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A Comissão de Mercado de Capitais e a BODIVA inauguraram na passada Sexta -Feira,19, o 

mercado secundário de dívida pública, dando início às actividades de negociação por grosso e 

de registo de títulos do tesouro. 

O ministro das Finanças, Armando Manuel, afirmou, no acto inaugural, que decorreu nas 

instalações do HCTA, que com a inauguração das operações da BODIVA no mercado 

secundário, cria-se um leque de oportunidades para que os investidores privados possam ver 

ampliadas as oportunidades de compra e de venda, entre si, de títulos de dívida pública, a preços 

de mercado definidos de forma competitiva, proporcionando- se um ambiente de negócios 

seguro e dinâmico para a liquidez dos investimentos feitos por empresas e particulares em títulos 

do tesouro, sem comprometer os fundamentos de política monetária. 

 

Armando Manuel sublinhou que o capital social da BODIVA, de Kz 900 milhões subscrito pelo 

Estado, bem como o capital social da CEVAMA, de Kz 300 milhões, detido pela BODIVA, 

garantem a operacionalidade do modelo de negócios das duas empresas através de uma 

adequada plataforma electrónica de negociação e pós-negociação. 

 

OT's estreiam o mercado 

O ministro referiu ainda que a instalação da plataforma concluída no passado dia 5 de Dezembro 

facultou o registo das instituições e a admissão à negociação dos títulos do tesouro que serão 

operados a partir da data inaugural, de modo crescente, consolidando o arranque das 

transacções de instrumentos de dívida pública no mercado secundário. 'Ao conectarem-se à 

plataforma de negociação, os intermediários financeiros, bancos, correctoras e distribuidoras 

permitem que as obrigações do tesouro, primeiro mercado a arrancar, sejam admitidas à 

negociação na BODIVA, assinalando o início de funcionamento do mercado secundário de dívida 

pública e corporativa que permitirá ao Estado e às empresa angolanas diversificar as suas fontes 

de financiamento e às famílias a investir as suas poupanças'' precisou o ministro das Finanças. 

 



 
 
Para o titular das Finanças, a BODIVA evoluirá para um horizonte mais aberto de operações, 

quando terá a oportunidade de operar com títulos da dívida corporativa e com acções emitidas 

pelas empresas públicas e privadas que sejam capazes de divulgar, com transparência, a sua 

verdadeira situação patrimonial, certificada por práticas contabilísticas universalmente aceites e 

auditorias independentes e plenamente fiáveis. C.L 

 

CMC e BODIVA 

O presidente da Comissão de Mercado de Capitais referiu que amiúde tem constatado que os 

jornalistas confundem amiúde a CMC e BODIVA e os seus respectivos papeis, sublinhando que 

a CMC, é o órgão regulador do mercado, onde opera a BODIVA, ao passo que a BODIVA que é 

a Bolsa de Valores, é uma empresa que tem a responsabilidade de fazer a gestão operacional 

do mercado, ou seja, 'quem faz funcionar o mercado é a BODIVA e nós temos a responsabilidade 

de ser o polícia do mercado que vê se todos os operadores do mercado estão ou não a cumprir 

com as regras instituídas para que o mercado funcione'. 'A BODIVA cria as condições 

tecnológicas, uma plataforma electrónica e coloca em contacto aqueles que têm recursos e 

aqueles que precisam de recursos', referiu Archer Mangueira, Presidente da CMC. 


