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Companhias dos sectores das télécoms, financeiro, petrolífero e distribuição poderão ser 

as estreias do mercado de dívida corporativa, mas o regulador alerta que as contas terão 

que ser transparentes. 

MERCADO DE CAPITAIS 

Cinco empresas disponíveis para emitir obrigações 

Sectores das telecoms, financeiro, petrolífero e de distribuição poderão ser 'estrear' o mercado 

de dívida corporativa, mas CMC lembra que contas devem ser transparentes. 

Cinco empresas nacionais estão disponíveis para emitir obrigações no mercado de dívida 

corporativa, anunciou a administradora executiva da Comissão do Mercado de Capitais (CMC). 

Segundo Vera Daves, que falava à margem de um encontro de quadros da CMC sobre 

Alavancagem das Empresas para a Diversificação da Economia', na semana passada, em 

Luanda, as empresas pertencem aos sectores das telecoms, financeiro, petrolífero e de 

distribuição. A responsável sublinhou, contudo, que, para emitirem acções, obrigações ou 

abrirem o seu capital a terceiros, as empresas "precisam de ter as contas organizadas e 

divulgadas". Só assim, disse, sem avançar os nomes das companhias em causa, podem "retirar 

vantagens do mercado". 

"Uma vez entrando por esta via [recurso ao mercado de capitais], já não há retorno, sob pena de 

as empresas serem penalizadas pelo próprio regulador. Vera Daves lembrou que o mercado de 

dívida corporativa foi lançado no final de 2015, faltando apenas emitentes e compradores com 

interesse para que possa arrancar na prática. "Os bancos apresentam-se como instituições de 

primeira linha para dinamizar o mercado de obrigações, porque já estão organizados e têm 

alguma experiência como intermediários", destacou a responsável. 

A administradora recordou que a CMC quer que os mercados de obrigações e acções estejam 

disponíveis para as empresas que se queiram financiar por esta via, desde que obedeçam a um 



 
 
conjunto de regras. "Queremos promover as vantagens desses mercados e mostrar que há 

soluções diferentes de financiamento disponíveis", disse. A secretária de Estado das Finanças, 

Valentina Filipe, defendeu igualmente que o mercado mobiliário é um "poderoso canal alternativo 

para financiar o desenvolvimento da economia". 

A governante lembrou que a baixa "persistente" dos preços nos mercados internacionais de 

commodities energéticas, mineiras e alimentares obriga a acelerar a mudança de paradigma da 

economia. "Este quadro afecta a generalidade das economias exportadoras de matérias-primas 

e tem impacto em toda a região económica da SADC, incluindo Angola", disse. De acordo com 

a secretária de Estado, a existência de um mercado de capitais supervisionado, tendo no seu 

núcleo uma Bolsa de Valores "pujante", com profundidade e liquidez, fará "emergir uma nova 

geração de empresas angolanas, com renovada aptidão empreendedora e tecnológica e 

fortemente vocacionadas para inovar, com capacidade de resposta aos novos segmentos de 

procura no mercado interno e externo". "O mercado de capitais serve para colocar à disposição 

dos empreendedores soluções de financiamento ajustadas aos instrumentos financeiros e aos 

prazos a cada projecto, ao mesmo tempo que remunera os investidores, valorizando as suas 

poupanças", concluiu. 

 

Bolsa trará "maior democratização económica 

O Director da CMC, Emílio Londa, defendeu a criação de uma bolsa valores para democratização 

da economia. 

A criação da bolsa de valores trará "maior democratização económica", pois tornará possível a 

qualquer empreendedor adquirir parte das empresas petrolíferas angolanas que venham a ser 

cotadas, defende o director do Departamento de Estatística e Análise da Comissão de Mercados 

de Capitais (CMC). "A bolsa vai permitir um melhor ambiente de informação sobre as petrolíferas, 

e a valorização da bolsa estará positivamente correlacionada com a valorização do petróleo no 

mercado internacional", disse Emílio Londa ao Expansão, à margem do encontro anual de 

quadros da CMC. 

"A CMC visa incentivar a cultura de poupança e investimento em valores mobiliários, promover 

a organização e o funcionamento regular e eficiente do mercado de valores mobiliários, e 

instrumentos para sustentabilidade do sistema financeiro nacional", sublinhou. O responsável 

considerou ser "preocupante" a situação dos activos do sistema financeiro nacional, mas 

destacou que "existe uma a grande margem de eficiência", que deve ser "o foco" da sua gestão. 

Sobre a queda do preço do petróleo que se tem vindo a sentir desde o ano passado, lembrou 

que se deve, sobretudo, ao aumento dos stocks mundiais do produto, em especial as reservas 



 
 
norte-americanas. 

 

Desde 2000, realçou, as reservas dos EUA têm "aumentado significativamente, atingindo 

recordes". Para além de petróleo bruto, o país conta também com grandes quantidades de 

gasolina, gasóleo e outros derivados. "A Arábia Saudita tem tido um papel de ajustamento, ou 

seja, sempre que o preço do petróleo cai de forma significativa, ajusta a produção no sentido de 

manter o preço aos níveis desejados do ponto de vista dos países produtores do petróleo", 

afirmou. No entanto, "desde 2014, a Arábia Saudita deixou de exercer o papel de regulador do 

preço de petróleo", destacou, referindo que o mercado está hoje "inundado" de petróleo, o que 

contribui para a baixa do preço. 

 

 


