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 O administrador da Comissão de Mercado de 

Capitais (CMC), para emissões e investimentos, 

disse, esta semana, em Luanda, que o mercado 

secundário da dívida pública vai potencializar 

liquidez do mercado primário. 

Segundo Patrício Vilar que falava durante a 

conferência sobre 'Bolsa, Dívida Pública e 

Financiamento', uma iniciativa da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola e a 

empresa Price Waterhouse Coopers, PWC, a aquisição de títulos no mercado secundário 

contribui, para os investimentos estratégicos do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) do 

Executivo. "Hoje temos uma aposta distinta, de se partir precisamente com a dívida publica. Ao 

partir-se com a dívida pública podemos, numa situação de crise, aumentar a potencialidade do 

nosso mercado interno em termos de financiamento do Estado, através do mercado secundário, 

onde entram outros players, nomeadamente, individuais, familiares, e as empresas, e fundos de 

investimento", notou Patrício Pilar, acrescentando que ao adquirirem os títulos no mercado 

secundário, poderão dar maior liquidez ao próprio mercado primário, e poderão desta forma 

contribuir com os investimentos estratégicos existentes no PND." 

Segundo o administrador da CMC, estão criadas as condições técnicas e tecnológicas para o 

arranque do mercado secundário da dívida pública na Bolsa de Valores e Dívida de Angola, 

BODIVA, faltando somente a requisição do emitente. "Não temos dúvidas de que o mercado 

secundário da dívida pública possa arrancar. Neste momento temos apenas*um intermediário 

financeiro registado na BODIVA, e aproximadamente cinco agentes registados na CMC. Este é 

um processo que eventualmente precisa ainda de alguns ajustes. É preciso que todas as 

instituições se movam e que cada uma delas tenha os seus factores de motivação e as suas 

velocidades", salientou. 

O mercado secundário, o reforço da competitividade do mercado primário, a necessidade de um 

programa da diversificação das fontes de financiamento, a Bolsa como um veículo para 

diversificar os investidores em dívida pública, o Orçamento Geral do Estado (OGE), 



 
 
financiamento do Estado, bem como a gestão da dívida pública em 2015, foram os temas 

abordados na conferência, que teve o apoio da BODIVA e da CMC. O evento contou com a 

presença de membros do Executivo, economistas, gestores dos sectores público e privado, 

estudantes, e teve entre vários objectivos, esclarecer à opinião pública sobre o desenvolvimento 

do mercado de capitais em Angola. 

 


