas de activos previamente emitidos têm lugar;

 As transações no mercado secundário são, geralmente, realizadas por via de bolsas de valores;

 A principal qualidade do mercado secundário é a criação de liquidez. Se um indivíduo compra um activo e, a

seguir, quer vende-lo, ele pode faze-lo por meio de uma bolsa de valores, por meio de um intermediário.

• BOLSA DE VALORES

 Local físico ou virtual onde se negoceiam (compra e venda) valores mobiliários e instrumentos financeiros

derivados como acções, opções, etc.

 Apesar de possuírem poderes de auto-regulação, as bolsas estão sujeitas ao controlo e a regulação da

autoridade reguladora.
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Mercado de capitais: Plano estratégico da CMC
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Dívida 
Pública

• Alavanca do investimento público

• Projecção da curva de rendimentos 

Dívida 
Corporativa

• Alavanca do investimento privado

• Curva de aprendizagem do mercado, como antecâmara do mercado de acções

Fundos de 
Investimento

• Alavanca dos mercados dos títulos de dívida

• Canal privilegiado de massificação do mercado de valores mobiliários

Mercado de 
Acções

• Alavanca do investimento privado

• Curva de aprendizagem para o mercado de futuros

Mercado de 
Futuros

• Alavanca do investimento produtivo e dos mercados financeiros



Mercado de capitais: Dívida Pública

 Tipos de Instrumentos de Dívida Pública

 Obrigações do Tesouro (OT-NR; OT-TXC, OT-ME)

• O valor nominal da OT, as taxas de juro de cupão e o prazo de resgate - que deverá ser de 1 a 30

anos, sempre múltiplo de 6 meses – são definidos por decreto executivo do Ministro das Finanças;

• Os cupões de juro são pagos semestralmente;

• O resgate é efectuado pelo valor ao par, acrescido dos juros do último cupão;

• A OT pode ser transaccionada em mercado secundário mediante registo de alteração de titularidade.

 Bilhetes do Tesouro

• Prazos de resgate de 28, 63, 91, 182 e 364 dias;

• Colocação no mercado primário pelo valor facial descontado do montante correspondente aos juros,

devendo na data de vencimento ocorrer o resgate pelo valor nominal;

• Os Bilhetes do Tesouro podem ser transaccionados em mercado secundário mediante registo de

alteração de titularidade.
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Mercado de capitais: Dívida Pública (primário)
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Mercado de capitais: Dívida Pública (primário)
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Notas: 

1/ * Estimativas

2/ Os dados de 2015 incluem recapitalização de EP's



Mercado de capitais: Dívida Pública (Impacto)
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Mercado de Capitais: Ranking BODIVA

• Até ao momento só o

segmento de dívida pública

está operacional;

• Deste segmento só o mercado

de registos é que está em

funcionamento;

• No primeiro semestre de 2015

a BODIVA ocupava o 11º lugar

no ranking das Bolsas

Africanas com mais volume de

negociação;

Ranking Bolsa Ano YTD Montante USD Fonte:

1 Johannesburg Stock Exchange 2015 Maio 1 183 538 131 753,00   WSE

2 Egypcian Stock Exchange 2015 Abril 13 074 562 701,00        ASEA

3 Nairobi Securities Exchange 2015 Abril 2 338 478 365,00          ASEA

4 Nigerian Stock Exchange 2015 Maio 2 325 233 554,00          ASEA

5 Casablanca Stock Exchange 2015 Junho 1 360 476 292,00          ASEA

6 Bourse de Tunis 2015 Junho 829 933 595,00             ASEA

7 Namibian Stock Exchange 2015 Junho 735 302 683,00             ASEA

8 Dar es Salaam Exchange 2015 Junho 409 792 908,00             ASEA

9 Khartoum Stock Exchange 2015 Maio 393 274 669,00             ASEA

10 Stock Exchange of Mauritius 2015 Junho 354 764 864,00             WSE

11 BODIVA 2015 Junho 237 217 641,18             BODIVA

12 BRVM 2015 Junho 210 373 507,00             ASEA

13 Bolsa de Valores de Moçambique 2015 Junho 156 908 278,00             ASEA

14 Botswana Stock Exchange 2015 Abril 102 228 453,00             ASEA

15 Zimbabwe Stock Exchange 2015 Abril 98 930 795,00               ASEA

16 Malawi Stock Exchange 2015 Junho 75 114 421,00               ASEA

17 Lusaka Stock Exchange 2015 Junho 58 479 054,00               ASEA

18 Uganda Securities Exchange 2015 Junho 35 893 073,00               ASEA

19 Ghana Stock Exchange 2015 Maio 30 037 622,00               ASEA

20 Rwanda stock Exchange 2015 Maio 24 644 221,00               ASEA

21 Bolsa de Cabo Verde 2015 Junho 1 295 688,00                 ASEA

Legenda: 

YTD: Último mês de contagem. 

WSE: World Exchange Association( Associação de 

Bolsas do Mundo)

ASEA: African Securities Exchange Association 

(Associação de Bolsas Africanas)

BODIVA: Bolsa de Dívida e Valores Mobiliários de 

Angola
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Mercado de Capitais: Dívida Corporativa

Angola tem grandes necessidades 

de financiamento, plasmados no PND… 

Contudo, o preço da principal receita tem 

diminuído…

Portanto, é necessário desenvolver 

mecanismos que reduzam a pressão sobre 

o Estado …

O que afectou a capacidade do Estado 

financiar o PND…

Assim, começamos a implementar um mecanismo para financiar as infraestruturas, com recurso 

as PPPs e ao Mercado de capitais. 
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Mercado de Capitais: Accionista
 As empresas nacionais não cumprem ainda os requisitos para abrir o capital em BOLSA;

 Assim sendo, a CMC promove o Programa operacional de preparação das empresas para o mercado

accionista (POPEMA), que visa:

 Promover a cultura de relato financeiro;

 Implementar medidas de saneamento operacional e financeiro;

 Disseminar as boas práticas de governação corporativa;

 Garantir que os emitentes cumpram com a legislação em geral e, em particular, os requisitos

regulamentares do mercado.

 Neste sentido, foi dado o início a um conjunto de Roadshows junto das empresas.

 O POPEMA foi apresentado ao sector das telecomunicações, saúde, petróleos, indústria e financeiro:

 Das 106 empresas presentes, 56 pretendem colher mais informações sobre o POPEMA.
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Conclusões
 O sistema financeiro tem o papel de facilitar a acumulação de poupanças e a sua alocação para os sectores mais 

produtivos; 

 Um sistema financeiro desenvolvido permite o crescimento e desenvolvimento económico; 

 Existem vários métodos de diferenciação de mercados financeiros; 

 O mercado de capitais permite o financiamento de longo prazo das empresas e do Estado; 

 A CMC tem implementado medidas para dinamizar os diferentes segmentos do mercado de capitais:

 Dinamização da BODIVA- que já ocupa o 11º lugar no ranking das Bolsas africanas com maior volume de 

negociação; 

 Início da fase piloto para emissão de Project Bonds, que irá permitir financiar infraestruturas públicas em 

cenário de redução das despesas públicas;

 Início da divulgação do POPEMA, que permitirá preparar as empresas para o segmento accionista. 

 A educação e a informação são bases importantes para o surgimento de um mercado sustentável; 

 A cultura é um meio poderoso para educar e informar e proteger a população! 
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