
 
 

BODIVA e Standard Bank assinam contrato de 

admissão à qualidade de membro de Negociação 
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A Bolsa da Dívida e de Valores de Angola (BODIVA) e a Standard Bank Angola assinaram 

hoje (terça-feira), em Luanda, o contrato de admissão à qualidade de membro de 

Negociação, de modo a encorajar o desenvolvimento da economia nos mais variados 

produtos e ajudar a dinamizar a negociação e a pós negociação dos mercados "Bodiva". 

Em declarações à imprensa, após a assinatura, o presidente da comissão executiva do Standard 

Bank Angola, António Coutinho, afirmou que a assinatura do contracto é importante para o Banco 

e vai encorajar o desenvolvimento da economia nacional nos mais variados produtos. “A 

assinatura do contrato é importante para o Banco, de forma a encorajar o desenvolvimento da 

economia, nos seus mais variados produtos, e juntar-se à Bovida é uma forma de fazer isso. A 

assinatura do contrato traz regras diversificadas, particularmente em termos de operações. As 

condições estão criadas”, fez saber António Coutinho. O presidente da comissão executiva da 

Bolsa da Dívida e de Valores de Angola, Pedro Pitta Grós, sublinhou que a assinatura do contrato 

"representa a admissão de mais um agente de intermediação financeira, uma entidade que tem 

muita experiência em termos internacionais e que vai ajudar a dinamizar a negociação e a pós 

negociação dos mercados "Bodiva".  

Acresceu que, com a entrada do Standard Bank Angola, totalizam-se quatro entidades 

financeiras a assinar o contrato de admissão à qualidade de membro de Negociação, 

nomeadamente o Banco de Fomento Angola (BFA), o Banco Angolano de Investimentos (BAI) e 

o Banco Millenium. Pedro Pitta Grós indicou que o acordo espelha regras padronizadas que são 

iguais para todos os membros, seja de negociação, seja de liquidação, bastando, em primeira 

instância, estar licenciado na Comissão de Mercados de Capitais. “A Bodiva está a fazer o 

trabalho comercial, sendo que os membros precisam, primeiro, de se licenciar na Comissão de 

Mercados de Capitais e, depois, devem responder a uma série de requisitos e registar-se na 

Bodiva. Há uma comissão de filiação que ronda cerca de um milhão de Kwanzas”, avançou. 

Explicou que a assinatura do contrato permite que a entidade possa ser intermediária junto das 

entidades financeiras que têm a possibilidade de operar directamente na plataforma de 

negociação e pós negociação, e transaccionar em mercado Bodiva. "Não pode ir dar ordens 
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directas para a nossa plataforma, o que faz é por intermédio destes agentes é que podem 

transaccionar na nossa plataforma” afirmou Estes contratos, realçou a fonte, à semelhança dos 

contratos assinados noutros âmbitos comerciais, são necessários porque estipulam direitos e 

obrigações de parte a parte, concretamente sobre como negociar as relações ao nível de matéria 

com a negociação e pós negociação. 

Afirmou que os membros são admitidos na condição de membros negociadores e liquidadores 

e, que os quatro casos que a Bodiva tem até ao momento são membros negociadores e 

liquidadores. Nos contratos são estabelecidos direitos, obrigações e responsabilidades, e é 

necessário que assim seja, porque são entidades que terão relações no âmbito de negociação e 

de pós negociação. O supracitado contrato é a título obrigatório sempre que a entidade queira 

ser membro da plataforma de negociação e pós negociação da "Bodiva". A assinatura deste 

contrato autoriza a entidade financeira (Bancos ou Correctores) a operar directamente no 

mercado de capitais, e no acto da assinatura do contrato são entregues códigos de acesso à 

Plataforma de negociação. 

 

 

 


