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Banco Keve faz operações nos mercados regulamentados. 

O volume de transacções na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) em Outubro 

foi de 55.111 Obrigações do Tesouro e oito mil milhões de Kwanzas, contra 81.158 e 12 

mil milhões em Setembro, anunciou terça-feira a instituição, em nota fornecida ao Jornal 

de Angola. 

No documento, a BODIVA afirma que as transacções foram intermediadas pelos bancos de 

Fomento Angola (BFA), Millennium Angola (BMA) e Angolano de Investimentos (BAI), com 

quotas de mercado de 75,61 por cento, 13,14 e 11,25, respectivamente. No mês de Setembro, 

as negociações foram realizadas apenas pelo BFA e o BMA, com quotas de mercado 

correspondentes a 96,16 e 3,84 por cento, respectivamente. Na terça-feira, a BODIVA e o Banco 

Keve assinaram um acordo que torna esta última instituição financeira um novo membro de 

negociação e liquidação da Bolsa, estatuto que lhe confere a possibilidade de actuar nos 

mercados regulamentados em nome próprio e como intermediário na execução de ordens de 

terceiros.  

O acordo foi subscrito pelo presidente da Comissão Executiva da BODIVA, Pedro Pita Groz, e o 

administrador do Banco Keve, Victor Cardoso. O banqueiro considerou que, com este acordo, o 

banco assume o compromisso de participar activamente na dinamização do mercado de capitais, 

tanto no domínio da intermediação financeira de valores mobiliários, como na estruturação de 

emissões de dívida corporativa e aumentos de capital. 

Pedro Pita Groz lembrou que qualquer investidor que pretenda transaccionar títulos de dívida do 

Estado deverá contactar os intermediários financeiros licenciados pela Comissão de Mercado de 

Capitais (CMC) e registados na BODIVA. “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. Há uma comissão de filiação 

que ronda cerca de um milhão de Kwanzas”, avançou.  

http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/volume_de_transaccoes_desceu


 
 
Pedro Pita Groz reafirmou ser pretensão da BODIVA continuar a lançar o mercado de dívida 

corporativa em 2015, seguindo-se, posteriormente, o mercado mais exigente em termos de 

requisitos para as empresas, para onde a Bolsa espera levar os primeiros emitentes em 2016, 

incluindo fundos de investimentos mobiliários que se negoceiam como acções, reservando para 

2017 a dinamização do mercado de derivados, em particular o mercado de futuros. 

São membros da BODIVA o BFA, BMA, BAI, Standard Bank e o Banco Keve. Prevê-se que, até 

ao final deste ano, entre o Banco de Poupança e Crédito (BPC). O presidente do Conselho de 

Administração da BODIVA, António Furtado, anunciou recentemente o registo de dez bancos até 

ao fim do ano. A BODIVA é a sociedade gestora de mercados regulamentados responsável pela 

implementação do ambiente de negócios que torna possível a transacção em mercado 

secundário, de Títulos do Tesouro, obrigações corporativas, acções de participação de fundos 

de investimentos e outros valores mobiliários. 


