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Entrar em bolsa é importante para as empresas se financiarem, 

mas o custo tem de ser competitivo, alerta administradora da 

Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e membro do júri dos 

Prémios Sirius, cuja gala é no próximo dia 26 de Novembro, em 

Luanda. Este ano, já será possível emitir acções e obrigações. 

 

 

- A CMC tem em curso o Programa Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado 

Accionista (POPEMA), preparando os stakeholders para o lançamento da bolsa. Como tem 

corrido este programa 

 Está a decorrer um périplo sectorial para apresentar o programa e captar a adesão das 

empresas. Já foi apresentado a alguns sectores, como telecoms, financeiro, petrolífero, saúde e 

indústria. Após este roadshow, passaremos à fase de trabalho unidireccional com cada uma das 

empresas que vierem a confirmar o seu interesse, que até agora tem sido expresso de modo 

muito satisfatório. Há já um conjunto muito interessante de empresas cuja gestão e forma como 

se relacionam com os stakeholders as situam no pleno preenchimento dos requisitos para a 

dispersão de capital em bolsa. Prova disso são, por exemplo, os prémios que têm ganho a nível 

nacional e internacional, tal como os Prémios Sirius. 

 

-Que desafios se colocam às empresas neste processo? 

Não sendo ainda prática generalizada a adopção dos requisitos previstos no Código de Valores 

Mobiliários, designadamente em matéria de relato financeiro e auditoria independente, esse é, 

sem dúvida, o primeiro grande desafio. O financiamento via bolsa pressupõe eliminar assimetrias 

de informação, o que obriga a que as empresas sejam geridas com a máxima eficiência, sob 



 
 
pena de não conquistarem o interesse dos investidores. Não basta que sejam transparentes 

quanto à situação patrimonial, à evolução dos negócios e ao modo como são tomadas as 

decisões; é preciso que essa transparência evidencie uma gestão escrupulosa e eficiente na 

aplicação dos recursos. 

 

- E quais as oportunidades? 

O financiamento pelo mercado de capitais, por ser o canal mais eficiente de financiamento do 

empreendedorismo, é em si mesmo a grande oportunidade. Por essa via, as empresas 

financiam-se a um menor custo e, regra geral, anulando a pressão dos prazos de reembolso, 

tendo em conta a natureza do mercado. Um estudo realizado em Março nos países da OCDE 

revela que 92% das empresas só aumentam o quadro de pessoal após realizarem uma Oferta 

Pública Inicial em bolsa [IPO, em inglês]. Isto dá-nos bem a percepção do quanto uma bolsa de 

valores pode ser decisiva para a criação de valor. 

 

- Quanto custa a uma empresa entrar em Bolsa? 

A preparação de um IPO é um processo complexo, que requer tempo e consome recursos 

importantes, compatíveis com o payback que, regra geral, se obtém. Esses custos estão 

relacionados com a assessoria e consultoria especializada, por parte de agentes de 

intermediação registados na CMC, a que os emitentes têm de recorrer para preencher requisitos 

como a transformação em sociedade aberta, o registo da emissão junto do regulador, a 

preparação do prospecto da emissão com toda a informação legalmente exigida, a adequada 

divulgação ao mercado, sem discriminações ou favorecimentos, e a colocação dos títulos. 

Estamos a preparar um Guia do Emitente onde chamamos a atenção para o facto de este 

processo ser oneroso e tecnicamente complexo, que requer ponderação cuidada. Não 

determinámos ainda esse custo, mas todos, na CMC, temos consciência de que os custos de 

uma Oferta Pública de Venda não podem ser dissuasores sob risco de termos um mercado pouco 

atractivo. 

 

- O que ganha Angola com o mercado de capitais? 

Ganha um canal alternativo e complementar para financiar o seu desenvolvimento. O mercado 

de capitais canaliza da forma mais eficiente que é possível as poupanças para os agentes 

empreendedores, colocando ao serviço da economia soluções de financiamento que não 

envolvem directamente os balanços dos bancos comerciais. Assim, entre outras vantagens 



 
 
macroeconómicas, o crescimento económico não fica condicionado pelo ritmo a que a banca 

consiga reforçar os seus capitais próprios. Entretanto, está previsto para este ano o arranque da 

Central de Compensação no âmbito da BODIVA, que completa os requisitos do ponto de vista 

das infra-estruturas do mercado. E está a funcionar desde Maio o segmento do Mercado de 

Registo de Títulos de Dívida Pública, com volumes de negociação apreciáveis. 

 

- Como avalia o governance das empresas no País? 

Há hoje uma consciência mais apurada da importância de adopção das melhores práticas no 

governo das empresas, tendo a CMC lançado em Julho uma nova versão, anotada, do Guia de 

Boas Práticas de Governação Corporativa, enunciando os princípios fundamentais e 

recomendando as acções a adoptar para os materializar. Estamos numa fase deste processo 

ainda inicial, o que mais importa registar é o interesse que o tema tem despertado nos gestores 

e accionistas. 

 

- Em que sectores há melhores exemplos? E onde é que há mais progressos a fazer? 

Seria precoce agora a avaliação de quais são as empresas e os sectores mais ou menos em 

compliance com as boas práticas de governação corporativa. Mas é possível dizer sem correr 

riscos e sem melindrar outros sectores que é no sector financeiro que hoje há os melhores 

exemplos. 

 

- Qual o ponto da situação do calendário do arranque do mercado de capitais (dívida corporativa, 

acções, etc.)? 

Com o arranque da Central de Compensação, que a BODIVA prevê este ano, qualquer empresa 

se pode tornar emitente de acções ou obrigações, desde que preencha os requisitos previstos 

no Código de Valores Mobiliários e em regulamentação própria da CMC e da BODIVA. 

 

- Qual o número ideal de empresas para o arranque da bolsa de valores? 

Não há um número mágico, em diferentes geografias que estudámos encontrámos números 

muito díspares. Não é apenas uma questão de quantidade, mas acima de tudo de qualidade. 

Acreditamos que no devido tempo estarão listadas algumas empresas de sectores como banca, 

seguros, grande distribuição, telecomunicações ou petróleos, que desempenharão o seu papel 

de blue chips da nossa praça, pela sua reputação, fiabilidade e capacidade. 

 



 
 
- Quantos intermediários estão neste momento registados para a negociação de dívida pública 

em mercado secundário? 

Há 29 entidades registadas na CMC, entre sociedades gestoras de organismos de investimento 

colectivo, organismos de investimento colectivo, entidades certificadoras de peritos avaliadores 

de imóveis, peritos avaliadores de imóveis, sociedades distribuidoras e sociedades corretoras de 

valores mobiliários. 

 

- É um negócio lucrativo? 

Acredito que as movimentações que temos visto nos últimos meses por parte de instituições 

financeiras para obterem a licença para operar neste mercado, como intermediárias, respondem 

por si. Demonstram claramente o potencial que este mercado encerra e que é percebido pelos 

candidatos a operadores. 


