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Depois de o Banco de Fomento de Angola (BFA) se ter tornado, em 26 de Janeiro último, no 

primeiro membro de negociação da Bolsa da Dívida e Valores de Angola (Bodiva), o Banco 

Angolano de Investimentos (BAI), outro gigante do mercado bancário nacional, acaba também 

de ser registado. O estatuto de membros de negociações da Bodiva confere a estes dois bancos 

a possibilidade de actuar nos mercados regulamentados em nome próprio e como intermediário 

na execução de ordens de terceiros. 

Quem também já tem praticamente o "pé" dentro é o Banco Millennium Angola e, segundo 

confidenciou ao Expansão o presidente do conselho de administração da Bodiva, na forja está 

já também, para breve, a entrada do Standard Bank Angola, do Banco Keve e do Banco de 

Negócios Internacional. O registo das instituições como membros de negociação é determinante 

para a instalação da Central de Valores Mobiliários de Angola e o consequente lançamento dos 

mercados da Dívida Corporativa e o de Acções até ao final do ano. 

Ao mesmo tempo que se trabalha no registo de membros e na formação e sensibilização de 

potenciais players, através de seminários e palestras, a Bodiva, sociedade que tem, entre outras, 

a responsabilidade de gerir os mercados regulamentados responsável pela implementação do 

ambiente de negócios que torna possível a transacção, em mercado secundário, de títulos do 

tesouro e obrigações corporativas, trabalha na operacionalização da plataforma para a 

negociação da dívida, outra peça indispensável para o arranque da bolsa e que estará 

operacional já em Julho. Assim, aos poucos se vai compondo o cenário propício para que o País 

ganhe, de uma vez por todas, outra fonte alternativa aos bancos de financiamento à economia, 

que se espera venha a dar um outro impulso à tão pretendida diversificação das fontes de 

sustentação do PIB. 
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