
 
 

Os instrumentos financeiros de que o País precisa 

para diversificar mais e melhor 

Mercado  

16/08/16 

Como os certificados de investimento imobiliário, títulos de financiamento do agro 

negócio, contratos de futuros na área agrícola e títulos da dívida podem ser uma mais-

valia.  

Instrumentos financeiros na diversificação  

Os respectivos instrumentos ajudariam os bancos a gerir a carteira do malparado e trariam 

disciplina ao mercado, que durante anos se comportou de forma especulativa. A economia 

angolana está sob processo de diversificação, num período marcado por falta de liquidez, 

resultante do défice orçamental, face à crise dos preços da cotação do petróleo no mercado 

mundial, condicionando assim a execução de projectos de desenvolvimento; a solução também 

passa pela implementação de meios financeiros, como defendem especialistas ligados ao 

mercado de valores mobiliários em Angola. 

Tal solução traduz-se no recurso a novas fontes de financiamento à economia, socorrendo-se 

da ciência financeira, fértil em veículos de investimentos que explorados no País, no âmbito do 

sistema financeiro, gerariam recursos monetários para dar corpo ao piano de diversificação 

económica, afectada pela razão supracitada. Entre os instrumentos financeiros existentes, os 

certificados de investimento imobiliário; de desenvolvimento urbanístico, os títulos de 

financiamento do agro negócio, os contratos de futuros agrários, o bónus da dívida municipal e 

as debentures da divida corporativa constituem "mais-valia" para a economia nacional. O 

Mercado abordou especialistas do mercado de capitais. 

Muitos admitiram que se trata de produtos financeiros complexos, inexistentes em Angola, e 

reconhecem a importância da efectivação dos respectivos instrumentos financeiros, 

principalmente no actual momento, no qual se pretende pôr em marcha a execução de projectos 

estruturantes que visam tornar a economia resiliente a choques externos. "O mercado angolano 

está neste momento em período de adaptação ao novo paradigma, assumindo que são tomadas 

medidas para atrair liquidez, especialmente em divisas, pensamos que ambos os segmentos 

(certificados e obrigações) seriam bem recebidos", posição dos especialistas dó mercado de 

valores mobiliários. Apesar da importância, na perspectiva dos mesmos, há necessidade de 



 
 
garantira sustentabilidade dos respectivos instrumentos financeiros por via de adopção de um 

regime rigoroso de certificação e procedimento de gestão de dívida sofisticados.  

Certificados geram liquidez no curto prazo 

Os certificados de investimento imobiliário e de desenvolvimento urbanístico são os instrumentos 

financeiros capazes de gerar recursos monetários para investimento no curto prazo, 

comparativamente aos outros meios, acima referenciados, defendem. Mas, para que tais 

certificados dêem resultados no prazo acima citado, devem ser implementados num regime 

rigoroso de certificação, onde se possa dirimir certos constrangimentos ainda verificados na 

economia, sobretudo no ramo imobiliário. "Por exemplo, um certificado de investimento 

imobiliário pressupõe que o imóvel tenha título de propriedade, caso contrário não existe 

comprovativo de titularidade do bem, logo o certificado é inválido."  

 Relativamente à essência dos certificados (de investimento imobiliário e urbanístico), são títulos 

representativos de imóveis que transformam um activo de longo prazo (imóvel) em curto, 

permitindo pequenos aforradores financiarem grandes projectos. "A título de exemplo, um imóvel 

(prédio no Talatona) no valor de 10 milhões USD pode ser repartido em milhares de títulos 

(certificados), posteriormente comercializados no mercado secundário", declarou; afirmando 

mais adiante que a vantagem dos mesmos reside no facto de trazerem liquidez a um activo, 

essencialmente, ilíquido. Analisada na realidade angolana, como se pôde depreender da 

explicação passada, os respectivos instrumentos iriam ajudar os bancos a gerirem a carteira de 

imóveis ou o crédito malparado, e também trariam disciplina de mercado para este segmento 

que durante muitos anos se comportou de forma especulativa.  

 

Dívida corporativa deve ser acautelada  

No ponto de vista dos técnicos do MVM, o bónus da dívida municipal e as debentures da dívida 

corporativa (obrigações) são títulos representativos de dívida; a primeira é emitida pela 

administração municipal, enquanto a segunda, por empresas. A emissão da dívida corporativa 

permite o financiamento da empresa no longo prazo. Desta forma, a emissão de bónus 

municipais permite que cada município financie os próprios projectos estruturantes e de 

investimentos, deforma transparente e rigorosa.  

"Ambas as medidas são críticas para a economia nacional; contudo, é necessário uma gestão 

criteriosa dos recursos financeiros adquiridos por esta via, sob risco de sobre-endividamento dos 

agentes (município e empresas)." Os títulos de financiamento do agro negócio em Angola estão 

condicionados à existência, ou melhor, ao surgimento da Bolsa de Mercadoria, dependente dos 



 
 
ministérios do Comércio, Transporte, Agricultura e da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), 

enquanto entidade supervisora d o mercado valores mobiliários no País.  

 

A realidade além-fronteiras 

O governo brasileiro, em 2004, criou alternativas de financiamento agrícola com maior 

participação do sector privado. Foram lançados naquele período, o Certificados de Depósito 

Agro-pecuário, o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócios, Letras de Crédito do 

Agronegócio o Certificado de Recebíveis Agro-pecuários. Tratava-se do surgimento de novos 

títulos do agronegóciono mercado da dívida brasileira que têm por objectivo aumentar a oferta 

de crédito para aquelesector.  

No Brasil, os contratos de futuro agricola é implementado com rigor por formas a viabilizar os 

empreendedores ligados ao sector agrário, tais como:produtores,processadores e distribuidores 

de alimentos que são auxiliados a atender a demanda. O mercado brasileiro, neste segmento, é 

dominado pela Bolsa de Mercado e Futuros (BMF&F) que alargou a influência, após à fusão com 

a Bolsa de Valor de São Paulo (Bo vespa) e surge assim o acrónimo BMF&Bovespa, hoje 

abrange a negociação de valores mobiliários, de renda variável e fixa, tanto na secção bolsista, 

como no Balcão. 

A BMF&Bo vespa tornou-se ainda mais forte ao juntar-se com a CME Group de Chicago (Estados 

Unidos da América), face à pujança, o grupo oferece produtos para o sector agrícola numa 

perspectiva considerada instável. Gestores de investimentos usam a liquidez para melhorar 

melhor gerendar riscos e maximizara oportunidade oferecida. Os pequenos investidores nos 

mercados futuro, a termo e de opções de commodities, na BMF&Bovespa representam 40,3% 

dos negócios.  

As debentures estão entre os instrumentos de dívída corporativa mais utilizados por empresas 

quese financiam no mercado brasileiro, podendo atingir taxas superiores a 90%. O Governo 

Federal do Brasil proíbe, há mais de uma década, através da lei da responsabilidade fiscal, os 

estados da União e municípios brasileiros demitirem títulos públicos (bónus de dívida municipal). 

As autoridades do Rio de janeiro tentaram verter a regra, face à realização dos jogos Olímpicos, 

mas foram malsucedidas.  

 

 

 



 
 
Realidade portuguesa  

A introdução dos certificados em Portugal ocorreu no primeiro semestre de2002, actualmente a 

emissão dos mesmos está confinada a três instituições: Millennium, BCP Investimento, Commerz 

bank e a USB. São transaccionados em bolsa, o investidor sabe que TJB pode, de um momento 

para outro, vender e receber o valor naquele momento. Para garantir a existência regular de 

oferta de compra e venda dos respectivos produtos, a cada emissão está, geralmente, associado 

um contrato de fomento.  

 

Brexit arrasa dívida corporativa  

O rendimento médio dos títulos emitidos por companhias com grau de investimento e 

denominados em euros atingiu mínimos históricos, depois do anúncio da saída do Reino Unido 

da União Europeia, em 24 de junho de 2016. Pelo menos 3,8 trilhões EUR em títulos com grau 

de investimento ficaram com rendimento abaixo de zero, comparado a3,l trilhões EUR no 

seguinte à votação e mais do que o dobro da quantia de 1,8 trilhões EUR em papéis que pagavam 

taxas negativas seis meses atrás, segundo o índice Euro Broad Market do Bank of America 

Merrill Lynch. O fenómeno significa que os investidores vão receber menos do que pagaram por 

um título. 

Os gráficos abaixo espelham o volume de negócios transaccionados nos mercados 

regulamentados pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), onde se aguarda a 

implementação e consolidação de maís mercados para negociação dos instrumentos financeiros 

abordados. 


