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Bolsa de Valores arranca com dívida pública. 

Uma bolsa para empréstimos e poupanças. A 

Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) 

arrancou a semana passada. Particulares, 

empresas e o Estado têm mais um instrumento 

para se financiarem. E abre as portas a mais 

poupanças. 

 A Comissão de Mercados de Capitais (CMC) e a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) 

procederam, na semana passada, ao arranque do Mercado de Dívida Pública, conforme se 

previa, dando inicio às actividades de negociação e Registo de Títulos do Tesouro. A cerimónia 

de abertura presidida pelo ministro das Finanças, Armando Manuel, foi marcada pela 

demonstração, em ambiente real, das negociações da Dívida Pública Titularizada. O governante 

assinalou a data como um "ponto alto da evolução do sector financeiro angolano", salientando 

que o lançamento do Mercado Secundário de Dívida Pública constitui uma "oportunidade para o 

país diversificar as fontes de financiamento e as famílias investirem em poupanças". 

 O capital da BODIVA - 900 milhões de kwanzas, subscrito pelo Estado, aliado a mais 300 

milhões do capital social da Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA) - garante, 

segundo Armando Manuel, a operacionalidade do modelo de negócios. Para o primeiro 

semestre de 2015, prevê-se o arranque do mercado regulamentado de dívida privada, o qual 

vai proporcionar à classe empresarial uma plataforma de financiamento complementar ao 

tradicional crédito bancário. A BODIVA, Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, é a 

instituição que gere a plataforma electrónica através da qual são transaccionados valores 

mobiliários e derivados (obrigações, acções e outros instrumentos). 

 

Tudo mais organizado 

O economista Emílio Londa e o analista para assuntos macroeconómicos Galvão Branco 

apontam os ganhos que a economia poderá vir a ter com o funcionamento do mercado de 

capitais. Contudo, avisam que as empresas devem adaptar-se a regras internacionais, 



 
 

sobretudo nas suas contabilidades. A contabilidade aturada é, segundo os especialistas, o 

maior e mais importante requisito para que uma empresa seja cotada em bolsa. Galvão Branco 

explica que Angola ganha com a implementação do mercado de capitais, porque permite que 

os investidores tenham acesso a mais uma fonte de obtenção de capitais, em condições "mais 

vantajosas que o tradicional crédito bancário, neste momento de difícil acesso e em condições 

gravosas em matéria de juros, prazos de reembolso e garantias exigidas". Outro ganho 

apontado pelo analista Galvão Branco será a dinâmica que o mercado de bilhetes de dívida 

pública irá ter. Para ele, a institucionalização da Bolsa de Valores vai permitir a constituição de 

empresas mais robustas e competitivas. Por sua vez, Emilio Londa considera que a Bolsa de 

Valores propícia o investimento estrangeiro e as empresas nacionais podem financiar-se no 

estrangeiro. 

 

Para emprestar e poupar 

No mercado de capitais, são transaccionados recursos de longo prazo. Ou seja, tal como os 

bancos são intermediários do mercado que concede crédito, de uma parte para a outra, aqui 

são transaccionados essencialmente recursos de longo prazo. É uma via complementar e 

alternativa de financiamento a empresas, famílias e ao Estado, na medida em que lhes permite 

ter acesso ao dinheiro de que necessitam para investir. 

É também uma via para quem tem excedentes e que os quer aplicar em poupanças e ganhar 

juros, quer seja, um empresa, particular quer mesmo Estado. 
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