
 
 

Mais empresas nacionais acorrem à Bolsa de 

Valores 

Jornal de Angola   

18/11/16 

A Presidente da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) de Angola, Vera Daves, disse que 

algumas empresas nacionais estão a preparar-se para serem admitidas à cotação em bolsa. 

Trata-se de firmas do sector dos seguros, das telecomunicações ou de distribuição e retalho. A 

administradora, que falava à margem da inauguração do Mercado de Bolsa de Títulos do 

Tesouro, ocorrida na terça-feira em Luanda, salientou que a admissão à cotação depende das 

próprias empresas. A Comissão de Mercado de Capitais já registou as primeiras adesões ao 

programa operacional de preparação para o mercado accionista, tendo em conta as regras de 

admissão.  

  

“As empresas candidatam-se para serem diagnosticadas, para perceberem quais são as suas 

fragilidades em termos de gestão e de reporte financeiro para, a partir desse diagnóstico, 

adoptarem as medidas necessárias para estarem em conformidade com as regras de admissão”, 

disse a administradora da CMC.O Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro, inaugurado na terça-

feira, passou a permitir a compra e venda, em tempo real, de Títulos do Tesouro, emitidos pelo 

Estado angolano mas prevendo o posterior alargamento à emissão de dívida pelas empresas.  

  

O mercado é gerido pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva), uma sociedade de 

capitais exclusivamente públicos, criada em 2014 para dar corpo e gerir os mercados 

regulamentados de valores mobiliários, no âmbito da CMC. A transacção de Títulos do Tesouro 

passou a ser em tempo real, a partir da terça-feira com a inauguração, pelo ministro das Finanças 

de Angola do Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro. A nova plataforma pretende contribuir 

para o aumento dos níveis de poupança no país e prevê-se, para breve, o seu alargamento à 

emissão de dívida pelas empresas.  

O Ministro Archer Mangueira disse ter perfeita consciência de que não existe poupança suficiente 

em Angola, “algo que é preciso fomentar para que possa ser canalizada para as empresas 

privadas, que a investirão e para a execução das políticas públicas. ”Desde Maio de 2015, 

aquando do lançamento do Mercado de Registo de Títulos do Tesouro, foram já transaccionados 

títulos no valor de 3.000 milhões de dólares, negociação que agora transitam para o Mercado de 

Bolsa de Títulos do Tesouro, com o acompanhamento das cotações a poder ser feito através da 



 
 
Internet. Angola conta igualmente, a partir de terça-feira, com uma central de valores mobiliários, 

a unidade orgânica da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva) que passa a ser responsável 

pela custódia, compensação e liquidação dos títulos transaccionados nos mercados 

regulamentados. 


