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Importância dos instrumentos do sector monetário nacional foi tema de debate na conferência 

sobre bolsa e dívida pública 

O presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Capitais (CMC), Archer 

Mangueira, assegurou que o mercado de capitais em qualquer economia garante o aumento da 

capacidade competitiva e produtiva nacional, induzindo a um crescimento económico 

sustentado. Archer Mangueira, que falava no encerramento da conferência sobre bolsa, dívida 

pública e financiamento, disse que "um mercado de capitais com profundidade e eficiência 

permite garantir a canalização da poupança para o financiamento de projectos, melhor 

desempenho das empresas e criação de riqueza. Estes aspectos aumentam a capacidade 

competitiva e produtiva do aparelho nacional, induzem a um crescimento económico equilibrado 

e sustentado, gerando assim mais postos de trabalho e melhor qualidade de vida". 

Segundo Archer Mangueira, para que o crescimento económico se converta em desenvolvimento 

económico, é necessário que o hábito de poupança entre no sistema financeiro e seja colocado 

à disposição dos agentes económicos e empreendedores. "Está hoje amplamente demonstrado 

que as economias mais desenvolvidas são apoiadas por sistemas financeiros também mais 

desenvolvidos. Neste contexto, os mercados de capitais desempenham um papel decisivo na 

sua capacidade de converter poupança em investimento produtivo.  

Para que o crescimento económico se converta em desenvolvimento económico, é necessária a 

existência e o hábito da poupança, ainda que haja outros factores que lhe estejam associados. 

É necessário que a poupança entre no sistema financeiro e seja colocada à disposição dos 

agentes económicos e empreendedores", disse. A CMC, segundo o responsável, assumiu a 

missão de criar as condições para o surgimento de um mercado de capitais eficiente e 

transparente, com efectivos interesses no nosso país, priorizando o mercado especial de dívida 

pública, por ser fonte de financiamento do Estado, que deverá ser referência para os restantes 

segmentos do mercado, como a dívida privada, mercados de acções e os de derivados. 

 

O economista referiu ainda que a principal premissa para a dinamização do mercado secundário 

da dívida pública é a existência de uma infra- estrutura institucional e tecnológica capaz de 

assegurar as operações de negociação e pós-negociação. "Para que o mercado da dívida 



 
 
pública angolano seja atractivo aos investidores institucionais, é necessário assegurar a 

funcionabilidade dos títulos e programar emissões de nova dívida com o maior volume possível, 

matérias que têm sido objecto de avaliação técnica entre a Comissão de Mercado de Capitais e 

a Unidade de Gestão da Dívida Pública" 


