
 
 

Dívida passa a ser negociada em tempo real 
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A venda de Títulos do Tesouro no Mercado de Bolsa arrancou na passada terça-feira e 

agora é possível as ordens de compra e venda dos investidores passarem a ser 

transmitidas, registadas e concretizadas em tempo real, através de agentes de 

intermediação. 

A compra e venda de Títulos do Tesouro angolanos está a ser feita em tempo real desde terça-

feira, depois de ter sido inaugurado o Mercado de Bolsa. Gerido pela Bolsa de Dívida e Valores 

de Angola (BODIVA), uma sociedade de capitais exclusivamente públicos e criada em 2014 para 

operacionalizar e gerir os mercados regulamentados de valores mobiliários, o Mercado de Bolsa 

permite, agora, que as ordens dos investidores, quer de compra quer de venda, passem a ser 

transmitidas, registadas e concretizadas, em tempo real, através de agentes de intermediação.  

  

A inauguração do Mercado de Bolsa, com acompanhamento das cotações a poder ser feito na 

Internet, acontece após a migração dos Títulos do Tesouro, até agora negociados no Mercado 

de Registo, da plataforma SIGMA, do Banco Nacional de Angola, para a nova plataforma da 

BODIVA, disponível online. Durante a inauguração do Mercado de Bolsa, que decorreu no 

passado dia 15, o ministro das Finanças, Archer Mangueira, adiantou que "a partir de hoje passa 

a estar disponível para qualquer cidadão o acesso a títulos" de dívida pública.  

"Qualquer pessoa que tenha a alguma poupança pode agora criar a sua carteira de títulos de 

tesouro recorrendo aos serviços da BODIVA e agentes de intermediação", afirmou. "Acredito que 

o mercado secundário de títulos públicos irá converter-se num dos principais instrumentos de 

política monetária à disposição do Banco Nacional de Angola", disse o ministro, admitindo ainda 

a abertura destas emissões de títulos a capital estrangeiro. Archer Mangueira considerou ainda 

que "não existe poupança suficiente" no País, sendo necessário "enraizar na sociedade uma 

cultura de poupança e de investimento"  

Paralelamente, foi lançada a Central de Valores Mobiliários de Angola, uma unidade orgânica da 

BODIVA que ficará "responsável pela custódia, compensação e liquidação dos títulos 

transacionados nos mercados regulamentados". Esta nova unidade, segundo a BODIVA, 

"impulsionará" o surgimento de outros segmentos de bolsa, "nomeadamente o mercado 



 
 
obrigacionista e accionista" por permitir "a desmaterialização dos títulos, de obrigações ou de 

acções, facilitando a sua admissão e negociação em mercado regulamentado".  

Uma fonte do Expansão junto da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) explicou que desde 

o ano passado aquela entidade ligada ao Ministério das Finanças tem vindo a fazer diagnósticos 

e a explicar a mais de 60 empresas de diversos sectores os requisitos necessários para serem 

cotadas na Bolsa. "O que fizemos no ano passado e este ano foi uma série de eventos com 

empresas de vários sectores, principalmente seguros, petróleo, energia e água, tecnologia, entre 

outros, onde explicámos os requisitos para entrar no mercado bolsista", referiu. "O diagnóstico 

mostrou que é necessário fazer muitas coisas, e que, para se alcançar os objectivos traçados o 

processo será muito longo, oneroso e moroso, por isso algumas empresas concluíram que não 

têm disponibilidade financeira para avançar e, assim sendo, recuaram", explicou a fonte.  

De acordo com administradora-executiva da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) de 

Angola, Vera Daves, o início da cotação de empresas angolanas em bolsa só depende das 

próprias interessadas, registando--se já as primeiras adesões ao programa operacional de 

preparação para o mercado accionista, tendo em conta as regras de admissão. "No fundo, 

candidataram-se para serem diagnosticadas, para perceberem quais são as suas fragilidades 

em termos de governação corporativa e reporte financeiro'. 


