
 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
Bolsa de Dívida e Valores de Angola Recebe Luz Verde da Comissão Económica do 

Conselho de Ministros 
 
Os estatutos sociais das novas empresas que irão gerir os Mercados de Valores Mobiliários 
foram aprovados pela Comissão Técnica do Conselho de Ministros, ficando assim fechado 
mais um ciclo da Estratégia da Comissão do Mercado de Capitais (CMC). 
 
A BODIVA (Bolsa de Dívida e Valores de Angola) terá um capital social de 900 milhões de 
Kwanzas, totalmente subscritos pelo Estado, e a CEVAMA (Central de Valores Mobiliários 
de Angola), que será detida pela BODIVA e formalmente constituída posteriormente, iniciará 
a sua actividade com um capital social de 300 milhões de Kwanzas. 
 
Após a luz verde – no dia 16 de Janeiro – por este órgão de consulta do Presidente da 
República, que presidiu à sessão, seguem-se as assembleias gerais para a nomeação dos 
respectivos corpos sociais, designadamente do Conselho de Administração. As duas 
empresas são criadas à luz do Decreto Legislativo Presidencial 6/13, de 13 de Outubro 
(Regime Jurídico das Sociedades Gestoras dos Mercados Regulamentos e Serviços 
Financeiros). 
 
O modelo de negócio da BODIVA e da CEVAMA foi desenvolvido ao longo dos últimos 
meses pela Comissão Instaladora da Sociedade Gestora dos Mercados Regulamentados, 
criada pelo Despacho Presidencial 43/13 de 3 de Maio, que deixa concluído o concurso 
público para a selecção da plataforma electrónica de negociação e pós-negociação. 
 
Com a aprovação do estatuto social da BODIVA e da CEVAMA, e seleccionada a 
plataforma tecnológica, é possível prever que no segundo trimestre de 2014 estarão 
reunidas – do ponto de vista das estruturas do mercado, da regulação e da supervisão – as 
condições para se iniciar a actividade dos mercados de valores mobiliários. De acordo com 
a Estratégia adoptada pela CMC, em linha com a orientação do Executivo, o primeiro 
segmento do mercado de valores mobiliários a desenvolver será o Mercado secundário de 
dívida pública titularizada. 
 
Os títulos de dívida pública, pelas suas características de risco praticamente nulo, permitem 
iniciar uma curva de aprendizagem para os restantes instrumentos: dívida corporativa, 
unidades de participação em fundos de investimento, acções e, posteriormente, futuros. 
 
A BODIVA terá as competências de gestão dos mercados regulamentados – 
nomeadamente bolsa, mercado de balcão organizado e mercado especial de dívida pública 
– e prestação de serviços complementares, tais como assistência nas ofertas públicas, 
divulgação de informações e formação. 
 



Para mais informações, por favor contactar: Departamento de comunicação e Apoio ao Investidor +244 222 70 46 00; 
institucional@cmc.gv.ao 

 

A CEVAMA, por seu lado, fará a gestão do sistema centralizado de valores mobiliários  
desmaterializados – para efeitos de custódia, compensação e liquidação – e prestará 
serviços aos emitentes no processamento de eventos corporativos. 
 
A CMC é o organismo responsável pela regulação e supervisão dos mercados de valores 
mobiliários em Angola, cabendo-lhe nesta fase embrionária também a missão de dinamizar 
esses mesmos mercados. 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 

MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 24 DE JANEIRO DE 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


