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1. Enquadramento do mercado accionista
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 Caracterização do mercado

Acções são títulos de 

participação negociáveis, que 

representam parte do capital 

social de uma sociedade 

econômica, que confere ao seu 

possuidor o direito de 

participação nos resultados da 

mesma

O mercado de acções e o 

Sistema no qual as acções 

de uma companhia são 

transacionadas

O espaço aonde estas 

transações tem lugar 

chama-se Bolsa de 

Valores/Stock Exchange



6

 Enquadramento do mercado accionista

Instituição financeira 

intermediadora

Empresa emitente de 

acções 
Mercado primário de 

acções

Mercado secundário de 

acções

(Bolsa de valores)
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Instituição financeira 

intermediadora

Empresa emitente de 

acções 

Mercado primário de 

acções

Mercado secundário de 

acções

(Bolsa de valores)

O mercado primário de acções é o espaço aonde se negocia a subscrição (venda) de novas acções ao público, ou

seja, no qual a empresa obtém recursos para seus empreendimentos.

Os lançamentos de acções novas no mercado, de forma ampla e não restrita à subscrição pelos atuais accionistas,

chamam-se ofertas públicas ou operações de underwriting.

As acções diferenciam-se segundo os seguintes critérios:

 Empresa emitente - algumas acções, em função do valor e tamanho das empresas que elas representam, recebem

a designação de Blue Chips.

 Espécie – acções ordinárias ou preferenciais; e

 Classe – durante sua emissão as acções também podem ter diferentes classes em função dos objetivos específicos

a que se propõem ou de restrições quanto a sua posse. Algumas recebem letras para diferencia-las (A, B, C etc.).

Existem, basicamente, dois tipos de acções:

1. Acções ordinárias ou comuns, que gozam, em toda a plenitude, dos direitos de participação na administração da

sociedade e nos resultados financeiros, portanto, têm como característica básica o direito do voto;

2. Acções preferenciais que em troca de determinados privilégios (preferência nos resultados da empresa) têm

privado o seu direito de voto

.
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Instituição financeira 

intermediadora
Empresa emitente de 

acções 

Mercado primário de 

acções
Mercado secundário de 

acções

(Bolsa de valores)

Investidores

Correctoras

Direitos dos investidores/accionistas

• Participação dos lucros sociais;

• Participação do acervo da companhia, em caso de 
liquidação;

• Preferência para subscrição das acções;

• Saída da sociedade nos casos previstos por lei, mediante 
o reembolso do valor de suas ações;

• Alteração do dividendo obrigatório;

• Dissolução da companhia ou cessação do estado de 
liquidação;

• Incorporação da companhia em outra, sua fusão ou cisão;

Acesso a todas as informações que dizem respeito à empresa e que possam 
afectar os seus interesses como sócios.

Obrigada por lei a divulgar balanços, balancetes e diversos outros 
demonstrativos contabilísticos, acompanhados por notas explicativas, do 
parecer de auditores independentes e do conselho fiscal
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2. Vantagens do mercado acionista
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 Funções do mercado accionista e a sua vantagem 
para a economia 

O mercado de accionista é fundamental para a promoção do crescimento económico de um país na medida em que

oferece opções credíveis de investimento para o público e facilita a redistribuição dos recursos financeiros dos agentes

excedentários para os agentes deficitários necessitando de financiamento de longo prazo.

Mercado accionista
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 Funções do mercado accionista e a sua vantagem 
para a economia 

Assim, existem 4 aspectos fundamentais que resumem papel do mercado accionista para a

economia:

Actua como elo entre os mutuários e aforradores na economia;

Facilita a compra e venda dos instrumentos de dívida e acções;

Redução do custo global de financiamento;

Barómetro para a economia;
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3. Situação actual do sector empresarial 
público



13

 Caracterização do sector empresarial publico
O Sector Empresarial Público (SEP) tem o seu regime jurídico aprovado pela Lei 11/13, de 3 de Setembro – Lei de

Bases do Sector Empresarial Público e integra (i) Empresas Públicas, (ii) Empresas de Domínio Público e (iii)

Participações Minoritárias do Estado e caracterizam-se como se apresenta:

Actualmente o SEP integra um universo de cerca de 73 Empresas, sendo 59 Públicas, 13 de Domínio Público e 1

referente a Participações Minoritárias do Estado e abrange os mais diversos sectores de actividade

Fonte: ISEP
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 Caracterização do sector empresarial
Durante o ultimo exercício económico, o Ministério da economia e o ISEP precederam a homologação da

contabilidade de algumas das empresas do SEP.

Foram homologadas um total de 56 empresas do sector empresarial público, das quais 29 com algumas restrições e

apenas oito (8) foram homologadas sem reservas 19 homologadas com reservas, dez (10) não homologadas, e sete

(7) excepcionalmente homologadas.

40%
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11%

13%

10%

Com restrições

Com reservas

Sem reservas

Não homologadas

Excepcionalmente homologadas

Fonte: ISEP
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 Caracterização do sector empresarial
Para a avaliação das contas das empresas, o ISEP analisou:

 o prazo de entrega das contas;

 a situação económica e financeira;

 a conformidade das informações financeiras;

 bem como a evolução das empresas em relação à diminuição das fraquezas do controlo interno reportadas no

exercício anterior.

Desta analise aos documentos de prestação de contas o ISEP reportou as seguintes inconformidades:

 não apresentação dos relatórios de gestão,

 falta de balanço e demonstração dos resultados incluindo anexos,

 falta de demonstração dos fluxos de caixas,

 falta de parecer do conselho fiscal,

 falta de relatório do auditor externo,

 falta de avaliação do sistema contabilístico do auditor interno

Fonte: ISEP
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 Caracterização do sector empresarial

17%

China

30%
Singapura

150.000 EPs

Fonte: Financial Times, Wall Street Journal, Singtel.com, Singapore Airlines.com, Bloomberg, Yahoo finance 
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 RELANÇAMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL

Diversificação 

da economia 
Captação 

recursos

Aumento das 
alternativas de 
financiamento

Melhoria da 

governação 

corporativa e 

consequentemente 

da eficiência da 

empresa

91,7B USD

Fonte: BM&Fbovespa, Ministério do Planejamento

1991 /2005 - 43 empresas 

(28 federais, 15 estaduais)

57,7% - PND*

42,3% - Telecomunicações

PND* - Plano Nacional de Desestatização
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4. Modelo de privatização



Modelo de privatização

Privatização

 Ocorre quando o governo vende empresas estatais para a iniciativa privada (empresas

nacionais, grupos de investimentos, multinacionais);

 Justifica-se quando as empresas públicas não estão mais proporcionando os lucros

esperados (necessidade de criar eficiência) para enfrentar um mercado competitivo ou

quando elas atravessam crises financeiras sérias (falência técnica).

Objectivo

 Apresentar um modelo de privatização, tendo em conta a realidade angolana e a actual

conjuntura macroeconómica e social;

 Demonstrar os ganhos de eficiência resultantes da privatização de empresas públicas.
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 Aspectos financeiros de privatização



Modelo de privatização

Modelos/cenários

 Abertura de capital/dispersão de
capital em Bolsa – venda de acções
no mercado de valores mobiliários;

 Venda de activos de privatização – a
venda de toda a organização (ou
parte dela) para um investidor
estratégico que pode ser um fundo de
capital de risco;

 Privatização via parcerias entre
investidores nacionais e estrangeiros
(parceiro tecnológico), com a
consultoria e supervisão de uma
empresa/instituição mandatada pelo
Estado;

 Conjugação dos três cenários acima 21

Modelo/cenários de privatização



Modelo de privatização
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Propostas:

 Criar regimes de excepções às 

seguintes leis:

 Lei das privatizações;

 Lei da delimitação dos

sectores;

 Derrogar os requisitos para

a emissão e de dispersão,

definidos no Código de

Valores Mobiliários.

Entraves actuais:

 Lei do Investimento privado

 impostos extraordinários

previstos na lei de investimento

privado;

 Lei das privatizações;

 Proíbe a privatização de certas

empresas.

 Lei da delimitação dos sectores

 Delimita a privatização a certos

sectores (EP vs. SA);

 Código de Valores Mobiliários;

 Limite mínimo de dispersão;

 Requisitos mínimos para a

emissão.

 Aspectos legais



Modelo de privatização

23

 Passos para a privatização
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