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A entrada em funcionamento da Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA) 

contribuirá para o aparecimento de outros segmentos de bolsa, como o mercado 

obrigacionista e accionista.  

O Ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, inaugurou a 15 de Novembro do corrente 

ano o Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) que permite a transacção no mercado 

secundário de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, sendo que, desde Maio de 2015, a Bolsa 

de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) geria apenas o Mercado de Registo de Títulos do 

Tesouro (MRTT). A Bodiva, sociedade de capitais exclusivamente públicos criada em 2014 

mediante Decreto Presidencial 97/14, de 7 de Maio, com o objectivo de gerir os mercados 

regulamentados de valores mobiliários, actua sob tutela da Comissão do Mercado de Capitais 

de Angola (CMC). 

A Bolsa actual que deriva da Bolsa de Valores e Derivativos de Angola (BVDA) criada em 2006, 

com a contribuição de entidades públicas e privadas no seu capital social, iniciou na primeira 

quinzena de Novembro a permissão de compra e venda de títulos emitidos pelo Estado, que 

segundo o Ministro das Finanças contribuirá para o aumento dos níveis de poupança no país. A 

instituição, que desde o dia 20 de Maio de 2015 administrava o Mercado de Registo de Títulos 

do Tesouro ou o Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV), o 

primeiro segmento de mercado disponibilizado pela BODIVA, que permitia a divulgação dos 

termos das operações de compra e venda de títulos do tesouro aos investidores que até ao 

período eram realizadas sem o conhecimento dos outros participantes do mercado que não 

estavam directamente envolvidos nas transacções. 

O último Relatório de Negociação divulgado pela BODIVA no âmbito do MROV destaca que em 

Outubro foram negociados 21,4 mil milhões KZ em Títulos do Tesouro, nível inferior em 7,35% 

ao montante de 23,1 mil milhões KZ referente ao mês anterior, sendo que em relação a Outubro 

do ano anterior regista-se um aumento de 143% por as negociações terem alcançado o valor de 

8,8 mil milhões KZ.  

O segmento de mercado que permitia a formação de uma curva de preços dos activos registados 

e o aumento da transparência e confiança dos investidores, passou a integrar o mercado de 

bolsa que entrou em vigor, tendo sido destacado pelo Ministro das Finanças que no MROV, 



 
 
desde a criação ao período actual, foram transaccionados 3 mil milhões USD, negociação que 

agora transita para o Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro que permite o acompanhamento 

da cotação dos títulos pela internet. A Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA) 

também terá suas actividades reforçadas com a adopção do MBTT, por representar a unidade 

orgânica da Bolsa de Dívida e Valores de Angola que será responsável pela custódia, 

compensação e liquidação dos títulos transaccionados nos mercados regulamentados.  

A entrada em funcionamento da CEVAMA contribuirá para o aparecimento de outros segmentos 

de bolsa, como o mercado obrigacionista e accionista, sendo que já está em análise na BODIVA 

a implementação do Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas (MBOP) para que seja permitido 

às empresas a emissão de dívida para o financiamento da sua actividade de médio e longo prazo 

e posterior adopção do Mercado de Bolsa de Acções (MBA) que permitirá que por intermédio de 

propostas de compra e venda os agentes de mercado possam investir directamente no capital 

social das empresas que se registarem na bolsa.  

A evolução da Bolsa de Valores de Angola permitirá que se amplie a transparência e confiança 

na economia angolana, que consequentemente contribuirá para a atracção de investimento 

estrangeiro, sendo que, de acordo com a Associação das Bolsas de Valores africanas (African 

Securities Exchanges Association - ASEA), que conta com 25 países membros e que Angola 

ainda não integra, países como a Nigéria, o Egipto e o Gana contam com a contribuição de uma 

Bolsa de Valores em suas economias desde, 1960, 1940 e 1989, respectivamente, com destaque 

para a Bolsa de Valores de Johannesburg implementada em 1887, que posiciona-se como uma 

das 20 maiores bolsas mundiais em que além do mercado de títulos públicos, privados e acções 

negociam-se derivativos operações financeiras mais robustas que incluem opções e futuros 

sobre taxas de juro, cotação de commodities e sobre taxas de câmbio.  

O desenvolvimento e actualização da Bolsa de Dívida e Valores de Angola contribuirá para a 

diversificação das fontes de financiamento do Estado, para a remuneração periódica e com 

algumas isenções fiscais da poupança das famílias, para o financiamento das empresas, bem 

como actuar como instrumento de política monetária do Banco Nacional de Angola, tal como 

destacou o Ministro das Finanças, e permitir que a instituição contribua para a definição do nível 

de liquidez e volatilidade da taxa de juro na economia, tendo em consideração as expectativas 

dos investidores sobre os indicadores referidos e as suas perspectivas sobre o crescimento da 

economia. 


