
 
 

Mercado da dívida corporativa já mexe 

Exame  

16/03/16 

 

Archer Mangueira, presidente da Comissão de 

Mercados de Capitais (CMC), tem razões para estar 

satisfeito. Num ano pontuado por contrariedades, 

o arranque do mercado da dívida, representando 

uma fonte alternativa de financiamento em tempo 

de crise, será um dos seus acontecimentos mais 

positivos.  

 

No mercado da dívida corporativa as empresas financiam-se directamente no mercado através 

da emissão de títulos. Algumas das empresas interessadas em recorrer a este instrumento de 

financiamento contactadas pelo diário O País confirmaram que tencionam efectuar emissões 

elevadas, de milhares de milhões, sem que se consiga apurar, no entanto, o valor das emissões 

de dívida que se dispõem a fazer.  

Archer Mangueira classificou este novo segmento do mercado como ‘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 presidente da 

CMC, 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 ainda um canal complementar ao financiamento bancário, reduzindo os 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. 

 

2005 

 

É CRIADA A CMC, a Comissão para o Mercado de Capitais. A CMC rege-se pela Lei dos Valores 

dos Valores Mobiliários, pela Lei das Instituições Financeiras, Estatuto Orgânico, bem como pelo 



 
 
seu Regulamento Interno. São atribuições da CMC a regulação, supervisão, fiscalização e 

promoção do mercado de capitais e das actividades que envolvam todos os agentes que nele 

intervenham, directa ou indirectamente. O Conselho de Administração da CMC é composto por 

um (1) Presidente e quatro (4) Administradores Executivos. 

2014 

 

NASCE A BODIVA, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola, é a Bolsa de Valores do mercado 

angolano. A BODIVA recebeu o mercado secundário de dívida pública, seguindo-se, na agenda, 

o da dívida corporativa e, mais tarde, o segmento acionista. Em 26 de Janeiro de 2015, o Banco 

de Fomento de Angola (BFA) tornou-se a primeira entidade de negociação da Bolsa de Dívida e 

Valores de Angola, no que foi seguido pelas outras grandes instituições bancárias. 

 

2015 

 

A PRIMEIRA NEGOCIAÇÃO de títulos do Tesouro é registado pela BODIVA no dia 20 de Maio. 

Dava-se assim início ao segmento de Mercado de Registo de Títulos do Tesouro (MRTT). Na 

primeira operação foram transaccionadas 1.600 obrigações, a 100% do valor nominal, emitidas 

em 2008 e com vencimento em 2018, foi registada pelo intermediário financeiro BFA. 


