
 
 

BAI assina com Bodiva e passa a negociar títulos 

do Estado 

O País  

01/05/15 

O Banco Angolano de Investimentos, BAI, é o mais 

recente membro da Bodiva (Bolsa da Dívida e Valores de 

Angola). O principal banco do país, e o único com 

notação de risco atribuída pelas agências internacionais, 

passa a poder transacionar títulos, previamente 

adquiridos ao Estado e proceder à sua alienação junto de instituições bancárias. 

 Este registo permite a todos os participantes no mercado ter acesso à mesma informação, com 

total transparência de preços para quem pretenda transaccionar Títulos do Tesouro. O acordo 

entre o BAI e a Bodiva foi assinado dia 22 de Abril. O BAI, a maior instituição angolana pelo valor 

dos activos totais e depósitos de clientes. A instituição conta actualmente com 2.000 

colaboradores. 

 

Fórum de investimento em dívida pública 

Entretanto, Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a Bodiva realizam no próximo dia 7 de 

Maio o Fórum Nacional de Investimento em Dívida Pública, com o objectivo de dinamizar o 

mercado secundário de dívida pública. Destinado a bancos, investidores e detentores de 

obrigações do Estado Angolano, o encontro pretende abrir a todas as partes interessadas a 

possibilidade de compra e venda dos Títulos de Dívida Pública já emitidos. O fórum dará 

indicações práticas sobre como actuar na Bodiva, em concreto sobre os procedimentos de 

negociação, compensação e liquidação. Aos participantes no fórum será dada a possibilidade de 

realizarem contactos bilaterais, para a posterior concretização das vias de negócio. 

O mercado secundário destina-se a conferir liquidez aos Títulos de Dívida Pública, tornando 

possível os investidores realizarem em permanência operações de compra e venda, com 

transparência de preço e prazos adequados às suas necessidades de conversão dos títulos em 

dinheiro. A Bodiva é a entidade gestora que tem a responsabilidade de assegurar a 

transparência, eficiência e segurança das transacções nos mercados regulamentados de valores 

mobiliários, estimulando a participação de pequenos investidores e a concorrência entre todos 

os operadores, de acordo com o acto constitutivo. 
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