
 
 

Mercado accionista prepara empresas 
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O Ministro das Finanças, Archer Mangueira, defendeu ontem a continuidade no trabalho 

de preparação das empresas para o mercado de acções e dívida corporativa, cujo nível de 

risco e exposição é maior.  

O Ministro das Finanças fez estas declarações na cerimónia de posse do novo conselho de 

administração da Comissão de Mercado de Capitais (CMC), que passa a contar agora com Vera 

Daves na presidência, Mário Edson Gourgel, Elmer Serrão, Ottoniel dos Santos e Hélder Cristelo 

como administradores executivos, e afirmou que a pré-condição para lançar o mercado de 

acções em Angola passa pela preparação das empresas.   

Para o efeito, recomendou que o novo conselho de administração continue a dar corpo ao 

Programa Nacional de Literacia Financeira, uma forma de suprir a complexidade própria do 

mercado de capitais, favorecendo a criação de uma consciência de investimento, e a combater 

a aversão ao risco para que o potencial investidor (com aforros e poupanças) se transforme num 

verdadeiro investidor. Para isso, é fundamental que o potencial investidor conheça as opções 

existentes para aplicação de acções no mercado de capitais. Archer Mangueira recomendou ao 

novo conselho de administração a prosseguir a promoção de outros segmentos, com realce para 

os Fundos de Investimento. 

“Desenhámos e o Executivo aprovou o quadro que regula o seu funcionamento. Agora é preciso 

trabalhar nele e torná-lo um verdadeiro veículo de captação de poupança para financiar a 

economia nacional”, disse. Quanto à Bodiva, lembrou ter dado os seus passos, mas recomendou 

um avanço ponderado e prudente. Em declarações à imprensa, Vera Daves prometeu não 

defraudar a confiança em si depositada, tornando o mercado de capitais um segmento que esteja 

ao serviço do fortalecimento da economia angolana e de um sistema financeiro mais robusto e 

moderno.   

  

“Não deixaria de agradecer o legado do conselho de administração anterior que nos deixa uma 

instituição dinâmica e geradora de valor e vamos tornar mais eficientes os mecanismos que 

estavam a ser usados para dar maior profundidade ao mercado secundário de dívida pública”, 

afirmou. Vera Daves manifestou a intenção de continuar a dinamizar o mercado de dívida 



 
 
corporativa e fazer arrancar o mercado accionista de modo a levar um conjunto de iniciativas que 

tornam disponível à economia soluções que permitam financiar a sua diversificação. Sobre o 

Programa Nacional de Literacia Financeira, Vera Daves prometeu dar maior dinamização em 

coordenação com os reguladores e os sectores da Educação e Ensino Superior.   

No que respeita ao Fundo de Investimento, a nova presidente da CMC disse que tal deve ser 

encarado como aquele que mais democratiza o acesso ao mercado de capitais, na medida em 

que são instrumentos financeiros cujo custo de aquisição é relativamente baixo e permite que 

pessoas com pequenas poupanças tenham acesso. Durante esse tempo, disse, trabalhou-se no 

quadro regulatório do Fundo de Investimento e, doravante, o que vai ser feito é incentivar o seu 

surgimento. “O que vamos fazer é mostrar o caminho e identificar as dificuldades que impedem 

que os instrumentos financeiros surjam”, sublinhou. 


