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Os principais mercados bolsistas do continente arrecadaram cerca de 6,1 mil milhões USD 

nos últimos cinco anos com a emissão de mais de 80 ofertas pública iniciais. De 2012 a 

esta parte, os resultados globais demonstram um crescimento continuo, o que revela forte 

interesse das empresas em capitalizar-se por esta via.  

A informação foi avançada pela Comissão do Mercado de Capitais no âmbito da preparação das 

empresas e da sociedade para o surgimento da bolsa de acções. Com o tema "O Caminho para 

a Bolsa", a apresentação feita por Luís Costas espelha a dinâmica das principais bolsas do 

continente.  

O mercado regulamentado da África do Sul e da Tunísia foram os mais dinâmicos ao longo dos 

últimos anos, ao passo que, se a estes adicionarmos a Nigéria, temos os três maiores mercados 

em termos de receitas adquiridas. Em relação à futura bolsa de acções para o mercado nacional, 

o economista Lopes Paulo adverte que, apesar das inúmeras vantagens que a mesma traz, quer 

para o sector público quer para o privado, é "extremamente necessário salvaguardar a posição 

do investidor''  

Declara que, fruto do que tem sido a actuação do regulador deste mercado a nível da reparação 

das empresas e dos interessados no mercado, a bolsa de acções angolana facilmente se 

posicionará entre as maiores do continente. "Este é um mercado pautado pelo rigor, e a CMC, 

enquanto regulador, tem ponderado todo o processo para abertura do mercado de acções, as 

empresas elevem adaptar-se aos regulamentos do mercado e estão a receber o devido apoio, 

talvez por isso ainda não tenhamos o mercado em funcionamento."  

Acresce que neste processo as empresas intermediárias da bolsa têm grande relevância na 

preparação tanto dos investidores como das empresas que emitiram as IPO, pelo que deveriam 

a essa altura ser já conhecidas. "Numa IPO, o emissor obtém o apoio de uma subscrição firme, 

o que ajuda a determinar o tipo de segurança para a emissão, o melhor preço de oferta, a 

quantidade de acções a serem emitidas e o tempo para trazê-la ao mercado." Mas defende que, 



 
 
a julgar pelo trabalho que as corretoras têm desempenhado no mercado da dívida pública, "o 

sucesso é garantido".  

Compreende que bá urna enorme diferença em termos de segurança do investidor, uma vez que 

nos títulos da dívida pública o emissor é o Estado e garante uma confiança inquebrável, ao passo 

que uma oferta pública inicial (IPO) c a primeira vez que o stock de uma empresa privada é 

oferecido ao público, o que nem sempre é seguro, mas daí o papel do regulador. "As IPO´s são 

muitas vezes emitidas por empresas menores, mais jovens, que procuram capital para expandir, 

mas também podem ser feitas por grandes propriedades privadas, empresas que procuram 

tornar-se capital aberto, são de todo investimentos rentáveis para os intervenientes deste 

mercado."  

  

O risco de investir numa operação em IPO  

Apostar numa IPO pode ser um investimento arriscado. Para o investidor individual, é difícil 

prever o que o stock vai fazer no seu dia inicial de negociação e no futuro próximo, porque muitas 

vezes há poucos dados históricos para usar e para analisara empresa. Além disso, a maioria das 

IPO´s são para empresas que enfrentam um período de crescimento transitório, o que significa 

que estão sujeitas a incertezas adicionais sobre os seus valores futuros.'' A taxa de IPO de 

empresas muitas vezes depende de factores macroeconómicos, bem como das necessidades 

internas para levantar capital. No primeiro semestre deste ano, várias empresas diminuíram pela 

metade o valor das IPO´s comparativamente ao período homólogo do ano passado. 


