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O desenvolvimento do agronegócio, com a implementação de diferentes projectos 

agrícolas no País, abre igualmente caminho para a operacionalização do mercado de 

futuros agrícolas. Os mercados futuros de commodities agro-pecuárias são uma forma de 

propiciar um certo "seguro", em meio ao risco para o produtor rural e para a agro-

indústria, possibilitando uma "garantia" quanto à queda ou à elevação de preços do 

produto. 

Os mercados futuros podem ser uma forma eficaz de eliminação de um dos principais riscos da 

actividade agro-pecuária, decorrente da incerteza e da volatilidade dos preços em um tempo 

futuro, quando se proceder à comercialização da produção.  

O mercado futuro funciona na bolsa, onde são transaccionados contratos de produtos agro-

pecuários como o café, a soja, arroz, açúcar entre outros, a um preço determinado para uma 

data futura. Em Angola, não existe uma bolsa de mercadorias, mas há empresas do sector agro-

pecuário que transaccionam commodities futuras antes mesmo da produção. É o caso da 

Companhia de Bioenergia de Angola (Biocom), que nos últimos meses transaccionou o açúcar 

futuro com vários meses de antecedência. O facto abre assim caminho para que outras empresas 

do ramo sigam o exemplo da Biocom, desde que haja mercado para tal. Embora o facto tenha 

começado numa altura em que o País registava carência do produto, derivada de dificuldades 

de importação, pela falta de divisas, a experiência serviu de ensaio para operações numa futura 

bolsa.  

  

Seria importante que o Governo, e mesmo a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), olhasse 

para o sector agrícola, como uma oportunidade de implementação da bolsa de mercado, 

baseado na experiência de outros países. No entanto, é preciso ter alguma cautela, pois o 

investimento em commodities agrícolas gera grandes lucros e também fortes perdas para o 

pequeno investidor, isto porque este mercado é reconhecido pela sua volatilidade, devido a 

factores climáticos que afectam a produção. Nos mercados futuros de commodities agro-

pecuárias existe uma série de agentes actuantes, como os compradores, os vendedores, os 

especuladores, os corretores e os operadores 


