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Funções



O sistema financeiro gera fluxos monetários entre os seus participantes com o fim de satisfazer as

necessidades de financiamento e alavancando a economia.
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Mecanismo ou ambiente (físico ou virtual) onde instrumentos de investimento e de cobertura de risco são

precificados e transaccionados.
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Evolução Trimestral das Contas Activas (2020)

Evolução Anual do Montante Negociado
Evolução Anual do N.º de Negócios







MERCADO 
SECUNDÁRIO

MERCADO 
PRIMÁRIO

 É mercado onde as acções,
obrigações e outros
instrumentos de capital são
vendidos pela primeira vez
para a arrecadação de
financiamento, tipicamente
de longo prazo;

 Expansão das suas
unidades de negócio;

 Criação de novas unidades
de negócio;

 No caso dos Estados, o
investimento em bens e
equipamentos sociais.

 É mercado onde se 
procede á negociação 
(compra e venda) dos 
activos previamente 
emitidos;
 Permite conferir

liquidez e
profundidade.



 Títulos representativos de capital 

social das empresas;

 Proporcionam direitos económicos 

(dividendos) e direitos sociais (votos);

 Proporcionam rendimentos variáveis;

 Risco de capital investido alto;

 Valor “infinito”;

 Títulos representativos de divida;

 Proporcionam direitos económicos 

(juros e capital);

 Proporcionam rendimentos fixos ou 

variáveis;

 Risco de capital investido moderado;

 Valor normalmente “finito”;



















Custos de 
Emissão

• Se o custo de emissão de acções for alto, emitir dividir será mais barato.

Taxas de Juro

• Num cenário de taxas altas, as obrigações tendem a pagam um cupão mais alto, pelo que, a emissão 
de acções poderá ser preferível.

Taxas de Imposto

• Num cenário de altas taxas, os investidores irão solicitar taxas de cupão mais altas para investir em 
obrigações, pelo que, a emissão de acções poderá ser mais viável.

Volatilidade das 
Receitas

• Num cenário de elevada volatilidade e imprevisibilidade de receitas, o negócio pode não gerar cash 
flow para pagar os cupões, pelo que, a emissão de acções poderá ser preferível.

Estágio de 
Desenvolvimento

• Se a empresa for recente ou estiver a fazer elevados investimentos, é necessário reduzir os custos 
periódicos para suportar o crescimento, pelo que, a emissão de acções poderá ser opção mais viável.



Critério Alto Baixo
Custos de Emissão Divida Acções

Taxa de Juro Acções Divida

Taxa de Imposto Acções Divida

Volatilidade das Receitas Acções Divida

Estágio de Crescimento Acções Divida

% Divida na Estrutura de Capital Acções Divida

% de Capital Próprio na Estrutura de Capital Divida Acções





Mercado de Bolsa

• Mínimo de 3 anos de actividade;

• Dispersão mínima de 5%;

• Capitalização Bolsista não inferior a 
AOA 500 milhões;

• Apresentação de Prospecto Completo;

• Ter divulgado o R&C e de gestão nos 
últimos 3 anos;

• Ultimo R&C auditado;

• Estudo de viabilidade (art.º180 da 
CVM)

• Divulgação de informação financeira 
anual auditada e semestral não 
auditada;

• Divulgação de informação financeira 
trimestral;

• Integração das acções na CEVAMA

Mercado de Balcão Organizado

• Ultimo R&C auditado;

• Divulgação de informação financeira 
anual auditada;

• Plano de Negócios por 5 anos;

• Apresentação de Prospecto 
Simplificado.

• Integração das acções na CEVAMA



# 4 Processo de IPO: 

• Liquidação financeira e alocação das 

acções aos subscritores; 

• Início das negociações na Bolsa de 

Valores 

• Realização da reunião da Assembleia-

Geral e nomeação do novo CA e CE.

# 1 - Pré - IPO:

• Contratação do Intermediário Financeiro e 

outros Assessores Jurídicos e Financeiros; 

• Realização de Due diligence Prévia; 

• Avaliação da Empresa;

• Reorganização Societária e Financeira;  

# 3 Processo de IPO: 

• Registo da oferta na CMC e na BODIVA; 

• Publicação do prospecto; 

• Realização do Roadshow; 

• Recolha de intenções dos Investidores; 

• Início do Período de reserva para os investidores de 

retalho; 

• Recolha de intenções dos investidores; 

• Definição do preço de emissão com base nas 

intenções de investimento; 

• Investimento.

# 2 - Processo de IPO: 

• Definição do tamanho, escopo de investidores 

e das condições da oferta por categoria de 

investidores; 

• Elaboração do Prospecto.
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Obtenção de financiamento em larga escala, o 

que pode ajudar a promover o crescimento da 

empresa, contratar mão-de-obra especializada, 

investir em infraestrutura e meios de trabalho e 

na consolidação ou na expansão dos serviços 

prestados.

Aumentar a reputação corporativa da empresa, assim 

como o estatuto, visibilidade e credibilidade para com 

os investidores, clientes e parceiros de negócio e 

actuais e potenciais colaboradores 

Benefícios Fiscais,  redução da taxa de IAC de 

10% para 5% na distribuição de dividendos 

durante o primeiros 3 anos após admissão á 

negociação e isenção de imposto de selo na 

negociação em mercado secundário.

Geração de riqueza para os fundadores e 

accionistas existentes antes da realização do 

IPO. 

O retorno dos fundos captados está intrínseco ao 

desenvolvimento da empresa, ou seja, não há 

resgate nem obrigação contratual certa por parte do 

emitente.

Acesso a uma bolsa de liquidez de investidores 

nacionais e estrangeiros, capaz de financiar os 

projectos de expansão da sua empresa, sem recurso a 

emissão de dívida.

.



Mercado de Bolsa

• Mínimo de 3 anos de 
actividade;

• Montante mínimo de AOA 60 
milhões;

• Ter divulgado o R&C e de 
gestão nos últimos 3 anos;

• Ultimo R&C auditado;

• R&C anuais auditados e 
semestrais não auditados;

• Apresentação de Prospecto 
Completo;

• Obrigações integradas na 
CEVAMA

Mercado de Balcão Organizado

• Ultimo R&C auditado;

• R&C anuais auditados;

• Plano de Negócios por 5 anos;

• Apresentação de Prospecto 
Simplificado;

• Obrigações integradas na 
CEVAMA.



Acesso ao capital sem que a estrutura accionista seja alterada

Custo de capital tendencialmente mais competitivo

flexibilidade na escolha dos termos e data de vencimento do financiamento,

Redução da taxa de IAC

Benefícios da Emissão de Obrigações 

3. Como posso financiar-me via Mercado? 



Estratégia

Governanç
a 

Corporativ
a

Plano de 
Negócios

Responsab
ilidade
Social

Equity Story














