
 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
Ministro das Finanças confere posse aos órgãos de gestão da BODIVA 

 

O Conselho de Administração da BODIVA – Bolsa de Valores e Dívida de Angola, SA, 

tomou posse na manhã desta quarta-feira, 16 de Abril, em Luanda, perante o Ministro das 

Finanças, Dr. Armando Manuel, que presidiu ao acto devidamente mandatado pelo 

Presidente da República. 

 

A Tomada de Posse decorreu nas instalações do Ministério das Finanças e contou com a 

presença do Ministro da Economia, Abrahão Gourgel, o Presidente da Comissão do 

Mercado de Capitais; Archer Mangueira, o Presidente da ARSEG (Agência Angolana de 

Regulação e Supervisão de Seguros), Aguinaldo Jaime, os Secretários de Estado e outros 

quadros do Ministério. 

 

Em declarações feitas à margem da tomada de posse, o Presidente do Conselho de 

Administração da BODIVA, Dr. António Furtado explicou quais são os passos a dar para 

garantir “que estejam criadas ainda no segundo semestre de 2014, as condições, na 

BODIVA, para o início da actividade do Mercado de Dívida Pública com a negociação das 

obrigações do Estado.” 

 

Segundo o responsável “após a tomada de posse serão dados três passos para garantir 

este facto, sendo o primeiro, a constituição de uma equipa capaz de dar resposta aos 

desafios que se seguem”. O Responsável anunciou que o segundo passo é a realização já 

em Junho do presente ano de um conselho consultivo para apreciar o plano estratégico da 

BODIVA. 

 

De acordo com o PCA da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, logo a seguir ao conselho 

consultivo será feito o lançamento do ambiente de testes da plataforma de negociação, 

liquidação, compensação e custódia. Considerando que, após serem dados estes três 
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passos, estarão criadas as condições para o arranque das negociações das obrigações do 

Estado na BODIVA. 

 

O responsável enalteceu e elogiou o trabalho desempenhado pela CMC no processo de 

promoção e criação das condições para o arranque do Mercado de Valores Mobiliários 

referindo que o surgimento da BODIVA resulta em primeira instância na instucionalização 

da CMC, em 2012, através da nomeação do primeiro conselho de Administração do Órgão 

regulador da Bolsa de Valores e Dívida de Angola, liderado pelo Dr. Archer Mangueira. 

 

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, procedera no dia 28 de Março, por 

Decreto, à nomeação de António Gomes Furtado para o cargo de Presidente do Conselho 

de Administração da BODIVA. Além de António Gomes Furtado, que exerceu na década de 

90 o cargo de Governador do Banco Nacional de Angola, foram igualmente empossados 

Pedro Pitta-Gróz, que preside à Comissão Executiva, Ana Regina Silva Correia Victor, Rui 

Elvídio Gonçalves de Oliveira e Francisco Garcia dos Santos, que terá o estatuto de 

administrador independente. 

 

A BODIVA é a entidade gestora que tem a responsabilidade de assegurar a transparência, 

eficiência e segurança das transacções nos mercados regulamentados de valores 

mobiliários, estimulando a participação de pequenos investidores e a concorrência entre 

todos os operadores. O capital social desta sociedade é integralmente detido pelo Estado e 

poderá vir a ser objecto de privatização quando os mercados de valores mobiliários 

atingirem a maturidade. 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 

MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 21 DE ABRIL DE 2014. 


