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Esta adesão permite ao BFA activar de imediato o 

Mercado de Registos de Títulos do Tesouro, 

inaugurado no dia 19 /12/14. 

O primeiro "player" na negociação da Bolsa de Dívida e 

Valores de Angola (BODIVA) já foi aprovado. Trata-se do 

Banco de Fomento de Angola (BFA), que desde segunda-

feira, 26 de Janeiro, tomou se no primeiro Membro de 

Negociação da BODIVA, soube o SE de fonte oficial. Com a referida autorização, o BFA tem 

assim o estatuto que lhe confere a possibilidade de actuar nos mercados regulamentados em 

nome próprio e na execução de ordens de terceiros. "Esta adesão permite activar de imediato o 

Mercado de Registos de Títulos do Tesouro (MRTT), que consiste na possibilidade dos 

particulares destes títulos, previamente adquiridos ao Estado, procederem agora à sua alienação 

e registo no mercado", informa a fonte. 

 Em termos de introdução de instrumentos financeiros, depois do arranque do Mercado 

Secundário de Dívida Pública, em 2014, informações oficiais referem que se seguirá a emissão 

de obrigações privadas, ou seja, obrigações emitidas por empresas, em 2015 e, eventualmente, 

emissão de acções para as empresas que estiverem melhor preparadas, ainda no mesmo ano. 

Todavia, perspectiva-se que o mercado de acções só ganhará dimensão dentro de alguns anos, 

com a eventual admissão de algumas empresas públicas e com o acesso do capital estrangeiro.  
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Com a referida autorização, o BFA tem assim o estatuto que lhe confere a possibilidade de actuar 

nos mercados regula montados cm nome próprio e na execução de ordens de terceiros. "Esta 

adesão permite activar de imediato o Mercado de Registos de Títulos do Tesouro (MRTT), que 

consiste na possibilidade dos particulares destes títulos, previamente adquiridos ao Estado, 

procederem agora à sua alienação e registo no mercado", informa a fonte. Em termos de 

introdução de instrumentos financeiros, depois do arranque do Mercado Secundário de Dívida 

Pública, em 2014, informações oficiais referem que se seguirá a emissão de obrigações privadas, 

ou seja, obrigações emitidas por empresas, em 2015 e, eventualmente, emissão de acções para 

as empresas que estiverem melhor preparadas, ainda no mesmo ano. 

Todavia, perspectiva-se que o mercado de acções só ganhará dimensão dentro de alguns anos, 

com a eventual admissão de algumas empresas públicas e com o acesso do capital estrangeiro. 

O Semanário Económico tentou contactar a direcção do BFA. que preferiu não se pronunciar no 

momento, pelo que tencionamos nas próximas edições insistir o contacto a fim de ouvir uma 

reacção sobre o facto. Mercado secundário de dívida pública aberto em Dezembro A Comissão 

do Mercado de Capitais (CMC) autoridade reguladora, supervisora e promotora do mercado de 

valores mobiliários e a BODIVA entidade gestora dos mercados regulamentados - promoveram 

a 19 de Dezembro de 2014, em Luanda, a inauguração do Mercado Secundário de Dívida 

Pública, dando início às actividades de negociação por grosso e de registo de Títulos do Tesouro. 

 

Na ocasião, o ministro das Finanças, Armando Manuel, que discursou no acto inaugural das 

operações do Mercado Secundário de Dívida Pública na BODIVA afirmara que o lançamento do 

Mercado Secundário de Dívida Pública, na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), 

constitui uma oportunidade para o país diversificar as suas fontes de financiamento. O Ministro 

das Finanças considerou que é "em boa hora" que acontece o arranque das operações da Bolsa 

da Dívida e Valores de Angola (BODIVA), face à baixa das receitas petrolíferas. Por seu turno, o 

Presidente da Comissão do Mercado de Capitais, Archer Mangueira enfatizou a importância do 

evento afirmando que "o dia 19 de Dezembro de 2014 ficará registado como uma data histórica 

para o Mercado de Capitais e para a Economia Angolana". Por seu turno, o Presidente do 

Conselho de Administração da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, António Gomes Furtado, 

frisou durante o discurso de encerramento do acto, que Angola era até agora uma das poucas 

economias da África Subsaariana que ainda não dispunha de mercados organizados de valores 

mobiliários, o que nos afastava de forma drástica da estrutura óptima de financiamento 

da.economia. 

 

"Estimamos que a ausência desta infra-estrutura que hoje temos a honra de inaugurar acarretou 

uma privação de investimentos de aproximadamente 17 mil milhões de dólares" concluiu. O 



 
 
ponto alto da Sessão foi a demonstração em ambiente real do funcionamento da plataforma 

electrónica de negociação da BODIVA, que numa primeira fase, estará disponível apenas para 

os segmentos do Mercado Regulamentado de Divida Pública Titulada, inaugurados durante o 

evento o Mercado por Grosso de Títulos do Tesouro, abreviadamente MGTT, e o Mercado de 

Registo de Títulos de Tesouro, MRTT. A BODIVA é a sociedade gestora de mercados 

regulamentos responsável pela implementação do ambiente de negócios que torna possível a 

transacção, em mercado secundário, de títulos do tesouro, obrigações corporativas, acções, 

unidades de participação de fundos de investimento e outros valores mobiliários. 


