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Até ao final do ano. Bolsa prevê novos agentes 

intermediários. Investidores podem negociar Títulos de 

Dívida Pública em ambiente transparente  

A Bolsa de Dívidas e Valores de Angola (BODIVA) vai registar, 

até ao final deste ano, mais sete agentes intermediários para as 

transacções de Títulos de Tesouros (TT), disse, ontem, em 

Luanda, o presidente do conselho de administração, António 

Furtado. 

António Furtado falava, sexta feira, num encontro promovido pela Câmara de Comércio Angola 

Estados Unidos, sob o tema “Como financiar os seus projectos e rentabilizar capital através da 

Bolsa de Dívida e Valores de Angola”, e disse esperar que mais instituições se juntem à BODIVA, 

para mais entidades poderem tornar-se agentes de intermediação e participantes do mercado 

nacional de acções. 

Actualmente estão registados três agentes, o Banco de Fomente de Angola (BFA), o Banco 

Africano de Investimento (BAI) e o Banco Millenniun Angola. Em vias de adesão está o Standard 

Bank Angola. As negociações com o Standard Bank estão em curso, confirmou o presidente do 

conselho de administração da BODIVA. O presidente do conselho de administração da BODIVA 

esclareceu os participantes de que a bolsa angolana é orientadora do planeamento e 

monitorização de todo o processo de preparação das empresas públicas, para estas poderem 

fazer parte do mercado de acções. 

 Para já, os sectores-alvo da bolsa são instituições que actuam na banca, nas telecomunicações, 

nos seguros e na área petrolífera. As primeiras negociações do mercado de registo de Título de 

Tesouro realizaram-se em Maio último e foram transaccionadas 1600 Obrigações de Tesouro 

pelo BFA. A primeira transacção de valores mobiliários em mercado regulamentado em Angola 

movimentou um montante financeiro correspondente a 16 milhões de dólares. Em finais de Maio, 

o volume de negociação totalizou 47 milhões de dólares. No mês seguinte o valor subiu a 190 

milhões de dólares. Esse aumento, segundo o presidente da Comissão Executiva da Bolsa, 
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Pedro Pitra Groz, é revelador do interesse e do dinamismo que a Bolsa detém, tanto da parte 

dos intermediários financeiros como dos investidores particulares e institucionais.  

Em relação à quebra do preço do petróleo nos mercados internacionais, Pitra Groz disse que a 

quebra torna clara a necessidade deste canal alternativo e complementar para o financiamento 

da economia. “É desafiante e positivo, porque permite encarar com dinamismo a missão de 

executar outros segmentos do mercado”, referiu. Pedro Godinho, presidente executivo da 

Câmara do Comércio Angola-Estados Unidos, disse, no encontro, que foram tiradas algumas 

dúvidas às empresas membros da Câmara do Comércio Angola-Estados Unidos sobre os 

instrumentos financeiros que existem e estão a ser criados no sistema financeiro angolano, tendo 

em conta a desvalorização do kwanza.  

Os membros da Câmara do Comércio Angola-Estados Unidos quiseram saber, no encontro, 

como as empresas devem aplicar o seu capital em moeda nacional, de modo a mitigar o impacto 

da desvalorização da moeda. “O participante não residente pode comprar instrumentos 

financeiros a qualquer investidor e também pode vender apenas a outros não residentes em caso 

de querer deixar o país”, foi a resposta. Este modelo de participação de não-residentes é 

proposto pelo Banco Nacional de Angola (BNA), pela Comissão de Mercado de Capitais (CMC) 

e pela BODIVA, que disponibiliza ao mercado, desde 16 de Dezembro de 2014, o registo de 

Títulos de Tesouro que permite a todo o investidor negociar em mercado secundário Títulos de 

Dívida Pública num ambiente regulado e transparente. 

 

 

 

 


