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Está previsto para o primeiro semestre de 2015 o arranque do mercado regulamentado de divida 

privada, mais uma fonte de financiamento complementar à classe empresarial, além do 

tradicional crédito bancário, depois da abertura, na passada sexta-feira, do Mercado Secundário 

de Divida Pública, marcado sem operadores 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a Bolsa de Dívida e Valores Imobiliários de Angola 

(BODIVA) procederam, recentemente, ao lançamento da plataforma informática que vai permitir 

o registo das instituições, bem como a admissão à negociação dos Títulos do Tesouro (TO), com 

a inauguração do Mercado Secundário de Dívida Pública. Constituído pelo decreto presidencial 

n.º 97/2014, de 07 de Maio, é natural que o arranque das operações da BODIVA de prioridade à 

negociação secundária de Títulos da Dívida Pública, garantindo a solvabilidade e pontualidade 

do pagamento de rendimentos e o resgate, em conformidade com a legislação. 

"Ao conectarem-se à plataforma de negociação, os intermediários financeiros, bancos, 

correctoras e distribuidoras permitem que as OT sejam admitidas à negociação na BODIVA, 

assinala o início do funcionamento do mercado secundário de dívida pública e corporativa," 

anunciou, ao sublinhar que o mesmo permitirá ao Estado e às empresas angolanas diversificar 

as suas fontes de financiamento e às famílias a investirem as suas poupanças. Segundo o 

governante, a instituição do Plano de Contas das Instituições Financeiras não-Bancárias, que a 

CMC colocou em consulta pública no passado dia 5 de Novembro, vai possibilitar a divulgação 

de informação útil para a verificação contabilística das operadoras. 

"Neste contexto, 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", reforçou. Armando 

Manuel disse, igualmente, que o início das operações do Mercado Secundário dos Títulos da 

Dívida Pública chega numa altura em que o país ainda desfruta da condição favorável de um 

endividamento público na ordem dos 35% do PIB, o que representa metade do limite legal fixado 

em 60%. 



 
 
"Para a execução do OGE 2015, ainda podemos recorrer 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", sustentou, acrescentando 

que a mesma irá proporcionar aos bancos e investidores o desejável hedge contra os 

ajustamentos da taxa de câmbio. Armando Manuel, que discursava durante o acto inaugural das 

operações do Mercado Secundário de Dívida Pública na BODIVA, recordou que os recentes 

desenvolvimentos do mercado petrolífero internacional estão a criar horizontes de incertezas 

sobre os desafios macroeconómicos dos países exportadores. 

Por seu turno, o presidente do CMC Archer Mangueira anunciou à admissão de Angola como 

membro associado da Organização Internacional das Comissões de Valores, estando para breve 

a passagem para membro ordinário. "A nossa passagem para membro ordinário está 

dependente da aprovação do Código de Valores Mobiliários, que virá substituir a lei de Valores 

Mobiliários", sublinhou. Em contrapartida, admitiu ser uma condição obrigatória para o pleno 

reconhecimento pela interpares, no âmbito da IOSCO, sendo um activo importante para o 

mercado nacional. E para que tal aconteça, é necessário que haja cooperação com os demais 

reguladores do sistema financeiro. 

O gestor lembrou que, face à experiência da crise financeira mundial, a CMC teve o cuidado de 

apetrechar o quadro regulatório nacional, com as mais e modernas normas aceites 

internacionalmente e que se resume em três principais elementos. "Assegurar que os mercados 

sejam juridicamente seguros e funcionem em sã concorrência; vigiar para que a confiança 

legítima de emitentes e investidores não seja ilustrada no dia-a-dia dos mercados; e garantir a 

protecção aos investidores", garantiu. Para o presidente do conselho de administração da 

BODIVA, António Furtado, Angola era até então uma das poucas economias da África 

Subsariana que não dispunha de mercado de valores mobiliários, o que a afastava a estrutura 

de financiamento à economia. "A ausência desta infra-estrutura terá privado cerca de 17 mil 

milhões de dólares de investimentos", concluiu, acrescentando que já estão formados 40 futuros 

operadores do mercado. 


