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RESUMO 

O presente estudo tem por objectivo dar a conhecer, o processo de 

institucionalização do mercado de capitais em Angola, a luz do processo de 

reestruturação e modernização do Sistema Financeiro Nacional (SFN), permitindo 

assim identificar os principais factores e os grandes eixos que afectarão a evolução e 

desenvolvimento do sistema financeiro angolano, é sem dúvida, um passo significativo 

para o funcionamento regular e eficiente do mercado de capitais em Angola. 

Na fase inicial do processo, o país necessitará de um quadro legal e regulamentar 

eficiente que fomente o acesso ao mercado de capitais e sua inovação a todos os 

intervenientes do mercado.  

Neste âmbito é de destacar o papel essencial da Comissão do Mercado de 

Capitais (CMC), que deverá assumir a responsabilidade da qualidade da informação 

prestada pelos intervenientes do mercado em particular dos emitentes de valores 

mobiliários, bem como dos intermediários financeiros, assim como também da correcta 

difusão dessa informação a todos os agentes do mercado.  

No entanto, o eficiente funcionamento do mercado de capitais angolano 

dependerá da qualidade e autenticidade da informação difundida, pois, não será possível 

promover e desenvolver adequadamente o mercado de capitais angolano sem ter em 

conta estes aspectos de extrema importância.  

Para além disso, é necessário um esforço por parte da entidade reguladora -CMC 

no sentido de desenvolver e fomentar as designadas regras de corporate governance, 

junto das empresas públicas angolanas, outro elemento essencial para o regular 

funcionamento do mercado de capitais em Angola. Para o seu sucesso, o mercado de 

capitais deverá ainda estar alicerçado em valores éticos.  

Palavras-chave: Mercado de Capitais, SFN, CMC, Corporate Governance, 

Ética, Angola 
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ABSTRACT 

The present study aims to raise awareness about the process of 

institutionalization of capital markets in Angola, the light of the restructuring and 

modernization process of the National Financial System (SFN), thus allowing to 

identify the main factors and the great axles at will affect the evolution and development 

of the Angolan financial system; it is, undoubtedly, a significant step towards the 

regular and efficient operation of the capital markets in Angola.  

In the initial stage of the process, the country will need a legal and regulatory 

framework that fosters an efficient access to capital markets and its innovation to all 

market players. 

In this context, is to highlight the essential role of the Capital Market 

Commission (CMC), which should take responsibility for the quality of information 

provided by market players, in particular the issuers of securities and financial 

intermediates, as well as the proper dissemination of that information to all market 

agents. 

However, the efficient operation of the Angolan capital market will depend on 

the quality and authenticity of the information disseminated, as it won‟t be possible to 

adequately promote and develop the Angolan capital market without taking into account 

these aspects of the utmost importance. 

In addition, an effort is required by the regulatory entity - CMC – in order to 

develop and promote the so-called rules of corporate governance, among the Angolan 

state-owned enterprises, which is also essential for the proper functioning of the capital 

markets in Angola. To be successful, the capital market should also be grounded in 

ethical values. 

 

Keywords: Capital Market, SFN, CMC, Corporate Governance, Ethics, Angola. 
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INTRODUÇÃO 

Os mercados de capitais são um mecanismo fundamental para o financiamento 

de uma determinada economia, pois podem contribuir para o financiamento de 

governos, empresas e bancos, ao facilitarem a mobilização e alocação de recursos. 

A importância do mercado de capitais assenta na sua capacidade de 

intermediação financeira ao ligarem os sectores necessitados de financiamento aos 

sectores que detêm excedentes. A ausência dessa capacidade priva a economia de 

investimentos e da produção de bens e serviços para o progresso social. Os fundos 

poderiam assim ficar inactivos num lado enquanto eram procurados no outro em busca 

do crescimento e desenvolvimento socioeconómico (Akinbohungbe, 1996). 

A criação do mercado de capitais em Angola é um assunto que está em voga nos 

últimos seis anos, com maior incidência para o ano de 2005, quando foram levadas a 

cabo duas reformas cruciais tendo em vista a reestruturação e modernização do sistema 

financeiro nacional. 

Isto reflecte-se na aprovação por parte da Assembleia Nacional da nova Lei das 

Instituições Financeiras
1
e da Lei dos Valores Mobiliários

2
, assim como também a 

criação do regulador do mercado, a Comissão do Mercado de Capitais-CMC
3
, e culmina 

em 2006 com a criação formal em 16 de Março da Bolsa de Valores e Derivativos de 

Angola-BVDA. 

Nos últimos meses tem sido reiterado de forma constante por parte do Executivo 

angolano o interesse em vir a abrir a Bolsa num futuro próximo. É assim que o 

Executivo criou a Comissão de Reestruturação e Gestão da Comissão do Mercado de 

Capitais (CRG-CMC).  

De acordo com o Executivo angolano a comissão criada terá, entre outras 

atribuições, de apresentar um programa de reestruturação interna e o plano de 

actividades bem como a estratégia de curto e médio prazo para o mercado de capitais.  

 

                                              
1
 Lei 13/2005 de 30 de Setembro 

2
 Lei 12/2005 de 23 de Setembro 

3
 Decreto-Lei 9/2005 
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Terá como objectivo estruturar internamente esta instituição de forma a dotar 

esta instituição de recursos humanos e materiais, capazes de elaborar e fazer cumprir as 

normas técnicas necessárias para o funcionamento e acompanhamento regular e 

satisfatório do mercado de capitais
4
.  

A comissão vai preparar as condições que assegurem a médio prazo a 

sustentabilidade e o desenvolvimento da institucionalização do mercado de capitais no 

país. 

Angola tem hoje um enorme potencial para trilhar rumo ao desenvolvimento a 

todos os níveis, quer no plano político, económico e social, visível no momento impar 

da sua história, que é a paz efectiva em todo território nacional após 40 anos de conflito 

armado. 

 Simultaneamente é um dos países mais ricos de África em termos de recursos 

naturais, bem como o seu posicionamento estratégico a nível da região austral de África, 

o que proporciona ao país uma posição privilegiada na criação de um mercado de 

capitais forte e credível relativamente ao fomento e expansão da actividade empresarial 

e a capacidade de atrair investidores nacionais e estrangeiros. 

Neste contexto urge a necessidade do funcionamento pleno do mercado de 

capitais no país através da Bolsa de Valores e outros segmentos do mesmo, a fim de 

contribuir para um sistema financeiro moderno e eficiente, e servir de instrumento 

essencial de desenvolvimento do país no plano económico e social. 

O Problema do Estudo 

A institucionalização de um mercado de capitais em Angola afigura-se como 

sendo uma tarefa primordial que se impõe na realidade actual da economia angolana, 

tendo em conta a modernização do sistema financeiro nacional. A construção de um 

mercado de capitais assume-se tipicamente como o último grande estágio do processo 

institucional de aperfeiçoamento de um sistema financeiro
5
.  

 

                                              
4
  Ver Nota de Imprensa da Casa Civil do Presidente da República de Angola, de 19 de Janeiro de 2011. 

 
5
 Ver Vitor Lopes (2008). Mercado de Capitais num cenário de crise. Banca em Análise Angola.Deloitte. 

pg 25. 
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Devido ao longo período de conflito armado que assolou o país desde os 

primórdios da independência nacional até 2002, o país, tem realizado investimentos 

visando a recuperação económica, reabilitação de infra-estruturas e consolidação da 

democracia.  

A guerra civil deixou para atrás marcas que são visíveis em todos os domínios 

da vida social do país, com ênfase para o plano, político, social, institucional, 

económico e financeiro. 

Assim, o país enfrenta enormes desafios, como sejam: a falta de transparência 

das instituições e eficiência das políticas do Executivo; elevado índice de corrupção; 

fraca governação; fraca capacidade institucional. No plano económico: estabilidade 

macroeconómica; recuperação do sector produtivo, diversificação da economia e gestão 

da dívida pública. No plano social, o problema da habitação social; melhoria do 

saneamento básico, melhoria da rede de comunicação e deficiente rede de transportes 

públicos, deficiências na prestação nos serviços da saúde, e educação, fragilidade no 

sistema judicial, deficiente assistência e previdência social, deficiências no 

fornecimento de água potável e energia eléctrica. 

O funcionamento regular e eficiente do mercado de capitais, pode contribuir 

para ajudar a resolver os problemas referidos, através do mecanismo da transparência, 

por um lado, e por outro, através dos financiamentos de médio, e longo prazo que o 

mesmo pode proporcionar. Todavia, para a implementação deste grande desafio existe 

um conjunto de factores importantes a ter em consideração para o sucesso do mercado 

de capitais em Angola. 

Objectivo do Estudo 

O presente estudo tem como propósito analisar o estado de implementação do 

mercado de capitais em Angola identificando alguns factores que contribuem para a sua 

criação à luz dos desafios que se apresentam a economia nacional, tendo em conta a 

reestruturação e modernização do sistema financeiro angolano. 

 O estudo deverá ainda, embora com limitações inerentes à sua realização, tanto 

do ponto de vista económico e do prazo como da obtenção de dados fiáveis, permitir um 

conhecimento sobre o decurso da institucionalização do mercado de capitais em Angola, 
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bem como possibilitar uma maior divulgação sobre o conhecimento e a importância do 

mercado de capitais para o desenvolvimento da economia nacional. 

Para atingir este desiderato, o presente estudo irá recorrer a métodos qualitativos 

de modo a obter um conhecimento mais profundo da realidade actual da economia 

nacional a luz do sistema financeiro angolano. 

O recurso à utilização do referido método ajudará a analisar o objecto de estudo 

de diferentes ângulos e clarear os seus aspectos mais importantes, contribuindo deste 

modo para obter uma visão clara e válida do objecto investigado. 

Este estudo pode revelar-se benéfico, na medida em que vai contribuir para 

espelhar “os Constrangimentos e Volatilidades, bem como as Vantagens, que o mercado 

de capitais irá trazer para o desenvolvimento da economia angolana”, sendo este o 

objectivo central do presente trabalho. 

Estrutura da Dissertação 

Este trabalho encontra-se estruturado do seguinte modo: 

 No Capítulo II efectua-se uma prévia e breve revisão da literatura, cujo 

propósito é sistematizar os principais estudos sobre a relevância dos mercados de 

capitais em geral no desenvolvimento económico. 

No Capítulo III abordar-se-á o Sistema Financeiro Angolano, em primeira 

instância far-se-á uma breve análise da economia angolana, em seguida faz-se um 

enquadramento da estrutura do sistema financeiro angolano, tendo em conta o seu 

historial e dando ênfase as características da nova Lei das Instituições Financeiras e por 

último descreve-se a evolução histórica do processo de implementação do mercado de 

capitais em Angola. 

O Capítulo IV faz menção aos constrangimentos, volatilidades e as vantagens do 

mercado de capitais em Angola, sendo ponto central da presente dissertação. 

No Capítulo V apresentar-se-ão as Conclusões e as Recomendações do trabalho 

bem como as limitações do estudo e sugestões para futuras investigações. 
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CAPÍTULO II 

REVISÃO DA LITERATURA  

Neste capítulo pretende-se efectuar uma abordagem geral sobre o papel do 

mercado de capitais no desenvolvimento das economias nos diferentes países, tendo por 

base os diversos estudos realizados por vários autores. 

Visão Geral 

Tem havido um considerável interesse nos últimos anos sobre a literatura dos 

mercados financeiros em muitos países em desenvolvimento, tendo em evidência o 

papel do mercado de capitais no desenvolvimento e modernização do sistema financeiro 

nos diversos países.  

O mercado de capitais é identificado por vários autores como sendo uma 

instituição que contribui para o crescimento socioeconómico e consequentemente para o 

desenvolvimento tanto das economias emergentes como das desenvolvidas. Isto é 

possível através de alguns papéis vitais desempenhados por este, tais como: a 

canalização de recursos, promoção de reformas tendo em vista a modernização dos 

sectores financeiros, capacidade de intermediação financeira para poder fazer uma 

ligação entre o défice e os recursos excedentes da economia. Sendo também 

considerado uma ferramenta real na mobilização e captação de poupanças que são 

canalizadas para melhores alternativas de financiamento, que são fundamentais para o 

crescimento e a eficiência da economia em geral (Alile 1984).  

Para Fernando Teixeira dos Santos (2004), os mercados de capitais são 

actualmente um elemento insubstituível e de crescente importância em qualquer 

economia moderna e competitiva. Com efeito, estes mercados representam uma fonte 

alternativa de financiamento para os emitentes que desejam renovar e expandir as suas 

actividades; por outro lado, permitem conciliar os interesses desses emitentes, 

normalmente com elevadas necessidades de capitais de longo prazo, com os interesses 

dos pequenos aforradores, que desejam o máximo de retorno, segurança e liquidez.  
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Engberg (1975) reconhece a necessidade de mercados de capitais mesmo para as 

economias menos desenvolvidas. Afirma que os mercados de capitais podem aumentar 

significativamente o nível da poupança interna e contribuir para uma mais eficiente 

afectação dessa poupança entre aplicações competitivas dos diferentes tipos de activos 

financeiros. Entende ainda que a disponibilidade desta grande variedade de activos 

financeiros levará as pessoas a aumentar a sua taxa de poupança corrente. A razão deve-

se ao facto de o mercado de capitais permitir aos que poupam atingir uma melhor 

composição de riqueza e também permite fazer ajustes à composição de riqueza com 

rapidez e a baixo custo sempre que as circunstâncias mudam. 

 Além disso, a competição entre os utilizadores de fundos do mercado de 

capitais, incluindo empresas, governo e particulares, terá tendência a aumentar a 

eficiência com que o capital é usado, com efeito directo na taxa de crescimento da 

economia.  

Pardy (1992) argumenta que existem duas premissas básicas necessárias para o 

fomento de um mercado de capitais (1) um ambiente macroeconómico e fiscal propício 

a oferta de valores mobiliários de boa qualidade e suficiente procura dos mesmos (2) 

uma infra-estrutura de mercado capaz de apoiar um funcionamento eficiente do 

mercado de capitais.  

Sob a primeira condição prévia, o autor indica que a procura e oferta de valores 

mobiliários estão crucialmente ligadas ao estado da macroeconomia. Se o ambiente 

macroeconómico é propício a operações de negócios rentáveis, um número suficiente de 

empresas sólidas pode desenvolver-se para um patamar onde o acesso ao mercado de 

valores mobiliários é útil ao seu crescimento contínuo. Isto significa que se não houver 

negócios rentáveis suficientes com boas perspectivas para o futuro, haverá poucos 

motivos para ter um mercado de capitais. 

A segunda condição prévia, i.e., a infra-estrutura de mercado que irá fazer com 

que o mercado de capitais opere de um modo eficiente, justo e estável, está repartida em 

três vertentes:  

1. A Vertente Institucional, é a que proporciona a base operacional para o 

mercado, está relacionada com os intermediários financeiros que sustentam os negócios, 

a gestão de investimentos e serviços de aconselhamento financeiro; provedores de 
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mercado e de serviços relacionados com o mercado para as Bolsas de Valores, mercados 

de balcão, serviços de informação de mercado, sistemas de liquidação e de apuramento 

de transacção (compensação), e transferência de valores mobiliários, registo e custódia; 

e provedores de serviços auxiliares tais como contabilidade e auditoria, aconselhamento 

jurídico, e avaliação financeira e serviços de classificação de dívida.  

2. A Vertente Normativa está não só relacionada com o órgão do governo 

(Comissão do Mercado de Capitais) que tem o poder e a responsabilidade de 

supervisionar o mercado, mas também inclui organizações auto-reguladoras tais como 

Bolsas de Valores, quadros de padrões de contabilidade, associações de profissionais de 

contabilidade e auditoria e organismos similares. Também inclui as suas regras e 

regulamentos, procedimentos, disposições, tais como: as regras de cotação e de 

negócios efectuados na Bolsa de Valores, padrões de contabilidade e auditoria, bem 

como a monitorização e execução destas regras.  

3. A Vertente Legal fornece a base para o quadro operacional e regulamentar. 

Prevê os direitos de propriedade, as relações contratuais, formas de constituição de 

sociedades, direitos e responsabilidades dos participantes no mercado. Também 

especifica os poderes e responsabilidades da Comissão do Mercado de Capitais e das 

Organizações Auto-Reguladoras.  

A primeira condição para o desenvolvimento do mercado de capitais sólidos 

adiantada por Pardy reconhece a importância da tributação (ambiente fiscal). O autor 

considera que taxas diferenciadas eficazes sobre o rendimento ou ganhos de capital a 

partir de diferentes instrumentos financeiros irão distorcer o aumento de capital e as 

decisões de investimento.  

Pardy defende esta conclusão observando que um número considerável de países 

em desenvolvimento com participação do estado em bancos comerciais tem taxas de 

imposto que favorecem as poupanças e os depósitos à ordem em oposição ao 

investimento em valores mobiliários, e favorecem os empréstimos bancários em 

oposição à mobilização de capitais do público. Para o desenvolvimento do mercado de 

capitais, estes diferenciais de tributação devem ser evitados.  
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Dailami and Atkin (1990) descrevem a canalização de fundos para financiar a 

formação de capital nacional, como um factor chave nas perspectivas para o 

crescimento económico a longo prazo nos países em vias de desenvolvimento.  

Os autores observam que na realidade uma oferta muito reduzida de fundos 

estrangeiros a partir de fontes anteriores, tais como bancos comerciais, obriga os 

governos de muitos países em desenvolvimento a dar uma maior atenção ao 

desenvolvimento do mercado de capitais como forma de melhorar a mobilização dos 

recursos internos, aumentando a oferta de capital a longo prazo e incentivando o uso 

eficiente dos recursos existentes.  

Tal como Pardy (1992) assinala, os mercados de capitais desempenham um 

papel importante na liberalização e no aperfeiçoamento do sistema financeiro. O autor 

afirma que, para além de servirem como um meio de diversificar o risco tanto para os 

aforradores bem como para os investidores, os mercados de valores mobiliários podem 

desempenhar outros papéis. Por exemplo, são um mecanismo para alocação de capital e 

monitorização empresarial, e um meio de o governo praticar políticas baseadas no 

mercado mais do que políticas fiscais e monetárias. 

Okereke-Onyiuke (2000) postula que uma fonte barata de fundos proveniente do 

mercado de capitais continua a ser um elemento essencial no desenvolvimento 

sustentável da economia de um determinado país.  

Osaze (2000), vê o mercado de capitais como o impulsionador do crescimento e 

desenvolvimento de qualquer economia, porque é essencial para a formação de capital 

de crescimento a longo prazo. É crucial na mobilização de poupanças e na canalização 

dessas poupanças para investimentos auto-sustentáveis e rentáveis. 

Para Levine e Zervos (1996), o mercado de capitais é um mecanismo 

fundamental para a expansão da economia, pois traduz benefícios directos para a 

actividade económica, aumentando as alternativas de financiamento do investimento, 

com custos baixos.  

O funcionamento do mercado de capitais afecta a liquidez, a aquisição de 

informações sobre empresas, a diversificação do risco, a mobilização de poupanças e o 

controlo das empresas (Anyanwu 1998).  
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O mercado de capitais tem ajudado os governos e empresas na obtenção de 

capitais de longo prazo para o financiamento de novos projectos, expansão e 

modernização de empresas industriais ou comerciais (Nwankwo 1991). 

O mercado de capitais ajuda a canalizar o capital ou os recursos de longo prazo 

para as empresas com produtividade relativamente elevada e crescente, reforçando 

assim a expansão económica e o crescimento (Alile 1997). 

Para Fernando Teixeira dos Santos (2004), a crescente importância dos 

mercados de capitais no contexto económico mundial resulta de um conjunto de 

transformações que ocorreram em particular na última década, e que tiveram origem na 

conjugação de vários factores que importa recordar. 

Em primeiro lugar destaca-se o papel da globalização como elemento 

transformador do mercado de capitais. De facto, a globalização, expressa num aumento 

de importância dos fluxos de capitais internacionais e na intensificação da concorrência 

entre os participantes do mercado, contribuiu de forma inevitável para o aumento da 

interdependência dos mercados. 

Em segundo lugar, o aumento da desintermediação financeira: recursos que eram 

intermediados pelos bancos, passaram agora a ser captados directamente junto dos 

aforradores, o que contribui para a crescente dinamização dos mercados de capitais. 

Em terceiro lugar, salienta-se o aumento da importância dos investidores 

institucionais no mercado de capitais: induzindo ao aprimoramento dos mecanismos de 

negociação, compensação, liquidação e custodia, bem como à melhoria dos mecanismos 

de governo das sociedades emitentes. 

Em quarto lugar, observa-se uma crescente internacionalização dos emitentes, 

que viram alargar de forma substancial as suas alternativas de captação de poupanças, 

possibilitando-se o acesso, não apenas aos mercados internacionais de títulos de dívida, 

mas também a outros mercados, nomeadamente aos mercados accionistas. Em quinto 

lugar; destaca-se a internacionalização da actividade dos intermediários financeiros. 

Por fim, refira-se o papel da inovação que através da criação de novos produtos e 

instrumentos financeiros muito tem contribuído para o crescimento dos valores 

transaccionados no mercado de capitais. 
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CAPÍTULO III  

SISTEMA FINANCEIRO ANGOLANO 

Neste capítulo procede-se à caracterização do sistema financeiro angolano, com 

objectivo de percebermos a trajectória histórica do sistema financeiro, desde os 

primórdios da independência nacional até aos nossos dias. No entanto no primeiro ponto 

faz-se uma breve análise da economia angolana, a luz dos principais indicadores 

macroeconómicos, com o objectivo de se perceber o desempenho actual da economia 

angolana. O segundo ponto trata da evolução histórica do referido sistema financeiro. O 

terceiro ponto faz menção ao quadro actual e os novos desafios do sistema financeiro 

nacional, com ênfase as características da nova Lei das instituições financeiras e da Lei 

dos valores mobiliários. O quarto ponto procede-se ao enquadramento histórico sobre o 

processo de institucionalização do mercado de capitais em Angola. 

Breve Análise da Economia Angolana 

As economias de África aguentaram relativamente bem a crise económica e 

financeira global e recuperaram em 2010. Espera-se que o continente continue no seu 

percurso de recuperação, embora diversos factores podem refrear o ímpeto para a 

expansão em 2011, nomeadamente os acontecimentos políticos no norte de África e os 

elevados preços dos combustíveis e dos alimentos.  

A lúgubre situação na Líbia e na Costa do Marfim mostra, novamente, como os 

cidadãos sofrem e as economias estagnam quando as transições políticas não são 

levadas de forma pacífica
6
. 

Segundo o Relatório African Economic Outlook 2011, a economia de Angola é 

largamente dependente do sector petrolífero e foi duramente atingida pelo colapso dos 

preços do petróleo e da procura em 2009. Sendo, durante alguns anos, uma das 

economias que mais cresceram no mundo, o crescimento real do PIB registado em 2010 

foi de apenas 3,4% após 2,4% em 2009 (muito abaixo dos 13,3% verificados em 2008). 

                                              
6
 African Economic Outlook(2011): Perspectivas Económicas em África,pg 9. 
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Apesar da recuperação dos preços do petróleo, o crescimento foi prejudicado por 

atrasos nos pagamentos do governo aos sectores de construção e infra-estruturas. No 

entanto, as perspectivas são boas e o crescimento deve chegar a 7% em 2011, 

impulsionado pelos preços elevados do petróleo e pela retoma do Programa de 

Investimentos Públicos (PIP). 

A inflação continua a ser um desafio para Angola. Depois de anos de descida 

sustentada, a inflação subiu em 2008, atingindo 13,7%, e cresceu novamente um ponto 

percentual em 2010. Para 2011 prevê-se uma descida para 11,7%.  

Este regresso da inflação explica-se pela deterioração da taxa de câmbio e pelos 

fortes aumentos do preço da gasolina e do gasóleo, após a abolição dos subsídios aos 

preços dos mesmos. A inflação deverá manter-se nos dois dígitos em 2010 e 2011, 

devido às limitações estruturais nos transportes públicos e na distribuição da produção 

agrícola.  

Embora o sector não petrolífero tenha crescido, em média, 14% nos últimos 

quatro anos, a diversificação económica continua a ser fraca. Os sectores da construção 

e infra-estruturas são fortemente dependentes do PIP, enquanto o crescimento na 

agricultura reflecte mais adequadamente a ultrapassagem dos constrangimentos 

resultantes de 27 anos de guerra no país, a qual terminou em 2002.  

A indústria mineira está ainda concentrada no petróleo e diamantes. O comércio, 

que se desenvolveu informalmente durante a guerra, foi fortemente perturbado em 2010 

pela deslocação do mercado Roque Santeiro decidida pelo governo, até então o maior 

mercado da África subsaariana.  

Embora a capacidade do sector público para atrair investimentos privados 

dirigidos aos vários sectores continue problemática, o governo tem conseguido, desde 

2002, abordar os grandes desafios sociais e económicos, sem grandes surtos de 

violência.  

A médio prazo, a falta generalizada de recursos humanos qualificados constitui 

um dos principais entraves ao crescimento. Com um ambicioso plano de 

desenvolvimento das infra-estruturas, impulsionado pela primeira notação de risco de 
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crédito do país e pela entrada maciça de crédito, o governo espera, a curto prazo, 

melhorar o acesso aos serviços básicos.  

Os programas nacionais de planeamento continuam a destacar a necessidade de 

uma melhor coordenação das políticas públicas e há uma clara necessidade de uma 

política nacional de desenvolvimento de infra-estruturas. Estão a ser feitos esforços para 

impulsionar o sector privado e reduzir a dependência do investimento público.  

Por outro lado, durante o ano de 2010 as três principais agências de rating 

mundiais, Standard & Poors, a Fitch e a Moodys, atribuíram, pela primeira vez, uma 

notação de risco à divida soberana angolana. 

A notação atribuída (B+ e B1) é equivalente à que outras economias emergentes 

com grande potencial de crescimento, como a Rússia e o Brasil, obtiveram na sua 

notação de risco inicial. 

A atribuição de uma notação de risco é um acontecimento muito relevante na 

internacionalização da economia angolana, promovendo o investimento estrangeiro 

directo e o acesso aos mercados de dívida internacionais
7
. 

A Standard & Poor's (S&P) revelou recentemente que aumentou em um nível o 

„rating' da dívida de longo prazo de Angola de 'B+' para 'BB-' por considerar que a 

situação orçamental e comercial do país "registou um rápido fortalecimento, que foi 

sustentado pelos elevados preços do petróleo e, também, pelas reformas estruturais 

realizadas". 

Além disso, os especialistas da agência de notação norte-americana consideram 

que Angola realizou "um progresso substancial na clarificação dos atrasos com os seus 

fornecedores acumulados em 2008 e 2009". 

Como parte dos esforços realizados para fortalecer a gestão das finanças 

públicas, a S&P refere que o governo também implementou alterações nos 

procedimentos orçamentais com o intuito de prevenir a acumulação futura de dívidas. 

 

                                              
7
 Deloitte, Banca em Análise (2010), Performance anual do sector em Angola. 
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Por estas razões a S&P classificou a dívida soberana de longo prazo em moeda 

estrangeira e em moeda local com um „rating' de 'BB-' e conferiu um „outlook' estável 

para o país. Recorde-se que a Fitch, a 24 Maio, também já tinha revisto o „rating' de 

Angola para 'BB-'. 

Desta forma, o país apresenta agora um „rating' de uma nota superior ao da Nigéria, o 

seu maior concorrente na região. 

Todavia, a equipa de especialistas da S&P não deixa de referir que "o nível de 

prosperidade (medido pelo PIB „per capita') excede em larga medida o „rating' de „BB-' 

conferido a outras economias com Bangladesh, Mongólia e Vietname, apesar de 

notarmos que existe uma larga disparidade de rendimentos em Angola
8
. 

Tabela 1 - Indicadores Macroeconómicos 

Indicadores 

Macroeconómicos 

Anos 

2009 2010 2011 2012 

Crescimento real do PIB 2.4 3.4 7.5 11.1 

Inflação medida pelo IPC 13.7 14.7 11.7 12.1 

Saldo Orçamental % PIB -8.6 7.3 6.7 8.1 

Balança Corrente % PIB -10 1 -3.8 3.5 

Fonte: Dados das autoridades nacionais; estimativas e previsões com base em cálculos 

dos autores. Dados para 2010 são estimativas; para 2011 e 2012 são projecções. 

Evolução Histórica do Sistema Financeiro Angolano 

O sistema financeiro é um vector essencial no desenvolvimento das economias 

dos países emergentes. No caso concreto da economia angolana, dado que se encontra 

na sua fase de amadurecimento, fortemente dependente da exploração de recursos 

naturais (petróleo e diamantes), que constituem a sua principal fonte de captação de 

riqueza, o papel do sistema financeiro ao nível da canalização de recursos para o 

restante tecido económico é extremamente importante.  

Através do sistema bancário, por via da captação e agregação de poupança e da 

consequente concessão de crédito, como através do mercado de capitais, para 

                                              
8
 Diário Económico (2011), http://economico.sapo.pt/noticias/sp-sobe-rating-de-angola_122502.html. 
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financiamentos de médio e longo prazo, além da importante função económico-social 

do sector segurador
9
. 

Segundo o Relatório Banca em Análise da Deloitte Angola
10

 (2006), em 1975, 

data da independência nacional, Angola tinha um sistema bancário bem desenvolvido, 

com oito bancos estrangeiros e 12 companhias de seguros também estrangeiras a operar 

no país.  

Com a nacionalização da banca e dos seguros, ainda em 1975, o sistema 

bancário ficou reduzido a dois bancos: O Banco Nacional de Angola (BNA), que 

sucedeu ao Banco de Angola, e o Banco Popular de Angola (BPA), que sucedeu ao 

Banco Comercial de Angola S.A.R.L. 

Um ano depois, em 1976, a Lei da Moeda Nacional criou o Kwanza, a moeda 

com curso legal no país. 

A partir de 1978 a actividade bancária passou a ser exclusivamente exercida 

pelos bancos do Estado, pelo que se encerram formalmente os bancos comerciais 

privados, facilitando assim a extensão da rede de balcões do BNA por todo o território 

nacional. 

Em 1981, todas as companhias seguradoras privadas foram liquidadas e os seus 

activos e passivos transferidos para a Empresa Nacional de Seguros e Resseguros de 

Angola (ENSA). 

Em 1990 substitui-se o Kwanza pelo novo Kwanza, medida enquadrada no 

âmbito das reformas de ordem monetária e financeira que as autoridades encetaram no 

final dos anos oitenta. Em 1991, o Governo aprovou nova legislação que instituiu um 

sistema bancário de dois níveis e que terminou com o monopólio do Estado no sector 

financeiro.  

Entre a legislação aprovada salienta-se a Lei Orgânica do Banco Nacional de 

Angola, institucionalizou o BNA como banco central, autoridade monetária e agente da 

autoridade cambial, enquanto a Lei das Instituições Financeiras estabeleceu o exercício 

                                              
9
 Ver Discurso do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, 22 de Novembro de 2006. 

10
 Este Relatório é usado de forma extensiva ao longo deste capítulo. 



15 

 

de funções de crédito e a constituição de outras instituições de capitais privados, 

nacionais e estrangeiros. 

Em 1992 estabeleceram-se as primeiras sucursais de bancos estrangeiros, 

nomeadamente o Banco Totta e Açores (BTA), o Banco de Fomento Exterior (BFE) e o 

Banco Português do Atlântico (BPA). 

Mas o sistema financeiro não podia estar dissociado da evolução e 

transformações que a economia e a sociedade angolana viviam neste período. A 

abertura da economia ao sistema de mercado e a liberalização do sector obrigou, por 

isso, a alterações profundas na filosofia funcional do BNA.  

Em Abril de 1999, foi publicada, e entrou em vigor, uma nova Lei das 

Instituições Financeiras (1/99, de 23 de Abril), diploma que veio regular os princípios 

fundamentais do sistema financeiro angolano. 

O exercício da actividade de seguro e resseguro como actividade financeira foi 

também liberalizado em 1999, quebrando-se assim a tradição do monopólio do Estado 

no sector, através da Ensa.  

A criação da Seguradora AAA, essencialmente de capitais públicos, iniciou o 

processo de partilha do mercado segurador. 

Quadro Actual e Novos Desafios  

Segundo Jorge Peres
11

 (2009) o sistema financeiro angolano apresenta hoje um 

nível de desenvolvimento e sofisticação considerável, longe daquele que vigorou nos 

primórdios da independência nacional, em que, em função do modelo económico 

adoptado na altura pelo país, o modelo de economia centralizada de inspiração 

socialista, a actividade bancária e seguradora (e de comércio externo) eram monopólios 

do Estado. 

Apesar da forte expansão da actividade bancária pelo país, os serviços prestados 

pela banca são ainda incipientes, dado que esses serviços ainda não se fazem presente 

em todas localidades do país se considerarmos esta análise à luz do índice de 

                                              
11

 Ver InforBanca (2009). Caracterização do Sistema Financeiro Angolano. Revista do Instituto de 

Formação Bancária. pg 4. 
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bancarização, podemos afirmar que em Angola o referido índice situa-se em 6,5% logo, 

podemos considerar que o nível de acesso e de utilização dos serviços financeiros pela 

população é ainda muito reduzido
12

. 

Todavia, a existência de instituições financeiras competentes e profissionais 

possui uma inigualável vantagem sistémica que se traduz na redução do risco e no 

aumento da eficiência. Em ambos os casos, existe um ganho social para economia que 

não seria possível na ausência de um sistema financeiro que cumpra este papel de 

intermediário. 

Exercem actualmente a actividade bancária em Angola 19 instituições de 

crédito, sendo 3 públicas e 16 privadas (ver tabela 3 em anexo). 

O sistema financeiro de cada país deve ser robusto e objecto de legislação e 

supervisão eficientes, para evitar que uma falha de uma instituição “contamine” o resto 

da economia
13

. 

Segundo ainda o Relatório da Banca em análise ob.cit. o novo quadro legal que 

rege actualmente o sector financeiro angolano, quando estiver completamente 

regulamentado, vai proporcionar o aparecimento de novos actores, produtos e 

instrumentos financeiros, criando um verdadeiro e moderno mercado financeiro em 

Angola.  

A entrada de novos actores e instrumentos vai inevitavelmente aumentar a 

concorrência na oferta de produtos e serviços financeiros, baixando os custos e os 

preços praticados no mercado e aumentando a taxa de bancarização da população, a 

emissão de valores mobiliários e contribuindo inegavelmente para a redução do peso do 

mercado informal na economia. 

A Lei nº13/05, de 30 de Setembro, veio definir um regime moderno e actual, 

enquadra as instituições financeiras em dois tipos: as instituições financeiras bancárias e 

não bancárias.  

                                              
12

 Deloitte, Relatório Banca em Análise Angola (2006). 

13
 Ver Discurso do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, 22 de Novembro de 2006. 
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A nova lei estipula ainda a existência de três organismos de supervisão, 

entidades que superintendem e exercem a supervisão, a fiscalização e o controlo dentro 

do sistema financeiro: O Banco Nacional de Angola
14

 entidade que supervisiona a área 

da moeda e crédito, o Instituto de Supervisão de Seguros
15

, que tem sob sua alçada a 

área dos seguros e da previdência social, e a Comissão do Mercado de Capitais
16

, que 

tem sob supervisão o mercado de capitais e Investimento. 

 A lei nº12/05, de 23 de Setembro, é outro macro importante na transformação 

do país, na medida em que um mercado de capitais eficiente é outro pilar para o 

desenvolvimento da economia.  

Entre outras características, esta lei prevê a criação de um instrumento financeiro 

fundamental: os fundos de Investimento, que pela sua constante inovação e 

flexibilidade, são um motor do desenvolvimento do mercado financeiro e da economia. 

Todavia, a actividade dos subsectores bancário, segurador e do mercado de 

capitais é monitorizada por três reguladores diferentes, que se articulam entre si no 

desempenho das suas funções, conforme figura abaixo. 

                                              
14

 O Banco Nacional de Angola (BNA) é uma pessoa colectiva de direito público dotada de autonomia 

administrativa e financeira com a natureza de empresa pública, com sede em Luanda, podendo ter 

delegações em todas as localidades do país, bem como quaisquer formas de representação no estrangeiro. 

 
15

O Instituto de Supervisão de Seguros (ISS) é a autoridade nacional, sob tutela do Ministério das 

Finanças, responsável pela regulação e supervisão, da actividade seguradora, resseguradora, dos fundos 

de pensões e respectivas entidades gestoras e da mediação de seguros, e tem por missão assegurar o bom 

funcionamento desse mercado, de forma a contribuir para a garantia da protecção dos tomadores de 

seguro, pessoas seguras, participantes e beneficiários. 

 
16

 A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é uma entidade de direito público, dotada de personalidade 

e capacidade jurídicas e autonomia administrativa e financeira, à qual compete a regulação, supervisão, 

fiscalização e promoção do Mercado de Capitais e das actividades com ele relacionadas. 
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Figura 1 - Estrutura do Sistema Financeiro Angolano 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na LIF. 

Evolução Histórica do Processo de Implementação do Mercado de Capitais em 

Angola 

Para impulsionar o desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em 

Angola, o Ministério das Finanças de Angola instituiu a 10 de Setembro de 1997 o 

Núcleo do Mercado de Capitais (NMC) e Bolsa de Valores, cuja função primordial era 

implementar o mercado de capitais.
17

 

Segundo o Governo Angolano, na altura, a implementação do Mercado de 

Capitais era uma exigência que se impunha dada a necessidade de recursos para o 

financiamento do crescimento e desenvolvimento económico pretendidos pelo Estado.  

A criação desta estrutura advém da necessidade de se sincronizar os trabalhos 

ligados à reestruturação e modernização do Sistema Financeiro Nacional (SFN), tendo 

em conta a actualização da legislação económica e a criação de dispositivos normativos 

                                              
17

 http://www.cmc.gv.ao/pdf/mensagem_do_presidente.pdf 
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que permitam impulsionar o SFN e o crescimento da economia do país
18

.  

Como referiu Cruz Lima
19

  em 2005 , o ano de 2005 foi o corolário das grandes 

transformações operadas a nível nacional, na medida em que gerou um conjunto 

diversificado de desafios cujo impacto vem mudando progressivamente o quadro 

económico e financeiro angolano.  

De facto, podemos constatar progressos a nível do sector financeiro, 

principalmente no mercado de capitais, tendo como exemplo a aprovação do pacote 

legislativo relativo ao mercado de capitais em particular e ao mercado financeiro em 

geral.  

Assim, assistiu-se nesse período à publicação do Decreto N.º 9/05, de 18 de 

Março, que cria a Comissão do Mercado de Capitais, assim como das duas leis 

fundamentais para impulsionar e fomentar a actividade financeira em Angola, a Lei N.º 

12/05, de 23 de Setembro – Dos Valores Mobiliários e a Lei N.º 13/05, de 30 de 

Setembro – Das Instituições Financeiras.  

É dentro desta ordem de acontecimentos que emerge oficialmente, a 30 de 

Dezembro de 2005, por força do Despacho n.º 22/05, a Comissão do Mercado de 

Capitais.  

Como disse José Pedro de Morais
20

 em 2005, na altura Ministro das Finanças o 

desenvolvimento do mercado de capitais, numa economia de mercado como a do país, 

não pode prescindir da intervenção do Estado na sua função normativa. A par da função 

normativa, o Estado deve estar presente como regulador e fiscalizador.  

Como referiu José Eduardo dos Santos
21

 em 2006, Presidente da República de 

Angola o mercado de capitais será um instrumento indispensável na mobilização do 

grande capital, na formação e gestão da poupança popular, na atracção do investimento 

estrangeiro e na promoção de maior liquidez no investimento. 

                                              
18

 Http://www.cmc.gv.ao/publicacoes_19.php 
19

 Http://www.cmc.gv.ao/pdf/mensagem_do_presidente.pdf 
20

 Http://www.cmc.gv.ao/publicacoes_01.php 
21

 Http://www.cmc.gv.ao/publicacoes_07.php 



20 

 

Como disse Aguinaldo Jaime
22

 em 2006, a economia real do país ganhará uma 

nova dinâmica com a criação do mercado de capitais em Angola. Os sectores que 

impedem o amplo crescimento da economia, sobretudo nas áreas não liberais vão 

desaparecer a partir do momento em que o sector financeiro se tornar moderno, credível 

e diversificado.  

Por outro lado, considera que a estabilidade económica é a premissa 

fundamental para a existência de um sistema financeiro moderno e credível, razão pela 

qual o Executivo angolano tem estado a adoptar políticas, tendentes a estabilidade da 

moeda e a consequente redução da inflação. 

 Rui Cruz 
23

referiu em 2006 que, o sucesso do mercado de capitais angolano vai 

depender, em grande medida, da transparência dos balanços financeiros das empresas e 

do sistema de regulação do mercado, devido à dinâmica que se insere neste tipo de 

actividade.  

De acordo ainda com Rui Cruz em 2006, se as informações financeiras 

fornecidas pelas empresas se mostrarem pouco fiáveis e os sistemas de fiscalização se 

configurarem ineficientes perante o quadro que se pretende criar, então a garantia de 

seriedade dos investidores estará comprometida, o mercado perderá peso e as coisas 

sairão ao contrário.  

"Uma das garantias do mercado de capitais é a fiabilidade da informação 

financeira das empresas. Este pressuposto garante credibilidade e reconhecimento dos 

operadores económicos envolvidos no mercado", salientando ainda que, apesar de 

existirem ainda várias condicionantes, o país está em condições de dar os primeiros 

passos nesta matéria. 

 

 

                                              
22

 Http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/economia/2006/2/9/Economia-ganha-nova-

dinamica-com-criacao-mercado-capitais-diz-governante,72a74043-c057-4aca-8d02-22525424d90a.html. 

 
23

 Http://www.cmc.gv.ao/publicacoes_06.php 



21 

 

Como disse Rui Minguês de Oliveira
24

 em 2008 a implementação do mercado de 

capitais em Angola, através da Bolsa de Valores, vai contribuir para a diversificação das 

modalidades de financiamento da economia nacional e aumentar o grau de transparência 

do funcionamento das empresas públicas e privadas.  

Segundo o mesmo, a existência de um mercado de capitais no país, através de 

uma Bolsa de Valores, permitirá, entre outras, que os investidores rentabilizem os seus 

activos financeiros, colocando-os à disposição tanto do Estado como das empresas.  

O mercado de capitais permitirá o desenvolvimento do país em determinados 

segmentos, bem como criará condições para que os empresários nacionais acompanhem 

a modernização e insiram-se positivamente na economia global. A criação de um 

mercado de capitais “forte” constitui acima de tudo, nesta fase, um desafio económico e 

político para o país, devendo-se, por isso, escolher as melhores políticas para que tudo 

funcione como deve ser.  

Como disse Carlos Feijó
25

 em 2011, o Executivo angolano tem ideias claras 

sobre o mercado de capitais em Angola. Na programação da comissão económica 

pretende-se, em primeiro lugar, a reestruturação administrativa e organizativa da já 

existente Comissão de Mercado de Capitais (CMC). A segunda área de trabalho em 

relação ao mercado de capitais tem a ver com as prioridades que devem ser seguidas 

neste mercado, estando claro, para o Executivo, que a situação comercial, empresarial e 

jurídica não permite que possa existir já uma Bolsa de Valores no país. 

De facto, a abertura de uma Bolsa de Valores implica a existência de empresas 

que reúnam um conjunto de requisitos, o Executivo tem algumas dúvidas que boa parte 

das empresas angolanas as tenham, uma vez que só podem intervir nela sociedades 

anónimas e não as empresas públicas. 
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 De igual modo, referiu que há um conjunto de requisitos, em termos de 

contabilidade, registo das acções, títulos, entre outros, que exigem uma averiguação de 

empresa por empresa para saber qual delas estaria em condições para fazer parte da 

mesma.  

Por este facto, Carlos Feijó realçou que para não serem criadas falsas 

expectativas o melhor é começar um mercado de capitais lá onde é possível. Assim, 

referiu existir pelo menos duas áreas onde é possível começar e é por elas onde o 

Executivo está a pensar dar início.  

A primeira tem a ver com o mercado secundário de títulos que é possível nesta 

fase iniciar, a segunda permitirá que algumas empresas possam, mesmo sendo empresas 

públicas, e que são aquelas que nós hoje temos como mais robustas, utilizar alguns 

instrumentos aceitáveis no mercado de capitais, como a emissão de obrigações, títulos 

de participação, entre outros, que permitirão a estas financiar-se através do mercado de 

capitais.  

Em síntese, primeiro é a reorganização institucional da comissão de mercado de 

capitais (CMC) para depois permitir a actuação do mercado secundário de títulos, bem 

como a supervisão de algumas instituições financeiras não bancárias, nomeadamente, 

fundos de investimento imobiliário, que têm estado a actuar no mercado sem qualquer 

supervisão ou sujeição a regulação. 
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CAPÍTULO IV 

CONSTRAGIMENTOS E VOLATILIDADES, VANTAGENS 

DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

EM ANGOLA 

Este capítulo começa por abordar o processo de implementação do mercado de 

capitais no país. No segundo ponto aborda-se os constrangimentos e volatilidades 

inerentes ao processo de institucionalização do mercado de capitais, na medida em que 

o mesmo encontra-se na sua fase embrionária. O terceiro ponto refere-se aos benefícios 

da institucionalização do mercado de capitais em Angola, com a dinamização do 

sistema financeiro, mais precisamente do mercado de capitais trará inúmeras vantagens 

para economia do país. 

 Mercado de Capitais em Angola 

Em Angola, embora com enormes limitações e constrangimentos nota-se, uma 

evolução crescente no processo de institucionalização do mercado de capitais, na 

medida em que este vai exigir mudanças políticas e económicas profundas, ou até 

mesmo um comprometimento sério e honesto por parte do Executivo angolano para 

implementação efectiva de um mercado de capitais forte e credível, e devidamente 

estruturado tendo em linha de conta os padrões e recomendações internacionais, importa 

salientar que a construção do mercado de capitais angolano é fruto da inspiração dos 

mercados de capitais do Canada, Brasil, e Portugal. 

Todavia foram criadas 3 instituições ligadas ao mercado de capitais, 

nomeadamente a Comissão do Mercado de Capitais (CMC)
26

, o Instituto de Formação 

do Mercado de Capitais (IFMC)
27

, a Bolsa de Valores e Derivativos de Angola 

                                              

26
 Criada pelo decreto nº 9/05 do Conselho de Ministros e publicada a 18 de Março de 2005 no Diário da 

República. A Comissão do Mercado de Capitais rege-se pelo seu Estatuto Orgânico, bem como pelo seu 

Regulamento Interno.  

27
 Foi criado a 08 de Junho de 2004, à luz do projecto de implementação do mercado de capitais, e os seus 

Estatutos publicados no Diário da República da Série nº. 85 de 22 de Outubro de 2004.  

 



24 

 

(BVDA), que já tem desenvolvido inúmeros trabalhos no sentido de, a médio prazo 

termos um mercado de capitais em pleno funcionamento. 

A Comissão do Mercado de Capitais-CMC é o organismo de regulação, 

supervisão e fiscalização do mercado de capitais em Angola. Actualmente em fase de 

reestruturação e organização interna.  

A Bolsa de Valores e Derivativos de Angola (BVDA), foi criada formalmente 

em Março de 2006, com 27 subscritores e um capital social de 15 milhões de dólares. 

A BVDA já tem instalações e os sistemas informáticos de negociação, 

liquidação, compensação e custódia de valores mobiliários instalados. 

A BVDA possui ainda uma Central de Liquidação, Compensação e Custódia de 

Valores mobiliarios-Celcus, e prevê-se que os negócios realizados em Bolsa, sejam 

liquidados em D+2
28

. 

Foi criado o Instituto de Formação do Mercado de Capitais (IFMC), com a 

função de divulgação, promoção, e formação na área do mercado de capitais. O IFMC, 

já realizou nas suas instalações alguns cursos de fundamentos de mercado de capitais, a 

instituições, particulares e público em geral, formou um conjunto de operadores de 

mercado, aguardando nesta fase o processo de certificação. 

Actualmente, o Executivo criou a Comissão de Reestruturação e Gestão da 

Comissão do Mercado de Capitais (CRG-CMC), a luz do despacho presidencial de 19 

de Janeiro do corrente. Segundo o despacho presidencial, a Comissão ora criada terá, de 

entre outras atribuições apresentar um programa de actividades, bem como a estratégia 

de curto e médio prazo, de forma a garantir o desenvolvimento e a sustentabilidade do 

mercado de capitais em Angola, a referida comissão terá ainda como objectivo 

estruturar o mercado de capitais de forma a dotar esta instituição de recursos humanos e 

materiais, capazes de elaborar e fazer cumprir as normas técnicas necessárias para o 

funcionamento e acompanhamento regular e satisfatório do mercado de capitais. 
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Neste sentido, impõem-se a adopção de nova estratégia deste segmento do 

sistema financeiro nacional, visando o seu alinhamento as políticas do Executivo, 

viradas fundamentalmente para o crescimento económico e financeiro de Angola com o 

desenvolvimento deste mercado que permite as empresas ter outras fontes de capital de 

longo prazo a baixo custo para financiar as suas actividades e os respectivos 

investimentos
29

. 

Por outro lado o Executivo angolano aponta as seguintes áreas para o 

funcionamento inicial do mercado de capitais em Angola: 

 Actuação no mercado secundário de títulos (mercado de balcão organizado), 

para permitir que algumas empresas públicas mais robustas, possam emitir 

obrigações, títulos de participação, e financiar-se através do mercado de capitais. 

 Exercício por parte do órgão regulador da supervisão de algumas instituições 

financeiras não bancárias, nomeadamente dos fundos de investimento 

imobiliário, que já operam no mercado sem qualquer supervisão ou sujeição a 

regulação por parte da CMC. 

Recentemente, Abraão Gourgel
30

, destacou a importância da criação de 

condições para a identificação (Edificação) da Bolsa de Valores para a efectivação do 

mercado de capitais no país. 

Na visão do programa de fomento do Executivo a dinamização das diversas 

vertentes do mercado de capitais e a criação de condições para edificar a Bolsa de 

Valores em Angola, será fundamental para capitalizar os grupos empresariais, que se 

encontram com dificuldades de financiamento e para fomentar a entrada de capitais 

estrangeiro sem perda de controlo por parte dos accionistas angolanos, as diversas 

alternativas para as fusões e aquisições das empresas, podem ainda constituir uma 

ferramenta importante para a reestruturação do sector empresarial público, 

nomeadamente, através dos processos de privatização das nossas empresas públicas, que 

constam do programa de privatização
31

. 
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 http://www.cmc.gv.ao/publicacoes_23.php. 
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 Ministro da Economia da República de Angola em exercício de funções. 
31

 Http://www.rna.ao/canalA/noticias.cgi? ID=45771. 
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Para Fernando Teixeira dos Santos (2004), o desenvolvimento do mercado de 

capitais está assente em 4 pilares muito importantes: 1) um suporte tecnológico 

moderno; ii) um quadro regulador eficaz e eficiente; iii) um cenário macroeconómico 

credível de estabilidade e crescimento; e iv) uma politica clara de promoção do 

mercado. 

O país tem todas as condições de ter um mercado de capitais atractivo para todos 

intervenientes do mesmo, assim como para os investidores internacionais e servir como 

referência na região austral, ao nível de África, ou até mesmo ao nível do mundo. 

Constrangimentos e Volatilidades do Mercado de Capitais em Angola 

Angola, país emergente da África Austral, com pouca cultura de informação 

sobre investimentos em mercado de capitais, ou seja em valores mobiliários, a fase de 

implementação tem sido condicionada por constrangimentos característicos dos 

mercados de capitais emergentes nos países em desenvolvimento, o que tem dificultado 

o funcionamento pleno e efectivo do referido mercado, tanto a nível da regulamentação 

do mercado, das empresas, a nível dos particulares, bem como do público.  

Os constrangimentos inerentes a implementação de um mercado de capitais no 

país, reflectem-se em 4 aspectos principais: 

1. O Paradigma do Mercado de Capitais em Angola 

2. A Transparência do Mercado 

3. As Deficiências da Regulamentação do Mercado 

4. O Paradigma das Empresas contra a Abertura de Capital 

O Paradigma do Mercado de Capitais em Angola 

Nesta fase inicial do processo, o mercado de capitais em Angola, sofre um 

preconceito generalizado que se pode verificar a nível da opinião pública, do meio 

político, social e do próprio Executivo. Algumas considerações sobre o mercado são 

depreciativas, o mesmo é percebido de forma equivocada por alguns sectores, como 

sendo um meio de proporcionar ganhos indevidos, suscitando muitas dúvidas em 

relação ao investimento em valores mobiliários no seio das pessoas; prevalece a ideia 

que este tipo de investimento é inadequado ao pequeno investidor. 
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Para Fernando Teixeira dos Santos (2004), o eficiente funcionamento do 

mercado de capitais depende intrinsecamente da qualidade e veracidade da informação 

veiculada, pelo que não é possível promover adequadamente o mercado de capitais sem 

atender devidamente a estes aspectos de particular relevância. 

Em Angola devido o tráfico de influências que predomina em certos círculos e 

sectores, o mercado de capitais é visto como um local onde tendencialmente predomina 

a informação privilegiada. 

A visão de um mercado organizado, servindo a interesses mútuos de aforradores 

e investidores é visto com algum receio. Poucos dão conta do papel fundamental do 

mercado de capitais na vida das empresas, no desenvolvimento económico e na criação 

do progresso social do país. 

A Transparência do Mercado 

O requisito da transparência, numa primeira fase não será bem aceite no 

mercado, dado os problemas estruturais que o sector empresarial público apresenta, 

assim como certos vícios que enfermam a sociedade angolana nos mais diversos 

domínios e sectores.  

A transparência significa também ter conhecimento das condições futuras do 

mercado. A mesma requer estabilidade das regras que regulam o mercado. As regras 

não podem estar sujeitas à mudanças impostas por políticas económicas de curto prazo 

ou subordinadas a influências de natureza meramente politicas ou pessoais (Mailson da 

Nobrega et al 2000). 

 No entanto coloca-se algumas dúvidas quanto a transparência de algumas 

empresas nacionais.  

As Deficiências da Regulamentação do Mercado 

A Lei nº12/05 dos Valores Mobiliários é relativamente nova, apresenta como é 

óbvio algumas lacunas, que se manifestarão, quando o mercado estiver em pleno 

funcionamento. Segundo Fernando Teixeira dos Santos (2004) o desenvolvimento do 

mercado de capitais não pode ser prosseguido sem se garantir a sua integridade, bem 

como uma adequada protecção dos investidores, particularmente os investidores não 
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profissionais. Ora, estes objectivos só serão alcançados através de uma regulação e 

supervisão adequadas dos mercados. Nesta fase inicial do lançamento do mercado de 

capitais em Angola, exige-se audácia por parte do órgão regulador do mercado e a 

tomada medidas prudenciais, conducentes a aplicação da referida Lei. 

Angola nesta fase necessita de dispor de um quadro legal e regulamentar que 

fomente o acesso e a inovação do mercado de capitais.  

A CMC, apesar dos 6 anos de existência, é ainda institucional e materialmente 

frágil, pois, tende a perder quadros regularmente, e terá dificuldades em substituí-los de 

forma adequada.  

O Paradigma das Empresas contra Abertura de Capital 

 Com a abertura do capital, as empresas, normalmente tornam-se mais 

transparentes. Pagano, Paneta e Zingalez (1995), discutem as vantagens e desvantagens 

da abertura do capital. Os benefícios da abertura do capital são: obtenção de capital em 

condições mais atractivas; os accionistas ganham liquidez; os donos da empresa podem 

diversificar; a informação proporcionada pelo mercado; a credibilidade da empresa, por 

um lado. Por outro, abordam as desvantagens da abertura do capital: a abertura do 

capital em bolsa é um processo caro; os custos de lidar com os accionistas (as empresas 

cotadas têm que prestar contas, periodicamente, aos accionistas institucionais e analistas 

financeiros); a pressão pública. 

No entanto prevalece no país o paradigma do capital fechado, a luz desta 

realidade as empresas, na fase inicial do processo, terão dificuldades em se submeter a 

este exame devido principalmente, ao cumprimento dos requisitos mínimos para 

participarem no mercado (contabilidade organizada, contas auditadas, publicação dos 

relatórios financeiros) e, pela predominância do estilo de gestão fechada (burocrática) e 

familiar, característico da mentalidade do empresariado nacional.  

Em algumas empresas, os detentores de capital valorizam mais a um estilo 

reservado e à autonomia das decisões. As empresas nacionais na sua maioria não tem 

cultura de divulgação periódica de informação ao mercado sobre as suas actividades e 

resultados (lucros). 
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Outros factores específicos, que também podem condicionar o processo de 

institucionalização do mercado de capitais no país são: fraca adesão ou mesmo uma 

quase inexistente cultura de investimento no mercado de valores mobiliários; falta de 

cultura empresarial, falta de transparência na gestão organizacional, a globalização e 

internacionalização do sistema financeiro; falta de idoneidade cívica, ética e moral por 

parte de alguns gestores públicos e privados; falta de práticas de corporate governance 

no seio de um grande número de empresas públicas; falta de práticas contabilísticas 

aceitáveis internacionalmente, a nível das empresas públicas; falta de divulgação 

periódica e regular de relatórios financeiros por parte de um grande número de 

empresas, particularmente as públicas; poucas empresas públicas tem as contas 

auditadas; fiscalização tímida por parte do Tribunal de Contas as empresas públicas; 

falta de um modelo societário credível em algumas empresas; falta de uma fiscalização 

eficiente por parte dos conselhos fiscais nas empresas públicas; falta de um sistema 

fiscal eficiente; fraca divulgação das vantagens do mercado de capitais para a economia 

nacional por parte do órgão de supervisão do mercado; fraco rendimento disponível na 

esmagadora maioria da população angolana, no geral o angolano é avesso a cultura de 

poupança. 

Vantagens do Mercado de Capitais para Economia Angolana. 

Nas economias modernas, a dinamização e o alargamento do mercado de 

capitais passa necessariamente pelo crescimento do mercado accionista, no contexto 

angolano o Executivo, nesta fase de institucionalização desempenha um papel decisivo 

para a sua materialização. 

A participação no mercado de capitais hoje, reveste-se como uma tendência 

irreversível, tornando-se evidente o seu papel no desenvolvimento do tecido empresarial 

nacional e da economia do país. Em Angola os benefícios do mercado de capitais serão: 

1. Elevar a economia angolana aos mais altos padrões de excelência e de 

competitividade tanto a nível regional, continental e internacional
32

. 
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(http://www.cmc.gv.ao/publicacoes_07.php). 
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2. Através da Bolsa de Valores apresentar-se como uma nova porta de acesso à 

capitalização e financiamento das empresas, principalmente as nacionais, 

funcionando como uma forma de proporcionar uma alternativa ao financiamento 

bancário, e viabilizar a dispersão do capital social das sociedades abertas. 

3. Dinamizar os mecanismos internos de poupança, o que iria traduzir-se em 

vantagens substanciais para os agentes que detêm excedentes de capital e dos 

que necessitam de financiamento, para determinados projectos de investimento. 

4. Contribuir para a captação de poupanças das famílias, através da mobilização 

das mesmas em contribuir para o aumento da taxa nacional, e oferecer aos 

investidores novos instrumentos alternativos de poupanças que possam melhorar 

a sua liquidez, rendimento, e risco. 

5. Auxiliar o Executivo angolano no seu Programa de Privatização, ou seja 

oferecendo as acções das empresas públicas para o público, através da Bolsa de 

Valores. 

6. Permitir um conhecimento mais fácil do valor das empresas angolanas, e a 

alocação do capital de acordo com esse valor, vai facilitar a gestão do risco e as 

transacções entre os agentes económicos, contribuindo ainda para incentivar a 

gestão profissional das empresas angolanas. 

7. Permitir o fluxo de capital de quem necessita de recursos para investimentos 

produtivos e cria condições que incentivam a formação de poupança e a 

direcciona para as melhores alternativas. 

8. Permitir a modernização e credibilização do sector financeiro angolano. 

9. Proporcionar um meio de atribuição de recursos financeiros nacionais aos 

diferentes sectores e empresas, através do mecanismo de formação e distribuição 

de capital, garantindo uma distribuição eficiente e eficaz dos escassos recursos 

para o benefício da economia. 

10. O mercado de capitais através dos fundos de investimento, como mecanismos 

privilegiados de captação da poupança dos pequenos aforradores, com a 

vantagem clara de beneficiarem do efeito de escala, estes patrimónios jogam um 

papel importante no estímulo a abertura do capital das empresas, particularmente 

as nacionais, e a sua consequente capitalização. 
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11. O acesso ao mercado de capitais permitirá às empresas a captação de recursos 

destinados ao financiamento de projectos, expansão, mudança de escala ou 

diversificação de seus negócios, ou mesmo a reestruturação de passivos 

financeiros das empresas. 

12. Permitir a alocação da poupança de forma eficiente entre as várias oportunidades 

de investimento, o que facilita a transferência de recursos para alternativas de 

investimento mais adequadas ao processo de desenvolvimento económico, 

promovendo o aumento da produtividade, da eficiência económica e do bem-

estar da sociedade. 

No entanto o desenvolvimento e crescimento do mercado de capitais necessitam 

de três requisitos básicos: liquidez, transparência e facilidade de acesso. O não 

cumprimento destes requisitos restringe o crescimento do mercado de capitais e 

consequentemente da economia em geral. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES, LIMITAÇÃO DO 

ESTUDO, E SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

Neste capítulo além de reflectir sobre as principais conclusões do estudo feito, tendo em 

conta as principais reflexões abordadas ao longo dos quatro (4) capítulos, procurará 

apontar algumas recomendações necessárias para o sucesso do mercado de capitais no 

país. Seguidamente, fará uma abordagem das limitações do estudo feito, bem como as 

sugestões para futuras investigações. 

Conclusões e Recomendações 

O mercado de capitais em Angola tem tudo para se transformar em um poderoso 

instrumento de desenvolvimento económico e social. 

 Sectores que necessitam de recursos financeiros avultados para o seu 

desenvolvimento e expansão – como a Agricultura, Indústria, e Construção Civil podem 

ser impulsionados por um mercado de capitais amplo, robusto, acessível e competitivo. 

O país está a dar os passos certos e fundamentais para a concretização desta 

nova realidade. Importa salientar a evolução e expansão que se observa no sector 

privado particularmente no sector bancário e segurador. 

Todavia, vários factores devidamente identificados anteriormente vão 

condicionar o processo de implementação e desenvolvimento do mercado de capitais 

angolano. Não será tarefa fácil ultrapassar tais problemas porque dependem de reformas 

complexas, com realce para os problemas estruturais no sector empresarial público, 

reformas no sistema de justiça e até mesmo mudanças socioculturais. 

No entanto, deve-se reconhecer o esforço do Executivo angolano em consolidar 

a estabilidade macroeconómica, condição prévia para o desenvolvimento do mercado de 

capitais, com maior ênfase para a institucionalização da poupança, como força motriz 

do referido mercado. Infelizmente, algumas reformas têm sido lentas e os seus efeitos 

podem ser nocivos ao funcionamento regular e eficiente do mercado de capitais em 

Angola. 
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O presente estudo abordou alguns aspectos relevantes inerentes ao processo de 

institucionalização do mercado de capitais no país e que merecem a consideração do 

mercado, da opinião pública, do sistema político e do Executivo angolano.  

Algumas reflexões representam certamente sugestões válidas para dinamizar o 

mercado de capitais em Angola. Ainda que nem todos os pontos abordados se 

concretizem, é necessário que se assuma a consciência sobre a importância do mercado 

de capitais para o desenvolvimento económico e social de Angola. 

O presente estudo aponta várias recomendações, variando entre educação, 

promoção e divulgação, o estímulo ao fomento e desenvolvimento de fundos de 

investimentos em todo país. Para o efeito, é necessário ter em conta as seguintes 

medidas: 

1. O Executivo angolano deve continuar a promover a estabilidade 

macroeconómica, e outras políticas conducentes a criação de um ambiente 

propício para negócios. 

2. A CMC deve desenvolver melhorias na estruturação interna e na sua actuação no 

mercado. 

3. Criação de Tribunais especializados para julgamento de questões jurídicas 

concernentes ao mercado de capitais. 

4. Fomentar a transparência do mercado, com o aperfeiçoamento da estrutura 

reguladora, tendo em linha de conta a protecção dos accionistas minoritários. 

5. Incentivar a rápida criação de instituições de intermediação financeira e de 

corretagem, independentes da banca. 

6. À CMC impõe-se o reforço da cooperação e partilha de informações, quer a 

nível de entidades de supervisão congéneres, como ao nível das instâncias 

internacionais. No entanto, é fundamental que, internamente, cada regulador 

enquadre as suas acções de regulação e supervisão no âmbito das melhores 

práticas internacionais. 

7. Maior divulgação das vantagens do mercado de capitais aos estudantes do 

ensino superior, que são os potenciais gestores de topo do amanhã, bem como o 

público no geral. 
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8. Proteger os interesses dos investidores, principalmente os não profissionais por 

meio de uma regulamentação e gestão assente nos princípios da transparência, 

equidade, responsabilidade empresarial, e prestação de contas. 

9. A Bolsa de Valores deve ser o meio preferencial do Estado na execução do 

programa de privatizações. 

10. A educação financeira deverá ser reforçada através de cadeiras ligadas ao 

mercado de capitais nas escolas secundárias (Institutos médios, escolas de 

formação profissional, associações), e principalmente nas universidades.  

11. Os órgãos de difusão massiva devem ser utilizados para divulgação da 

informação, explicando ao público-alvo como funcionam os investimentos e a 

forma de aplicação em valores mobiliários quer em português, quer nas línguas 

nacionais mais representativas. 

12. Incentivar o desenvolvimento de fundos de investimento: Dado que na fase 

inicial do processo de implementação, a maioria dos investidores serem 

pequenos e também simples investidores, aponta-se para a necessidade de se 

incentivar os agentes de intermediação (as sociedades corretoras, distribuidoras, 

etc.) a desenvolverem fundos de investimento. 

A aplicação efectiva das referidas medidas visam atingir principalmente os 

seguintes objectivos: a transparência do mercado, a facilidade de acesso e disseminação 

das informações entre os agentes do mercado. 

Limitações do Estudo 

Qualquer estudo tem inevitavelmente limitações que variam dependendo das 

escolhas feitas. De uma forma geral, as limitações do presente trabalho, resultam, em 

grande medida de três aspectos fundamentais: (i) revisão da bibliografia (ii) a própria 

delimitação do objecto de estudo, iii) Falta de dados quantitativos. 

A primeira limitação prende-se com o facto de se ter constatado que apesar de 

existir uma diversidade de literatura a nível internacional sobre a relevância do mercado 

de capitais no desenvolvimento das economias a nível internacional, existe menor 

investigação para os países da África Austral, com excepção da África do Sul, para além 

do facto de a literatura relativa a Angola sobre o tema ser praticamente inexistente. 

 



35 

 

A segunda limitação advém do funcionamento e desenvolvimento do mercado 

de capitais em Angola, dado que se encontra ainda no processo de institucionalização.  

A terceira limitação prende-se com o facto da dificuldade de recolha de dados 

para a parte empírica. 

Sugestões para Futuras Investigações 

Admitindo que o processo de institucionalização do mercado de capitais é um 

elemento importante para o desenvolvimento e crescimento das economias dos países 

da África Subsaariana e de um modo particular para Angola, futuros estudos deverão ser 

dedicados à análise dos factores que afectam por um lado o desenvolvimento do 

mercado de capitais angolano e, por outro o mercado de capitais regional, tendo em 

vista a sua integração na região austral de África. 

 O presente estudo incidiu sobre dados qualitativos, não foi possível realizar a 

parte empírica devido à desorganização e morosidade em aceder a dados fiáveis por 

parte da maioria das empresas públicas angolanas e nalguns casos falta de conhecimento 

sobre o mercado de valores mobiliários. Neste sentido, futuros estudos devem incluir 

dados quantitativos sobre o processo de desenvolvimento do mercado de capitais no 

país.  

Como futuras linhas de investigação, propõe-se ainda a análise do papel das 

empresas públicas e privadas no desenvolvimento do mercado de capitais em Angola, 

bem como fazer-se uma análise de algumas medidas ao nível do sistema judicial, da 

regulação e supervisão que podem contribuir para o desenvolvimento do referido 

mercado facilitando, por sua vez, o desempenho eficiente da economia de Angola. 
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 ANEXOS 

Experiências dos Mercados de Capitais em África (Nigéria, Egipto e 

Moçambique) 

Os mercados de capitais em África testemunham hoje grandes melhorias, ao 

ponto de serem classificados como mercados emergentes pelas instituições financeiras 

regionais e internacionais, como exemplos do Egipto, Tunísia, Nigéria, África do Sul e, 

até certo ponto o Quénia.  

Em África existem 29 Bolsas de Valores em 38 países (de notar que existem 

bolsas regionais que englobam mais do que um país), dos quais 22 Bolsas são membros 

da African Securities Exchange Association (ASEA)
33

, que é uma associação criada no 

Quénia em 13 de Novembro de 1993, com o objectivo de estabelecer uma cooperação 

mútua e troca sistemática de informações, assistência tecnológica entre seus membros, 

para facilitar o processo de integração financeira na região e para a mobilização efectiva 

de capital para acelerar o desenvolvimento económico de África. 

A ASEA apoia os seus membros no estabelecimento de Bolsas de Valores e no 

desenvolvimento de instrumentos financeiros. A associação também auxilia a promoção 

do desenvolvimento de normas de negociação e liquidação de valores mobiliários e 

outros produtos e serviços dos mercados de capitais em África.
34

 

Todavia, em África existem duas Bolsas de Valores Regionais: a Bourse dês 

Régionale Mobiliéres Valeurs (BRVM)
35

, localizada em Abidjan, Costa do Marfim e a 

Bourse Régionale dês Valeurs Mobiliérs d´Afrique Centrale (BVMAC)
36

, localizada em 

Libreville, Gabão. 

As Bolsas mais rentáveis em termos de investimento no Continente africano são 

as da África do Sul, Egipto, Nigéria e Tunísia. 

                                              
33

 Países membros da ASEA: Botswana, Egipto, Ghana, Costa do Marfim, Kenya, Malawi, Maurícias, 

Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nigéria, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, 

Zimbabwe, Sudão, Líbia, Camarões, Cabo Verde, e Tunísia. 
34

 http://www.africansea.org/asea/About.aspx, 19 de Julho de 2011. 
35

 Países membros da BRVM: Benin, Burkina Faso, Guiné Bissau, Costa do Marfim, Mali, Níger, 

Senegal e Togo. 
36

 Países membros da BVMAC: República Centro Africana, Chade, Congo, Guiné Equatorial e Gabão. 

http://www.africansea.org/asea/About.aspx
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No quadro abaixo apresenta-se os principais destaques de algumas Bolsas do 

Continente membros da ASEA. 

Tabela 2 - Estatísticas de algumas Bolsas de Valores do Continente Africano 

Fonte: Yearbook (2008) –ASEA. 

Mercado de Capitais da Nigéria 

Apesar de ser um pequeno mercado de padrão internacional, o mercado de 

capitais da Nigéria é um dos principais na África Subsaariana e tem feito alguns 

progressos notáveis nos últimos anos. 

O mercado de capitais da Nigéria começou a funcionar em 1960, quando da 

realização da primeira sessão de Bolsa na Nigéria Stock Exchange (em Lagos).  

O desenvolvimento do mercado de capitais da Nigéria tem também outras 

razões, ao notar-se que um número considerável de Bancos nigerianos está a investir no 

mercado de acções da Nigéria, aplicando os seus activos financeiros para poderem 

rentabilizá-los ou seja para ganharem algum lucro no mercado. 
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Os fundos de investimento colectivo são, sem dúvida, um dos veículos mais 

importantes para a participação dos pequenos investidores no mercado de valores 

mobiliários.  

Os meios de comunicação social na Nigéria são ferramentas úteis na divulgação 

de informações sobre o funcionamento do mercado de capitais. O órgão regulador 

efectuou vários programas de formação dirigidos aos jornalistas económicos, partindo 

do princípio que quanto melhor forem esclarecidos, melhor serão as suas análises 

relativamente aos relatórios financeiros das empresas e sobre questões ligadas aos 

mercados de capitais, o que por sua vez irá permitir aos leitores obterem uma boa 

informação.  

O mercado de capitais da Nigéria nos últimos tempos tem sido uma importante 

fonte de recursos financeiros para as empresas e é cada vez mais atraente para os 

governos estaduais. Isto é particularmente evidente no número e no valor das novas 

emissões, bem como a variedade de captação de recursos no mercado.  

 Segundo o relatório da ASEA (2008) estão cotadas 213 empresas e a 

capitalização Bolsista da Nigéria Stock Exchange é de 80.60 Biliões de dólares.
37

 

Mercado de Capitais do Egipto 

O Egipto é uma das maiores economias do Médio Oriente, o que torna o seu 

mercado relativamente atractivo e continua a crescer a um bom ritmo, com excepção 

nos últimos tempos devido às revoltas no mundo árabe.  

Segundo o Relatório anual da ASEA (2008), a história da Bolsa de Valores do 

Egipto reporta-se ao século XIX, quando os mercadores de Alexandria costumavam 

encontrar-se em cafés para fazerem os seus negócios, depois sentiram o desejo de 

estabelecer a Bolsa de Alexandria em 1883, como uma das mais antigas dos mercados 

de valores do Médio Oriente, seguida da Bolsa de Valores do Cairo, em 1903 com 97 

empresas cotadas com um capital agregado de 29 milhões de libras egípcias, tendo 

subido para 228 empresas cotadas em 1907 com um capital combinado de 91 milhões 

de libras egípcias. 
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 ASEA (African Securities Exchange Association).Yearbook 2008.Pg163. 
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No final da década de 1950 e no início da década de 1960, a nacionalização 

começou a acontecer em vários sectores económicos do Egipto. Por conseguinte, houve 

uma tendência para se mudar para uma gestão económica central. Como resultado, o 

papel da Bolsa Egípcia foi diminuindo aos poucos até que ficou inactiva durante trinta 

anos, retomando a sua actividade alguns anos depois. 

No início de 1997, a importância da Bolsa de Valores foi restabelecida  como 

uma porta para as empresas aumentarem o capital e para os investidores partilharem os 

lucros das empresas , o número de acções cotadas e emitidas continuou a aumentar, o 

que por sua vez atraiu quer pequenos investidores, quer investidores institucionais para 

o mercado, levando a volumes de negócios mais elevados.  

 O mercado de capitais está em franco desenvolvimento, estando cotadas 373 empresas 

na Egyptian Stock Exchange (EGX), e a capitalização bolsista é de 85.84 biliões de 

dólares
38

. 

Mercado de Capitais de Moçambique 

 Em Moçambique, após consecutivas reformas económicas, e em resultado do 

cumprimento de um dos objectivos da politica económica do Governo, nomeadamente a 

diversificação das alternativas de financiamento existentes, a promoção da poupança e 

sua conversão em investimento produtivo passou a ser uma prioridade do governo.  

Assim em 1998, o Governo de Moçambique criou a regulamentação do mercado 

de valores mobiliários. Um ano mais tarde, a Bolsa de Valores de Moçambique 

começou as suas operações (Outubro de 1999). A Bolsa de Valores de Moçambique é 

uma instituição pública tutelada pelo Ministério das Finanças. 

O Banco de Moçambique é a entidade responsável pela supervisão e vigilância 

quer do mercado de valores mobiliários primário, quer no secundário, e também de 

todos os operadores de mercado. 

A Bolsa de Valores de Moçambique é a entidade de gestão do mercado de 

valores mobiliários dotada de meios necessários para assegurar a continuidade num 

mercado aberto e livre e tem também competência para regular questões operacionais. 

Os constrangimentos ao desenvolvimento do mercado de capitais de 
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Moçambique caracterizam-se principalmente pelos seguintes factores: fraca adesão em 

termos de procura por parte dos investidores em resultado de uma quase inexistente 

cultura bolsista; o reduzido número de empresas admitidas à cotação; instrumentos 

financeiros negociados na Bolsa reduzem-se a acções e obrigações; a existência de uma 

grande falta de liquidez do mercado bolsista, falta de práticas de corporate governance, 

fraca divulgação das vantagens da Bolsa de Valores. 

Para colmatar a falta de liquidez da Bolsa, o governo moçambicano aprovou 

recentemente um dispositivo legal que cria um mercado bolsista para as pequenas e 

médias empresas, conhecido como “segundo mercado “caracterizado por uma menor 

exigência de requisitos para sua admissão. Estão cotadas 6 empresas na Bolsa e a 

capitalização Bolsista é de 301,45 milhões de dólares
39

. 

 Mercado de Capitais -Visão Geral 

Segundo Margarida Abreu at. al. (2007), os mercados financeiros desempenham 

duas funções principais. Por um lado, permitem a transferência de fundos dos agentes 

com capacidade de financiamento (mas sem oportunidades de investimento) para os 

agentes com necessidade de financiamento (mas com oportunidades de investimento). 

Por outro lado, aumentam a eficiência económica, aumentando a eficiência na afectação 

do capital.  

De acordo com Al-Faki (2006), o mercado de capitais é uma "rede de 

instituições financeiras especializadas, séries de mecanismos, processos e infra-

estruturas em que de várias maneiras, facilitam a união de mutuantes e mutuários, o 

capital a médio e longo prazo, para investimentos em projectos de desenvolvimento 

socioeconómicos".  

Para Mota e Correia (1991), o mercado de capitais tem por funções principais, 

entre outras, facilitar a transferência de recursos e a conversão de activos líquidos em 

investimento, ou seja, a canalização das poupanças para o sector produtivo da 

economia. O mercado de capitais está dividido em Mercado Primário e Secundário. 

 O Mercado Primário: compreende os activos financeiros que iniciam a sua 

circulação no mercado através de emissões (públicas e privadas). Segundo Pinho e 
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Susana (2005), tratando-se de uma emissão pública, os valores mobiliários são 

oferecidos a quem os quiser subscrever (investidores em geral). Na emissão privada, os 

títulos são vendidos a um número limitado de investidores qualificados, bancos, 

companhias de seguros, e fundos de pensões.  

É importante não só para permitir a abertura das empresas ao grande público, 

como também para alimentar o mercado com novos títulos, fazendo, deste modo, a 

absorção dos capitais gerados na componente secundária e o equilíbrio entre a oferta e a 

procura, ver figura 2 abaixo: 

 

Figura 2 - Fluxo do Mercado Primário 

 

Fonte: Adaptado de Roberto Rodriguez Meire (2008). 

Após obter a autorização por parte do órgão regulador do mercado (CMC), a 

sociedade aberta
40

 poderá vender os seus valores mobiliários (acções, obrigações, papel 

comercial, etc.) junto ao público (pessoas físicas e jurídicas), através de uma operação 

denominada “Underwriting”
41

, caracterizando assim uma operação do mercado 

primário, que é a primeira negociação realizada com os valores mobiliários (acções; 
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 De acordo com a LVM, sociedade aberta, é a sociedade anónima com capital aberto ao 

investimento do público e cujos valores mobiliários estejam admitidos á negociação na bolsa ou no 

mercado de balcão possuindo para o efeito um mínimo de acções representativas do capital social 

disperso pelo público conforme determine a CMC. 
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obrigações; papel comercial, etc.) da empresa. 

       O Mercado Secundário: compreende os activos financeiros que já estão em 

circulação no mercado e que são objecto de transacções nas Bolsas de Valores ou fora 

delas (o caso do Mercado de Balcão Organizado), procurando assim, assegurar a 

liquidez dos valores mobiliários, fluxo do mercado primário abaixo: 

 

Figura 3 - Fluxo do Mercado Secundário 

 

Fonte: Adaptado de Roberto Rodriguez Meire (2008). 

Após a aquisição de valores mobiliários no mercado primário, o investidor 

desejará ao final de um determinado período, converter o seu investimento realizado 

novamente em dinheiro, vendendo suas acções para outros investidores que não tenha 

adquirido os valores mobiliários por ocasião da emissão primária, mas que desejam 

faze-lo agora. Alguns títulos, porém, não são negociados na Bolsa ou são-no igualmente 

fora dela, pelo que não podemos identificar mercado secundário com Bolsa de Valores. 

Para Margarida ob.cit. o mercado secundário assume duas funções: torna mais 

fáceis as transacções (assegura a liquidez) e define os preços dos activos 

transaccionados no mercado primário. 

                                                                                                                                     
41

 Esquema de lançamento de acções mediante subscrição pública, para o qual a empresa encarrega um 

intermediário financeiro, que será responsável por sua colocação no mercado. 
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Boas Práticas do Bom Governo Societário e Mercado de Capitais.  

A convergência das economias globais para sistemas baseados no mercado 

colocou a empresa moderna no centro das economias em todo o mundo. Tem vindo a 

admitir-se cada vez mais que as empresas deveriam ser geridas de modo a reflectir os 

interesses da sociedade em geral em vez de interesses puramente privados (Sam Mensah 

2003). 

Segundo Telmo Vieira (2010) no entanto as crescentes preocupações com a 

sustentabilidade das organizações, a ética e os escândalos financeiros ocorridos, têm 

conduzido a uma crescente atenção dos governos em geral, e das organizações em 

particular relativamente ao estabelecimento de melhores práticas de governo.  

Estas preocupações têm-se reflectido: ao nível dos governos, na produção de 

normas e regulamentos que procuram orientar a implementação por parte das 

organizações dos melhores princípios de governação; ao nível das organizações, na 

implementação de modelos de “Corporate Governance”; ao nível da sociedade em 

geral; ao nível do poder político há neste momento uma perfeita consciência do 

contributo que o bom governo das sociedades dá ao crescimento económico, ao 

investimento e à estabilidade dos mercados financeiros. 

Para José de Barros at. al (2000), evidências recentes apontam que a 

configuração e importância que os mercados de capitais assumem nos diversos países 

dependem fundamentalmente da qualidade do bom governo societário existente, i.e, da 

protecção dada aos investidores.  

La Porta at. al.  (1997), (1998), e (1999) mostram que países que oferecem maior 

protecção aos investidores minoritários apresentam: 1) mercado de acções relativamente 

maiores; 2) menor grau de concentração de propriedade das empresas abertas; 3) maior 

número de sociedades abertas; 4) maior número de oferta pública de subscrição (OPS); 

5) as empresas captam mais recursos através do mercado de acções; 6) A avaliação de 

mercado das empresas, medido através da relação entre valor patrimonial e o valor de 

mercado é maior. 
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Hoje o mercado de capitais, em alguns países é mais transparente graças as boas 

práticas do bom governo societário, pois, elas deram uma série de garantias aos 

pequenos investidores, como participar activamente nas das decisões das empresas 

(Maristela e Garlipp 2008). 

Segundo Maristela e Garlipp (2008) em países em que os relatórios financeiros 

são considerados limitados e comummente de má qualidade, típico de mercados 

financeiros pouco desenvolvidos, os investidores preferem não confiar apenas em 

números. Eles acreditam que seus investimentos estarão mais bem protegidos por 

empresas que praticam as regras do bom governo societário, ou que respeitem os 

direitos dos accionistas. 

Assim sendo, o bom governo societário, é o resultado da combinação de direitos 

e práticas voluntarias apropriadas do sector público e privado que habilitam as empresas 

a atrair capital financeiro e humano; desempenhar suas metas de modo eficaz; perpetuar 

sua capacidade de gerar valor a longo prazo; e respeitar o interesse de todos os 

accionistas e da sociedade como um todo (Maristela e Garlipp ob.cit.). 

Ética e Mercado de Capitais 

Nos últimos tempos tem estado em voga as questões relativas a Ética 

Empresarial nos negócios, visando a construção de um mercado ético assente na 

responsabilidade social das empresas, bem como da sociedade. 

Segundo Plinio Silva (2008) a ética é o ponto fulcral no que respeita a questão 

do justo equilíbrio do mercado de capitais. No entanto, pode parecer que o conceito de 

Ética não se conforma com o mercado de capitais, tendo em conta o objectivo central de 

uma empresa que é a maximização do lucro. 

Porém, não pode ser esta a melhor conclusão, a luta seria em buscar relações 

negociáveis mais justas e equitativas para todas as partes envolvidas e para o bem 

comum da sociedade. 
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“Platão considera o amor à riqueza uma paixão ou desequilíbrio. Condena o 

enriquecimento e a acumulação, argumentando que poucos homens resistem ao assédio 

do lucro e não se contentam em ganhar dinheiro moderadamente; a maioria não controla 

impulsos e paixões e persegue os lucros ilimitados
42

”. 

Logo, ao contrário do que é defendido pela teoria económica liberal, o mercado 

é a principal fonte de desequilíbrio socioeconómico, uma vez que promove a exploração 

económica de maneira desmedida e em nome do lucro. 

Porém o capitalismo tem se mostrado, ao longo dos tempos, o sistema 

económico que mais aplicado, na maioria dos países. Constatamos que não é um 

sistema preocupado com as questões de justiça social, com questões humanas, apenas 

coloca o lucro em primeiro lugar (Comte-Sponville 2005). 

Relativamente ao mercado de capitais, os órgãos responsáveis pela regulação e 

fiscalização do mercado devem oferecer condições, sistemas necessários à negociação 

destes activos de forma transparente: a transparência é alicerce fundamental para a 

eficiência do mercado (Vinicius Chaves). 

Por isso, é indispensável que os órgãos responsáveis pela regulação e 

fiscalização do mercado desempenhem suas funções de forma a privilegiar tais 

princípios, através da imposição de deveres de ética aos operadores do mercado 

(Vinicius Chaves ob. cit.). 
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 Platão in Drummond, Arnold Fortes. P.87. 
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Tabela 3 - Lista de Bancos que operam em Angola (2009) 

 

1 Anteriormente denominado Banco Totta S.A.R.L. 
2 
Anteriormente denominado Novo Banco S.A.R.L. 

Fonte: Deloitte, Banca em Análise (2010), Performance Anual do Sector em Angola, Outubro de 

2010.pg.58. 

 

 


