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A instituição financeira- registou a primeira transacção de 

valores imobiliários em mercado numa operação 

regulamentada em que foram vendidas mil e 600 

obrigações do tesouro 

O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de 

Dívida e Valores de Angola (BODIVA) afirmou, 

recentemente, em Luanda, na 35ª edição do First Friday 

Club, evento de convívio social entre executivos promovido pela Câmara de Comércio EUA-

Angola, que a estratégia de implementação do mercado de capitais está numa fase crucial do 

seu arranque. 

 António Furtado apelou, no evento, aos operadores, agentes interessados e, sobretudo, aos 

restantes bancos comerciais para se juntarem à Bodiva e ao projecto do Executivo de adoptar 

em Angola um Mercado de Capitais forte a nível do continente. 

"É mais um importante instrumento para promover o sector empresarial, devendo nos próximos 

anos constituir-se numa fonte adicional de financiamento à economia", garantiu. Segundo o 

gestor máximo da Bodiva, a capacidade de financiar o desenvolvimento económico do país será 

maior quanto maior for a capacidade de captação de poupança doméstica e de capital 

estrangeiro, cuja Bolsa de Dívida e Valores de Angola, enquanto única entidade gestora de 

mercados regulamentados, desempenha um papel basilar neste particular. "Há, portanto, nisso, 

uma grande oportunidade para elevar os níveis de rendimentos", afirmou. 

 

 

 



 
 
Contexto de crise 

Para António Furtado, a quebra persistente do preço do petróleo nos mercados internacionais 

torna ainda mais premente a necessidade deste canal alternativo e complementar para o 

financiamento da economia, e, desde logo, para financiar o investimento promovido pelo próprio 

Estado e pelo tecido empresarial nacional; tendo, no momento, assumido, por isso, particular 

importância o facto de estarem reunidas todas as condições para o pleno funcionamento de um 

mercado de valores mobiliários, capaz de suprir as necessidade de financiamento do Estado e 

das empresas, a partir da poupança interna e pela captação de capital estrangeiro. "Este é um 

contexto desafiante, porém, positivo, que nos permite encarar com dinamismo e alegria a missão 

de implementar os restantes segmentos de mercado", disse. 

 

Segmentos 

O PCA da Bodiva apresentou um leque de segmentos que já estão disponíveis, entre os quais o 

mercado por grosso de títulos do tesouro (MGTT), bolsa de títulos do tesouro (MBTT), mercado 

de divida corporativa, os fundos de investimento, o mercado de acções e o de futuros e 

instrumentos derivados. "OrguIhamo-nos de colocar à disposição dos investidores, emitentes e 

do mercado em geral, uma plataforma de negociação que assegura os princípios basilares de 

transparência, equidade e segurança jurídica", referiu.  

A opção de iniciar a actividade dos mercados regulamentados pelo mercado de dívida pública, 

na visão de António Furtado, justifica-se pela necessidade de projectar-se a curva de 

rendimentos para os demais segmentos, na qual se acredita que a dívida pública titularizada seja 

capaz de conferir liquidez e profundidade ao mercado de capitais, o que, conjugado com a 

percepção de risco soberano, conduz a uma curva de aprendizagem para o segmento de dívida 

corporativa, o mercado de acções - e mais tarde o de futuros. Neste contexto, todo e qualquer 

investidor ou emitente em obrigações ou acções deve suportar-se num intermediário financeiro, 

licenciado pela Comissão do Mercado de Capitais, enquanto entidade reguladora, supervisora e 

registada na Bodiva, enquanto sociedade gestora de mercados regulamentados. 

 

Intermediários estão confiantes 

Standard Bank Angola é o mais novo "player" sendo que outros sete devem surgir ainda este 

ano. 

 A Bodiva disponibiliza, desde Dezembro de 2014, o chamado Mercado de Registos de Títulos 

do Tesouro (MRTT), que permite a todos os investidores negociarem, em mercado secundário, 



 
 
títulos de divida pública, num ambiente regulado e transparente, que se configura como 

sequência do trabalho iniciado no mesmo ano, que permitiu empreender várias tarefas, das quais 

se destacam o registo de agentes de intermediação, nomeadamente o BFA, o BAI e o BMA, que 

se mostram confiantes no arranque das negociações. O estabelecimento de conexões 

tecnológicas com os referidos agentes de intermediação, a customização da plataforma de 

negociação, a compensação e liquidação, a criação e publicação de regras aplicáveis ao 

mercado e os seus participantes, a formação dos colaboradores afectos aos agentes de 

intermediação e demais participantes e a definição do preçário geral constituem agora a maior 

tarefa em execução pela Bodiva. 

 

Intermediários inscritos 

De acordo com dados avançados no encontro, os bancos de Fomento Angola (BFA), Angolano 

de Investimentos (BAI), Millennium Angola (BMA) e o Standard Bank Angola (SBA) são, neste 

momento, os intermediários financeiros autorizados a realizar operações no Mercado de Valores 

Mobiliários. Prevê-se que outros sete operadores devem surgir ainda este ano. Em Maio, 

registou-se a primeira transacção de valores mobiliários em mercado regulamentado, numa 

operação em que foram transaccionadas mil e 600 obrigações do tesouro, movimentando um 

montante financeiro correspondente a 16 milhões de dólares, detida pelo BFA. No mesmo mês, 

registou-se um volume de negociação equivalente a 47 milhões de dólares, sendo que durante 

o mês anterior o volume foi de 190 milhões, sendo um aumento revelador do interesse e do 

dinamismo que se verifica, tanto da parte dos intermediários financeiros, como dos investidores 

particulares e institucionais. 

 

Serviços da bolsa 

A Bodiva lança um apelo de confiança a todos os participantes no mercado, especialmente para 

os intermediários financeiros. A estratégia definida por esta instituição vai de acordo com as 

regras internacionais, na justa medida em que ela é responsável por estabelecer a conexão entre 

a bolsa e o investidor final. Tal responsabilidade traz consigo novas oportunidades de negócio 

através da prestação de serviços como intermediação e assessoria ou assistência técnica em 

operações e actividades nos mercados financeiros e de capitais, intermediação de ofertas 

públicas e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado, a compra e venda de títulos 

e valores mobiliários, por conta de terceiros, encarregar-se da administração de carteiras e da 

custódia de títulos e valores mobiliários, bem como instituir, organizar e administrar fundos e 

clubes de investimento. 


