
 
 

Mercado de Dívida arrancou e já tem interessados 

O País 

18/12/15 

Arrancou o Mercado da Dívida Corporativa, no qual as empresas 

se financiam directamente no mercado através da emissão de 

títulos. 

O PAÍS contactou algumas das empresas interessadas em 

recorrer a este instrumento de financiamento, confirmando que 

algumas delas irão fazer emissões elevadas, de milhares de 

milhões, escusando-se, no entanto, por agora, a precisar o valor 

das futuras eventuais emissões, alegando que os dossieres 

ainda não se encontram concluídos.  

O Presidente da Comissão de Mercados de Capitais (CMC), Archer Mangueira , considerou este novo 

segmento do mercado "um canal alternativo de financiamento à economia em que as empresas poderão 

emitir títulos de divida para contrair recursos". 

"Qualquer valor mobiliário pode ser admitido à negociação", sublinhou, acrescentando que, com esta 

medida, está-se a dar passos importantes para a concretização de uma estratégia aprovada 

"superiormente" para a dinamização do Mercado de Capitais. Segundo o responsável, o mercado de divida 

corporativa tem vantagens para os diferentes players, nomeadamente para os emitentes, porque garante 

financiamento a médio prazo, constitui alternativa de financiamento ou um canal complementar ao 

financiamento bancário e comporta redução dos custos de intermediação. 

Para os investidores cria alternativa e incentivo, em termos de diversificação das carteiras de poupança. 

"Quanto mais o investidor poder diversificar as suas poupanças menor é o risco e também maior será a 

capacidade da economia absorver mais recursos", frisou.  

A ferramenta promove ainda uma redução de 50% do Imposto de Aplicação de Capital (IAC). Para a Bolsa 

garante uma transparência pela forma como as transacções ou obrigações são realizadas. "Estes títulos 

são cotados em mercado e quanto maior for a transparência maior será a confiança entre os diferentes 

players". O novo mercado vai ainda melhorar as boas práticas do governo das sociedades. "As empresas 

que estão à procura de alternativas de financiamento sentir-se-ão obrigadas a melhorar os seus métodos 

de gestão, as suas práticas de governação", considerou. 

 

 

 

http://opais.co.ao/mercado-de-divida-arrancou-e-ja-tem-interessados/


 
 

Mercado de Valores Mobiliários afasta risco 

Jornal de Angola 

19/12/15 

O financiamento pelo Mercado de Valores Mobiliários 

mantém o sistema de pagamentos longe dos riscos 

existentes na esfera real da economia, o que contribui 

significativamente para preservar a estabilidade do 

sistema financeiro, afirmou ontem, em Luanda, a 

Secretária de Estado das Finanças. 

 

Valentina Filipe, que falava na sessão de abertura do seminário sobre “ O Mercado de Dívida 

Corporativa”, referiu que, quando o financiamento é obtido através do Mercado de Valores 

Mobiliários, o crescimento tem uma dinâmica própria, longe do ritmo dos bancos comerciais para 

o reforço dos capitais. “Cabe explicitar que o Mercado de Capitais e os bancos comerciais não 

são mutuamente exclusivos, mas sim complementares e crescem juntos”, reforçou Valentina 

Filipe.  

Prova disso, indicou, é a forma como tem estado a funcionar o mercado secundário de títulos do 

tesouro, cujos protagonistas são os principais bancos que operam em Angola, conferindo liquidez 

e uma profundidade já assinalável a este segmento. 

O secretário de Estado frisou que, no primeiro semestre deste ano, a Bodiva (Bolsa de Dívida e 

Valores de Angola) registou transacções de títulos do tesouro de valor superior a 237 milhões de 

Dólares, cifra, que embora ainda baixa para as aspirações da economia angolana, coloca a praça 

de Luanda no 11º lugar do ranking de negociações das bolsas africanas e primeiro lugar entre 

os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).  

Para a responsável, a existência de uma cultura de poupança e de investimento é um requisito 

elementar para a existência de um Mercado de Capitais, numa altura em que “a poupança interna 

não tem sido elástica, mas também têm sido demasiados os estímulos dos empreendedores 

para a sua captação”, sublinhou.  

 

 

http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/mercado_de_valores_mobiliarios_afasta_risco


 
 

Angola a um passo do mercado de acções 

Mercado 

21/12/15 

 O Mercado de Dívida Corporativa, que vai começar a operar 

em 2016, serve de antecâmara para o surgimento do mercado 

organizado da bolsa de acções. Quando o financiamento é 

obtido através do Mercado de Valores Mobiliários, o 

crescimento económico tem uma dinâmica própria que não 

depende do ritmo a que os bancos comerciais consigam 

reforçar os seus capitais próprios. 

 

O Mercado de Dívida Corporativa, lançado na última semana para começar a operar em 2016, serve de 

antecâmara para o surgimento no mercado organizado da Bolsa de Acções, revelou o Administrador 

Executivo da Comissão do Mercado de Capitais, Patrício Vilar.  

Patrício Vilar defendeu que, enquanto as empresas se preparam para o mercado accionista, escalão mais 

exigente do Mercado de Valores Mobiliários, e uma vez concluído o quadro regulatório e a infra-estrutura 

de pós-negociação, estão criadas as condições de arranque do Mercado da Dívida Corporativa.  

Questionado sobre as razões pelas quais somente agora se avança com este mercado, uma vez que a 

Dívida Pública já é alvo de negociação no mercado organizado de bolsa, o Administrador Executivo explicou 

que tal se deveu ao facto de a plataforma utilizada para a negociação da Dívida Pública não é compatível 

com a de negociação da Dívida Corporativa. 

"Uma razão muito simples, pela razão tecnológica. Não era possível avançar com a transacção de Dívida 

Pública e investimentos privados, como obrigações corporativas e acções, porque ainda não tínhamos o 

nosso sistema de pós-negociação montado. O sistema de custódia, compensação e ligação." "Acima de 

tudo, aqui a razão é tecnológica. Hoje estamos preparados para receber emissões de obrigações 

corporativas e de acções. Não era possível fazê-lo e não é possível fazer emissões de obrigações 

corporativas e acções no sistema do BNA, essa é a razão pela qual não se avançou ao mesmo tempo com 

as emissões de obrigações corporativas e de acções."  

Ainda sobre este facto, o CEO da BODIVA, Pedro Pitta-Gróz, avançou que, referente à negociação de 

Dívida Pública em ambiente de bolsa, se estima iniciar a emigração dos títulos de tesouro para a conta da 

CEVAMA junto do BanNacional de Angola e assim permitir o lançamento do mercado de bolsa de títulos 

de tesouro a partir do início do mês de Fevereiro. 

 

http://www.mercado.co.ao/uncategorized/angola-a-um-passo-do-mercado-de-accoes/


 
 

Luanda acolhe seminário de lançamento do 

Mercado de Divida Corporativa 

Portal Angop 

16/12/15 

Luanda - Um seminário de lançamento do Mercado de Divida 

Corporativa realiza-se quinta-feira, 17, em Luanda, com o 

objectivo de abordar aspectos ligados ao fomento deste 

mercado e proporcionar uma oportunidade de interacção 

entre os seus diversos intervenientes. 

 

 

Promovido pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC), em parceria com a Bolsa de Divida e Valores de 

Angola (Bodiva), o evento pretende munir os participantes regras de emissão e deveres dos emitentes. 

No seminário serão também apresentados o quadro de funcionamento do mercado, as vantagens e os 

desafios da emissão de obrigações do ponto de vista do estruturador da operação. 

Consta igualmente do programa, um painel de debate entre potenciais emitentes e intermediários sobre os 

desafios que se colocam a este mercado. 

A Comissão do Mercado de Capitais é uma pessoa Colectiva de Direito Público, dotada de personalidade 

jurídica e autonomia administrativa, financeira e de património próprio, sujeita à tutela do Ministério das 

Finanças. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2015/11/51/Luanda-acolhe-seminario-lancamento-Mercado-Divida-Corporativa,0cf06862-f41c-4512-84f4-5f48e8689394.html


 
 

Arranca hoje Mercado de Dívida Corporativa 

Semanario Economico 

26/12/15 

As empresas vão poder negociar títulos neste novo 

segmento do mercado. A Comissão do Mercado de 

Capitais e a Bolsa de Dívida e Valores de Angola lançam 

hoje, quinta-feira, em Luanda, o Mercado de Dívida 

Corporativa que vai permitir criar uma alternativa de 

financiamento para as empresas angolanas. 

 

O lançamento deste novo segmento do Mercado de Capitais acontece a par da realização de um seminário 

com um painel de debates sobre “A Viabilidade do Mercado de Obrigações na Actual Conjuntura 

Económica”. No seminário, serão apresentadas as informações relativas ao arranque deste segmento 

fundamental do Mercado de Capitais, nomeadamente, quanto à sua infra-estrutura legal, regulatória e 

tecnológica. Segundo o administrador da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Patrício Vilar, em 31 

de Agosto do corrente ano, com o decreto do Código de Valor Mobiliário, Lei nº 22/15, revogaram- se 

algumas disposições da Lei das Sociedades Comerciais, nomeadamente aquela que impedia as empresas 

de emitirem obrigações em valor superior ao do capital social realizado. 

Com esta revogação, disse, e com as normas gerais previstas nos títulos do código relativos aos emitentes, 

às ofertas públicas e aos prospectos, foi possível concluir os regulamentos homónimos da CMC e, assim, 

estabilizar o quadro regulatório para o mercado de dívida corporativa e, até, para o mercado accionista. 

Patrício Vilar disse ainda que já existem manifestações de interesse de seis empresas de elevada dimensão 

na emissão de títulos, tendo uma delas manifestado a intenção de emitir o montante de 5 mil milhões de 

dólares. Mas, respeitando o princípio da confidencialidade, este responsável não avançou os nomes das 

empresas em causa. Patrício Vilar, referiu também que o mercado secundário da dívida pública, criado há 

um ano, registou transacções no valor de USD 237.217.641,18. Cifra esta que Vilar considerou ser ainda 

baixa para as aspirações da economia angolana. 

O administrador da CMC adiantou igualmente que este ano se iniciou o Plano Operacional de Preparação 

das Empresas para o Mercado Accionista (POPEMA). Trata-se de um plano que irá continuar a apoiar no 

próximo ano as empresas no esforço de consolidação das suas bases organizativas, uma condição 

indispensável para que estas cumpram, quer com os elevados padrões de entrada do mercado accionista, 

quer com a sistematização de processos que lhes permitam cumprir com os deveres de informação a que 

os emitentes estão obrigados na defesa da legítima confiança e da segurança jurídica dos investidores. 

 

http://semanarioeconomico.co.ao/financas-arranca-hoje-mercado-de-divida-corporativa/


 
 

Mercado da Dívida Corporativa na rampa de 

lançamento 

O País 

16/12/15 

O Mercado de Capitais alarga-se em Angola. O novo mercado 

onde as empresas vão vender os seus títulos está aí mesmo à 

porta. 

O novo mercado de dívida corporativa será o tema de um 

seminário que terá lugar Quinta-feira, promovido pela CMC com o 

apoio da Bodiva.  

 

 

Enquanto as empresas se preparam para o mercado accionista e concluído que está o quadro regulatório 

e a infraestrutura de pós negociação estão criadas as condições para o arranque do Mercado da Dívida 

Corporativa, considerou o administrador executivo da CMC, Patrício Vilar, em conferência de imprensa 

realizada pela Comissão de Mercado de Capitais (CMC) e a Bolsa de Dívida de Valores (BODIVA) para 

apresentação do mais novo segmento de Mercado de Capitais, o Mercado da Dívida Corporativa.  

Para Pitra Grós, presidente do Conselho de Executivo da BODIVA, os resultados positivos verificados no 

Mercado de Registo de Títulos do Tesouro revelam ‘o enorme potencial’ que o mercado de valores 

mobiliários representa em Angola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opais.co.ao/mercado-da-divida-corporativa-na-rampa-de-lancamento/


 
 

CMC lança novo segmento de financiamento 

Semanario Economico  

29/12/15 

Desde a passada quinta-feira 17, as empresas angolanas contam 

com mais um canal alternativo de financiamentos fora do sistema 

bancário. Trata-se do Mercado de Dívida Corporativa, onde poderão 

ser transaccionados títulos de capital próprio representativo de 

dívida das empresas. 

 

 

O seminário que marcou o lançamento do Mercado da Dívida Corporativa teve como objectivo munir os 

participantes de regras de emissão e deveres dos emitentes, bem como a apresentação do quadro de 

funcionamento do mercado, as vantagens e os desafios da emissão de obrigações do ponto de vista do 

estruturador da operação. Na ocasião, o Presidente da Comissão do Mercado de Capitais, Archer 

Mangueira, disse que o mercado da divida corporativa surge como um canal alternativo de financiamentos 

a economia, onde, as empresas, em termos de Mercado de Capitais é a entidade que emite um titulo para 

contrair recursos, e este titulo pode ser negociado em mercado. 

Archer Mangueira referiu que para as empresas acederem a estes financiamentos, existe um conjunto de 

requisitos a cumprir, como o histórico financeiro da empresa, elemento que segundo o PCA da CMC 

constitui garantias para que o investidor aplique os seus recursos na compra deste título. “As empresas 

agora vão garantir financiamentos a médio prazo, reduzir os custos de intermediação, tem vantagens 

também para os investidores no sentido que criar alternativas em termos de diversificação das carteiras de 

poupança”, disse Mangueira.  

Outras vantagens apresentadas pelo PCA da CMC, está relacionada aos benefícios fiscais, na medida em 

que reduzirá o imposto de aplicação de capital. Falando na sessão da abertura do seminário de 

apresentação do mais novo segmento do Mercado de Capitais em Angola, a secretária de Estado das 

Finanças, Valentina Filipe, disse que a existência de uma cultura de poupança e de investimentos é um 

requisito elementar para a existência de um Mercado de Capitais. 

 

 

 

 

http://semanarioeconomico.co.ao/cmc-lanca-novo-segmento-de-financiamento/


 
 

Mercado da Dívida Corporativa lança desafios aos 

emitentes 

Economia e Finanças  

18/12/15 

Comissão do Mercado de Capitais apresentou em Luanda um novo 

segmento por via do qual as empresas angolanas poderão obter 

mais financiamentos. O Mercado de Dívida Corporativa, lançado 

esta semana, em Luanda, pela Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC) vai permitir às empresas, por meio da plataforma do novo 

segmento do mercado de títulos, a emissão de obrigações acima 

dos valores do seu capital social.                          

 

Segundo o Administrador Executivo da CMC, Patrício Vilares, é preciso que o empresariado angolano tenha 

como estratégia a priorização do mercado de dívidas, o que proporciona uma curca de experiência 

necessária para a consolidação das suas bases organizativas com vista ao mercado accionista. “O quadro 

regulatório foi desenvolvido com uma base de consulta muito alargada, com quatro regimes jurídicos que 

vão suportar essa grande máquina”, disse. 

Legislação de suporte 

De acordo com informações avançadas na conferência de imprensa, este ano foi publicado por decreto o 

Código de Valor Mobiliário, Lei nº 22/15, através do qual foram revogadas algumas disposições da Lei das 

Sociedades Comerciais, nomeadamente aquela que impedia as empresas de emitirem obrigações em valor 

superior ao do capital social realizado existente. 

Além disso, foram ainda aprovados os regimes jurídicos do mercado da dívida pública tutelada, dos 

organismos de investimento colectivos, das sociedades corretoras e distribuidoras de valores imobiliários e 

o regime das sociedades financeiras sobre valores imobiliários. Com esta revogação e com as normas 

gerais previstas nos títulos do código relativos aos emitentes, às ofertas públicas e aos prospectos, foi 

possível concluir-se os regulamentos homónimos da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e desta 

forma estabilizar o quadro regulatório para o mercado de dívida corporativa e do mercado accionista. 

 

 

 



 
 

Dívida Corporativa antecede as acções 

Economia e Finanças  

25/12/15 

Responsáveis da Bolsa de Valores e Derivados de Angola 

(BODIVA) advogam que o novo “player” assume-se como uma 

resposta clara aos agentes de mercado sobre o futuro das 

empresas locais. O mercado de dívida corporativa, lançado 

recentemente para começar a operar em 2016, serve de 

antecâmara para o surgimento no mercado organizado da 

Bolsa de Acções, revelou o administrador executivo da 

Comissão do Mercado de Capitais. 

Patrício Vilar defendeu, em Luanda, durante um seminário que a Bodiva realizou sobre este novo “player” 

que, enquanto as empresas se preparam para o mercado accionista, escalão mais exigente do mercado de 

valores mobiliários, uma vez concluídos o quadro regulatório e a infra-estrutura de pós-negociação, estão 

criadas as condições de arranque do mercado da dívida corporativa.   

Questionado sobre as razões pelas quais somente agora se avança com este mercado, uma vez que a 

dívida pública já é alvo de negociação no mercado organizado de bolsa, o administrador executivo explicou 

que tal se deveu ao facto de a plataforma utilizada para a negociação da dívida pública não ser compatível 

com a de negociação da dívida corporativa. “Uma razão muito simples, pela razão tecnológica.  

Não era possível avançar com a transacção de dívida pública e investimentos privados, como obrigações 

corporativas e acções, porque ainda não tínhamos o nosso sistema de pós-negociação montado; o sistema 

de custódia, compensação e ligação”, disse. Para o gestor, foram as razões tecnológicas que impediram o 

início do novo actor, mas, neste momento, está tudo preparado para receber as emissões. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CMC e BODIVA lançam Mercado de Dívida 

Corporativa em Angola   

Radio Nacional de Angola 

14/12/15 

A Comissão de Mercados de Capitais (CMC) em parceria com a 

Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) promovem quinta-

feira, 17/12, em Luanda, um seminário, sobre o lançamento do 

mercado de dívida corporativa. 

 

 

O seminário teve como objectivo abordar aspectos ligados ao fomento do mercado de Dívida Corporativa, 

e proporcionar uma oportunidade de interacção, entre os seus diversos intervenientes. 

 A ferramenta financeira começa a ser implementada imediatamente. Para o especialista em gestão 

financeira, Nelson Cândido Gomes, as empresas no mercado angolano estarão diante de um instrumento 

com fortes garantias, para captar recursos financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rna.ao/canal-a/cmc-e-bodiva-lancam-mercado-de-divida-corporativa-em-angola/

