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O Presidente do Conselho de Administração do Banco Sol, Coutinho Nobre Miguel e o 

Presidente da Comissão Executiva da Bolsa de Dívida de Valores de Angola (BODIVA), 

Pedro Pita Groz, celebraram esta semana um protocolo de admissão daquele banco na 

bolsa de valores. 

O protocolo celebrado entre as duas entidades, tem como objecto principal a admissão do Banco 

Sol na qualidade de membro de negociação e liquidação da Bolsa de Divida de Valores de 

Angola (BODIVA) e doravante poderá actuar na Bolsa de Dívida de Valores de Angola. A parceria 

vai permitir ainda ao banco a montagem de um conjunto de operações a nível de financiamentos 

estruturados, mercado de capitais e outros, que possibilitará a sua instituição aumentar o seu 

portfolio de produtos e serviços, conferindo maior liquidez a nível do mercado financeiro. 

A parceria entre o Banco Sol e a BODIVA, tornou-se inquestionável à resiliência e robustez 

demostrada pela instituição dirigida por Coutinho Nobre Miguel que comprovou possuir todas as 

condições técnicas e operacionais de acesso e utilização do sistema integrado de mercados 

regulamentados, bem como todos os meios humanos determinados pela bolsa, indispensáveis 

para aceder ao sistema e garantir o funcionamento em condições de eficiência e segurança. O 

Presidente do Conselho de Administração do Banco Sol disse na ocasião que a economia 

angolana, mesmo iluminando o ambiente conjuntural menos favorável fruto da queda do preço 

do petróleo no mercado internacional, tem-se caracterizado por um desenvolvimento ao longo 

de 14 anos consecutivos com o aumento expressivo do produto interno bruto cujo impacto 

positivo de desenvolvimento do país são visíveis e indesmentíveis. 

Para ele, este crescimento tem sido impulsionado pelo preço do petróleo, «apesar de assinalados 

progressos protagonizado à diversificação das fontes de crescimento e de desenvolvimento tem 

sido estrategicamente assumida como um desígnio estratégico nacional». Coutinho Nobre 

Miguel citou o estadista angolano, engenheiro José Eduardo dos Santos, aquando do 

lançamento do mercado de capitais em que disse: «O mercado de capitais tem como objectivo 

o financiamento da economia enquanto ferramenta complementar do orçamento público e do 

sistema de crédito que permitirá elevar a economia do país aos mais altos padrões de excelência 

e de competitividade, tanto ao nível regional como continental», fim de citação. 



 
 
«O Banco Sol regista com grande satisfação o papel relevante da BODIVA na criação, 

desenvolvimento e implantação do mercado de capitais em Angola e a sua transcendental 

importância na alavancagem e diversificação da economia angolana. A estreita articulação e 

coordenação de esforço conjugados da BODIVA, da banca e da comissão de mercado de 

capitais, irá contribuir inovadoramente para a estabilidade do sistema financeiro bancário e, desta 

forma, para a estabilidade macro económica, para a estimulação da poupança e do investimento 

e para atracção de capitais no país que são factores fundamentais e preponderantes para o 

crescimento da economia nacional», disse. De acordo com Coutinho Nobre Miguel, 

«necessitamos de uma participação dinâmica do sector privado e o sistema financeiro angolano, 

onde a BODIVA tem uma importância capital e terá um papel de relevo, facilitando o encontro 

entre a poupança e a oferta de valores mobiliários. 

O crescimento do sector privado em Angola e em qualquer economia, passa pelo acesso de 

financiamento. Até agora tem sido negociado apenas o crédito bancário como única fonte 

acessível, mas hoje existe o mercado de capitais onde as empresas podem financiar capital e 

recursos que reforcem os seus capitais próprios, através da edição de acções ou de empréstimos 

obrigacionistas que terão de pagar juros aos investidores com prazos predefinidos a semelhança 

da dívida pública». O Banco Sol, com a dinâmica do mercado, criou duas importantes direcções 

que é a banca de investimento, e a banca privada, «que vão trabalhar com a direcção financeira 

que funciona eficazmente e que tem a responsabilidade da alavancagem do mercado. Vamos 

também revolucionar estrategicamente para corresponder aos desafios da nossa economia», 

garantiu. 


