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A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) prevê 

registar este mês dez entidades e até ao final do ano metade 

dos operadores do sistema financeiro angolano, disse ontem 

ao Jornal de Angola o presidente do conselho de 

administração da instituição.  

 

 

António Furtado revelou que a BODIVA já registou seis bancos comercias e está a apreciar o 

resisto do Poupança e Crédito (BPC) e Keve, além de duas sociedades de conectores de valores 

mobiliários. Os bancos Angolano de Investimento (BAI), Fomento Angola (BFA), Millenium 

Angola (BMA), Standard Bank e Internacional de Negócios (BNI) já estão registados na Bolsa.  

António Furtado referiu que a BODIVA transaccionou até 30 de Setembro 54 mil milhões de 

kwanzas em Bilhetes do Tesouro, movimentando um montante superior ao registado até finais 

de Julho 22 mil milhões de kwanzas O presidente do conselho de administração da BODIVA 

declarou que maioria dos bancos integrantes tem uma participação activa nas transacções, o 

que é notável em instituições como o BFA, BMA, BNI e BAI. António Furtado disse que outros 

bancos também detentores de títulos certamente estão à espera dos primeiros sinais positivos 

pai a integrarem o sistema", de forma "a comercializaremos valores mobiliários e os títulos de 

tesouro que temem carteira". 

António Furtado sublinhou que alguns bancos estão a ver qual vai ser a reacção do mercado 

porque no passado houve um processo” no qual “os projectos não foram bem definidos e podem 

estar cépticos”. “O que se estamos a fazer é avançar com cautela e demonstrar que a melhor 

forma de apresentar os dados é fazê-los”, referiu e salientou que “as coisas têm corrido bem” e 

em Novembro há “sinais claros dos resultados da implantação da Bolsa”. A Comissão do 

Mercado de Capitais (CMC) tem em curso um Plano Operacional de Preparação das Empresas 

para o Mercado Accionista (POPEMA), com o qual está a persuadir os decisores empresariais a 
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adoptarem boas práticas para poderem entrar na Bolsa, como o relato e saneamento financeiro, 

gestão corporativa e o conhecimento do quadro regulador e legal do mercado de capitais. 

 

“O relato financeiro significa ter a contabilidade organizada e o saneamento tem a ver com o 

equilíbrio das contas antes de se pensar partir para o mercado de capitais” para obter 

financiamentos, esclareceu e prosseguiu: “O governo corporativo refere-se à gestão transparente 

e quanto mais transparente for, maior é a possibilidade de as empresas verem as acções 

adquiridas no mercado.” Quanto ao quadro regulador e legal do mercado, recordou em 

Setembro, ao apresentar o POPEMA a gestores empresariais, que “as empresas precisam de 

dominar e perceber as consequências das regras”. 


