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Comunicado refere que a Bolsa de Dívida e Valores de Angola registou durante o mês de 

Dezembro a negociação de 142.318 obrigações de tesouro num montante igual a 23,8 mil 

milhões de kwanzas. 

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registou durante o mês de Dezembro último, 

segundo um comunicado, a negociação de 142.318 obrigações de tesouro, movimentando assim 

um montante correspondente a 23,8 mil milhões de kwanzas, sensivelmente 176 milhões de 

dólares norte-americanos. De acordo com a aludida nota de imprensa, estas transacções foram 

registadas pelo Banco de Fomento Angola (BFA), Banco Angolano de Investimento (BAI), 

Standard Bank Angola (SBA), Banco Millennium Angola (BMA), Banco de Negócios Internacional 

(BNI) e pelo Banco Privado Atlântico (BPA) com uma cota de mercado correspondente a 54,91 

por cento, 26,69, 10,58, 4,86, 2,65 e 0,31 respectivamente. 

O registo das transacções no MRTT, ao dar a conhecer a todo o mercado os termos dos negócios 

(preço e quantidade) efectuados, irá concorrer para o aumento da transparência e da confiança 

dos investidores, bem como para a formação de uma curva de preços para os activos neles 

registados, que deverão servir de referência para futuras transacções. Neste sentido, todo e 

qualquer investidor que pretenda transaccionar títulos de dívida do Estado angolano, devera 

contactar os intermediários financeiros licenciados pela Comissão de Mercado de Capitais e na 

Bodiva. De recordar que recentemente a Comissão do Mercado de Capitais e a Bolsa de Dívida 

e Valores de Angola, lançaram, em Luanda, o Mercado de Dívida Corporativa que vai permitir 

criar uma alternativa de financiamento para as empresas angolanas. 

O lançamento deste novo segmento do mercado de capitais aconteceu a par da realização de 

um seminário com um painel de debates sobre “A viabilidade do mercado de obrigações na actual 

conjuntura económica”. No seminário, foram apresentadas as informações relativas ao arranque 

deste segmento fundamental do mercado de capitais, nomeadamente, quanto à sua 

infraestrutura legal, regulatória e tecnológica. 

 

 



 
 
Empresas emitentes 

Segundo o administrador da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Patrício Vilar, em 31 de 

Agosto de 2015, com o decreto do Código de Valor Mobiliário, Lei nº 22/15, revogaram- se 

algumas disposições da Lei das Sociedades Comerciais, nomeadamente aquela que impedia as 

empresas de emitirem obrigações em valor superior ao do capital social realizado. Com esta 

revogação, disse, e com as normas gerais previstas nos títulos do código relativos aos emitentes, 

às ofertas públicas e aos prospectos, foi possível concluir os regulamentos homónimos da CMC 

e, assim, estabilizar o quadro regulatório para o mercado de dívida corporativa e, até, para o 

mercado accionista. Patrício Vilar disse ainda que já existem manifestações de interesse de seis 

empresas de elevada dimensão na emissão de títulos, tendo uma delas manifestado a intenção 

de emitir o montante de 5 mil milhões de dólares. Mas, respeitando o princípio da 

confidencialidade, este responsável não avançou os nomes das empresas em causa. 

 

 

Mercado secundário 

Patrício Vilar, referiu também que o mercado secundário da dívida pública, criado há um ano, 

registou transacções no valor superior a 237 milhões de dólares. Cifra esta que Vilar considerou 

ser ainda baixa para as aspirações da economia angolana. O administrador da CMC adiantou 

igualmente que este ano se iniciou o Plano Operacional de Preparação das Empresas para o 

Mercado Accionista (POPEMA). Trata-se de um plano que irá continuar a apoiar no próximo ano 

as empresas no esforço de consolidação das suas bases organizativas, uma condição 

indispensável para que estas cumpram, quer com os elevados padrões de entrada do mercado 

accionista, quer com a sistematização de processos que lhes permitam cumprir com os deveres 

de informação a que os emitentes estão obrigados na defesa da legítima confiança e da 

segurança jurídica dos investidores. “Enquanto as empresas se preparam para o mercado 

accionista, acreditamos que, uma vez concluídos o quadro regulatório e a infra-estrutura de pós-

negociação, estão criadas as condições para o arranque de mais um mercado, o da dívida 

corporativa”. 

 

 

Central de valores 

Na ocasião, o presidente da comissão executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola 

(BODIVA), Pedro Pitta Groz, disse que está concluída a implementação da Central de Valores 

Mobiliários de Angola (CEVAMA). Esta entidade é responsável pela guarda dos valores 



 
 
mobiliários, pelo que a sua entrada em funcionamento trará maior transparência nos negócios, 

além de uma maior segurança aos participantes no mercado. A operacionalização deste player 

pela Bodiva cria condições para que as empresas comecem, nos próximos tempos, a negociar 

com mais eficiência operacional. 


