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O Banco Sol foi admitido como membro da BODIVA, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. 

A assinatura do acordo foi realizada em Luanda, no dia 18 de maio, numa cerimónia que 

teve lugar na sede do banco. A adesão do banco Sol à Bolsa de Valores irá permitir o 

aumento da oferta de produtos aos seus clientes e parceiros. 

A BODIVA é uma sociedade gestora de mercados regulamentados, responsável pela 

implementação e pela gestão de uma plataforma de negócios que permite a transação em 

mercados secundários de títulos de tesouro, obrigações corporativas, ações, unidades de 

participação de fundos de investimentos e outros valores mobiliários. 

O protocolo assinado pelo Presidente do Conselho de Administração do Banco Sol, Coutinho 

Nobre Miguel, e o Administrador da BODIVA, Pedro Pitta-Gróz, tem como objetivo principal a 

admissão do banco como membro de negociações e liquidação da Bolsa de Dívida de Valores 

de Angola, permitindo ao banco transacionar ativos de dívida pública nos mercados financeiro e 

interbancário.  

 

Na ocasião, Nobre Miguel disse que a integração do banco na BODIVA se torna um importante 

passo para a estratégia de negócio do banco. «O Banco Sol colabora em todas as iniciativas da 

BODIVA e da Comissão de Mercado de Capitais. É nossa convicção que desta parceria 

advenham bons resultados. A correta articulação com a BODIVA será um sucesso e também é 

nossa vontade contribuir positivamente para a criação de um ambiente mais propício e factível 

para o crescimento do mercado de capitais angolano, para o relançamento da economia nacional 

e para a melhoria da vida dos angolanos», acrescentou. 

Por sua vez, Pedro Pitta-Gróz afirmou que com a entrada do Banco Sol a sua instituição passa 

a contar com 15 membros, entre os quais 13 bancos e duas sociedades corretoras. O 

administrador informou que os bancos atuam como membros negociadores e membros 

liquidadores. «Contamos que o banco Sol venha apoiar na dinamização do mercado quer na 

componente de intermediação quer em trazer ordens de compra e venda para os diferentes 

segmentos». Acrescentou ainda que a BODIVA disponibilizou ao Banco Sol o segmento de 

mercado de registos e operações de valores mobiliários e que espera arrancar nas próximas 

semanas com o mercado de Bolsas de Título de Tesouro. 


