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As operações foram integralmente registadas pelo 

intermediário financeiro, Banco de Fomento Angola (BFA) 

que foi também a primeira entidade a registar-se na 

BODIVA como membro de negociação e liquidação 

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registou, 

durante o mês de Maio, a negociação de 27.779 obrigações do 

tesouro, movimentando assim, um montante superior a cinco 

(5) mil milhões de kwanzas, sensivelmente quarenta e sete (47) 

milhões de dólares norte americanos.  

Estas operações foram integralmente registadas pelo intermediário financeiro, Banco de 

Fomento Angola (BFA) que, recorde-se, foi também a primeira entidade a registar se na BODIVA 

como membro de negociação liquidação. A BODIVA é uma 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 BFA foi o primeiro membro registado 

na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA). 

A adesão aconteceu dia 26 de Janeiro de 2015, em Luanda e permite desde já operar no 

Mercado de Registos de Títulos do Tesouro (MRTT), que teve o seu arranque no dia 19 de 

Dezembro de 2014. Em funcionamento desde o final de 2014 a BODIVA actua enquanto 

sociedade gestora de mercados regulamentados. A Bolsa de Dívida e Valores de Angola espera 

registar, até Junho próximo, mais quatro membros, informou recentemente o director do 

Departamento de Cooperação da Comissão de Mercado de Capitais (CMC), Walter Pacheco. O 

responsável, que dissertava sobre os Desafios e Perspectivas do Mercado de Valores 

Mobiliários, confirmou já estarem inscritos na Bolsa três membros. A BODIVA espera ter um total 

de sete membros, um número que considera óptimo, se comparado com os 12 do mercado 

queniano, o segundo mais desenvolvido do continente, depois da África do Sul. Walter Pacheco 



 
 
considerou fundamental que a diversificação da economia nacional e o sector privado estejam 

em sintoma.  

"A afirmação da Bolsa está em linha com a necessidade de afirmação do sector privado. São 

dois pilares que se auto influenciam", afirmou o responsável. O registo das transacções no MRTT 

- Mercado de Registo de Títulos do Tesouro - ao dar a conhecer a todo o mercado os termos dos 

negócios (preço e quantidade) efectuados, irá concorrer para o aumento da transparência e da 

confiança dos investidores, bem como para a formação de uma curva de preços para os activos 

nele registados, que deverão servir de referência para futuras transacções. Neste sentido, todo 

e qualquer investidor que pretenda transaccionar títulos de dívida do Estado Angolano, deverá 

contactar os intermediários financeiros licenciados pela Comissão de Mercado de Capitais 

(CMC) e registados na BODIVA, nomeadamente, o Banco de Fomento Angola, o Banco 

Angolano de Investimentos (BAI) e o Banco Millennium Angola (BMA). 

 

 


