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A administradora da Comissão do Mercado de Capitais, 

Vera Daves aconselha os investidores nacionais a 

"olharam" para o Mercado de Dívida Corporativa face aos 

desafios actuais. 

Face ao actual momento económico e financeiro que o País 

vive, o empresariado nacional tem à sua disposição, a 

possibilidade de emitir obrigações janto do Mercado de Dívida 

Corporativa, como alterativa ao crédito bancário.  

Quem o diz é Vera Esperança dos Santos Daves, administradora executiva da Comissão do 

Mercado de Capitais, em entrevista ao SEMANÁRIO ECONÓMICO, na quarta -feira 27, à 

margem de um encontro que reuniu quadros daquele órgão regulador. 

Para o efeito, exige-se, entre vários requisitos, que as empresas nacionais tenham as suas 

contas organizadas e divulgadas. "As empresas precisam de se preparar para acederem a essas 

formas de financiamentos. Para emitir acções, obrigações ou abrir o capital, as empresas 

precisam de ter contabilidades organizadas, de forma a poderem tirar vantagens do mercado de 

capitais", referiu. 

 Assim como para o acesso a financiamento bancário existe um conjunto de procedimentos que 

a instituição financeira bancária define e custos associados, a CMC, pretende, com o surgimento 

do Mercado de Divida Corporativa, dar possibilidade aos empresários de escolherem a via pelo 

qual se podem financiar. Vera Daves referiu que empresas dos sectores, financeiro, das 

telecomunicações, petrolífero e de distribuição são as melhores candidatas a emitirem 

obrigações.  

 

 



 
 
ECONOMIA 

Mercado de Dívida Corporativa pode ser alternativa ao crédito bancário 

As empresas nacionais podem ir buscar financiamento ao Mercado de Dívida Corporativa. Para 

o efeito devem ter as contas organizadas e divulgadas. Quem aconselha é Vera Daves, 

administradora executiva da Comissão do Mercado de Capitais, em entrevista ao Semanário 

Económico. Os sectores das telecomunicações, financeiro, petrolífero e de distribuição são os 

melhores candidatos a emitirem obrigações no referido mercado 

Vera Daves referiu que empresas dos sectores, financeiro, das telecomunicações, petrolífero e 

de distribuição são as melhores candidatas a emitirem obrigações. "Para o efeito a empresa 

candidata deve se organizar e depois recorrer a uma instituição financeira, apresentar as suas 

contas e posteriormente essas emissões se transformam em obrigações que são compradas por 

investidores, estes por sua vez, passam a ser credores da empresa. Se houver muitos 

investidores a comprarem acções dessa empresa, eia consegue um bom volume de recursos", 

explicou. 

 

Questionada sobre as razões que têm retraído a adesão de empresas nacionais a emitirem 

obrigações no Mercado de Divida Corporativa, Vera Daves explicou que uma das razões é o 

receio que os investidores têm de divulgar as suas contas. "As empresas devem se reorganizar, 

o que envolve não só recursos financeiros mas mudança de mentalidade. Neste momento as 

empresas devem estar a reflectir, porque uma vez entrando por essa via, já não há retorno sob 

pena de serem penalizadas no mercado de capitais, explicou a administradora ao mesmo tempo 

acrescentou que "a partir do momento que uma empresa se expõe ao mercado de capitais, 

sempre que houver uma irregularidade, o mercado de capitais penaliza". 

O Mercado de Dívida Corporativa foi formalmente lançado, do ponto de vista da sua legislação 

e infraestruturas tecnológicas, faltando neste momento os emitentes e os compradores 

manifestaram o interesse. Vera Daves aponta os bancos como principais dinamizadores do 

mercado de obrigações. "Os bancos afiguram se como instituições de primeira linha para 

dinamizar o mercado de obrigações porque já estão organizadas, já têm alguma experiência 

como intermediários. Mas nem todos os bancos podem actuar no mercado de capitais", disse. 

 

A Comissão do Mercados de Capitais pretende que segmentos corno Mercado de Obrigações e 

o Mercado de Acções estejam disponíveis para as empresas que se queiram financiar e que para 

isso, devem obedecer a um conjunto de regras. Queremos promover as vantagens desses 

mercados e mostrar que existem soluções diferentes do financiamento bancário que podem estar 

disponíveis. No âmbito do Programa Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado 



 
 
Accionista (POPEMA), a administradora da CMC revelou que actualmente cinco empresas 

ligadas aos sectores de telecomunicação, distribuição, petróleos, já manifestaram interesse para 

serem diagnosticadas. 

Para o novo ano económico, Vera Daves disse que a prioridade da Comissão do Mercado de 

Capitais recai para a dinamização do Mercado Secundário de Divida Pública. "A prioridade este 

ano vai continuar a ser o Mercado Secundário de Divida Pública. Penso que se pode fazer mais 

para esse mercado se desenvolver. É possível capitalizar mais as estruturas que existem. Sem 

prejuízo disso, vamos trabalhar com mais velocidade no Mercado de Dívida Corporativa e no 

Mercado de acções". 

O IV Encontro Anual de Quadros da Comissão de Mercados de Capitais que teve início ontem, 

quarta-feira 27, e se realiza até hoje, analisou entre vários painéis, "A emissão de Obrigações 

como Alternativa de Financiamento das empresas na actual conjuntura", " Bolsa de Mercadorias 

e Desenvolvimento Económico" e "Ética e liderança nas organizações". 


