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CMC e BODIVA substituem plataformas de registo de operações. Mercado de Registo de 

Títulos de Tesouro (MRTT) substituído pelo Mercado de Registo de Operações sobre 

Valores Mobiliários (MROV). 

O MROV destina-se às operações de registo sobre títulos do tesouro, de operações sobre outros 

valores mobiliários como obrigações corporativas e acções. 

A CMC e a BODIVA substituíram desde Janeiro último o Mercado de Registo de Títulos de 

Tesouro, MRTT, pelo Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV) 

Segundo o coordenador do Departamento de Mercados e Desenvolvimento de Negócio, Odair 

Costa, este novo segmento de mercado destina-se ao registo de operações sobre quaisquer 

valores mobiliários que não estejam admitidas noutros segmentos de mercado, incluindo assim 

as operações de registo sobre títulos do tesouro, anteriormente efectuadas no MRTT. 

 

Actualmente, os registos que têm sido efectuados no MROV têm sido exclusivamente de 

operações sobre títulos do tesouro, no entanto, este segmento de mercado destina-se também 

ao registo de operações sobre outros valores mobiliários, nomeadamente, obrigações 

corporativas e acções. Explica que o MRTT, inaugurado em Maio de 2015, era um segmento de 

mercado destinado exclusivamente ao registo de operações sobre títulos do tesouro tendo 

vigorado até Dezembro do ano passado, sendo que era regulado pelo Regime Jurídico do 

Mercado Regulamentado de Dívida Pública, aprovado pelo DLP n.º 4/13, de 9 de Outubro. 

 

Em resultado da publicação do Código de Valores Mobiliários e consequente revogação do 

referido diploma, tornou-se necessário criar um novo enquadramento regulamentar que 

oferecesse suporte às operações anteriormente registadas no MRTT. "Ambos os segmentos, por 

serem segmentos de registo de operações, que internalizam para o mercado regulamentado um 

conjunto de operações que são realizadas fora dele, concorrem para o aumento da transparência 

e da confiança dos investidores", defende. Odair acrescenta que os referidos segmentos 

concorrem ainda para a formação de uma curva de preços para os activos nele registados, que 

deverão servir de referência para futuras transacções, nomeadamente, através do mercado de 



 
 
bolsa. 

Negociações no MROV registam queda de 74% entre Janeiro e Fevereiro 

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registou, durante o mês de Fevereiro, a 

negociação de 894.376 obrigações e bilhetes do tesouro, movimentando assim, um montante 

superior a 19 mil milhões Kz. O montante registado em Fevereiro representa uma queda de 74% 

quando comparado ao movimento do mês anterior. Naquele período, a BODIVA arrecadou cerca 

de 33 mil milhões Kz. No período em análise, o Banco de Fomento Angola (BFA) recuperou a 

liderança nas transacções registadas, com 49,45% do montante negociado, depois de a ter 

perdido para o Banco Millennium Angola (BMA) em Janeiro, que deteve 32% da quota deste 

mercado. 

 

O Banco BAI foi responsável por 22% do montante negociado em Fevereiro, seguido pelo 

Standard Bank, com 18%. Os bancos BMA e BPI ficaram com uma quota de mercado 

correspondente a 9,01% e 1,14%, respectivamente. O registo das transacções no MROV, 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 nele registados, que deverão servir de 

referência para futuras transacções. 


