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O mercado de acções não é uma prioridade para o 

próximo ano, diz o CEO da Bolsa de Dívida e Valores 

de Angola (BODIVA), que alerta, em entrevista, para a 

necessidade de se flexibilizar o investimento de não 

residentes para que o mercado de capitais possa 

ganhar mais 'músculo'.  

 

Pedro Pitta Groz - CEO da BODIVA 

"O nosso foco em 2016 será o mercado de dívida corporativa" 

Lançar a bolsa de acções não é prioritário, afirma o CEO da Bolsa de Dívida e Valores de Angola 

(BODIVA), que acaba de lançar o mercado de dívida corporativa, no qual estarão centradas todas 

as atenções do operador. Ainda não surgiram interessadas, mas Pitta Groz acredita que, pelo 

menos entre os privados, irão surgir. 

- Lançaram na semana passada o mercado de dívida corporativa. O que podemos esperar? 

É mais um mercado que a BODIVA vem disponibilizar, dirigido a empresas, para financiamento 

de dívida. Como definimos no nosso Plano Estratégico, o objectivo era começar com dívida 

pública - e já o fizemos, com o Mercado de Registo de Títulos do Tesouro (MRTT), que está em 

negociação desde Maio. O objectivo era também lançar o mercado de dívida pública por grosso, 

mas ainda não foi possível, há questões regulatórias que ainda não estão fechadas. 

 

- Quando prevêem lançá-lo? 

Não depende de nós, mas de se definir, em conjunto com a Unidade de Gestão da Dívida Pública 

(UGD), o papel que alguns intermediários deverão ter em mercado primário e, depois, também 

em mercado secundário. Do mercado corporativo, aquilo que esperamos é que surjam emitentes, 

que as empresas venham financiar-se para realizarem projectos e darem sequência aos que têm 

em curso. Este mercado de obrigações é de dívida de longo prazo. 



 
 
 

- Já há manifestações de interesse? 

Ainda não. O lançamento do mercado quis significar que temos a infra-estrutura regulatória e 

tecnologia preparada. Há um conjunto de regras já aprovadas, e dou destaque às chamadas 

'Regras CEVAMA (Central de Valores Mobiliários de Angola)', que têm a ver com os sistemas de 

pós-negociação em mercado. 

 

- Que empresas esperam que apareçam? 

Numa fase inicial, esperamos que surjam empresas de grande dimensão. 

 

- De que sectores? 

Financeiro, primeiro, e, depois, outros. Há sectores que têm apenas uma ou duas empresas, e 

não quero antecipar. 

 

- Esperam empresas da área pública e privada? 

Mais privados. Sabemos que pode haver uma emissão da área pública. Não estamos fechados 

a nenhum sector. 

 

- Nos primeiros meses do ano já poderão surgir emitentes? 

O processo é algo complexo, demora tempo, as empresas têm de passar primeiro pelo 'crivo' da 

Comissão do Mercado de Capitais (CMC). 

 

- É um 'crivo' apertado? 

Não difere muito do que há noutras jurisdições. Têm de preencher determinados requisitos, estar 

organizadas em termos de prestação de contas. 

 

- Relativamente a quantos anos têm de ter as contas organizadas? 



 
 
Três. Nesta fase, a CMC ainda não está a exigir contabilidade de acordo com as IFRS, mas é 

possível que mais tarde o faça, se quisermos ser competitivos com outras bolsas internacionais, 

e atrair poupança externa e investidores não residentes. 

- Quando arrancou o mercado de dívida pública, estabeleceram uma meta de negociação. Neste 

caso também há? 

Uma coisa é emissão, outra é negociação, mas, numa fase inicial, sem histórico, é difícil falar em 

montantes. As emissões de obrigações corporativas deverão ser, no mínimo, equivalentes a 60 

milhões de Kz. Mas, tipicamente, a dívida corporativa é menos líquida que a pública. Dependerá 

do número de emitentes. 

 

- Na dívida pública, a meta era negociar 1.000 milhões USD este ano, mas ficará abaixo... 

Sim. Fez-se inicialmente uma extrapolação com base nos dois primeiros meses de negociação, 

mas notámos que, nos últimos tempos, não houve o mesmo volume mensal e não foi possível 

atingir o montante. Ficaremos 30% a 40% abaixo do objectivo. 

 

- Porque é que houve queda na negociação? 

Não diria que houve uma queda, houve um boom inicial, que foi fora da norma. A norma é o que 

temos nos últimos meses 

 

- Qual tem sido a média? 

Nos últimos três meses, de Setembro a Novembro, a média mensal foi de cerca de 12,2 mil 

milhões Kz, equivalente cerca de 86 milhões USD. 

 

- Para 2016, há uma meta de negociação de dívida pública? 

Não, mas esperamos superar o valor deste ano. Em sete meses faremos cerca de 600 milhões 

USD, Dezembro é, geralmente, um mês fraco. 

 

- O facto de ter sido lançado em ano de crise foi negativo? 



 
 
Positivo não foi, claramente. A conjuntura económica pode não ser a melhor, mas as empresas 

continuam a ter necessidades de financiamento de longo prazo. O mercado bancário está a 

praticar taxas elevadas e para prazos mais curtos, por isso, acreditamos ter aqui uma fonte que 

complementa o crédito bancário. 

- Serão taxas mais baixas. 

Seguramente, mas mais altas do que aquelas que os depositantes conseguem ter de retorno. 

Há um gap entre as taxas passivas, dos depósitos, e as activas, dos empréstimos, que 

investidores e obrigacionistas podem aproveitar. 

 

- Quais deverão ser as maturidades das emissões corporativas? 

Dependerá dos emitentes, mas, geralmente, não têm menos de três anos. 

 

- Quem vai ser a 'clientela'? 

Investidores institucionais, seguradoras, os próprios bancos e também particulares. 

 

- Previa-se que houvesse 10 membros a negociar, mas também não se atingiu o objectivo... 

Há nove - sete bancos e duas corretoras - que estão conectados aos nossos sistemas e dão as 

ordens directamente. 

 

- O BPC não entrou... 

Não, mas o processo está adiantado. 

 

- Têm mais candidatos? 

Sim, mais três bancos. 

 

- Quem são os clientes do mercado de dívida pública? 



 
 
Institucionais, particulares e empresas não financeiras. Os particulares não estão em maioria, 

porque esses títulos dizem respeito a dívida que foi titulada, que o Tesouro tinha para com 

empresas e fornecedores do Estado. 

 

- Qual o calendário para outros mercados? 

2016 será o ano da dívida corporativa, que não pôde arrancar este ano, porque o sistema de 

pós-negociação só foi concluído agora, e o 'pacote' regulatório essencial, sobretudo as tais 

'Regras CEVAMA', também só foram aprovadas agora. 

 

- E o mercado de acções? 

Poderá haver uma ou outra emissão para o ano, embora não seja o nosso foco. 

 

- Faz sentido ter um mercado de acções com uma ou duas empresas? 

O foco imediato é o mercado de obrigações. É mais fácil, tem menos risco para o investidor, as 

exigências para os emitentes também não são tão elevadas, e foi assim que se começou nos 

outros países, até chegar ao mercado de derivados. 

 

- Mas estava previsto que arrancasse em 2016. 

Sim, e em termos de infra-estruturas legais e tecnológicas está tudo pronto. 

"Investimento de não residentes no mercado tem de ser flexibilizado" 

 

 

- Qual é o vosso papel em termos de estimular emissões? 

Há um programa, o POPEMA (Programa de Preparação de Empresas para o Mercado 

Accionista), coordenado pela CMC e de que fazemos parte, que trabalha em quatro grandes 

eixos: saneamento financeiro, relato financeiro, governo societário e, de forma transversal, 

regulação. O que fizemos sob coordenação da CMC foi fazer reuniões e seminários com sectores 

específicos como telecomunicações, petróleos, etc., e estamos agora a trabalhar numa fase de 

pré-diagnóstico das empresas que manifestaram interesse em participar. 



 
 
 

- Houve muitas? 

Algumas, mas ainda está a decorrer o processo. Mas este programa tem uma fase seguinte, que 

já é da responsabilidade dos próprios emitentes com o apoio de consultores, que irão auditar e 

organizar as contas. 

 

- Em termos de governo societário, que diagnóstico podemos fazer das empresas? 

Há um longo caminho a percorrer na sua maioria. Diria que, claramente, o sector bancário está 

muito mais avançado, existe até um aviso do Banco Nacional de Angola (BNA). Devem, em geral, 

ser criadas condições de eliminação ou redução de conflitos de interesse entre accionistas e 

gestores, e entre os membros dos conselhos de administração (CA) e da gestão executiva, haver 

mecanismos de mitigação da má utilização dos activos de empresas. O que interessa é 

salvaguardar os interesses dos accionistas e dos investidores, em geral. 

- Para o sector financeiro há avisos do BNA que 'forçaram' melhorias societárias, mas noutros 

não há... 

No processo de admissão à BODIVA, as empresas terão de cumprir vários requisitos. Têm de 

apresentar os prospectos de emissão, a composição dos seus CA, como estão organizadas, etc. 

 

- Há também problemas de divulgação de informação. Como se gera mais transparência nas 

empresas? 

Há divulgação de informação a montante, quando o processo está sob análise da CMC. E, 

depois, no pós-admissão, as empresas terão de divulgar contas trimestralmente, pelo menos as 

maiores. 

 

- Como se promove o mercado de capitais angolano lá fora? 

Neste momento, ainda não é o nosso foco. Enquanto não for possível os investidores não 

residentes investirem em bolsa, achamos que não é o timing. 

- Não podem investir, ou não podem retirar as mais-valias de cá? 

Podem investir, mas não com a rapidez que os mercados geralmente exigem. Se precisar de um 

mês para repatriar capitais, o investidor internacional não virá, esse não é o benchmark. 

http://www.insigte.com/login/ArticleInfo.aspx?ID=828034&etd=23


 
 
 

- Mas isso não está vossas mãos... 

É uma preocupação nossa desde 2013. Existe uma equipa conjunta, liderada pelo BNA, que está 

a analisar o tema, mas o momento não e o melhor. Terá de se rever em que condições pode 

flexibilizar-se o investimento dos não residentes, que passa por um licenciamento prévio pelo 

BNA, que demora tempo. É como pagar divisas ao exterior... 

 

- Portanto ainda não há investidores estrangeiros. 

Ainda não. 

 

- Com as dificuldades de divisas, poderão surgir para o ano? 

É difícil, vai depender da evolução económica e financeira do País. Esperamos que a situação 

melhore, para benefício do País e dos mercados. 

 

- É um optimista... 

Sempre. 

 

 

- Como é que a BODIVA se compara com outras bolsas da região? 

Tivemos um MRTT com um início muito bom. Estamos entre as 10 bolsas com maior volume de 

negociação em termos de mercado regulamentado, no continente. 

 

 

- Que derivados podem surgir no futuro? 

Futuros cambiais é o que vejo com maior probabilidade. 

 

- Tecnicamente já é possível, em Angola? 



 
 
Ainda não. Em 2016 não surgirão de certeza futuros cambiais negociados em bolsa, nem está 

previsto no Plano Estratégico. 

 

- Para quando está previsto? 

Para 2017. Ainda temos de dar passos mais seguros, regulatórios. 

 

- A BODIVA tem uma equipa de cerca de 20 pessoas. Como têm gerido o recrutamento? 

Só há um não angolano. 

- Tem sido fácil recrutar? 

Não. O sector bancário é competitivo. Temos feito o nosso melhor, recrutamos sem loucuras, 

avaliamos bem as pessoas, algumas já vêm com experiência no sector financeiro, outras 

passaram pelo regulador. 

 

- Dê-nos dois ou três bons argumentos para colocar dinheiro no mercado. 

O primeiro é a liquidez que a bolsa providencia ao investidor, a facilidade com que consegue 

vender de forma rápida e sem que o valor oscile muito. Também as possibilidades de retorno 

são maiores, mesmo que haja mais risco. Do lado das empresas, é mais uma fonte 

complementar ao crédito, mais facilmente ajustável às suas necessidades. O mercado de bolsa 

tem ainda a vantagem de o financiamento por acções ser mais fácil, porque há uma diversidade 

de investidores que podem subscrevê-las Há ainda a visibilidade que a admissão à cotação traz 

em termos de projecção internacional, de imagem de marca, de bom governo societário, de 

transparência nas contas, é mais barato que crédito bancário. 

 

- Quando vamos ter um mercado com pujança em Angola? 

Como diria um jogador de futebol, 'prognósticos, só no final do jogo' [risos]. 

Vai depender de muitos factores e um deles é a abertura a investidores não residentes, isso é 

fundamental. Sem um mercado de capitais aberto a investidores não residentes, é difícil ter 

dimensão. E depois há outros factores, como o número de emitentes, que tem de ser significativo. 

E tem de haver investidores dinâmicos. Diria que daqui a quatro a cinco anos. 



 
 
 

O 'maestro' da bolsa angolana 

Licenciado em Gestão, área em que também fez uma pós-graduação, Pedro Pitta Groz passou 

pela Comissão do Mercado de Capitais, como assessor do PCA, antes de chegar ao topo da 

BODIVA. Mas também passou pela consultoria, foi director financeiro da Robert Hudson e 

director de Risco no BNI. Amante de música, fez um curso de piano clássico, em Portugal. J.S. 

Bach, Igor Stravinsky, Keith Jarrett e Herbie Hancock estão entre os compositores e intérpretes 

favoritos do 'maestro' da bolsa de Angola, que, desportivamente, é um portista convicto 


