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10% do PIB negociados em bolsa nos próximos 

cinco a sete 

Bolsa de Dívida e Valores de Angola prevê que as 

empresas cotadas no mercado de acções venham a 

render anualmente dois dígitos do Produto, revelou 

Pedro Pitta-Goroz, em exclusivo. 

 

"A capitalização de empresas na bolsa prevê atingir 10% do PIB A Bolsa de Dívida e Valores de 

Angola vai admitir o BAI e o Millennium como próximos agentes de intermediação, ao mesmo 

tempo que aguarda que a UGD solicite a admissão à negociação de títulos. O CEO da BODIVA 

revela ao Mercado que players internacionais, como JP Morgan, podem ser negociadores." 

 

- Quais são os projectos que estão na carteira da BODIVA para 2015? 

Em termos de segmentos de mercados, está previsto arrancarmos com a negociação de títulos 

de dívida pública (obrigações do tesouro), tão logo a Unidade de Gestão da Dívida (UGD) solicite 

a admissão à negociação dos títulos, conforme o delineado na nossa estratégia. Seguir-se-ão 

outros segmentos, como o de dívida corporativa/privada e o de acções, sendo, para estes, 

necessário que a Central de Valores Mobiliários, a ser gerida pela BODIVA, esteja operacional 

do ponto de vista tecnológico. Na actual situação, os títulos do tesouro são liquidados e 

custodiados pelo BNA, através do SIGMA, sendo as liquidações financeiras realizadas através 

do SPTR. Mas para os outros segmentos de mercado - obrigações de empresas e acções - o 

SIGMA não será utilizado, estando previsto, desde o início do projecto, a implementação do 

departamento interno da BODIVA, que desempenhará as funções de liquidação física e de 

custódia, para o mercado de dívida corporativa e de acções, assim como para os títulos do 

tesouro. 

 

 



 
 
- Quando é que fica concluído este processo? 

Em relação ao departamento da BODIVA responsável pelas operações de liquidação e custódia 

(na prática, a central de valores mobiliários) prevemos, que esteja operacional em finais de 

Junho, o mais tardar em Julho. Quando me refiro a operacionalizar a central, refiro-me, 

fundamentalmente, ao sistema tecnológico de pós-negociação, ou seja, aos aplicativos para a 

compensação, a liquidação e a custodiados títulos. O trabalho está assente em aspectos 

tecnológicos, mas, também, nos regulamentos e nas regras que servirão de suporte a todas as 

operações de pós negociação. Em suma, o mercado de títulos das empresas só poderá arrancar 

quando a Central de Valores Mobiliários estiver operacional. A Central já tem uma marca: Central 

de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA). Em janeiro de 2014, quando foram aprovados os 

estatutos da BODIVA foram também aprovados os estatutos da Central. Achou-se, todavia, que 

não seria viável, para já, que a esta fosse uma entidade jurídica autónoma, por razões 

económico-financeiras, em razão da menor dimensão do nosso mercado, numa fase inicial. Por 

isso, decidimos integrar a CEVAMA nesta fase inicial, de dois a três anos, por hipótese. 

 

- Quanto poderá render a capitalização de mercado de empresas a serem cotadas na 

bolsa? 

É sempre difícil falar nestes termos. O que fizemos no nosso plano de negócios foi tomar como 

referência um país da região austral de África e um indicador que é muito utilizado, no caso, o 

peso da capitalização das empresas cotadas em bolsa sobre o PIB. Tipicamente, nos países 

anglo-saxónicos este rácio é muito elevado. Noutros mercados, de cultura não anglo-saxónica, 

mais orientados para financiamento por via bancária, este rácio é menor. É difícil dizer quanto é 

que vamos ter dentro de cinco anos, mas trabalhamos com estimativas em torno dos 10% do 

PIB, para daqui a uns cinco a sete anos. Mas é importante que se materializem dois pressupostos 

para quê o mercado de capitais, em geral, e o de acções, em particular, ganhem escala, primeiro, 

o da liberdade de movimento de capitais. A dimensão de uma bolsa, à semelhança do que ocorre 

noutras jurisdições, depende da sua integração nos movimentos de capitais fronteiriços. A este 

respeito, referir que foi criada uma equipa, constituída pelo BNA, pela CMC e pela BODIVA, com 

o objectivo de encontrar formas de flexibilização dos movimentos transfronteiriços de capitais. 

Segundo, a questão das privatizações, base indispensável para o dimensionamento"3a bolsa de 

acções no contexto das bolsas regionais. Se o Estado assim entender, as eventuais privatizações 

desempenharão o papel de promover a participação dos pequenos investidores no nosso 

mercado de valores mobiliários. 

 

 



 
 
- Prevalece a dificuldade de empresas públicas apresentarem relatórios e contas sem 

reservas. 

Mas já há muitas empresas públicas que cumprem os prazos, determinados por lei, de 

encerramento dos seus relatórios e contas, devidamente auditadas. Estas sim, acredito que, se 

o Executivo assim o entender, poderão estar na linha da frente para as eventuais privatizações. 

Mas gostaria de reforçar que mesmo as empresas públicas com melhor desempenho em relação 

à apresentação de relatórios e contas precisam de passar pelo processo de privatização, o qual 

representa uma oportunidade de trazer para o mercado pequenos aforradores, através da 

dispersão do capital das empresas. 

 

- Neste caso, qual é a cota mínima e máxima para abertura do capital das empresas 

públicas? 

É prematuro dizer, para já, a cota de participação de capital que o Estado, caso decida privatizar, 

deve vender. No entanto, é importante adiantar que serão definidos montantes mínimos, ou 

percentagens mínimas, de dispersão de capital em bolsa. Em todo caso, será necessário um 

trabalho prévio de preparação das empresas para serem admitidas a negociação. Refira-se que 

a CMC tem em curso um programa de preparação das empresas públicas - mas não só - para o 

mercado de acções, programa designado por POPEMA (Progra ma Operacional de Preparação 

das Empresas para o Mercado de Acções), que actua em quatro grandes eixos: regulação, 

saneamento financeiro, relato financeiro e governo societário. 

 

- O que difere uns dos outros? 

Em relação ao eixo da regulação, o que se pretende é que as empresas estejam alinhadas com 

os requisitos legais e regulamentares do mercado de capitais, para que estejam em condições 

de ser admitidas. Por exemplo, têm que adoptar o tipo societário de sociedade anónima. Um 

outro requisito importante é da dispersão mínima de 25% do capital social. Ao nível do eixo do 

saneamento financeiro, a abertura do capital implicará a definição de uma estratégia de 

recuperação e reequilíbrio financeiro das empresas participantes no programa, ou seja, as 

empresas terão que ter balanços 'saudáveis'. Em relação ao eixo do relato financeiro, destaco 

que as empresas deverão adoptar as normas internacionais de relato financeiro, a bem da 

comparabilidade com as empresas cotadas embolsas de outras geografias. O eixo do governo 

societário, entendido como o sistema de controlos internos e procedimentos através dos quais 

as empresas são geridas ou, se preferir, o sistema de checks & balances e incentivos que uma 

empresa necessita, com o intuito de minimizar e gerir os conflitos de interesse entre os insiders 



 
 
e os accionistas externos, abordará, no POPEMA, temas como as relações entre os órgãos 

sociais das empresas, a provisão de administradores não executivos e/ou independentes, etc. 

 

- A criação de comissão de auditoria nas empresas é condição ímpar para se cotarem na 

bolsa? 

No nosso ordenamento jurídico o que é exigido para as sociedades anónimas é ter o Conselho 

Fiscal, não estando prevista a obrigatoriedade de constituição de comissões de auditoria por 

parte dos futuros emitentes. Este tema está relacionado com o eixo de governo societário, sobre 

o qual falei anteriormente. Todavia, importa referir que é usual as entidades gestoras das bolsas 

definirem requisitos diferenciados de admissão, em função dos diferentes compartimentos onde 

elas estarão cotadas, requisitos esses que poderão ser ao nível do modelo de governance. 

 

- Como encara o cenário recente de o Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA) 

ter criado 10 empresas de diferentes segmentos de negócios com intenções de entrar na 

bolsa? 

É típico, no capital de risco, as empresas participadas abrirem o capital em bolsa, ao fim de 

alguns anos, através dos chamados IPOs. Sendo uma prática muito comum noutros mercados 

seria, certamente, uma decisão bem-vinda para a BODIVA. 

 

- A forma de investimentos em bolsa vai ser através dos fundos de investimento, pelos 

clubes de investimento ou ainda individualmente? 

Investir na bolsa por via dos clubes de investimento não tem sustentação legal no nosso 

ordenamento jurídico e podia até confundir-se com a gestão de carteiras não autorizada. Agora, 

fazer investimentos por via de fundos de investimento é possível. Também é viável admitirmos à 

negociação fundos de investimentos, fechados, em particular, fundos mobiliários, tão logo haja 

obrigações e acções negociadas nos mercados geridos pela BODIVA. 

 

- Até ao amadurecimento do mercado de acções será possível admitir players 

internacionais, como JP Morgan, como negociador ou investidor?  

Como negociadores da bolsa, ou seja, como agentes de intermediação, podem, desde que 

tenham uma filial ou sucursal em Angola. Como investidores, no actual quadro de legislação 

cambial, não podem. Como referi anteriormente, a CMC e a BODIVA estão a trabalhar com o 



 
 
BNA sobre as melhores formas de flexibilizar o movimento de capitais nos mercados de valores 

mobiliários, sempre, contudo, com a preocupação da manutenção da estabilidade cambial. 

 

- A estabilidade do kwanza, como moeda da bolsa, preocupa a BODIVA? 

A questão da moeda, quer para o residente cambial quer para o não residente, equivale ao 

investimento em kwanzas num depósito a prazo ou noutra aplicação. Seja em mercado de 

valores mobiliários seja em aplicações bancárias, o cenário é idêntico. No nosso caso, não penso 

que seja diferente pelo facto de tratar-se de investimentos no mercado de valores mobiliários. O 

kwanza é a moeda com curso legal obrigatório em Angola e será o meio de pagamento nas 

transacções nos mercados geridos pela BODIVA. Poderão, eventualmente, acontecer 

admissões de valores mobiliários em divisas, mas sempre nos termos do que a legislação 

cambial definir e vier a autorizar. Mas, por princípio, as cotações serão sempre em moeda 

nacional. 

 

- Quantos índices estão previstos para o mercado de acções? 

Os índices fazem sentido quando existe um número significativo de títulos por cada classe de 

activos. Os índices são normalmente criados por classe de activos, por exemplo, índices de 

acções, índices de obrigações, índices de acções de um determinado sector, como o de energia. 

Assim, diria que teremos índices assim que houver um número significativo de títulos para uma 

determinada classe de activos. Vamos começar passo a passo. Não vamos iniciar logo o 

mercado com 30 empresas cotadas, daí que, por essa razão, não será constituído, logo desde o 

início, um índice. É possível que dentro de uns 10 ou 15 anos tenhamos dezenas de empresas 

e aí, sim, fará sentido criar-se um índice. 

 

- Já estão definidas as taxas a serem aplicadas nas operações com títulos de dívida 

pública e mais tarde no mercado de acções? 

Em relação a taxas e comissões, dizer que temos um preçário que, depois de apreciado pelo 

Conselho Consultivo da BODIVA, se encontra neste momento a ser analisado pelo regulador, a 

CMC. O preçário baseou-se num estudo do que é praticado por bolsas de países da região, com 

destaque para a Nigéria, o Gana, a África do Sul, sendo que, naturalmente, foi tido em conta o 

estádio de desenvolvimento do nosso mercado. O preçário é bastante competitivo, pretendendo 

atrair pequenos investidores para o mercado, sem, todavia, perder de vista que somos uma 

empresa que tem de pagar salários e outras despesas. 



 
 
- No modelo definido as acções emitidas serão ordinárias ou preferenciais? 

As acções, por regra, são ordinárias, mas em nada impede que as empresas emitam acções 

preferenciais, pese embora estas não conferirem, regra geral, direito de voto. Em contrapartida, 

as acções preferenciais têm prioridade/preferência sobre as ordinárias na distribuição de 

dividendos. 

 

- Depois do Banco de Fomento Angola, quais serão os próximos negociadores da bolsa? 

Serão o BAI e o Banco Millennium. Temos mais de 20 bancos no país, sendo natural que os 

bancos sejam os primeiros a registar-se na bolsa como agentes de intermediação. 

 

- Apesar de já ter falado na questão tecnológica, quando termina definitivamente este 

eido? 

É preciso perceber que todo ciclo de uma operação passa pela negociação que, no fundo, temos 

investidores a dar ordem através dos membros de bolsa, dos correctores, dando origem ao 

negócio. Mas depois disso temos o que se designa pós- negociação, que, grosso modo, é 

compensação, liquidação e custódia. Na liquidação quem vende o título entrega e quem compra 

o título entrega o dinheiro, isto é que é a liquidação física e financeira. Todo este ciclo de 

operações passa por estas duas grandes fases. A primeira fase, com relação à tecnologia, do 

sistema de negociação, como foi dito em Dezembro passado, foi terminada. Está implementada. 

Podendo até ser feito negócios no que nós designamos mercado de registo de transacções de 

títulos de tesouro (MRTT). Com relação a fase de implementação pós-negociação, ou seja 

compensação, liquidação e custódia, esperamos tê-la concluído no final dejunho e início de Julho 

para então podermos dar início a admissão e negociação de obrigações corporativas, e, mais 

tarde, ainda este a no, também de acções. 

 

- Então haverá surpresas boas até ao fim do ano? 

O que vamos ter é um mercado de dívida pública a funcionar e já há alguns emitentes/empresas, 

com obrigações admitidas, negociadas na BODIVA. Esperamos mais alguns emitentes de 

acções. O horizonte temporal aponta para um mercado de dívida pública, mercado de dívida 

corporativa, já há alguns emitentes a emitir acções ainda este ano, nomeadamente bancos. 

Numa primeira fase vamos focar o mercado de acções nos bancos, mas não excluímos outros 

sectores. Apenas mencionamos bancos por acharmos que estão melhor organizadas do ponto 

de vista de relato financeiro e de governo societário. 



 
 
- É prematura a criação de uma Associação de Negociadores dos Mercados Financeiro e 

de Capitais? 

Eu diria que isso compete mais aos participantes, intermediários financeiros, embora para própria 

BODIVA acho que faz sentido existir uma associação que engloba correctoras, intermediários 

financeiros, distribuidoras do mercado de capitais. 

 

- Há pequenos investidores com interesse na bolsa mas sem conhecimento de fundo? 

Temos o programa de literacia financeiro em curso, promovido pela CMC e sob gestão desta, 

Penso que a CMC tem feito bom trabalho, com apresentações regulares aos diversos grupos 

destinatários da sociedade. 

 

- A Bolsa de Mercadorias estará sob alçada da BODIVA? 

Ainda é cedo para se determinar sobre este processo e a decisão não passará apenas pela 

BODIVA. Neste momento, ainda é cedo para se falar neste tema, se será a BODIVA ou outra 

entidade a gerir a Bolsa de Mercadorias. É um processo que passa também pelo funcionamento 

da economia real, porque a Bolsa de Mercadorias pode ser um poderoso auxiliar na eficiência 

da negociação de bens ligados ao agronegócio, por exemplo, A complexidade não está nos 

valores mobiliários na forma de mercadorias, mas no processo de padronização e 

armazenamento por entidades certificadas que se responsabilizem pela emissão dos certificados 

de bens agrícolas depositados, A negociação de mercadorias passa pelo domínio financeiro 

quando estas mercadorias são representadas por documentos transmissíveis, os valores 

mobiliários são no fundo documentos transmissíveis. Nesta situação, as mercadorias 

transformam-se em valores mobiliários que são susceptíveis de negociação em mercados 

regulamentados de valores mobiliários. 

 

 

- Há regras à abertura de capital. Também as há para fecho? 

Sim, haverá regras para o fecho de capital, para retirada em bolsa. 

Possui uma licenciatura em Gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa e uma pós-graduação 

em Gestão pela mesma universidade, por intermédio da Fundação Minerva. Pedro Pitta Groz, 

que também é pianista e professor de música, desde que frequentou ç Curso Geral de Piano 



 
 
Clássico, na Escola Música Nossa Senhora do Cabo, em Lisboa, entre fim da década de 80 e 

2003, desempenhou também a actividade docente na universidade onde se formou, leccionando 

as cadeiras de Contabilidade Financeira e Cálculo Financeiro. Já foi assistente e coordenador 

do departamento de compras e financeiro da Belcores, Lisboa, com foco na importação e 

exportação óptica médica e mobiliário de escritório. Foi entre 2006 e 2009 que assumiu os 

desafios de consultor financeiro e director de risco do Banco de Negócios Internacional (BNI), 

para em diante trabalhar como director financeiro da concessionária automóvel Robert Hudson. 

Até 2011 ainda desempenhou cargos de consultor e director geral da Mooving Consulting, mas 

foi no ano seguinte que tornou-se assessor do presidente da Comissão de Mercado de Capitais, 

para em 2014 vir a assumir a presidência executiva da BODIVA.  

 


