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 Dinamização do mercado secundário da dívida entre as prioridades da CMC 

Quadros da instituição reflectiram e debateram, no seu III encontro 

anual, realizado em Luanda, os principais desafios do mercado de 

capitais em Angola, assim como os passos que devem ser dados 

em 2015. 

Depois do lançamento, a 19 de Dezembro de 2014, do Mercado 

Regulamentado e da Bolsa de Dívida e Valores de Angola 

(BODIVA), a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) vai priorizar 

este ano a dinamização do Mercado Secundário da Dívida Pública, 

indicou, no início da semana, o PCA da entidade, Archer 

Mangueira. Falando por ocasião do III Encontro Anual de Quadros da instituição, que terminou 

nesta quarta-feira, em Luanda, Archer Mangueira disse que constam ainda entre as tarefas de 

curto prazo a preparação do mercado de acções, sendo que, no domínio interno, se vai 

prosseguir com o aprofundamento da cultura organizacional, privilegiando o espírito de cultura, 

a excelência, a racionalidade, a eficiência, a eficácia, o rigor e o compromisso. "Também iremos 

manter a aposta contínua na formação dos quadros, ainda que ajustada a circunstâncias de 

recursos mais escassos, mas nunca condescendendo na exigência que a todos é devida, a 

começar por mim, na busca quotidiana da excelência", acrescentou o responsável. 

 

No encontro aberto segunda-feira, o PCA da Comissão do Mercado de Capitais considerou não 

haver dúvidas de que, em função dos inúmeros estudos empíricos realizados um pouco por todo 

o mundo, existe uma relação directa entre a aposta na educação financeira das populações e o 

seu Índice de Desenvolvimento Humano. "Estamos a falar não apenas de uma melhoria do 

rendimento das famílias, mas também da melhoria da vida das pessoas, que vivem mais tempo 

e em melhores condições", sustentou. De acordo com Archer Mangueira, na estratégia da CMC, 

desenhada em 2012, a literacia financeira foi definida como um dos domínios críticos para o 



 
 
desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos- Os desafios da inclusão 

financeira são "imensos e complexos" 

Derivados em Angola, tendo sido identificada a necessidade de se conceber um programa 

específico que previsse um conjunto de iniciativas visando o aumento do grau de conhecimento 

sobre os mercados, seus principais conceitos e instrumentos a eles associados. O objectivo do 

programa, acrescentou, é educar potenciais investidores e empreendedores, estimulando a 

poupança e o investimento. Archer defendeu, por isso, maior acesso aos serviços financeiros, 

por considerar ser um elemento facilitador do crescimento e desenvolvimento económico do 

País. Para o presidente do conselho de administração da CMC, os desafios da inclusão 

financeira são "imensos e complexos", complicando-se ainda mais em ambientes de crise como 

aqueles que o País já viveu entre 2008 e 2009. 

O III Encontro Anual de Quadros da CMC, que decorreu sob o lema O Desafio da Inclusão 

Financeira, serviu para os profissionais da instituição reflectirem e debaterem sobre os principais 

desafios do mercado de capitais em Angola, assim como os passos que devem ser dados, no 

ano em curso, visando a materialização da estratégia da CMC, com destaque para as fases de 

arranque do mercado de dívida corporativa e do mercado accionista. Temas como Risk Outlook 

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

do Mercado Accionista, o Processo de Implementação de uma Bolsa de Mercadorias em Angola, 

entre outros, foram debatidos no encontro em que participaram representantes do Ministério das 

Finanças e da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA). A CMC é a instituição responsável 

pela regulação, supervisão e promoção do Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos 

Derivados em Angola 
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