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V ENCONTRO ANUAL DE QUADROS  

DA COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

DISCURSO DE ENCERRAMENTO 

 

 

As minhas primeiras palavras são para saudar os participantes neste 

encontro de quadros da Comissão do Mercado de Capitais, que já 

vai na sua quinta edição e que também se pode considerar que é um 

ponto de encontro para todos os players do Mercado de Valores 

Mobiliários, uma ocasião para se proceder ao balanço anual e ao 

alinhamento de perspectivas.  

Aqui se encontraram, reflectiram e debateram ao longo destes dois 

dias o regulador, a sociedade gestora, as sociedades distribuidoras 

e corretoras, os fundos de investimento, os auditores, enfim, as 

instituições financeiras bancárias e não bancárias que, de um modo 

geral, fazem acontecer o mercado. 

Este mercado é hoje, portanto, uma realidade palpável no nosso 

País. Uma realidade que nos encoraja, mas que está ainda muito 

aquém do grande objectivo que esteve na base da sua criação: ser 

um canal alternativo para financiar o desenvolvimento da nossa 

economia.  
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É minha profunda convicção que a existência de um Mercado de 

Capitais, devidamente supervisionado e tendo no seu núcleo uma 

Bolsa de Valores pujante, com profundidade e liquidez, fará emergir 

uma nova geração de empresas angolanas, com renovada aptidão 

empreendedora e tecnológica e fortemente vocacionadas para 

inovar, com capacidade de resposta aos novos segmentos de 

procura no mercado interno e também no mercado externo. 

Nunca é de mais lembrar que é para isso que serve o Mercado de 

Capitais: para colocar à disposição dos empreendedores soluções de 

financiamento ajustadas, nos instrumentos financeiros e nos prazos, 

a cada projecto, ao mesmo tempo que remunera os investidores, 

valorizando as suas poupanças.  

Temos, portanto, ainda muito trabalho pela frente, em particular no 

domínio da supervisão do Sistema Financeiro, como um todo. 

Essa é, aliás, uma das recomendações claras que emanaram do VIII 

Conselho Consultivo do Ministério das Finanças, realizado no final da 

semana passada: reforçar a supervisão do Sistema Financeiro. 

A supervisão efectiva é condição obrigatória para gerar a confiança 

nos mercados, especialmente a confiança dos investidores 

institucionais e dos grandes players internacionais. 

Só através das garantias dadas pela supervisão é que 

conseguiremos tornar a nossa praça financeira atractiva para a 
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captação do investimento estrangeiro, seja o investimento em valores 

mobiliários, em particular em Títulos do Tesouro, seja por via do 

investimento directo nos sectores produtivos. 

Tem, portanto, a CMC o desafio concreto de conduzir as acções que 

garantam o preenchimento integral dos requisitos para o pleno 

reconhecimento pelos pares internacionais, particularmente no 

quadro da IOSCO / OICV, a Organização Internacional das 

Comissões de Valores. 

Tendo em vista esse objectivo, estamos perfeitamente conscientes 

dos passos que estão ao alcance de cada uma das partes.  

Do lado do Executivo, daremos prioridade a uma mais adequada 

definição do enquadramento jurídico dos órgãos de regulação e 

supervisão do mercado financeiro, em particular a Agência Angolana 

de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) e a Comissão do 

Mercado de Capitais (CMC).  

Entre outros aspectos, está em causa garantir a sua autonomia 

financeira, levando em linha de conta as soluções adoptadas em 

jurisdições com características idênticas às nossas.  

Iremos caucionar politicamente as soluções que melhor servirem os 

nossos objectivos de supressão de todos os riscos, incluindo os de 

natureza reputacional, que ainda impendem sobre o nosso Sistema 

Financeiro. 
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Ilustres Quadros da CMC, 

Digníssimos Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

No dia 20 de Janeiro, reuniu-se pela primeira vez o Conselho 

Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF). Temos as melhores 

expectativas sobre o valor acrescentado que este órgão – previsto na 

Lei de Bases das Instituições Financeiras – nos pode trazer.  

Ao facilitar a articulação entre os diferentes organismos de 

supervisão, o CNEF inaugura um canal expedito para implementar 

mecanismos de promoção da estabilidade financeira e de prevenção 

de crises sistémicas no Sistema Financeiro Angolano. 

Uma das iniciativas estruturantes do CNEF para o corrente ano de 

2017 é a tomada de medidas para captar o apoio internacional, 

particularmente a reabilitação de relações com os bancos 

correspondentes internacionais, a reposição da imagem do sistema 

financeiro e a sustentabilidade do mercado de seguros e resseguros. 

A articulação que agora se torna possível entre todos os reguladores 

do Sistema Financeiro é uma condição necessária para a promoção 

da Literacia Financeira. Não vos falo aqui da Literacia para 

profissionais, que essa, o mercado promove na medida das suas 

necessidades.  
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Falo-vos da Literacia numa perspectiva de Inclusão Financeira, que 

é um instrumento fundamental para criar e generalizar hábitos de 

poupança e investimento.  

Resulta da inclusão financeira que as famílias e as empresas têm 

acesso e utilizam eficazmente os serviços financeiros que lhes são 

mais apropriados. Tais serviços têm de ser fornecidos de forma 

responsável e sustentável e num ambiente bem regulado e 

supervisionado. 

As famílias não estão na sua maioria familiarizadas com os conceitos 

económicos mais básicos, necessários para tomar decisões 

sensatas de poupança e investimento, o que tem sérias implicações 

para a economia. 

Só a generalização de hábitos de poupança e investimento incluirá 

verdadeiramente as pessoas no Sistema Financeiro, conferindo-lhe, 

a médio e longo prazo, a necessária robustez. 

Na verdade, o acesso a serviços financeiros desempenha um papel 

crítico no desenvolvimento, na facilitação do crescimento económico 

e na redução das desigualdades de rendimento.  

Ao mesmo tempo, a inclusão financeira capacita as pessoas de 

rendimentos mais baixos para a poupança financeira e a tomada de 

empréstimos, beneficiando grupos desfavorecidos, tais como as 

mulheres e os jovens, os mais idosos e as comunidades rurais.  
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Se não formos capazes de promover a poupança, como corolário das 

políticas de rendimentos e preços, não estaremos em condições de 

reunir no mercado de capitais o capital de que os agentes 

empreendedores e o Estado necessitam.  

Sem uma cultura de poupança e investimento também não teremos 

o crescimento que se espera nos sectores segurador e de fundos de 

pensões – e sabemos todos da importância dos fundos de pensões 

nos mercados de capitais. 

Apostar numa cultura de Poupança e Investimento, precavendo o 

futuro, é a melhor forma de nos adaptarmos ao “novo normal”. É 

estarmos preparados. E estarmos preparados é a melhor forma de 

respondermos aos desafios deste tempo novo. São muitos desafios 

e muito grandes. 

Teve eco em algumas das intervenções aqui proferidas o “novo 

normal” de que vos tenho falado. É muito importante que seja assim, 

para interiorizarmos a vida como ela é – não há almoços grátis. 
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Cara Presidente da CMC,  

Ilustres Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

Dirijo uma palavra final aos quadros da CMC. 

Dirijo-me, de facto, às pessoas que são directamente responsáveis 

por aquele que é o factor mais importante para o sucesso do Mercado 

de Capitais: a Confiança.  

É a vossa acção como reguladores, supervisores e fiscalizadores que 

garante a Confiança indispensável ao pleno e saudável 

funcionamento do Mercado de Valores Mobiliários. 

Encorajo-vos a continuarem o caminho traçado, a procurarem 

sempre o conhecimento e a excelência no exercício das vossas 

responsabilidades. 

Muito Obrigado. 

Estamos Juntos 


