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Banco de Negócios Internacional (BNI) junta-se aos outros quatro operadores do segmento 

bancário angolano inscritos na Bodiva para transaccionar Títulos do Tesouro por grosso e 

contínuo em representação dos milhares de clientes que tem sob seu registo O mercado de 

registo dos Títulos do Tesouro, de Transacções por Grosso e também de Transacções em 

Contínuo conta, desde a semana passada, com mais um membro operador.  

Trata-se do Banco de Negócios Internacional (BNI), que assinou com a administração da Bolsa 

de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) o contrato que o habilita a transaccionar títulos emitidos 

pelo Estado angolano neste novo mercado. Conforme referiu a Bodiva na nota de imprensa a 

que o JE teve acesso, os instrumentos permitem a todos os participantes aceder ao mesmo nível 

de oportunidade, transparência e eficiência de custos que a nova Bodiva proporciona. 

 

A Bodiva, como sociedade gestora dos mercados de valor mobiliários regulamentados, garante 

segurança jurídica e legítima confiança a todos os intervenientes e assegura transparência na 

formação dos preços e equilíbrio entre oferta e procura de títulos, no mercado secundário. O 

presidente do Conselho de Administração do Banco BNI, Mário Palhares, citado pela mesma 

fonte, disse tratar-se de mais um marco na afirmação do banco no mercado, o que deve 

contribuir, desta forma, para as expectativas criadas pelo Executivo angolano, quando decidiu 

criar o mercado de capitais. Mário Palhares disse, igualmente, que com este instrumento, Angola 

deve aumentar a sua capacidade de financiamento ao seu desenvolvimento económico, 

captando poupanças domésticas e capital estrangeiro. Ainda em Julho, a Bodiva registara 

também a admissão do Standard Bank Angola (SBA). Além destes, o mercado conta também 

com o BFA, BAI e Millennium. 

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registou, nos últimos dois meses, um volume 

de negociação equivalente a 237 milhões de dólares (29 mil milhões de kwanzas), segundo 

avançara à imprensa o seu presidente do Conselho de Administração, António Furtado. 

Conforme avançou aos executivos que participavam do First Friday Club da Câmara de Comércio 

Angola/Estados Unidos, deste valor total 47 milhões de dólares (cinco mil milhões de kwanzas) 



 
 
foi transaccionado no mês de Maio e 190 milhões de dólares (23 mil milhões de kwanzas) no 

mês de Junho. 


