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BNA REDUZ MONTANTE MÁXIMO A 

TRANSPORTAR PARA O EXTERIOR DO PAÍS 

O BNA anunciou, na passada quinta-feira (07), a 

alteração do montante de transporte de valores 

em moeda estrangeira para o exterior do país.  

Deste modo, os residentes cambiais maiores e menores de 18 anos poderão transportar até US$ 

10 mil e US$ 3,5 mil, contra os anteriores limites de US$ 15 mil e US$ 5 mil, respectivamente.  

A medida foi aprovada pelas Comissões Económica e para Economia Real do Conselho de 

Ministros com objectivo de evitar a fuga de divisas. Em declarações à imprensa, Valter Filipe, 

governador do BNA, reconheceu que esta alteração vai exigir dos angolanos algum sacrifício, 

mas lembra que é um ajuste necessário porque uma fuga de divisas poria em causa a 

estabilidade monetária. Na ocasião, Valter Filipe anunciou também que, nos próximos dias, as 

Reservas Obrigatórias em Moeda Nacional irão aumentar de 25% para 30%. Todas estas 

medidas fazem parte do processo de restruturação em curso no BNA, cujo objectivo é devolver 

a credibilidade do sistema financeiro angolano a nível nacional e internacional. 

 

MERCADOS 

BODIVA ADMITE NOVO INTERMEDIÁRIO 

O Banco Económico (BE) foi admitido, na passada quinta-feira (07), como intermediário da Bolsa 

de Dívida e Valores de Angola (BODIVA). A cerimónia foi marcada pela assinatura do acordo de 

integração do banco nos mercados regulamentados. Assim sendo, o BE está autorizado a 

realizar operações relacionadas com valores mobiliários emitidos pelo Estado ou por empresas 

angolanas, junto dos seus clientes e de outras instituições financeiras. Da lista de instituições 

autorizadas já constam o Banco de Fomento Angola, o Banco Millennium Angola, o Standard 

Bank Angola, o Banco de Negócios Internacional, Banco Privado Atlântico e o Banco Angolano 

de Investimentos. Sanjay Bhasin, presidente da Comissão Executiva do BE, afirmou na ocasião 

que a integração do banco na BODIVA é um importante passo na estratégia de negócio do 

banco, dado que permitirá transaccionar activos de dívida pública.  



 
 
Ainda de acordo com o CEO, "esta é uma oportunidade de captar novos investidores para os 

mercados regulamentados de valores mobiliários, bem como estimular mais desenvolvimento 

sustentável das actividades económicas". De frisar que a BODIVA é a sociedade gestora de 

mercados regulamentados responsável pela implementação e gestão de uma plataforma de 

negócios que permite a transacção em mercado secundário de títulos do tesouro, obrigações 

corporativas, acções, unidades de participação de fundos de investimentos, entre outros valores 

mobiliários. 

 

AUMENTA VOLUME DE TRANSACÇÕES NEGOCIADAS PELA BODIVA 

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) registou, em Março, negociações em Títulos 

do Tesouro avaliados AOA 23,1 mil milhões, mais AOA 3,59 mil milhões em relação à semana 

anterior, o que corresponde a 116.160 unidades. No comunicado de imprensa publicado a 5 de 

Abril, as transacções foram registadas pelo BFA (39%), BAI (26%), Standard Bank (22%), Banco 

Millennium (9%), Banco de Negócios Internacional (2%) e BPA (1%). Através do registo das 

transacções na plataforma da BODIVA (MROV) pretende dar a conhecer ao mercado os termos 

e condições (preço e quantidade) das mesmas, de modo a aumentar a transparência do 

mercado, a confiança dos investidores, permitindo assim a formação de preços justos para os 

activos registados. Assim, todo e qualquer investidor que pretenda transaccionar títulos de dívida 

do Estado Angolano deverá contactar os intermediários financeiros licenciados pela Comissão 

de Mercado de Capitais (CMC) e registados na BODIVA. 

 

MERCADO CAMBIAL 

BNA REDUZ VOLUME SEMANAL DE VENDA DE DIVISAS NO MERCADO LOCAL 

Na semana de 05 a 08 de Abril, o BNA realizou vendas de divisas no montante total de EUR 

276,3 milhões, o maior volume semanal desde o início do ano. Deste montante, EUR 52,6 

milhões foi em leilão de preços, para cobertura de operações das empresas do sector petrolífero, 

e EUR 223,7 milhões para cobertura de necessidades gerais de importação, cartões de crédito, 

viagens, ajuda familiar, saúde, educação e remessas de valores. As taxas de câmbios de 

referência fecharam a semana em AOA 182,905/EUR e AOA 163,703/ US$ respectivamente, 

tendo registado uma desvalorização do kwanza de 1,384%. Significa que teremos de 

desembolsar mais Kwanzas para adquirir uma unidade de USD ou EUR. Sendo a economia 

angolana maioritariamente importadora, isto irá provocar um encarecimento dos bens e serviços 

importados, o que por sua vez terá efeito negativo na taxa de inflação. 

 



 
 
MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO 

LUIBOR VOLTA A REGISTAR AUMENTO EM TODAS AS MATURIDADES 

Na semana em análise, as taxas de referência do MMI (LUIBOR) voltaram a registar aumento 

em todas as maturidades, excepto Overnight que se manteve nos 11,01%. Destaque para 

maturidade a 1 mês que registou uma variação de 17bp, tendo encerrado a semana em 12,44%. 

As restantes taxas encerraram a semana da seguinte forma: 3 meses a 13,4G% (+9bp); 6 meses 

a 14,GB% (+7bp), 9 meses a 14,69% (+8bp) e 12 meses a 15,34% (+8bp). 

 

MERCADO DE TÍTULOS 

MERCADO REDUZ VOLUME DE ABSORÇÃO DE TÍTULOS DO TESOURO 

Na semana em análise, o BNA colocou no mercado primário títulos no montante de AOA 44.795 

milhões, menos AOA 40.829 milhões em relação à semana anterior. Deste montante, AOA 

29.227 milhões foram realizados em Bilhetes do Tesouro nas maturidades de 91, 182 e 364 dias 

com taxas médias de 14,96% (-2bp), 16,99% (-1bp) e 1B,G2% (+17bp). Os restantes AOA 

15.56B milhões realizaram-se em Obrigações do Tesouro Indexadas à Taxa de Câmbio nas 

maturidades de 2, 3, 4 e 5 anos, sem qualquer alteração nas taxas de juro em relação à semana 

anterior. 

 

EUR 5 Mil Milhões  

Montante correspondente ao fundo de resgate do sector bancário italiano. De acordo com a 

Quaestio Capital Management (Sociedade Gestora de Fundos Privados), o valor destina-se a 

recapitalizar bancos e adquirir créditos malparados. 

 

US$ 1,2 mil milhões 

Lucros do JP Morgan Chase no primeiro trimestre deste ano. O maior banco norte-americano 

apurou um declínio de, aproximadamente, 7%, mas com um desempenho superior ao esperado 

por analistas. 

 

US$ 1,2 mil milhões 

Valor correspondente à multa a ser paga pelo banco californiano Wells Fargo para encerramento 

de processos judiciais relativos à práticas de créditos imobiliários. 


