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Para que os profissionais da Comissão de Mercado de Capitais (CMC) pudessem reflectir sobre 

os principais desafios do universo do seu trabalho em Angola e sobre os passos que devem ser 

dados em 2015, a instituição realizou na semana transacta, em Luanda, o III Encontro Anual dos 

seus Quadros. Entre os passos a serem dados no presente ano, a Comissão destaca as fases 

de arranque do mercado de dívida corporativa e do mercado accionista. 

 

Bolsa de Mercadorias 

Todavia, no decorrer desse ano a CMC vai elaborar um estudo que visa a abertura de uma Bolsa 

de Mercadoria (BM) específica para negociar contratos de mercadorias agro- pecuárias de 

grande, médio e pequenos agricultores de todo o território nacional. Para a administradora da 

instituição, Vera Daves, perspectiva-se que, numa primeira fase, a BM inicie os negócios com 

pagamentos à vista. A gestora explica que «o comerciante paga e recebe de imediato o produto». 

A ideia é valorizar a produção nacional e renuir em um só espaço toda a cadeia produtiva 

nacional. Vera Daves adiantou que pretende-se a participação, neste estudo, dos ministérios do 

Comércio e Agricultura para juntos reunirem numa única plataforma o método para abertura da 

MB. 

 

Educação e literacia financeira 

O presidente do Conselho de Administração (PCA) da Comissão do CMC, Archer Mangneira, 

defendeu, no mesmo evento, um maior acesso aos serviços financeiros, por ser um elemento 

facilitador do crescimento e desenvolvimento económico do país. Segundo Archer Mangueira, a 

inclusão financeira apresenta-se também como um poderoso instrumento para a redução das 

desigualdades de rendimento, internamente, havendo uma relação directa entre a aposta na 

educação e a inclusão financeira da população. 



 
 
«Estamos a falar não apenas de uma melhoria do rendimento das famílias, mas também da vida 

das pessoas», considerou, refendo que muitas famílias ainda não estão entrosadas com os 

conceitos económicos mais básicos, daí a dificuldade na hora de tomarem decisões sensatas 

sobre poupança e investimento. Para o PCA da CMC, os desafios da inclusão financeira são 

imensos e complexos. Disse ser por essa razão que o regime prudencial dos mercados dedica 

especial cuidado à confiança legítima dos investidores. 

Archer Mangueira apontou como principais instrumentos associados a CMC, educar os 

potenciais investidores e - empreendedores, estimulando a poupança e o investimento. E como 

estratégias da sua instituição, o desenvolvimento de acções que facilitem a obtenção de 

conhecimento relativo às operações nos mercados, de tal forma que estejam preparados para 

os riscos associados. A CMC vai também dinamizar um programa sobre literacia e inclusão 

financeira com o objectivo de proporcionar aos cidadãos informações sobre como lidar com as 

finanças pessoais e investir na Bolsa de Valores, conforme declarações da directora do Gabinete 

de Literacia Financeira da entidade, Elsa Bárber. 

Para atingir esse objectivo serão promovidos seminários, distribuídos folhetos, realizados 

programas nos diversos órgãos de comunicação social para que sejam conhecidos os conceitos 

financeiros e sobre mercados mobiliários. «Vamos desenvolver acções e programas de 

proximidade junto das comunidades e a todos os níveis da sociedade angolana para falarmos 

sobre conceitos financeiros e sobre o mercado mobiliários», disse a responsável, sublinhando 

que a matéria sobre inclusão financeira está associada â inclusão social. Elsa Bárber 

acrescentou que vão promover, igualmente, acções junto das sociedades comerciais para falar 

sobre como elas poderão investir no mercado regulamentado. 

A directora acrescentou que, no caso dos cidadãos, fazer poupança é um processo que as 

pessoas precisam aprender, que passa, primeiramente, em fazer orçamento sobre suas 

despesas e receitas. E reconheceu que ainda é grande o número de cidadãos que desconhecem 

a CMC e o seu objecto social. «Os Desafios da Inclusão Financeira» foi o lema que conduziu o 

III Encontro Anual de Quadros da CMC, onde os temas em debates foram «Risk Outlook» - 

Angola 2015, a Estratégia de Literacia Financeira da CMC, o Plano Operacional de Promoção 

do Mercado Accionista e o Processo de Implementação de uma Bolsa de Mercadorias em 

Angola. A CMC é a instituição responsável pela regulação, supervisão e promoção do Mercado 

de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 

 

Financiamento 

Capital de Risco «arrisca-se» em micro e pequenas empresas 



 
 
O Fundo Activo de Capital de Risco de Angola (FACRA) tem 25 biliões de kwanzas para apoiar 

as micro, pequenas e médias empresas nacionais a crescer, de acordo com o seu presidente do 

Conselho de Supervisão, Sérgio Eduardo Serrão, citado pelo Jornal de Angola da passada 

quarta-feira. O valor é disponibilizado gradualmente para financiar todos os sectores da 

economia, excepto o mineiro, imobiliário e construção civil, segundo o responsável, 

representando assim «uma ocasião para o empresariado nacional fortalecer as suas 

capacidades de investimento, bem como criar e reforçar redes de parcerias confiáveis, de modo 

a que o apoio ao empresariado flua e cresça de forma sustentada, respondendo, assim, aos 

desafios do crescimento e diversificação da economia angolana», como frisa uma nota 

distribuída pela FACRA. 

Sérgio Eduardo Serrão disse que fundo pretende que as micro, pequenas e médias empresas 

angolanas lenham o potencial para inovação e façam negócios de sucesso, desenvolvendo 

grandes oportunidades, produtos, tecnologias inovadoras ou "know-how" fundamentais para o 

mercado angolano. Com isso, o fundo pretende também levar as empresas a criar emprego e 

mais-valias para o país. Criado em 2012, o Fundo oferece uma nova plataforma de investimento 

e oportunidade que permita explorar o vasto mercado nacional, quer através da expansão de 

negócios já existentes, quer com o surgimento de novas iniciativas. Sérgio Eduardo Serrão deu 

a conhecer as vantagens do FACRA. 

O responsável reconheceu o baixo nível de gestão das micro, pequenas e médias empresas 

angolanas, em muitos casos, por serem de matriz familiar. Daí que a intervenção do Fundo seja 

também para mudar esse cenário, quer com a injecção de capital à nova empresa, quer com a 

definição de uma filosofia de gestão partilhada, que nem sempre é bem encarado. Sergio Serrão 

assegura que a participação na gestão e no capital das empresas é temporária (entre três e sete 

anos). 

 

 


