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Começaram as operações no Mercado Secundário 

de Dívida Pública. A banca, de momento, é o sector 

com mais empresas interessadas na Bolsa, 

segundo o PCA da BODIVA 

O mercado financeiro angolano, em particular, o 

mercado de capitais, assinalou uma data memorável 

na sua história, ao registar no dia 19 de Dezembro, 

quando passavam 20 minutos das 10 horas, o lançamento do Mercado Secundário de Dívida 

Pública. O acto marcado com a demonstração ao vivo das negociações de Dívida Pública 

Titularizada em Mercado Secundário, foi promovido pela Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC), órgão regulador e supervisor do Mercado de Valores Mobiliário e pela BODIVA, enquanto 

entidade gestora dos mercados regulamentadores e supervisor do Mercado de Valores Mobiliário 

e pela BODIVA, enquanto entidade gestora dos mercados regulamentados. 

Na ocasião, dois técnicos da BODIVA exemplificaram como funcionará o processo de 

negociações deste mercado: em que o interessado por meio de plataforma electrónica envia um 

pedido de aquisição de títulos e em pouco tempo a informação chega a um destinatário que por 

sua vez avalia e, num período pré estabelecido pelo emitente, dá resposta. Dois segmentos do 

mercado especial de divida pública encontram-se activados, desde sexta feira, nomeadamente, 

o Mercado por Grosso de Títulos do Tesouro (MGTT) e o Mercado de Registo de Títulos de 

Tesouro (MRTT). 

O primeiro destina se à negociação entre especialistas (para carteira própria ou em nome de 

clientes), isto é, entre os bancos, corretoras e distribuidoras, através de um sistema denominado 

"quota driven" em que os criadores de mercado desempenham um papel basilar ao assegurarem 

a contínua cotação dos títulos admitidos à negociação. 

O segundo destina- se ao registo em mercado regulamentado de operações previamente 

acordadas entre dois participantes, permitindo por esta via que o mercado, no seu todo, obtenha 

informação sobre os negócios que ocorrem no Mercado de Balcão Organizado (OTC). 
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"A agilidade com que a Divida Pública Titularizada pode agora ser transaccionada entre os 

investidores, num ambiente fiscal competitivo, permite antever a curto prazo um quadro de 

grande liquidez e profundidade para este mercado", lê-se num documento emitido pela CMC e 

pela BODIVA. O documento explica ainda que a opção de iniciar a actividade dos Mercados 

Regulamentados pelo Mercado Especial de Dívida Pública justifica-se pela necessidade de 

projectar a curva de rendimentos para os demais segmentos. 

" Essa foi a estratégia definida pela CMC, sob mandato do Poder Executivo, por se a acreditar 

que a Dívida Pública Titularizada será capaz de conferir liquidez e profundidade ao mercado de 

capitais, o que, conjugado com a percepção de risco soberano tendencialmente inexistente, 

conduzirá a uma curva de aprendizagem para o segmento de Dívida Corporativa, para o Mercado 

de Acções, e mais tarde para o Mercado de Futuros e instrumentos derivados".  

Sector bancário em destaque, a banca, de momento é o sector com mais empresas que já se 

mostraram interessadas na Bolsa de Valores, nesta fase inicial. A revelação é do Presidente da 

Comissão Executiva da BODIVA, Pedro Pitta Gróz, em declarações ao Semanário Economico. 

Sem avançar o número de investidores e de empresas que já se mostraram disponível em 

negociar na Bolsa, Pedro Pitta Gróz disse que as condições do ponto de vista tecnológico estão 

criadas, a plataforma está instalada, mas que no entanto, "falta registo de mais operadores na 

BODIVA. "Após a inscrição na BODIVA e na CMC, os operadores poderão iniciar as operações 

de registo de transações de títulos de tesouro. As primeiras operações já não dependem de nós, 

mas sim dos operadores", explicou.  

Mercado secundário promove economia sustentável. O ministro das Finanças, Armando Manuel, 

durante a sua intervenção no evento que marcou o início das operações no mercado secundário, 

disse ser necessário que as operações promovam um crescimento económico sustentável em 

todo o país. "Principalmente, no compromisso com a contínua melhoria na distribuição do 

rendimento nacional, para reduzir a pobreza, aumentando o emprego e o bem-estar das 

populações em todas as províncias", afirmou. A cerimónia de lançamento do Mercado 

Secundário de Dívida Pública reuniu figuras proeminentes do sistema financeiro angolano. 

Presenciaram o evento os ministros das Finanças e da Economia, membros do executivo 

angolano, representantes de instituições financeiras e não financeiras, empresários e quadros 

da BODIVA e da CMC. Foi evidenciado que numa altura em que o mercado petrolífero 

internacional está a criar um horizonte de incertezas sobre os desafios macroeconómicos dos 

países exportadores de petróleo, o arranque das operações do Mercado Secundário dos Títulos 

de Divida Pública vem em momento oportuno. 

"Nestas condições, é em boa hora que a BODIVA inicia as operações do mercado secundário 

dos Títulos da Divida Pública, criando a perspectiva das obrigações do Tesouro que pretendemos 



 
 
emitir e resgatar em kwanzas puros e em dólares puros", disse. Por sua vez o presidente da 

CMC Archer Mangueira destacou o facto de a plena adesão de Angola ao IOSCO estar 

dependente da aprovação do Código de Valores Mobiliários, que virá substituir a lei de Valores 

Mobiliários. "Essa é uma condição obrigatória para o pleno reconhecimento interpares no âmbito 

do IOSCO, sendo esse reconhecimento, um activo muito importante para colocar a praça 

financeira angolana na rota dos grandes fundos de investimentos internacionais.  

 

PARA FIXAR 

- 900 Milhões de Kwanzas é o quanto está orçado o capital social da BODIVA, empresa 

responsável pela gestão dos mercados regulamentados em Angola. 

- Dois segmentos do mercado especial de divida pública encontram-se já activados: o Mercado 

por Grosso de Títulos do Tesouro (MGTT) e o Mercado de Registo de Títulos de Tesouro (MRTT). 

 

- O primeiro destina-se à negociação entre especialistas, enquanto o segundo, destina-se ao 

registo em mercado regulamentado de operações previamente acordadas entre dois 

participantes. 


