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Operações em ambiente real das negociações de Dívida Pública Titularizada nos dois 

segmentos nomeadamente o Especial de Dívida Pública e por Grosso de Títulos de 

Tesouro dominaram a economia. 

O dia 19 de Dezembro de 2014 ficará inscrito na história do mercado financeiro nacional como 

data em que efectivamente nasceu o Mercado de Capitais em Angola, sendo esse facto 

assinalado num evento em que se procede a demonstração- em ambiente real - das negociações 

de Dívida Pública Titularizada em Mercado Secundário. Os dois segmentos do Mercado Especial 

de Dívida Pública que foram activados nesta data são o Mercado por Grosso de Títulos do 

Tesouro, abreviadamente MGTT, e o Mercado de Registo de Títulos de Tesouro, 

abreviadamente MRTT. O primeiro destina-se à negociação entre especialistas (para carteira 

própria ou em nome de clientes), isto é, entre bancos, corretoras e distribuidoras, através do 

sistema "quote drivem", em que os criadores de mercado desempenham um papel basilar ao 

assegurarem a contínua cotação dos títulos admitidos à negociação. 

O segundo segmento destina-se ao registo em mercado regulamentado de operações 

previamente acordadas entre dois participantes, permitindo por esta via que o mercado, no seu 

todo, obtenha informação sobre os negócios que ocorrem em Mercado de Balcão Organizado, 

Over The Counter (OTC). A agilidade com que a Dívida Pública Titularizada pode agora ser 

transaccionada entre investidores, num ambiente fiscal competitivo, permite antever a breve 

prazo um quadro de grande liquidez e profundidade para este mercado. A opção de iniciar a 

actividade dos Mercados Regulamentados pelo Mercado Especial de Dívida Pública justifica-se 

pela necessidade de projectar-se a curva de rendimentos para os demais segmentos. Essa foi a 

estratégia definida pela CMC, sob mandato do Poder Executivo, por se acreditar que a Dívida 

Pública Titularizada será capaz de conferir liquidez e profundidade ao mercado de capitais, o 

que, conjugado com a percepção de risco soberano tendencialmente inexistente, conduzirá a 

uma curva de aprendizagem para o segmento de Dívida Corporativa, para o Mercado de Acções- 

e mais tarde para o Mercado de Futuros e Instrumentos Derivados. 



 
 
Opções de financiamento 

O funcionamento do Mercado Secundário de Dívida Pública vai permitir a diversificação das 

fontes de financiamento do Estado, uma vez que os empresários, famílias e potenciais 

investidores internacionais terão mais uma opção para aumentarem os seus investimentos. O 

ministro das Finanças, Armando Manuel, disse na cerimónia de inauguração: "ao conectarem-

se à plataforma de negociação, os intermediários financeiros, bancos, corretoras e distribuidoras, 

permitem que as Obrigações do Tesouro, primeiro mercado a arrancar, sejam admitidas à 

negociação na Bodiva, assinalando o início de funcionamento do Mercado Secundário de Dívida 

Pública e Corporativa, que permitirá ao Estado e às empresas angolanas diversificar as suas 

fontes de financiamento e às famílias investir as suas poupanças". 

No entanto, a instituição do plano de contas das instituições financeiras não bancárias, cujo 

projecto colocou a CMC em consulta pública no passado dia 5 de Novembro, visando possibilitar 

a divulgação de informações para o acompanhamento efectivo de todas as variáveis 

concorrentes para a verificação contabilística e financeira das referidas entidades, por parte da 

supervisão, deverá, segundo o ministro das Finanças, assegurar a robustez deste novo mercado. 

Segundo o governante, prevê-se para o primeiro semestre de 2015 o arranque do Mercado 

Regulamentado de Dívida Privada, o qual proporcionará à classe empresarial uma plataforma 

dinâmica de financiamento complementar ao tradicional crédito bancário". 

O ministro das Finanças disse, por outro lado, que o início das operações do Mercado Secundário 

dos Títulos da Dívida Pública chega na altura certa, "desfrutando da condição favorável de um 

endividamento público ainda moderado e confortável, que representa 35 por cento do PIB, 

praticamente metade do limite legal de 60 por cento. No entanto, Angola conta com a 

possibilidade de executar o OGE 2015 recorrendo à emissão responsável e sustentável de 

Títulos da Dívida Pública, numa perspectiva não só de suprimir o tesouro de poupanças internas 

de boa qualidade em substituição às receitas petrolíferas cadentes, mas também de proporcionar 

aos bancos, aos investidores e aos poupadores nacionais o desejável hedge (protecção) contra 

os ajustamentos da taxa de câmbio", disse o ministro das Finanças. 

Armando Manuel frisou ainda que, com a inauguração das operações da Bodiva no mercado 

secundário, se cria um leque de oportunidades para que os investidores privados possam ver 

ampliadas as oportunidades de compra e de venda, entre si, desses títulos, a preços de mercado 

definidos de forma competitiva, proporcionando um ambiente de negócios seguros e dinâmico 

para a liquidez dos investimentos feitos por empresas e particulares nos Títulos do Tesouro. 

Estas características do Títulos do Tesouro, segundo Armando Manuel, facilitarão a sua 

colocação no mercado secundário pelas sociedades de intermediação financeira e dos seus 

agentes autónomos, criando a teia de inter-relações que dão corpo e sentido social a um 



 
 
mercado de capitais verdadeiramente orientado para apoiar o esforço nacional em prol do 

desenvolvimento económico. 

Por isso advoga que é natural que o arranque das operações da Bodiva priorize a negociação 

secundária de Títulos da Dívida Pública face às características únicas de que se revestem esses 

títulos no que tange à garantia de solvabilidade e de pontualidade do pagamento de rendimentos 

e do resgate, condições asseguradas na legislação que rege a emissão dos Títulos do Tesouro, 

comparticipada pelo Banco Central na sua condição de depositário da Conta Única do Tesouro. 

Por esta razão, o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia têm, na tutela conjunta da 

Bodiva, a consciência da necessidade de alicerçar-se as operações com Títulos da Dívida 

Pública no compromisso com o crescimento económico sustentável e com à contínua melhoria 

na distribuição do rendimento nacional, para reduzir a pobreza, aumentando o emprego e o bem-

estar da população em todas as províncias. 

Assim, as Obrigações do Tesouro emitidas para financiar no mais longo prazo o programa de 

investimentos públicos constituem, segundo o ministro Armando Manuel, o título preferencial 

para a dinamização do mercado secundário. Ao mesmo tempo, os Bilhetes do Tesouro emitidos 

no curto prazo, primordialmente para viabilizar a antecipação de receitas orçamentais de um 

mesmo exercício financeiro, desempenham um relevante papel estratégico no processo de 

crescimento económico, ao proporcionar a melhor execução possível do OGE sem causar um 

aumento do défice fiscal programado. 
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