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Um ano depois do lançamento do mercado secundário de dívida pública, a Comissão do 

Mercado de Capitais prepara o "pontapé de saída" do mercado de dívida das empresas. O 

próximo passo será a bolsa de acções. 

Mercado de dívida corporativa angolana 'nasce' na próxima semana 

Pouco mais de um ano depois do acto inaugural do mercado secundário de dívida pública, em 

conjunto com a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), a Comissão do Mercado de 

Capitais (CMC) vai lançar, na próxima quinta-feira, 17 de Dezembro, o mercado de dívida 

corporativa, num evento que irá decorrer num hotel em Luanda, apurou o Expansão junto de 

fonte oficial do organismo. O evento, que a fonte qualifica como "pontapé de saída" de uma nova 

fase do mercado de capitais angolano, será "uma sessão de trabalho destinada aos potenciais 

players desse segmento do mercado", quando está "em final de estruturação a infra-estrutura 

legal, regulatória e tecnológica" que torna possível o arranque desta nova fase. 

Na sessão, explica a fonte do organismo liderado por Archer Mangueira, "pretende-se criar as 

condições para a interacção entre os diversos intervenientes, com destaque para entidades dos 

sectores petrolífero, diamantífero, das telecomunicações e tecnologias de informação, saúde, 

indústria e sector financeiro". O discurso de abertura deverá ser proferido pelo ministro das 

Finanças, Armando Manuel, e o de encerramento pelo titular da pasta da Geologia e Minas, 

Francisco Queirós. 

A sessão de trabalhos terá uma configuração "eminentemente prática, com a exposição de um 

roteiro para a emissão de obrigações, a análise - na perspectiva do BFA - das oportunidades e 

desafios que se colocam a quem queira estruturar uma emissão d e obrigações, a visão da 

BODIVA sobre o funcionamento em concreto desse segmento de mercado e um espaço para 

debater e esclarecer todas as dúvidas que possam surgir". Na estratégia definida para o 

quinquénio 2012-2017, aprovada em Maio de 2012, a administração da CMC decidiu que o 

mercado de capitais angolano seria desenvolvido gradualmente, a partir dos mercados de dívida 

pública - em funcionamento desde Maio de 2015 - e de dívida corporativa, "que permitem obter 

a curva de rendimentos para a projecção dos demais segmentos, designadamente de acções e 



 
 
unidades de participação de Organismos de Investimento Colectivo". A CMC, recorde-se, tem 

vindo a promover nos últimos meses o Programa Operacional de Preparação das Empresas para 

o Mercado Accionista (POPEMA). O principal objectivo deste programa é preparar as empresas 

angolanas para o segmento de acções do mercado de capitais. O arranque da bolsa de acções 

está previsto para finais do próximo ano. 

 

 


