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O financiamento pelos mercados 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 dos mercados 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. 

A 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.  

 

Na quinta-feira, a Comissão do Mercado de Capitais, entidade promotora e reguladora dos 

mercados de valores mobiliários, e a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) - sociedade 

gestora dos mercados regulamentados, colocaram à disposição de todos os interessados o 

ambiente de negócios que torna possível a emissão e o investimento em títulos de dívida 

corporativa. Com recurso a uma frase do Presidente da República, Valentina Filipe sublinhou: “O 

mercado de capitais é identificado como um importante instrumento para promover o sector 

empresarial, devendo nos próximos anos constituir-se numa fonte adicional de financiamento à 



 
 
economia”, frisou. “É assim que podemos resumir esta sessão de trabalho”, disse a responsável 

ao presidir a abertura do evento em representação do ministro das Finanças. 

 

Armando Manuel referiu também que a visão estratégica do mercado de capitais não nasceu 

com a crise e não decorre da queda persistente dos preços do petróleo nos mercados 

internacionais. O ministro justificou que o mercado de capitais é resultado de um intenso labor, 

entre o poder Executivo e Legislativo, as autoridades reguladoras do sistema financeiro e todas 

as entidades tuteladas pelo Ministério das Finanças. A publicação este ano da nova Lei das 

Instituições Financeiras e do Código de Valores Mobiliários, como corolário da reforma do 

sistema jurídico-financeiro, facto que se torna determinante para a existência e pleno 

funcionamento do mercado de capitais. A secretária de Estado das Finanças aludiu que, depois 

da inauguração do Mercado Secundário de Divida Pública, há quase um ano, o Mercado de 

Obrigações é agora o segundo segmento do mercado de capitais de que os agentes económicos 

passam a dispor. 
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