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

Junho, a negociação de 162.273 obrigações e bilhetes do Tesouro, movimentando assim 

um montante superior a 28,7 mil milhões Kz.  

Estas transacções foram registadas pelo Banco de Fomento Angola (BFA), Banco Angolano de 

Investimentos (BAI), Standard Bank Angola (SBA), Banco Privado Atlântico (BPA), Banco 

Millennium Angola (BMA), e Banco Regional do Keve (BRK) com uma quota de mercado 

correspondente a 43%, 29%, 13%, 7%, 6% e 3% 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. Neste sentido, todo 

e qualquer investidor que pretenda transaccionar títulos de dívida do Estado Angolano, deverá 

contactar os intermediários financeiros licenciados pela Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC) e registados na BODIVA.  

Por outro lado, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) em parceria com o Instituto Superior 

Politécnico de Benguela (ISPB) promoveu a I Conferência sobre o Mercado de Capitais em 

Angola na província de Benguela. O evento teve lugar no anfiteatro do ISPB, no dia 24/06/16, e 

contou com a participação de representantes governamentais, instituições e empresários locais, 

estudantes, docentes e ainda representantes do Projectos Educativos de Angola, PEA.  

No discurso de boas-vindas, o director-geral do ISPB, Albertino Sebastião, salientou que a 

referida actividade “marca o passo inicial de um projecto inovador entre o ISPB e a Academia do 

Mercado de Capitais, constituindo-se no elo disseminador de conhecimento científico e técnico 

sobre matérias ligadas ao Mercado de Capitais”. Salientou ainda que “o ISPB e a CMC 

delinearam acções que visam dotar os diferentes actores e interessados em abordar questões 

sobre o sistema financeiro angolano inserido no Mercado de Capitais, de ferramentas 



 
 
conceituais, técnicas e estratégias que permitirão de facto uma mudança de paradigma para uma 

tomada de decisão mais coerente, segura, objectiva, económica e financeiramente sustentável”.  

  

A partilha de conceitos ligados ao mercado de capitais, a sua evolução no mercado angolano, 

os passos certos para a participação das empresas nacionais na bolsa e ainda uma perspectiva 

de como o mercado de capitais pode coadjuvar na recuperação económica foram os principais 

objectivos desta I conferência. 


