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Os bancos intermediários da Bolsa de Dívida e Valores de Angola não possuem o sistema 

Home Broker que permite negociar títulos do Estado através do Mercado de Registo de 

Títulos do Tesouro, o que obriga emitentes a realizar operação via balcão. 

Os Títulos do Tesouro são negociados no Mercado de Registo de Títulos do Tesouro da BODIVA, 

desde Maio passado ao presente momento, pelos bancos intermediários BFA, BAI, Millennium, 

Standard Bank e BNI, sem suporte de uma Home Broker, apurou o Mercado. A Home Broker é 

uma ferramenta de acesso aos mercados da bolsa oferecida por quase todos os agentes 

intermediários, para permitir aos investidores negociar títulos e acções pela Internet, sem sair de 

casa ou do próprio trabalho, enviando ordens de compra e venda pela página electrónica do 

agente intermediário. 

Do ponto de vista técnico, apurou o Mercado, os clientes conectam-se directamente à infra-

estrutura tecnológica do agente intermediário, e este ao da Bolsa. Em Angola, os emitentes de 

títulos do Estado através dos bancos registados na BODIVA não têm acesso a uma Home 

Broker, recorrem ao balcão.  

Emídio Pinheiro, CEO do BFA, disse ao Mercado que a construção de uma Home Broker para 

os clientes do banco emitirem títulos do Estado nos mercados da BODIVA é um assunto em 

análise, para na devida altura ser implementado, face à importância que tem a plataforma 

electrónica nos mercados bolsistas. O BFA foi o primeiro agente intermediário a ser registado 

pela BODIVA e primeiro e único a negociar títulos do Estado no Mercado de Registo de Títulos 

do Tesouro em Maio passado, num total de 27 779 Obrigações do Tesouro que representou 

5000 milhões Kz (47 milhões USD), mas, por enquanto, segundo o CEO, não há data definida 

para a emitir títulos do Estado pela via desejada. 

O BAI é um dos bancos que não prevêem a construção de uma Home Broker para breve, como 

mesmo objectivo centrado nos títulos do Estado. O Director de marketing, Fábio Correia, afirmou 



 
 
ao Mercado que o banco tem melhorado em aspectos tecnológicos e não vai abdicar desta 

possibilidade, e o assunto merecerá atenção para devida avaliação. Paixão Júnior, chairman do 

BPC, disse ao Mercado que o banco público, aprovado recentemente pela Comissão do Mercado 

de Capitais para operar nos mercados regulamentados, ainda não está na BODIVA mas já 

remeteu candidatura. Quanto à Home Broker, disse que de momento não há condições para se 

avançar, mesmo quando o banco for aprovado pela BODIVA. O chairman falava por ocasião do 

lançamento da plataforma multicanais que contempla o Mobile Internet Bank e o Sistema de Dar 

Electrónico para facilitar o movimento das contas dos seus clientes. 

Aguardam aprovação para operar os mercados regulamentados da BODIVA, para além do BPC, 

o Chartered Bank, o Banco Keve e o Atlântico. Foram contactados para se pronunciar sobre o 

assunto os bancos Millennium e Standard Bank, mas não houve pronunciamentos até ao fecho 

desta edição. Até fim do ano, a BODIVA prevê negociar títulos do Estado equivalentes a 1000 

milhões USD, mas nada garante que os investidores até lá realizarão operações no Mercado de 

Registo de Títulos do Tesouro por Home Broker dos intermediários sempre que estiverem causa 

a proposta de oferecer a opção de aplicação em activos de renda fixa, no caso os títulos públicos. 


