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O sector financeiro tem enfrentado diversas dificuldades. Num contexto

macroeconómico em fase de alteração, verificou-se uma melhoria substancial de

alguns indicadores económicos, com destaque ao abrandamento da inflação

doméstica, a alteração do regime da taxa de câmbio, a redução da taxa directora

do BNA e a redução das taxas de juros inerentes às emissões de dívida pública.

Apesar do cenário desafiante, conseguimos manter a tendência positiva de

resultados consistentes e sustentáveis. O Relatório e Contas de 2018 da BODIVA

apresenta consecutivamente resultados positivos, o que demonstra o

desenvolvimento saudável do mercado de capitais.

A BODIVA firma-se em actuar com base nas melhores práticas de governação

corporativa e, especialmente, com foco na transparência e geração de valor para as

suas partes interessadas, aspectos fundamentais para a sustentabilidade dos

negócios. Os resultados alcançados foram definidos em linha com as orientações

de política económica do Governo para o sector financeiro, o que resultou no

alcance de grandes marcos em termos de estabelecimento das bases para a

prospecção do mercado de capitais.

O ano de 2018 foi marcado pela procura de fontes alternativas de financiamento

em detrimento da tradicional dependência excessiva no sector bancário, que

actualmente demonstra ter menos apetite ao risco e adopta uma posição muito

mais rigorosa e conservadora em relação aos empréstimos. Esta visão permitiu

uma maior aproximação da BODIVA ao sector empresarial, de formas a elucidar os

empresários sobre as etapas a percorrer para potenciar o acesso ao financiamento

por via da bolsa. Neste âmbito, com o lançamento das Obrigações Privadas do

Standard Bank, foi possível estabelecer um marco histórico com a entrada em

funcionamento de mais um dos segmentos de mercado, o Mercado de Bolsa de

Obrigações Privadas (MBOP).

Não obstante os desafios, a BODIVA foi admitida como membro associado da

Association of National Numbering Agencies (ANNA), garantindo a padronização de

códigos de identificação dos valores mobiliários emitidos a nível nacional, numa

escala global.

No domínio da consolidação do Mercado Secundário da Dívida Pública, em

articulação contínua com a Unidade de Gestão da Dívida Pública e o Banco

Nacional de Angola, promoveu-se a migração da gestão do Mercado Primário da

Dívida Pública, do BNA para a BODIVA, com ganhos visíveis na eficiência do método

de emissão e gestão da dívida pública. Adicionalmente, cientes de que a inovação
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nos leva mais longe, a entrada em funcionamento do Portal do Investidor visou

contribuir para o aumento da literacia financeira dos cidadãos, a rentabilização das

poupanças dos pequenos investidores e a dinamização do mercado de capitais,

aspectos fundamentais para a concretização da inclusão financeira.

Nestes termos expressamos os agradecimentos ao Titular do Poder Executivo pela

definição estratégica da dinamização do mercado de capitais para garantir a

sustentabilidade e, subsequentemente, a diversificação da economia. Estes

agradecimentos são extensivos ao Titular do Ministério responsável legalmente

pela representação do accionista Estado, o Senhor Ministro das Finanças, pelo

apoio sistemático no desenvolvimento do projecto BODIVA. Do mesmo modo,

agradecemos aos restantes membros dos Órgãos Sociais, indispensáveis na

supervisão das actividades da BODIVA e no aconselhamento do Conselho de

Administração. Também as autoridades de regulação e supervisão, CMC e BNA

merecem uma palavra de apreço pelos contributos fundamentais para a

consolidação das boas práticas de gestão dos mercados regulamentados e a

consequente potenciação da credibilidade dos mesmos junto dos investidores.

Outrossim, agradecemos os Membros BODIVA pela contínua conjugação de forças

e trabalho colaborativo que culminam na sustentabilidade deste plano ambicioso,

suportando assim o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Finalmente, uma nota de reconhecimento e agradecimento aos nossos

Colaboradores, sob a liderança da Comissão Executiva, pelo empenho e dedicação

com que lidaram com os desafios enfrentados em 2018, e aos investidores, pela

preferência e confiança demonstrada.

Certos dos desafios e acreditando nas oportunidades e esforço em curso, é nosso

objectivo que em 2019, se mantenha o foco no fomento de estratégias que levem

em conta as características económicas, culturais e geográficas da população

angolana para a inclusão financeira e canalização das poupanças a investimentos

por via dos mercados regulamentados, geridos pela BODIVA. É nossa convicção que

a contínua evolução do mercado de capitais poderá ter amplos efeitos económicos

em muitos fora do mercado.





A BODIVA colocará à disposição da economia angolana mercados juridicamente seguros onde, as

entidades que procuram financiar as suas actividades (os emitentes) e aqueles que pretendem

rentabilizar os seus capitais (os investidores), poderão negociar com equidade, confiantes que não

serão discriminados ou preteridos no acesso à informação, nem no acesso às oportunidades de

negociação que surjam.

A BODIVA assegurará, a todos os intervenientes, uma conectividade transparente no Mercado

Regulamentado de Valores Mobiliários e Derivados, por oposição à negociação fora dos mercados

regulamentados, pelo que o lema será:

Promover o desenvolvimento do mercado regulamentado de valores mobiliários e

derivados - e, desse modo, contribuir decisivamente para o financiamento sustentado

da economia de Angola.

Disponibilizar, gerir e coordenar as infra-estruturas físicas, tecnológicas e institucionais

do Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários e Derivados - Membros do

Mercado, Contraparte Central e Central de Valores Mobiliários – necessárias, para que

a negociação e a liquidação das transacções com valores mobiliários decorram sem

falhas e com custos internacionalmente competitivos

Promover a sã concorrência no Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários e

Derivados pela divulgação clara, rigorosa e tempestiva da informação indispensável

para a tomada de decisões financeiras e pela elevação dos padrões de conhecimento

que orientem a resposta às seguintes perguntas: Porquê investir? Como investir?

Gerir os negócios com espírito empresarial de criação de valor por duas vias: (i) a

convergência de interesses entre emitentes e investidores; (ii) a competitividade no

contexto das economias subsaarianas.

Trabalhar com profissionalismo e dedicação, através duma equipa com um elevado

grau de envolvimento, responsabilidade e respeito pela diversidade.



Agir com honestidade, transparência, rigor e sentido
ético e evitar qualquer conduta, por acção ou por
omissão, que comprometa a reputação do Mercado
Regulamentado de Valores Mobiliários e Derivados.

Jurídica – Defender a segurança jurídica no Mercado
Regulamentado de Valores Mobiliários e Derivados,
através de contratos que definem com evidente
clareza as obrigações das partes.
Operacional Assegurar que os sistemas tecnológicos
do Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários e
Derivados funcionam sem falhas - e ter em prontidão
planos de contingência e recuperação.

Gerir a informação societária e de mercado nos
exactos termos que obrigam as restantes Instituições
Financeiras presentes no Mercado Regulamentado
de Valores Mobiliários e Derivados.

Promover a sã concorrência, a excelência, a
criatividade, o orgulho e a paixão no exercício de
actividades em mercados financeiros exigente e em
constante mudança.

Estar consciente da importância do espírito de equipa
e promover a satisfação no emprego, através do
elevado grau de envolvimento dos colaboradores e
um adequado sistema de incentivos.

Defender o primado dos clientes – emitentes,
investidores – indispensável à confiança legítima no
funcionamento Mercado Regulamentado de Valores
Mobiliários e Derivados.





As actividades de negócio e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários assentaram em dois eixos

principais: (i) operacionalização dos mercados e (ii) promoção do mercado.

1. Implementação do sistema de gestão de ofertas públicas;

2. Emissão e admissão do primeiro instrumento privado no Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas (“MBOP”).

1. Participação na 53ª reunião do Comité de Bolsas de Valores da Região SADC (COSSE);

2. Iniciativas que concorrem para o alargamento da base de investidores;

- Lançamento do Portal do Investidor;

- Integração e Admissão à Negociação das Unidades de Participação dos Fundos BFA Oportunidades I e II.

3. Migração do Mercado Primário dos Títulos do Tesouro para a BODIVA;

4. Reconhecimento da BODIVA como Agência de Nacional de Numeração pela Association of National Numbering

Agencies (“ANNA”);

5. Participação no processo de elaboração da proposta de Lei das Privatizações;

6. Elaboração da proposta de metodologia para a operacionalização do Programa de Privatizações;

7. Elaboração das regras relativas a organização e gestão dos Leilões de Privatização por mercados

regulamentados;
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Montantes negociados por mês

 2017  2018

No que se refere à actividade de negociação nos

mercados regulamentados sob gestão da BODIVA, o

ano de 2018 foi marcado pela emissão do primeiro

instrumento privado e admissão em Mercado de

Bolsa de Obrigações Privadas (“MBOP”), pela

migração da gestão do mercado primário de títulos

de divida publica para a BODIVA e pela inauguração

do Portal do Investidor.

Total Negociado

794.910.493.823,77
Ambiente Bilateral

Ambiente Multilateral

573.358.613.603,27

221.551.880.220,50

NEGOCIAÇÃO

Preço Médio |OTXC| Preço Médio |OTNR|

101,92

100,00

Preço Médio |OC| Preço Médio |BT|

919,23

75,53

Estes marcos e o maior dinamismo por parte dos

agentes de intermediação, permitiram alcançar um

montante global de negociação de AOA

794.910.493.825, equivalentes a USD 2.575.801.889,

o que representa um aumento de 51,4% face ao ano

anterior. Neste enquadramento, o montante

negociado apresentou a seguinte evolução mensal:

O montante médio mensal de negociação foi de 66,2

mil milhões de AOA, sendo que os meses que

apresentaram maior montante de negociado foram

os meses de Junho, Agosto e Setembro,

respectivamente.

Durante o ano de 2018, a BODIVA captou 2 (dois)

novos membros de negociação e liquidação,

nomeadamente, o Banco Yetu, S.A. e o Banco

Comercial Angolano (BCA). Neste contexto, a BODIVA

encerrou o ano de 2018 com 18 (dezoito) membros,

dos quais, 16 (dezasseis) de negociação e liquidação

e 2 (dois) de negociação.



No que concerne ao desempenho dos membros de

negociação, verifica-se que, dos 18 membros

BODIVA, 11 contribuíram para o montante de

negociação, com particular realce para o BFA, SBA e

BAI que em conjunto representaram mais de 83% do

mercado:
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NEGOCIAÇÃO (Cont.)

No que se refere ao número de negócios
realizados, constatamos um aumento de 84%
face ao ano de 2017. Em 2018 em média foram
realizados 323 negócios por mês, totalizando
3.878 contra os 2.106 verificados em 2017.

102 808 919    

368 794 030    

6 490 079 465    

11 008 436 945    

19 480 603 819    

26 022 177 082    

94 808 568 028    

113 256 809 029    

241 936 303 532    

357 154 042 260    

719 192 364 543    
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Comparativamente ao ano anterior, o BFA mantém a

liderança, com 45,24% do montante negociado. Já o

SBA, BAI e BMA, representaram, respectivamente em

2018, 22,47%, 15,22% e 7,12% do montante

negociado.

Montantes negociados (Por membro negociador)*

* O montante negociado apresentado inclui as compras e as vendas, isto é, double

counted.

Outros
4%

Banco BIC 
S.A
6%

Banco 
Millennium 

Atlântico
7%

Banco Angolano 
de Investimentos

15%

Standard 
Bank Angola

23%

Banco de 
Fomento Angola

45%
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Número de Negócios por Membro

Montantes Negociados por Ano
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Em termos financeiros, o montante sob custódia de

títulos do tesouro, representam um património na

ordem dos AOA 2.058.300.860.713,76. O ano de

2018 ficou marcado com a integração da primeira

emissão de Dívida Privada do Banco Standard Bank

LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA
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Montantes 88 300 550 000 1 699 380 010 714 252 620 300 000 18 000 000 000 4 700 000 000

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

M
IL

 M
IL

H
Õ

ES

Montante Financeiro sob Custódia

Angola, S.A no montante de AOA 4.700.000.000,00

em Obrigações, totalizando o montante financeiro

sob custódia de AOA 2.063.000.860.713,76.

O ano de 2018 foi marcado pelo arranque do Portal

do Investidor, plataforma desenvolvida pelo

Ministério das Finanças, que permite a venda de

Títulos do Tesouro aos investidores por meio da

internet. Durante o ano de 2018 foram liquidados

522 negócios, perfazendo um montante financeiro de

4.669.803.510,43 AOA e a liquidação física de

2.853.803 títulos.

Relativamente ao mercado secundário, no ano de

2018 foram liquidados 3.878 negócios, o que

correspondeu a um montante de mais de 608 mil

milhões de Kwanzas. Os montantes detalhados e o

número de negócios liquidados durante o ano podem

ser vistos nos gráficos abaixo:

Negócios Liquidados | Mercado Primário

Montantes Custodiados

BT – Bilhete do Tesouro
OT TX – Obrigações Indexadas ao USD
OT NR – Obrigações não Reajustável
UP – Unidade de Participações
OC – Obrigações Corporativas

Negócios Liquidados | Mercado Secundário



LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (Cont.)

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total

Nº Negócios 394 1336 1016 1132 3878

Montante Financeiro 147 084 435 330 218 069 594 686 243 276 099 874 203 188 947 068 608 430 129 889
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Negócios Liquidados

Nº Negócios Montante Financeiro

III Trimestre IV Trimestre TOTAL

Nº Negócios 245 277 522

Montante Financeiro 2 004 809 696 2 664 993 814 4 669 803 510
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Negócios Mercado Primário

Nº Negócios Montante Financeiro



LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (Cont.)
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Durante o ano de 2018, verificou-se a abertura de

3.539 contas de registo individualizado. O III Trimestre

destacou-se por ter um maior número de novos

registos, perfazendo um total de 6.934 contas activas,

o que engloba as contas de carteira própria dos

membros, contas de emitente, contas de regularização

e contas de registo individualizado.

Contas Abertas

Relativamente aos Eventos, em 2018 foram

processados 948 eventos de distribuição de

rendimento, nomeadamente, 750 pagamentos de

cupão e 198 resgates, totalizando 296.567.694 de

títulos e perfazendo um montante financeiro de AOA

980.899.059.378,87. O III trimestre ficou marcado

com o registo do evento de reembolso das Unidades

de Participação do Fundo BFA Oportunidades I,

totalizando o resgate de 10.000.000 de UPs,

ultimando num montante financeiro de

11.806.265.333.70 AOA.

Eventos

Resgate 917 401 162 438

Cupão 137 948 351 482

Total 1 055 349 513 920
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Análise do resultado do período

No período findo em 31 de Dezembro de 2018, o

Resultado Líquido da BODIVA ascendeu aos AOA 916

milhões, verificando-se um aumento de 56,70% face

ao período homólogo. O lucro observado no período

é explicado essencialmente pelo aumento dos

proveitos operacionais em 63,32% face ao ano

anterior.
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Proveitos

Em 31 de Dezembro de 2018, os proveitos com

Prestação de Serviços Financeiros totalizaram AOA

1.708 milhões, traduzindo-se num acréscimo de

63,32% face aos AOA 1.046 milhões registados no

período homólogo. Os proveitos de Instrumentos

RESULTADOS 2016 2017 2018 Var. 17-18 Var.% 17-18

Resultado de Intermed. 
Financeira

252 882 1 046 235 1 933 145 886 910 84,77%

Resultado Operacional (289 919) 449 208 1 218 752 769 544 171,31%

Resultado Líquido (293 845) 585 082 916 837 331 755 56,70%

PROVEITOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 2016 2017 2018

Proveitos de Instrumentos financeiros activos

- Proveitos de aplicação de liquidez - - 224 385

- - 224 385

Realçar que no Resultado Operacional está incluído

proveitos financeiros de AOA 224,3 milhões resultante

da aplicação de liquidez, reconhecidos nesta base

conforme regras do CONTIF. Apresentamos no mapa

abaixo, o resumo dos principais indicadores de

resultados, bem como a sua variação em termos

absolutos e percentuais em relação ao período

homólogo.

Financeiros Activos totalizaram AOA 224,3 milhões,

resultante da aplicação de liquidez. Dar nota que os

proveitos financeiros de 2017 totalizaram AOA 5

milhões. No entanto estes proveitos foram tratados

de forma diferente naquele ano e estão

reconhecidos em “outros proveitos operacionais”. O

total dos proveitos para 2018 estão distribuídos por

actividade conforme tabelas a seguir.

Valores em milhares

Valores em milhares



PROVEITOS POR ACTIVIDADE 2016 2017 2018 Var.17-18 Var. % 17-18

Gestão de Mercados Regulamentados

Comissão Filiação 3 000 600 1 175 575 95,83%

Taxa de Bolsa 215 206 279 448 482 185 202 737 72,55%

Senhas de Acesso 1 980 2 310 2 940 630 27,27%

Manutenção em Negociação - 600 000 864 353 264 353 44,06%

Manutenção de Membro de 
Negociação

- - 28 903 28 903 n/a

Cotação de Fecho de Valores 
Mobiliários

5 - - - n/a

220 191 882 358 1 379 555 497 197 56%

Gestão de Sistemas de Compensação, Liquidação e Custódia

Comissão de Filiação 3 000 600 1 175 575 95,83%

Comissão de Liquidação 29 015 159 101 241 365 82 264 51,71%

Transferência de Valores 
Mobiliários 

676 4 171 63 386 59 215 1419,68%

Senhas de Acesso - - 3 945 3 945 n/a

Manutenção de Membro de 
Liquidação

- - 3 500 3 500 n/a

Manutenção de Contas Activas - - 9 429 9 429 n/a

Abertura de Contas - - 2 865 2 865 n/a

Depósito e Levantamento de 
Valores Mobiliários

- - 317 317 n/a

Integração Unidades de 
Participação

- - 1 222 1 222 n/a

Anulação de Negócios - - 1 100 1 100 n/a

Liquidação de Física Portal do 
Contribuinte  

- - 705 705 n/a

Encerramento de Conta - 5 195 190 3800%

32 691 163 877 329 205 165 328 101%

252 882 1 046 235 1 708 761 662 526 63,32%

Proveitos (cont.)

Valores em milhares



Custos de Estrutura

Ao final do ano de 2018 as rubricas de custo com

pessoal (AOA 465,0 milhões), fornecimento e serviços

de terceiros (AOA 158,6 milhões), depreciações e

amortizações (AOA 60,7 milhões) e impostos e taxas

(AOA 37,1 milhões), totalizaram AOA 721,5 milhões,

mais 23,31% comparativamente ao período

homólogo.

O aumento nos custos com impostos e taxas em

371% tem a ver essencialmente com o aumento dos

Imposto sobre a Aplicação de Capital (IAC)

resultantes dos juros sobre a aplicação de liquidez.

As principais variações percentuais e absolutas

podem ser observadas no quadro abaixo.
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CUSTOS DE ESTRUTURA 2016 2017 2018 Var. 17-18 Var. % 17-18

Pessoal 266 318 291 282 465 088 173 806 59,67%

FST 224 435 213 135 158 620 54 515 -25,58%

Impostos e Taxas 5 563 7 880 37 109 29 229 370,93%

Depreciação e Amortizações 59 784 72 805 60 702 12 103 -16,62%

556 100 585 102 721 518 136 416 23,31%

Proveitos (cont.)

Os proveitos decorrentes da actividade de gestão de

mercados regulamentados, registaram um aumento

de 56%, justificado essencialmente pelo aumento

em 72,55% das comissões de negociação e 44,06%

das comissões de manutenção ao Emitente Estado,

face ao mesmo período de 2017.

Relativamente aos proveitos resultantes da

actividade de gestão de sistemas de compensação,

liquidação e custódia, houve um aumento em 101%,

ao totalizar AOA 165,3 milhões, cerca de 14,13% dos

proveitos totais.

Quanto à composição dos proveitos, a 31 de

Dezembro de 2018 os serviços de manutenção em

negociação representaram 50,58% dos proveitos

totais, enquanto a taxa de bolsa e a comissão de

liquidação corresponderam a 28,22% e 14,13%

respectivamente.

Valores em milhares



Análise do Balanço
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o Estrutura do Activo o Passivo e Fundos Próprios

37% 42%
26%

31%
34%

7%

8%

29%
51%

35%

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Disponibilidade Aplicação de Liquidez

Imobilizações Outros valores

466 361 2 416 9321 351 506

466 
361    

1 351 
506    

2 416 
932    

2016 2017 2018

79%

O Activo Líquido da BODIVA cresceu

79%, o que significa um crescimento

em termos absoluto de 1.065 milhões

de kwanzas.

30%
13% 14%

70%
87% 86%

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Passivo Fundos Próprios

466 361 2 416 9321 351 506

Activo

Em 31 de Dezembro de 2018 o passivo ascendeu os
AOA 329 milhões, um aumento de 82% face a
Dezembro de 2017. Esta variação deveu-se
fundamentalmente pelo aumento em cerca de AOA
191 milhões da estimativa de imposto sobre lucros
em 2018.

Relativamente aos Fundos Próprios, à semelhança do
observado em 2017, os Fundos Próprios Totais
voltaram a crescer, apresentando uma variação
positiva de 78,33%, atingindo os AOA 2.087 milhões
em Dezembro de 2018. Este crescimento é explicado
pela melhoria dos resultados do exercício. como
pode ser visto na tabela a seguir:

Os Fundos Próprios da BODIVA

cresceram 78%, o que significa um

crescimento em termos absoluto

de 917 milhões de kwanzas.

O activo total líquido da BODIVA ascendeu, em 31 de

Dezembro de 2018, os AOA 2.416 milhões,

representando um aumento, face a Dezembro de

2017, de 78,83%, sendo que, em termos de

composição, a maior parcela da rubrica é

representada pelas contas a receber (35%).

Reserva Legal
2% Resultados 

Transitados 
11%

Capital Social 
43%

Resultado do 
Exercício

44% Composição Fundos Próprios



Finalmente, importa referir que a 31 de Dezembro de

2018 os fundos próprios regulamentares estavam em

conformidade com o disposto no Regulamento nº

3/14 de 30 de Dezembro da Comissão do Mercado

2017 2018

a) Elementos a agregar

Capital Realizado 900 000 900 000

Resultado líquido positivo do exercício 585 082 916 837

Resultado transitado (314 622) 225 460

Total (A) 1 170 460 2 042 297

b) Elementos a deduzir

Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais de exercícios 
anteriores 119 820

-

Outros activos incorpóreos, líquidos de amortizações 51 165 49 146

25% dos gastos de pessoal e fornecimento de terceiros do ano 
anterior 122 688 126 104

15% das comissões cobradas por prestação de serviços 156 935 256 314

Total (B) 450 609 431 564

Fundos Próprios Regulamentares  (C=A-B) 719 852 1 610 733

Total Passivo (D) 154 713 329 635

Avaliação dos Fundos Próprios Regulamentares (nº3 do artigo 3º)  (C-D) 565 139 1 281 098

Regular Regular

o Fundos Próprios Regulamentares

de Capitais, conforme detalhe abaixo. Os valores na

tabela que segue estão expressos em milhares.

Fundos Próprios Regulamentares (Nos termos do

nº2, do artigo 3º, do Regulamento n.º 3/14 de 30 de

Dezembro)





A estratégia de Recursos Humanos da BODIVA é no

dia-à-dia maximizar o potencial individual dos

nossos colaboradores, aumentar a capacidade

organizacional e fazer da BODIVA um ambiente de

trabalho extraordinário.

Vemos na criação de um quadro funcional bem

qualificado e motivado uma condição fundamental

para a melhoria contínua dos nossos serviços.

Realçamos que a BODIVA tem uma equipa jovem,

com uma média de idade de 34 anos, com mais de

80% dos seus colaboradores com menos de 40 anos.

O crescimento do número de colaboradores é outro

realce, sendo que de 2016 à 2018 duplicamos o

número de colaboradores.

14 26 29

34 %
MULHERES

66% 
HOMENS

No que respeita as qualificações acadêmicas, a

BODIVA conta com 76% dos seus colaboradores com

qualificação técnica superior e, os restantes 24% à

data detém formação média ou frequência

universitária.

A capacitação dos nossos colaboradores passará pela

implementação do Plano de Formação aprovado

pelo Conselho de Administração para o período de

2018 e 2019, que conta com diversos cursos de

vários níveis, inclusive contra o Branqueamento de

Capitais e Financiamento ao Terrorismo, obrigatório

a todos os colaboradores.

Realçar que em 2018 realizamos em médias cerca 20

horas de formação por colaborador.

45%
18-30 anos

41%

31-40 anos

14%
>40 anos



A estratégia de Recursos Humanos da BODIVA

pretende promover o desenvolvimento e valorização

contínua de todos os colaboradores e o seu

alinhamento com os valores e cultura corporativa,

contribuindo para a sustentabilidade do negócio, de

uma forma transversal a todos os departamentos da

empresa.

Com o intuito de se promover o mérito, a gestão da

sociedade implementou ferramentas de avaliação de

desempenho dos colaboradores. Estas ferramentas

possibilitam a monitorização das acções, dos

objectivos e dos resultados para cada unidade

operacional, bem como, para cada colaborador de

forma individual.

10%

14%

76%

Ensino Médio

Freq. Universitária

Ensino Superior

Negócio
52%

Suporte 
ao negócio

34%

Controlo
14%

O mundo de hoje caracteriza-se por enorme

volatilidade, complexidade e incerteza, decorrentes de

um ritmo de mudanças nunca antes visto. Isto traduz-

se, para as empresas, em contextos de mercado

particularmente desafiantes, onde a resiliência da

organização e a consistência dos valores em que esta

fundamenta a sua cultura, são, continuamente, postas à

prova. Nestes contextos, a reputação da empresa,

activo intangível suportado pela confiança que nela

depositam os seus stakeholders, assume um valor sem

precedentes.

Na BODIVA, assegurar elevados graus de

consciencialização e de exigência éticas, minimizar o

risco de ocorrência de más práticas e manter uma

cultura consistente, geradora de confiança, são os

objectivos de gestão estabelecidos no domínio da ética.

Responsabilidade, conformidade, integridade, respeito,

transparência, são os princípios de actuação que

enformam a dimensão ética da nossa cultura

empresarial, que queremos reforçar e continuamente

melhorar. O envolvimento de stakeholders na BODIVA é

uma prioridade estratégica para a manutenção de um

diálogo aberto e transparente com todas as partes

interessadas. Construir e reforçar relações de

confiança, partilhar conhecimento e informação,

antecipar desafios e identificar novas oportunidades,

são os principais desígnios da relação com todos os

membros BODIVA.





A Bolsa de Dívida e Valores de Angola – Sociedade

Gestora de Mercados Regulamentares, S.A.

(Abreviadamente “BODIVA-SGMR, S.A”), é uma

sociedade anónima de capital público que se rege

pelo disposto no Decreto Legislativo Presidencial n.º

6/13, de 10 de Outubro, que decreta o Regime

Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados

Regulamentares e de Serviços Financeiros sobre

Valores Mobiliários (“RJSGMRSFVM”), pela Lei de

Bases do Sector Empresarial Público – Lei n.º 11/13,

de 3 de Setembro (“LBSEP”), pela Lei n.º 1/04, de 13

de Fevereiro, das Sociedades Comerciais (“LSC”), pelo

Código de Valores Mobiliários (“CVM”) e demais

legislação aplicável, bem como pelo respectivo

Estatuto Social.

Como entidade gestora de mercados

regulamentados, a BODIVA, nos termos do artigo 5.º

do seu Regime Jurídico e do artigo 3.º do Estatuto,

tem como objecto social principal a gestão de

mercados regulamentos, podendo ainda exercer as

seguintes actividades:

a) Prestação de outros serviços relacionados com a

emissão e a negociação de valores mobiliários e

outros instrumentos financeiros que não constituam

actividade de intermediação financeira;

b) Prestação aos membros dos mercados por si

geridos, dos serviços que se revelem necessários à

intervenção desses membros em mercados geridos

por entidade congénere de outro Estado;

c) Elaboração, distribuição e comercialização de

informações relativas a mercados de instrumentos

financeiros ou a instrumentos financeiros

negociados;

d) Desenvolvimento, gestão e comercialização de

equipamento e de programas informáticos, bem

como de redes telemáticas destinadas à

contratação e à transmissão de ordens ou de

dados, no âmbito do mercado de capitais;

e) Gestão de sistemas de compensação e liquidação

de valores mobiliários e restantes instrumentos

financeiros;

f) Gestão de sistema centralizado de valores

mobiliários;

g) Actuação como contraparte central na

negociação de instrumentos financeiros; e

h) Prática de todos os actos convenientes ou

necessários ao desempenho das suas atribuições,

bem como, caso aplicável, das funções de

compensação e liquidação de valores mobiliários e

outros instrumentos financeiros e de gestão de

sistema centralizado de valores mobiliários.

Ademais, nos termos do artigo 16.º Regulamento

Comissão do Mercado de Capitais n.º 3/14, de 30

de Outubro , o Conselho de Administração da

BODIVA, deve aprovar, anualmente, e remeter à

Comissão de Mercado de Capitais, um relatório

sobre as práticas de governação societária e de

controlo interno da BODIVA, nos termos ali

regulamentados.



Com base na exigência regulamentar acima citada, a

secção do governo societário neste relatório e contas

tem por objectivo apresentar o modelo de

governação da BODIVA, bem como discorrer sobre a

sua estrutura orgânica e os seus controlos para a

mitigação dos riscos associados às suas actividades.

O modelo de governo adoptado pelo BODIVA visa

assegurar a efectiva segregação de funções de

administração e fiscalização; garantir um

desempenho eficiente e rentável da sua actividade;

assegurar a regularidade do seu funcionamento; bem

como oferecer, no âmbito dos mercados por si

geridos, serviços com transparência, credibilidade e

segurança.

São órgãos sociais da BODIVA, nos termos do Artigo

11.º do seu Estatuto Social:

i. A Assembleia Geral: constituída pelo Accionista

Único, Estado Angolano;

ii. O Conselho de Administração, órgão de

administração dos negócios sociais, o qual delega a

gestão corrente da BODIVA à Comissão Executiva;

iii. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização.

Por força do disposto no Artigo 13.º do Estatuto

Social, foi ainda eleita uma Comissão de

Remunerações, que propõe à mesa da Assembleia

Geral os princípios da política de remunerações

aplicável aos órgãos sociais e fixa as remunerações

mensais para seus respectivos membros.

A Mesa da Assembleia é constituída por um

Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário(a),

eleitos pelo accionista por mandatos de quatro anos,

cujo funcionamento é regulado nos termos do

Estatuto. A 31 de Dezembro de 2018, a Mesa da

Assembleia Geral era composta da seguinte forma:

MESA DA ASSEMBLEIA

Presidente

Vice - Presidente

Secretária

António Henriques da Silva

Hélder Carneiro Cirilo

Adelaide de Sousa Godinho

A Comissão de Remunerações, eleita pela Assembleia

Geral, é composta por um Presidente e dois Vogais e

tem como missão definir a política e os objectivos

societários relativos à fixação das remunerações dos

órgãos sociais da BODIVA.

A composição da Comissão de Remunerações, a 31 de

Dezembro de 2018, foi a seguinte:

COMISSÃO DE REMUNERAÇÃO

Presidente

Vice - Presidente

Secretária

António Diogo Mariano

Jaime de Carvalho Bastos

Manuel António Freire



O Conselho de Administração, eleito pela Assembleia

Geral, é composto por 5 membros, sendo 3 deles

executivos e 2 não executivos. A gestão corrente da

BODIVA cabe aos 3 membros executivos, que são

designados pelo próprio Conselho de Administração

entre os seus membros para compor a Comissão

Executiva da Sociedade, com mandato de quatro

anos e a possibilidade de renovação por igual

período.

Importa destacar que, mesmo sendo a Comissão

Executiva constituída por membros do próprio

Conselho de Administração, este Órgão possui a

responsabilidade e a competência para deliberar sob

os assuntos que estejam sob a égide da Comissão

Executiva. Outrossim, o Presidente do Conselho de

Administração possui o poder de exercer o voto de

qualidade nos casos de não haver consenso sobre

temas submetidos à deliberação do Conselho de

Administração. Tais medidas, previstas no Estatuto da

BODIVA, são mecanismo que visam assegurar um

adequado modelo de governação societária e

possibilitar que os seus objectivos sociais sejam

alcançados com transparência.

Quanto à composição do Conselho de Administração,

31 de Dezembro de 2018 era a seguinte:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Admin. Executivo

Admin. Executivo

António Gomes Furtado

Patrício Bicudo Vilar

Dorivaldo F. S. Teixeira

Admin. Executivo Akiules de Jesus M. Neto

Admin. Não Executivo Francisco J. G. dos Santos

A Comissão Executiva, designada pelo Conselho de

Administração, de entre os seus membros, é

composta por um Presidente e dois Administradores

Executivos, e dispõe de poderes de gestão para a

condução da actividade corrente da BODIVA e, bem

assim, de competências delegadas para adoptar

medidas necessárias ao bom funcionamento do

mercado e prevenir actos fraudulentos ou que

perturbem o regular funcionamento do mesmo. As

competências delegadas na Comissão Executiva, não

obstante este órgão dispor de Regulamento Interno,

estão previstas na delegação de competências melhor

definida no Regulamento Interno do Conselho de

Administração. A 31 de Dezembro de 2018, a

composição da Comissão Executiva, foi a seguinte:

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente

Admin. Executivo

Admin. Executivo

Patrício Bicudo Vilar

Akiules de Jesus M. Neto

Dorivaldo F. S. Teixeira



O Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia Geral, é

composto por um Presidente e dois Vogais efectivos,

desempenhando as funções de fiscalização da

actividade da BODIVA, em conformidade com o

interesse social e com as disposições legais,

regulamentares e estatutárias aplicáveis, atendendo

aos objectivos globais e princípios fundamentais da

BODIVA e ao desenvolvimento sustentável da

respectiva actividade comercial, bem como, aos

interesses legítimos do seu accionista.

O órgão de fiscalização envia anualmente ao

Ministério das Finanças um relatório das actividades

desenvolvidas, inclui os controlos efectuados, nos

termos do Decreto Executivo n.º 42/01, de 6 de Julho.

A actividade do Conselho Fiscal está regulada no

respectivo regulamento, aprovado em 2 de Agosto de

2018.

A composição do Conselho Fiscal, a 31 de Dezembro

de 2018, a foi a seguinte:

CONSELHO FISCAL

Presidente

Vogal

Vogal

Gualberto M. A.L. Campos

Júlio João Moniz

Jorge Pedro G. C. Figueira

A BODIVA procurou criar uma estrutura leve e flexível,

preparada para ser ágil e inovadora, que reflecte uma

cultura de simplicidade, transparência e controlo, de

forma a assegurar a implementação de uma infra-

estrutura de negociação e pós-negociação condizente

com os desafios inerentes ao Mercado de Valores

Mobiliários.

Deste modo, a estrutura organizativa da BODIVA

durante o ano de 2018, esteve constituída, para além

dos Órgãos anteriormente referidos, da seguinte

forma:



Assembleia Geral

Comissão de Auditoria 
e Controlo Interno

Comissão Executiva

Gabinete de 
Compliance e Gestão 

de Riscos 

Secretaria 
Geral e 

Comunicação 
- SGC

Departament
o de 

Negociação 

Departament
o de 

Liquidação e 
Custódia

Departament
o de Sistemas 
e Tecnologias 

de 
Informação 

Departame
nto Jurídico 

e 
Regulatório 

Departamento 
de 

Desenvolviment
o de Mercado

Gabinete de Auditoria 
Interna

Comissão de 
Remunerações

Conselho Fiscal

Conselho de 
Administração

Departament
o 

Administrativ
o Financeiro



A Comissão de Auditoria Controlo Interno é um órgão

de apoio ao Conselho de Administração e tem como

objectivo, prejuízo das competências que acabem ao

Conselho de Administração e tem como objectivo,

sem prejuízo das competências que cabem ao

Conselho Fiscal, supervisionar as actividades

desenvolvidas pelo Gabinete de Auditoria Interna,

bem como acompanhar, periodicamente, as

actividades do Gabinete de Compliance e Gestão de

Riscos. A Comissão de Auditoria e Controlo Interno

pode ainda, no exercício das suas funções, solicitar

informações ou esclarecimentos sobre questões

relativas à gestão do referido Gabinete, bem como

outras informações relacionadas a riscos e controlos

inerentes às actividades da BODIVA e aos demais

Departamentos da Sociedade.

O Gabinete de Auditoria Interna é a unidade

responsável por desenvolver as suas actividades de

modo a garantir à Sociedade, avaliações

independentes e objectivas, acompanhadas de

recomendações que permitam o constante

aperfeiçoamento da governação societária, da gestão

de riscos e da eficácia dos controlos internos. O

Gabinete de Auditoria Interna está subordinado ao

Conselho de Administração na pessoa do seu

presidente, sendo que para os assuntos de gestão

corrente responde ao Presidente da Comissão

Executiva.

Para o efectivo cumprimento do exposto no

parágrafo anterior, o Gabinete de Auditoria Interna

tem como missão, prover a administração de

avaliações independentes, imparciais e tempestivas

sobre o processo de gestão de riscos, a governação

societária, a adequação dos controlos adoptados e o

efectivo compliance com as normas internas e

externas, sempre com abordagens sistemáticas e

disciplinadas, visando a melhoria contínua dos

controlos da sociedade.

O Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos é a

unidade responsável pelas funções de Controlos

Internos, Compliance e Gestão de Riscos Operacionais

da BODIVA, com reporte directo à Comissão

Executiva, na figura do Presidente da referida

Comissão.

As atribuições do Gabinete de Compliance e Gestão

de Riscos são desenvolvidas com o apoio do Conselho

de Administração e da Comissão Executiva, tendo por

base os objectivos da Sociedade. Uma das principais

características das suas actividades é a proximidade

com os demais departamentos, o que permite apoiar

o desenvolvimento das actividades de cada Unidade

Operacional da BODIVA em linha com as

determinações externas (Leis, Decretos,

Regulamentos, etc), bem como internas (Políticas,

Normas e Manuais de Processo), o que permite um

adequado nível de compliance à Sociedade.

No que diz respeito ao efectivo cumprimento da

legislação aplicável e do cumprimento das Regras

BODIVA no que se refere aos negócios realizados ou

registados nos Mercados geridos pela Sociedade ou

às actividades inerentes à custódia de valores

mobiliário, o Gabinete de Compliance e Gestão de

Riscos actua em conjunto com o Departamento de

Negociação e com o Departamento de Liquidação e

Custódia. Aos referidos Departamentos, de acordo

com os respectivos domínios, cabe o efectivo

acompanhamento nas negociações e movimentações

envolvendo valores mobiliários custodiados pela

BODIVA, cabendo ao Gabinete de Compliance e

Gestão de Riscos, sempre que necessário, analisar os

eventuais casos identificados pelas referidas

Unidades Operacionais sob a óptica de compliance.



Quanto à segurança da informação, o Gabinete de

Compliance e Gestão de Riscos, actua em conjunto

com o Departamento de Sistemas e Tecnologia da

Informação, de modo que os procedimentos e

controlos adoptados permitam assegurar a

preservação da segurança e confidencialidade das

informações (físicas e lógicas) da BODIVA.

A Secretaria Geral e Comunicação é a unidade

responsável pelo secretariado, serviços gerais e

comunicação institucional da BODIVA, prestando o

apoio técnico-administrativo necessários à

preparação e execução da sua gestão administrativa,

das actividades da Comissão Executiva e do Conselho

de Administração, mediante a execução de actos de

mero expediente. Adicionalmente, cabe à Secretaria

Geral e comunicação: (; (i) a gestão e o controlo da

recepção; (ii) os serviços de comunicação a nível

institucional; (iii) a convocação das reuniões da

Comissão Executiva e do Conselho de Administração,

bem como secretariar as respectivas reuniões; e (iv) o

arquivamento das actas com as deliberações da

Comissão Executiva e do Conselho de Administração.

O Departamento de Desenvolvimento de Mercados é

a unidade operacional responsável por desenvolver

pesquisas e iniciativas que ajudem na promoção e na

consolidação do Mercado de Valores Mobiliários.

Ademais, cabe ao Departamento de Desenvolvimento

de Mercados coordenar o desenvolvimento de

soluções operacionais para os novos segmentos ou

produtos de mercados, bem como a manutenção de

um processo de “research”

que assegure que a BODIVA tenha acesso aos

avanços, tendências e práticas do mercado de valores

mobiliários a nível nacional e internacional.

O Departamento de Negociação é a Unidade

Operacional responsável pelo apoio na definição,

gestão e implementação de Regras que definam os

modelos de negociação e a organização dos

Mercados BODIVA, visando assegurar a manutenção

de padrões de elevada qualidade e eficiência na

gestão dos mercados e segmentos de mercado sob a

sua responsabilidade. Dentre suas atribuições está

ainda a manutenção de um constante processo de

comunicação com os Membros de Negociação, de

forma a difundir junto aos mesmos as regras

pertinentes aos Mercados BODIVA, promover o

cumprimento dos requisitos de reporte definidos

pela entidade reguladora e supervisora dos mercados

regulamentados e outras questões relacionadas com

a actividade de negociação.

Compete também ao Departamento de Negociação,

executar as directrizes emanadas da Comissão

Executiva e do Conselho de Administração, de modo

a assegurar o funcionamento ordenado e

transparente dos Mercados BODIVA em matéria de

negociação. É ainda a Unidade Operacional

responsável pela gestão do sistema de negociação e

por oferecer suporte aos Membros de Negociação

BODIVA para a resolução de eventuais

constrangimentos referentes ao processo de

negociação e registo de negócios nos Mercados

geridos pela Sociedade.



No domínio da prestação do serviço de organização

do mercado primário pela BODIVA, o Departamento

de Negociação tem como responsabilidade a sua

operacionalização, garantido deste modo a

organização e execução dos leilões de colocação de

valores mobiliários em mercado.

Na óptica da boa governação societária, as

actividades de maior relevância do ponto de vista de

risco operacional, foram objecto de normatização em

2018, o que permitiu a padronização de processos e

o aprimoramento dos controlos.

O Departamento de Liquidação e Custódia é a

unidade operacional responsável pelas actividades de

pós negociação e de custódia de valores mobiliários

da BODIVA. As suas responsabilidades estão

relacionadas, nomeadamente, às actividades de:

compensação, liquidação e central depositária de

valores mobiliários.

Dentro do âmbito das suas actividades, cabe a esta

Unidade Operacional proceder à gestão do processo

de liquidação física (entrega de valores mobiliários

negociados aos compradores) e financeira; o

acompanhamento e controlo de movimentações de

custódia (depósitos, transferências e levantamentos);

a conciliação de saldos de activos em custódia; e o

controlo dos eventos societários que tenham impacto

sobre os activos custodiados pela BODIVA.

Cabe ao Departamento de Liquidação e Custódia

proceder à codificação de instrumentos financeiros e

entidades legais, nos termos das competências que

tiverem sido atribuídas à BODIVA, por lei,

regulamento ou contrato jurídico.

Buscando assegurar o padrão no desenvolvimento

das actividades sob a sua gestão e aprimorar os

controlos necessários, o Departamento de

Liquidação e Custódia elaborou Normas e Manuais

de Procedimentos referentes aos processos de maior

complexidade e que, consequentemente, possuem

maior risco.

O Departamento Administrativo Financeiro é

responsável por assegurar a execução das actividades

administrativas de suporte à BODIVA, tendo sempre

em contas as directrizes do Conselho de

Administração e da Comissão Executiva.

O Departamento Administrativo e Financeiro, cujas

actividades envolvem, entre outras, proceder aos

registros contabilísticos e de reporte da BODIVA,

análise e controlo da rendibilidade previsional e das

aplicações de fundos, análises das decisões de

investimento, a participação no plano de negócio da

sociedade, fazer a gestão económica e financeira da

Sociedade e a gestão dos recursos humanos, procura

desenvolver as suas rotinas dentro de padrões que

assegurem a qualidade e a confiabilidade da

informação que produz.

Procurando aprimorar os controlos, o Departamento

Administrativo e Financeiro, ao longo de 2018,

elaborou documentos normativos aplicáveis a parte

das suas actividades, com especial destaque para a

Política de Contratação de Terceiros, aprovada pela

Administração em Novembro de 2018.



O Departamento Jurídico e Regulatório é a unidade

operacional responsável por prestar

aconselhamento jurídico ao Conselho de

Administração, à Comissão Executiva e às demais

Unidades Operacionais da BODIVA.

Além do exercício de actividades consultivas, ao

Departamento Jurídico e Regulatório cabe, no

âmbito das suas responsabilidades, a elaboração e a

revisão dos regulamentos aplicáveis aos Mercados

geridos pela BODIVA, assim como dos serviços

oferecidos pela Sociedade com o apoio do

Departamento de Negociação e do Departamento de

Liquidação e Custódia.

Dentro do âmbito das suas responsabilidades de

regulação dos mercados, esta Unidade é também

responsável por prestar apoio jurídico consultivo ao

Conselho de Administração, nos casos de alegado

incumprimento dos regulamentos pelos Membros

BODIVA. Adicionalmente, ao Departamento Jurídico e

Regulatório cabe a responsabilidade de convocar as

reuniões do Conselho Fiscal, bem como secretariar as

suas respectivas reuniões para o regular desempenho

das actividades deste Órgão.



O Departamento de Sistemas e Tecnologias de

Informação é responsável pela gestão da infra-

estrutura tecnológica necessária para o pleno

funcionamento dos Mercados geridos pela BODIVA,

nomeadamente os sistemas de Negociação,

Compensação, Liquidação e Custodia, bem como, o

desenvolvimento de sistemas internos, dos serviços

de Compensação e Liquidação e de Sistema

Centralizado de Valores Mobiliários (custódia),

assegurando que tal infra-estrutura tecnológica seja

adequada e atenda aos padrões exigidos pelas

entidades gestoras de mercados regulamentados,

além de assegurar que sejam mantidos os elevados

padrões de desempenho, confiabilidade e

disponibilidade necessários à BODIVA e ao Mercado

de Valores Mobiliários.

Para a consecução dos objectivos atribuídos ao

Departamento de Sistemas e Tecnologias da

Informação, são realizados testes diariamente a fim

de assegurar o pleno funcionamento dos Sistemas

disponibilizados aos Membros BODIVA para

negociação; liquidação; e movimentações de

custódia. Além dos testes diários, o Departamento de

Sistemas e Tecnologias de Informação efectua o

monitoramento contínuo de sua infra-estrutura

tecnológica de modo a permitir a sua plena

funcionalidade e a continuidade dos negócios da

BODIVA.

O Departamento de Sistemas e Tecnologias de

Informação tem entre as suas atribuições, ainda, o

apoio aos usuários internos, no que se refere ao uso

das tecnologias de informação (“help desk”), e aos

usuários externos (Membros BODIVA). No caso dos

usuários externos, o Departamento de Sistemas e

Tecnologias da Informação tem a atribuição de

oferecer apoio às questões técnicas relacionadas à

conectividade e a utilização dos Sistemas

disponibilizados aos Membros para o pleno

funcionamento dos Mercados geridos pela BODIVA.

Adicionalmente, o Departamento de Sistemas e

Tecnologias de Informação é responsável pelas

actividades relativas à segurança da informação no

que se refere aos aspectos de Tecnologias de

Informação. A referida actividade é desenvolvida em

conjunto com o Gabinete de Compliance e Gestão de

Riscos.

O Departamento de Tecnologias de Informação, com

vista a aprimorar os controlos e mitigar os riscos

elaborou, no decorrer do ano 2018, um conjunto de

Normas e Manuais de Processos relativos aos

processos de maior complexidade, sendo também,

neste enquadramento, de destacar a sua participação

na elaboração do Plano de Continuidade de Negócios,

aprovado pela Administração em Setembro de 2018.



Nos termos do n.º 4 do Artigo 30.º do Decreto

Legislativo Presidencial nº 6/13, de 10 de Outubro, Do

Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de

Mercados Regulamentados de Serviços Financeiros

Sobre Valores Mobiliários, bem como no Artigo 16.º

do Regulamento Comissão do Mercado de Capitais n.º

3/14, de 30 de Outubro, o Órgão de Administração

das Entidades Gestoras deve aprovar, anualmente,

um relatório que trate das práticas de Governação

Corporativa e dos Controlos Internos adoptados.

Assim sendo, no que se refere às práticas de boa

gestão e bom governo, a BODIVA, enquanto entidade

gestora de mercados regulamentados e auto-

reguladora, rege a sua actuação, dos seus

participantes e o modo de funcionamento dos

mercados por si geridos, no estrito cumprimento de

um conjunto de Normativos Externos, aprovadas pela

Administração e devidamente registados na Comissão

do Mercado de Capitais .

Ainda no sentido de manter práticas adequadas de

boa gestão e bom governo societário, além de

aprimorar os controlos internos da Sociedade, o

Conselho de Administração da BODIVA, em 2018,

conta com políticas e normas internas que formam o

arcabouço da sua governança.

No que concerne aos aspectos de bom governo, a

Sociedade mantém um fluxo de investimentos em

capital humano, infra-estruturas e soluções

tecnológicas por forma a implementar controlos e

práticas internas de gestão de processos, mitigação de

riscos corporativos, compliance, segurança da

informação e continuidade de negócios.

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

Nos termos do nº 2 da al. e) do art. 16.º do Estatuto

Social compete, especialmente, à Assembleia Geral

deliberar sobre as remunerações dos membros dos

Órgãos Sociais, designando para o efeito, uma

Comissão de Remunerações. Assim sendo, a política

de remuneração dos órgãos sociais, durante o ano de

2018, foi proposta pela Comissão de Remunerações, e

aprovada pela Assembleia Geral.

A remuneração e a respectiva composição são

coerentes com a estrutura de Governo da BODIVA e

estão alinhadas com o perfil de risco tolerado pela

BODIVA. Os Administradores Executivos e Não

Executivos, bem como os membros do Conselho

Fiscal, recebem uma remuneração fixa mensal.

Quanto aos demais Órgãos, as directrizes definidas

pela Comissão de Remunerações assegura o

pagamento mediante a realização de reuniões.

Como componente extra variável de remuneração dos

Administradores Executivos e Não Executivos, assim

como dos membros do Conselho Fiscal, as directrizes

Comissão de Remunerações prevêem o pagamento

aquando da realização de formações externas

organizadas pela BODIVA ou em parceria com outras

entidades, nas quais os mesmos actuem como

formadores.



Quanto aos colaboradores, a base remuneratória

está estabelecida numa grelha que contém os

intervalos de remuneração para cada cargo na

estrutura da Sociedade. A referida grelha foi

actualizada e aprovada pela Administração em 28 de

Novembro de 2017, com efeitos a partir do ano 2018.

POLÍTCA DE GESTÃO DOS CONFLITOS DE INTERESSES

No que diz respeito à gestão de conflitos de

interesses, impõe a referida regulamentação que a

BODIVA deve pautar-se pela manutenção do

equilíbrio entre os seus interesses próprios e o

interesse público a que deve atender, como

responsável pela preservação e auto-regulação dos

mercados por si geridos.

Assim sendo, nos termos da Regra 7/15, que aprova o

Código Deontológico da Sociedade, os titulares dos

órgãos sociais da BODIVA, os seus colaboradores, os

Membros de Negociação e Liquidação e quaisquer

entidades que intervenham nos Mercados por si

geridos devem abster-se de actuar em situações de

conflitos de interesses, não devendo participar,

manter relações, nem aceitar situações em cujo

contexto os seus interesses pessoais, profissionais,

económicos ou financeiros possam estar em conflito

com a execução ou com o cumprimento das

atribuições e deveres sob a sua responsabilidade.

Verificada a ocorrência de uma situação de conflito

de interesses devem ser mobilizados todos os

recursos necessários à sua adequada resolução,

incluindo a obrigatoriedade de comunicar às suas

hierarquias e a afastar-se dos respectivos processos

de decisão, em todas as situações que possam gerar

conflitos entre os seus interesses pessoais e o dever

de lealdade, tais como:

a) Relações familiares ou equiparadas em

dependência hierárquica ou funcional directa;

b) Exercício de actividade profissional externa que

interfira com as suas atribuições ou com as

actividades da BODIVA; e

c) Titularidade de posições jurídicas, patrimoniais ou

familiares susceptíveis de interferir com os interesses

da empresa ou com as actividades exercidas.

Para facilitar a recepção de eventuais denúncias que

envolvam conflitos de interesse, ou mesmo de outra

natureza que possam afectar o pleno e bom

funcionamento dos Mercados geridos pela BODIVA, a

Sociedade mantém, por meio de seu website oficial,

um canal que pode ser utilizado para envio de

denúncias. Destacamos, no entanto, que no ano de

2018, não foi recebida nenhuma denúncia pelo

referido canal ou por outros meios.

NEGÓCIOS REALIZADOS COM AS PARTES

RELACIONADAS

Quanto aos negócios realizados com partes

relacionadas, impõe a regulamentação que a BODIVA

deve proceder à aplicação de elevados padrões éticos

de negociação nos mercados por si geridos. Assim

sendo, nos termos da Regra 1/18, apenas os

Membros de Negociação e os Membros Associados

podem participar directamente na negociação e no

registo de transacções sobre instrumentos financeiros

nos Mercados regulamentados BODIVA, nos termos

definidos pelas Regras específicas de cada mercado

gerido pela Sociedade.



As comissões cobradas ao Emitente Estado resultam

de negociação bilateral entre as partes. Deste modo,

foi formalizado com a Unidade de Gestão da Dívida

Pública, enquanto representante do Estado

Angolano, um contrato de prestação de serviços no

dia 22 de Junho de 2017, cuja clausula 7.ª prevê o

pagamento dos serviços prestados, no âmbito da

admissão e manutenção em negociação dos títulos

emitidos pelo Tesouro. Tal contrato foi celebrado de

acordo com as práticas comerciais correntes e prevê

o pagamento pelos serviços prestados pela BODIVA

ao Emitente Estado do acordo com mecanismos

claros para o cálculo dos valores devidos, não se

caracterizando uma situação de conflito de interesses

ou de qualquer outra natureza que possa ser danosa

à BODIVA, ao Emitente Estado ou ao Mercado de

Valores Mobiliários.

Relativamente aos membros dos Órgãos Sociais e em

observância dos deveres informativos sobre

transacções com partes relacionadas previstos na Lei

n.º 1/04, de 13 de Fevereiro – Lei das Sociedades

Comerciais (LSC), refira-se que não houve qualquer

negócio realizado entre estes e a BODIVA, bem como

não existiu nenhuma situação em que a Sociedade

tenha concedido crédito ou outros benefícios

económicos ou financeiros que não aqueles previstos

na política de remunerações aprovada pela

Assembleia Geral conforme já foi mencionado.
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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

ACTIVO Notas Dez-2018 Dez-2017

Disponibilidade 3 649 615 564 017

Aplicação de Liquidez 

- Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro 4 751 711 1 160

Outros Valores 5 830 489 693 353

Imobilizações 

- Imobilizações Corpóreas 6 135 971 41 811

- Imobilizações Incorpóreas 6 49 146 51 165

185 117 92 976

Total do Activo 2 416 932 1 351 506

PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIAS

Outras Obrigações 7 329 635 181 046

Total do Passivo 329 635 181 046

Capital Social 8 900 000 900 000

Reservas e Fundos 9 45 000 -

Resultados Transitados 225 460 (314 622)

Resultado Líquido do Exercício 916 837 585 082

Total dos Fundos Próprios 2 087 297 1 170 460

Total do Passivo e dos Fundos Próprios   2 416 932 1 351 506

Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas.



DESCRIÇÃO Notas Dez-2018 Dez-2017

Proveitos de Instrumento Financeiros Activos 

Proveitos de Aplicação de Liquidez 10 224 385 -

MARGEM FINANCEIRA 224 385 -

Resultado de Prestação de Serviços Financeiros  11 1 708 761 1 046 235

RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1 933 145 1 046 235

Custos Administrativos e de Comercialização 

Pessoal 12 (465 088) (291 282)

Fornecimento de Serviços e Terceiros 13 (158 620) (213 135)

Impostos e taxas não incidentes sobre o resultados 14 (37 109) (7 880)

Penalidades Aplicadas por Entidades Reguladoras 14 (2 585) (340)

Depreciação e Amortizações 15 (60 702) (72 805)

Recuperação de Custos Administrativos e de 
Comercialização

16 2 684 690

Provisões sobre Outros Valores e Responsabilidades Prováveis 17 14 558 (16 578)

Outros Proveitos e Custos Operacionais 18 (7 531) 4 303

PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS (714 393) (597 027)

RESULTADO OPERACIONAL 1 218 752 449 208

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 19 9 823 16 054

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS 1 228 576 465 262

ENCARGO SOBRE O RESULTADO

Correntes 20 (191 919) -

Diferidos 20 (119 820) 119 820

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 916 837 585 082

Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas



DESCRIÇÃO
Capital 
Social 

Capital 
por 

realizar

Reservas 
e fundos

Resultados 
Transitados

Resultado 
Exercício

Total do 
Capital 
Próprio

Saldos em 31 de Dezembro 
de 2016

900 000 (260 430) - (20 777) (293 845) 324 948

Aplicação do Resultado 
líquido

- - - (293 845) 293 845 -

Recebimento por 
realização de capital

- 260 430 - - - 260 430

Resultado do exercício - - - - 585 082 585 082

Saldo em 31 de Dezembro 
de 2017

900 000 - - (314 622) 585 082 1 170 460

Aplicação do resultado 
líquido 

- 45 000 540 082 (585 082)

Resultado do exercício - 916 837 916 837

Saldos em 31 de Dezembro 
de 2018

900 000 - 45 000 225 460 916 837 2 087 297

Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas

DESCRIÇÃO Dez-2018 Dez-2017

Recebimentos provenientes de:

Proveitos de Aplicação de Liquidez 111 416 4 931

Resultados de operações cambiais (3 579) (61)

Resultados de Prestação de Serviços Financeiros 1 414 066 610 515

FLUXOS DE CAIXA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1 521 903 615 385

Pagamentos de custos administrativos e de comercialização (655 132) (471 872)

Recebimentos de Recuperação de Custos Administrativos 5 695 690

FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES 872 465 144 203

Investimentos em aplicação de liquidez (648 840) (1 160)

Investimentos em imobilizações (138 027) (9 756)

FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (786 867) (10 916)

Realização de Capital - 260 431

FLUXOS DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS - 260 431

VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES 85 598 393 718

Disponibilidades no início do exercício 564 017 170 299

Disponibilidades no fim do exercício 649 615 564 017
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Nota introdutória

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola – Sociedade

Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (adiante

igualmente designada por “BODIVA” ou “Sociedade”),

com sede em Luanda, é uma Sociedade detida pelo

Estado Angolano. A Sociedade foi constituída no dia 2

de Julho de 2014, tendo iniciado a sua actividade no

dia 1 de Agosto de 2014.

A BODIVA tem como objecto principal a gestão de

mercados regulamentados e de sistemas de

compensação, liquidação e custódia.

2. Bases de apresentação e resumo das principais 

políticas contabilísticas

2.1 Bases de apresentação

Conforme referido, a Sociedade foi constituída em 2

de Julho de 2014, tendo iniciado a sua actividade

apenas em 1 de Agosto de 2014.

De acordo com o Artº 4º do Regulamento n.º 3/14 de

30 de Outubro da Comissão do Mercado de Capitais,

as Sociedades Gestoras de Mercados

Regulamentados devem proceder ao registo

contabilístico das suas operações nos termos do

Plano de Contas das Instituições Financeiras em vigor,

definido pelo Banco Nacional de Angola (adiante

igualmente designado por “BNA”).

As demonstrações financeiras foram preparadas no

pressuposto da continuidade das operações, com

base nos livros e registos contabilísticos mantidos

pela Sociedade, de acordo com os princípios

contabilísticos estabelecidos no Plano de Contas das

Instituições Financeiras (CONTIF), conforme definido

no Instrutivo nº 09/07, de 19 de

Setembro, do BNA e actualizações subsequentes,

nomeadamente a Directiva n.º 04/DSI/2011, que

estabelece a obrigatoriedade de adopção das Normas

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS –

International Financial Reporting Standards) em todas

as matérias relacionadas com procedimentos e

critérios contabilístico que não se encontrem

estabelecidos no CONTIF. Estes princípios poderão

diferir dos geralmente aceites em outros países.

As demonstrações financeiras da BODIVA em 31 de

Dezembro de 2018 encontram-se expressas em

milhares de Kwanzas, conforme Aviso nº 15/2007,

Artº 5º do BNA, tendo os activos e passivos

denominados em outras divisas sido convertidos para

moeda nacional com base no câmbio médio

indicativo publicado pelo Banco Nacional de Angola

naquelas datas.

Em 31 de Dezembro de 2018, o câmbio médio do

Kwanza (AOA) face ao Euro (EUR), Libra (GBP) e Dólar

(USD) era o seguinte:

Câmbio 31/12/2018

1 USD 308,921

1 EUR 353,312

1 GBP 392,066

2.2 Políticas Contabilísticas

As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas

na preparação das demonstrações financeiras foram as

seguintes:

a) Especialização de exercícios

Os proveitos e custos são reconhecidos em função do

período de vigência das operações, de acordo com o

princípio contabilístico da especialização de exercícios,

sendo registados quando se vencem,

independentemente do momento do seu recebimento

ou pagamento.
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Os proveitos são considerados realizados quando: a)

nas transacções com terceiros, o pagamento for

efectuado ou assumido firme compromisso de

efectivá-lo; b) na extinção, parcial ou total, de um

activo, qualquer que seja o motivo, sem o

desaparecimento simultâneo de um activo de valor

igual ou maior; c) na geração natural de novos

activos, independentemente da intervenção de

terceiros; ou d) no recebimento efectivo de doações

e subvenções.

Os proveitos e custos de operações contratadas a

taxas fixas, prefixadas ou pós-fixadas, essas vinculadas

a índices de preços, variações de moedas estrangeiras

e outros indexadores, são apropriados, em conta

específica de proveitos a receber ou custos a pagar, a

crédito ou a débito, respectivamente, das contas de

proveitos ou custos efectivos, conforme o caso, em

razão da fluência de seus prazos contratuais,

mantendo-se em conta destacada o montante

efectivamente aplicado ou captado.

b) Transacções em moeda estrangeira

Os activos e passivos expressos em moeda

estrangeira são convertidos para Kwanzas à taxa de

câmbio média publicada pelo Banco Nacional de

Angola à data do balanço. Os custos e proveitos

relativos a diferenças cambiais, realizadas ou

potenciais, são registados na demonstração dos

resultados do exercício em que ocorrem, nas rubricas

de proveitos ou custos vinculadas às contas de activos

e de passivos, todas com a especificação “Variação

cambial”.

c) Imobilizações corpóreas e incorpóreas

Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas

ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo

método das quotas constantes, com base nas taxas

indicadas no Classificador Patrimonial, no âmbito do

decreto presidencial nº 177/10 de 13 de agosto, que

estabelece o regime jurídico sobre as Instruções de

Inventariação dos Bens Patrimoniais Públicos. As

taxas indicadas no referido decreto correspondem

aos seguintes anos de vida útil estimada:

Imobilizações incorpóreas

As imobilizações incorpóreas correspondem,

essencialmente, a despesas de constituição e a

software. Estas despesas são registadas ao custo de

aquisição e amortizadas pelo método das quotas

constantes ao longo de um período de três anos.

As imobilizações em curso, que correspondem,

essencialmente, a despesas com software,

encontram-se registadas pelo custo de aquisição e

iniciarão a sua amortização quando o respectivo

software entrar em funcionamento.

d) Redução no Valor Recuperável de Activos não

financeiros (Imparidade)

A Sociedade avalia periodicamente os seus activos,

especialmente na ocasião da elaboração de

demonstrações financeiras, com vista a identificar

activos que apresentem o valor recuperável inferior

ao valor contabilístico. O reconhecimento da redução

no valor contabilístico (imparidade) de um activo

acontece, sempre que o seu valor contabilístico

exceder o valor recuperável, por contrapartida de

resultados.

Na avaliação do indício de imparidade, a instituição

deve considerar, no mínimo, as seguintes indicações:

EQUIPAMENTOS Vida útil 

Mobiliário e Material 10

Equipamento Informático 4

Equipamento de Transporte 8

Equipamento de Comunicação 8

Equipamento de Segurança 5

Outros Equipamentos 7
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1) Declínio significativo no valor de um activo,
maior do que o esperado no seu uso normal;

2) Mudanças significativas no ambiente
tecnológico, económico ou legal, com efeitos
adversos sobre o Sociedade;

3) Aumento nas taxas de juros ou outras taxas
de mercado, com efeitos sobre as taxas de
desconto e consequente redução no valor
presente ou no valor recuperável dos activos;

4) Valor contabilístico de activos líquidos maior
do que o valor de mercado;

5) Evidência disponível de obsolescência ou
perda de capacidade física de um activo;

6) Mudanças significativas na forma de
utilização do activo, como descontinuidade ou
reestruturação, com efeitos adversos para a
Sociedade;

7) Indicação de que o desempenho económico
do activo será pior do que o esperado.

e) Benefícios a colaboradores

Provisão para férias e subsídio de férias

A Lei Geral do Trabalho determina que o montante

de subsídio de férias pagável aos trabalhadores em

determinado exercício é um direito por eles

adquirido no ano imediatamente anterior.

Consequentemente, a Sociedade releva

contabilisticamente no exercício os valores relativos a

férias e subsídio de férias pagáveis no ano seguinte e

férias não gozadas pagáveis no ano seguinte (Nota

12).

Os custos com pessoal também incluem a estimativa

de prémios pagar aos colaboradores no exercício

subsequente, definidos com base na avaliação de

desempenho dos mesmos no exercício findo em 31

de Dezembro de 2018.

f) Provisões e contingências

Provisões

As provisões representam responsabilidades

prováveis com prazos e valores estimados.

São reconhecidas provisões quando (i) a Sociedade

tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, (ii)

seja provável que o seu pagamento venha a ser

exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa

fiável do valor dessa obrigação. O montante da

provisão corresponde à melhor estimativa do valor a

desembolsar para liquidar a responsabilidade, na

data do balanço.

Contingências passivas

Caso a Sociedade tenha uma responsabilidade em

que não seja provável o futuro dispêndio de recursos,

trata-se de uma contingência passiva. As

contingências passivas são apenas objecto de

divulgação, exceto quando a possibilidade da sua

concretização seja remota, não devendo desta forma

receber qualquer tratamento contabilístico.

São reconhecidas contingências passivas em contas

extrapatrimoniais quando (i) a Sociedade tem uma

possível obrigação presente cuja existência será

confirmada somente pela ocorrência ou não de um

ou mais eventos futuros, que não estejam sob o

controlo da Sociedade; (ii) uma obrigação presente

que surge de eventos passados, mas que não é

reconhecida porque não é provável que a Sociedade

tenha de a liquidar ou o valor da obrigação não pode

ser mensurado com suficiente segurança.
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As contingências passivas são reavaliadas

periodicamente para determinar se a avaliação

anterior continua válida. Se for provável que uma

saída de recursos será exigida para um item

anteriormente tratado como uma contingência

passiva, é reconhecida uma provisão nas

demonstrações financeiras do período no qual ocorre

a mudança na estimativa de probabilidade.

Contingências activas

Uma contingência activa é um possível activo

presente, decorrente de eventos passados, cuja

existência será confirmada somente pela ocorrência

ou não de um ou mais eventos futuros, que não

estejam totalmente sob o controlo da instituição. As

contingências activas são apenas objecto de

divulgação e reconhecidas em contas

extrapatrimoniais, a menos que a possibilidade da sua

concretização seja remota.

As contingências activas devem ser reavaliadas

periodicamente para determinar se a avaliação inicial

continua válida. Se for praticamente certo que uma

entrada de recursos ocorrerá por conta de um activo,

entrada esta anteriormente classificada como

provável, o activo e o correspondente ganho devem

ser reconhecidos nas demonstrações financeiras do

período em que ocorrer a mudança de estimativa.

g) Impostos sobre o rendimento

Os rendimentos obtidos pela Sociedade, no âmbito

do exercício normal da sua actividade, estão sujeitos

a diversos impostos, consoante a sua natureza.

Deste modo, a Sociedade é tributada pela totalidade

dos lucros obtidos quer no país, quer no estrangeiro e

o seu lucro tributável corresponde à diferença entre

todos os proveitos ou ganhos realizados e os custos

ou perdas imputáveis ao exercício em apreço,

eventualmente corrigidos nos termos do Código do

Imposto Industrial.

A Sociedade encontra-se sujeita à tributação em sede

de Imposto Industrial, sendo considerada fiscalmente

um contribuinte do Grupo A. A tributação dos seus

rendimentos é efectuada nos termos do número 1 do

Artigo 4.º da Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro, sendo,

actualmente, a taxa de imposto aplicável de 30%, de

acordo com a referida Lei, a qual veio estabelecer um

regime transitório na adopção do novo Código do

Imposto Industrial.

Os prejuízos fiscais apurados em determinado

exercício, conforme disposto no artigo 48.º do Código

do Imposto Industrial, podem ser deduzidos aos

lucros tributáveis de um, ou mais, dos 3 (três) anos

posteriores.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e

correcção por parte das autoridades fiscais durante

um período de 5 anos, nos termos do artigo 55º da

Lei 19/14 de 22 de Outubro, podendo resultar,

devido a diferentes interpretações da legislação fiscal,

em eventuais correcções ao lucro tributável dos

exercícios de 2014 a 2018. No entanto, não é

previsível que qualquer correcção relativa a estes

exercícios venha a ocorrer e, caso ocorra, não são

esperados impactos significativos nas Demonstrações

financeiras.
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Imposto corrente

O imposto corrente é calculado com base no lucro

tributável do exercício, utilizando a taxa de imposto

em vigor, o qual difere do resultado contabilístico

devido a ajustamentos resultantes de custos ou

proveitos não relevantes para efeitos fiscais ou que

apenas serão considerados em outros períodos

contabilísticos.

Imposto diferido

Os impostos diferidos correspondem ao impacto no

imposto a recuperar/pagar em períodos futuros

resultante de diferenças temporárias dedutíveis ou

tributáveis entre o valor de balanço dos activos e

passivos e a sua base fiscal, utilizada na determinação

do lucro tributável. Os impostos diferidos activos e

passivos são calculados com base nas taxas fiscais em

vigor para o período em que se prevê que seja

realizado o respectivo activo ou passivo. Os prejuízos

fiscais reportáveis dão também origem a impostos

diferidos activos, quando recuperáveis.

Os passivos fiscais diferidos são normalmente

registados para todas as diferenças temporárias

tributáveis, enquanto os activos fiscais diferidos só

são reconhecidos até ao montante em que seja

provável a existência de lucros tributáveis futuros

que permitam a utilização das correspondentes

diferenças tributárias dedutíveis ou de reporte de

prejuízos fiscais. Adicionalmente, não são registados

activos fiscais diferidos nos casos em que a sua

recuperabilidade possa ser questionável devido a

outras situações, incluindo questões de interpretação

da legislação fiscal em vigor.

h) Outros impostos

A Sociedade está igualmente sujeita a impostos

indirectos, designadamente, Imposto do Selo,

Imposto de Consumo, bem como outras taxas (Nota

14).

Imposto do Selo

De acordo com o Decreto Legislativo Presidencial n.º

3/14, de 21 de Outubro, recai sobre a Sociedade a

responsabilidade de liquidação e entrega do Imposto

do Selo devido pelos seus clientes no âmbito das

operações realizadas nos mercados BODIVA.

Adicionalmente, a Sociedade é responsável pela

liquidação e entrega do Imposto do Selo devido na

generalidade das formações ministradas aos seus

clientes.

i) Reconhecimento de proveitos resultantes de

serviços e comissões

As comissões por serviços prestados são

normalmente reconhecidas como proveito ao longo

do período de prestação do serviço ou de uma só

vez, se resultarem da execução de actos únicos.
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j) Principais estimativas e incertezas associadas à

aplicação das políticas contabilísticas

As contas da Sociedade integram estimativas

realizadas em condições de incerteza, que requerem

que o Conselho de Administração utilize o julgamento

de forma a apurar a estimativa adequada.

Desta forma, em algumas situações as estimativas

apuradas pelo Conselho de Administração da

Sociedade, poderiam ser diferentes caso um

julgamento distinto fosse efectuado. O Conselho de

Administração considera que os critérios adoptados

são apropriados e que as demonstrações financeiras

apresentam de forma adequada a posição financeira

da Sociedade e das suas operações em todos os

aspectos materialmente relevantes.

Utilizaram-se estimativas e pressupostos,

nomeadamente nas áreas significativas de Provisões

para responsabilidades prováveis, Impostos sobre os

lucros e Benefícios a colaboradores.

k) Fluxos de caixa

Para efeitos da preparação da demonstração de

fluxos de caixa, a Sociedade considera como

disponibilidades o total dos saldos das rubricas de

caixa e disponibilidades em instituições financeiras.

l) Compensação de saldos

Os elementos do activo e do passivo devem ser

valorizados separadamente, não sendo permitidas

quaisquer compensações entre os saldos devedores e

credores, inclusive das contas de resultado, com

excepção das situações definidas pelo BNA.
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3. Disponibilidades

Em 31 de Dezembro 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

4. Aplicações de liquidez

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o montante evidenciado nesta rubrica tem a seguinte

composição:

Notas ao Balanço

Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas.

O montante evidenciado diz respeito a um depósito a

prazo indexado à taxa de câmbios USD/AOA, com

taxa de juro fixa nominal anual de 1%, no valor de

AOA 650 milhões, pelos que os proveitos no valor de

Dez-2018 Dez-2017

Caixa: 

Notas e Moedas nacionais 51 302

51 302

Disponibilidades em instituições financeiras:

Instituições financeiras de crédito nacionais 649 565 563 715

649 565 563 715

649 615 564 017

Dez-2018 Dez-2017

Aplicação de Liquidez: 

- Depósito a Prazo 751 711 1 160

- Valor Aplicado  650 000 1 160

- Valor a Receber 101 711 -

751 711 1 160

AOA 101.711 milhares encontram-se reconhecidos
em conformidade com o divulgado no ponto 2.2 -
alínea a), a que corresponde uma taxa de
remuneração anual nominal líquida de IAC de 38,08%
sobre o capital investido.
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5. Outros valores

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Dez-2018 Dez-2017

Outros Valores de natureza fiscal:

Impostos a compensar - 10 446

Impostos a recuperar - 111

Activo por Imposto Diferidos - 119 821

- 130 378

Outros Valores de Natureza Civil: 

Outros Valores de Natureza Social ou Estatutária

Depósito Judiciais - 103

Devedores pela prestação de serviços

Instituições financeiras de crédito nacionais 244 172 125 526

Outros devedores pela prestação de serviços 153 349 152 706

397 521 278 232

Devedores diversos

OPEX 6 787 209

Omnidata 143 3 561

Acréscimo de proveitos 414 353 269 247

Outros devedores diversos 2 566 25 414

423 849 298 431

Outros valores de nat. adm. e com.:

Adiantamentos e antecipações salariais

Adiantamentos de salários 1 282 1 239

1 282 1 239

(Continua)
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Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Acréscimo de

Proveitos”, inclui o montante a facturar ao emitente

Estado, referente a comissão de manutenção do IVº

trimestre de 2018, no valor de AOA 150 milhões e a

comissão adicional no valor de AOA 264 milhões, em

conformidade com as condições contratuais vigentes.

Dez-2018 Dez-2017

Despesas antecipadas

Despesas com custo diferido

- Licenças 4 758 659

- Seguros 1 535 1236

- Comunicação 297 194

- Outras depesas antecipadas 4 278 470

10 868 2 559

Provisões Específicas para Perdas (3 030) (17 588)

(3 030) (17 588)

830 489 693 353

Em 31 de Dezembro de 2018, o saldo registado na

rubrica “Devedores pela prestação de serviços –

Instituições financeiras de crédito nacionais”, inclui

maioritariamente os montantes a receber de taxa de

bolsa e comissões de liquidação.

Na rubrica ``Outros Devedores pela Prestação de

Serviços´´ está incluído o montante de AOA 150

milhões referente ao Serviço de Manutenção em

Negociação (IIIºTrimestre de 2018) ao emitente

Estado.

(Continuação)

5. Outros valores (Cont.)
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6. Imobilizações

Imobilizações corpóreas e incorpóreas e em curso

O movimento ocorrido nas rubricas de imobilizações corpóreas e incorpóreas durante o período findo

em 31 de Dezembro de 2018 foi o seguinte:

Imobilizações Brutas
Saldo 

em 31-12-2017 Adições Abates
Regularizações
/Transferências

Saldo em
31-12-2018

Imobilizações corpóreas

Equipamento informático 75 805 29 332 - - 105 137

Equipamento de transporte 32 270 95 600 - - 127 870

Equipamento de comunicação 3 785 - - - 3 785

Equipamento de segurança e 
vigilância

1 354 - - - 1 354

Outras imobilizações corpóreas 3 089 365 - (122) 3 332

116 303 125 296 - (122) 241 478

Imobilizações Brutas
Saldo 

em 31-12-2017 Adições Abates
Regularizações
/Transferências

Saldo em
31-12-2018

Imobilizações incorpóreas

Gastos de organização e expansão 16 487 - - - 16 487

Software 134 297 27 485 - - 161 782

Outras imobilizações incorpóreas 43 - - - 43

Imobilizações em curso
8 532 - - - 8 532

159 359 27 485 - - 186 844
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Em 31 de Dezembro de 2018, as imobilizações

correspondem maioritariamente a equipamentos de

transporte e softwares.

Amortizações Acumuladas Saldo 
em 31-12-2017 Adições Abates

Regularizações
/Transferências

Saldo em
31-12-2018

Imobilizações corpóreas

Equipamento informático (59 666) (14 874) - - (74 540)

Equipamento de transporte (11 871) (15 073) - - (26 944)

Equipamento de comunicação (1 126) (459) - - (1 585)

Equipamento de segurança e 
vigilância

(857) (271) - - (1 128)

Outras imobilizações corpóreas (972) (339) - - (1 311)

(74 492) (31 015) - - (105 507)

O saldo evidenciado em imobilizações em curso, diz

respeito à última fase de desenvolvimento do

software core SIMER.

Amortizações Acumuladas Saldo 
em 31-12-2017 Adições Abates

Regularizações
/Transferências

Saldo em
31-12-2018

Imobilizações incorpóreas

Gastos de organização e expansão (10 539) (3 341) - 734 (13 146)

Software (97 612) (26 897) - - (124 509)

Outras imobilizações incorpóreas (43) - - - (43)

(108 194) (30 238) - 734 (137 698)

Imobilizações corpóreas líquidas 41 811 94 281 - (122) 135 971

Imobilizações incorpóreas líquidas 51 165 (2 753) - 734 49 146



7. Outras obrigações

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Dez-2018 Dez-2017

Outras obrigações de natureza fiscal:

Encargos Fiscais a pagar

IRT trabalho dependente 3 951 1 621

Retenção na fonte II 174 194

Imposto do selo 2 234 1 194

IRT independente 376 11 730

Imposto Sobre Lucros 149 375 -

IPU - 330

156 111 15 069

Outras obrigações de natureza cível:

Credores pela prestação de serviços 20 211 26 722

Credores pela aquisição de bens 4 128 2 155

Credores Diversos 6 651 4 147

Outras obrigações de nat. adm. e com.:

Contribuições para a segurança social 8 123 7 017

Pessoal 1 393 1 389

9 516 8 406

Outros custos administrativos

Acréscimos de gastos

Custos com pessoal 16 099 5 793

Mês Férias e subs. férias a liquidar no ano seguinte 46 669 22 668

Auditoria 4 988 5 670

Taxa de Fiscalização - Componente Fixa 1 612 2 000

Taxa de Fiscalização - Componente Variável 38 698 52 312

Outros acréscimos de gastos 24 953 36 104

133 019 124 547

329 636 181 046
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Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica ``Credores

pela Prestação de Serviço´´ inclui AOA 5,3 milhões

devidos ao fornecedor OPEX – SGSNM pela prestação

de serviços de desenvolvimento adicionais do portal

do Investidor e AOA 6,3 milhões a OMNIDATA pelo

serviço de manutenção e suporte técnico.

O montante reconhecido em balanço referente a taxa
de supervisão corresponde essencialmente à
estimativa da componente variável da taxa de anos
anteriores e para o período findo em 31 de
Dezembro de 2018. Estes valores ainda não foram
facturados pela Comissão do Mercado de Capitais,
tendo sido estimados pela Administração nos termos
do Decreto Executivo n.º 209/08 de 26 de Setembro e
do Decreto presidencial 139/18 de 4 Junho.

8. Capital social

A Sociedade foi constituída com um capital social de AOA 900 Milhões, representado por 100.000

acções nominativas de nove mil Kwanzas cada, tendo sido subscrito e totalmente realizado em dinheiro.

Em 31 de Dezembro 2018, a sociedade é detida totalmente pelo Estado angolano.

9. Reservas e Fundos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Nos termos da Lei das Sociedades Comerciais, a

Sociedade deverá constituir uma reserva legal

equivalente a 5% do lucro anual, até que essa reserva

perfaça 20% do seu capital social.

Dez-2018 Dez-2017

Reserva e Fundos 

Reserva Legal 45 000 -

45 000 -

Essa reserva apenas poderá ser usada para cobrir
prejuízos que não possam ser cobertos a partir de
outras reservas ou para incorporação no capital
social.
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10. Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

11. Resultados de prestação de serviços financeiros

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Dez-2018 Dez-2017

Proveitos de Instrumento Financeiro

Juros de Aplicação de Liquidez 224 385 -

224 385 -

Dez-2018 Dez-2017

Resultado de prestação de serviços financeiros 1 708 761 1 046 235

Gestão de Mercados Regulamentados 1 379 555 882 358

Comissão de Filiação 1 175 600

Taxa de Bolsa 482 185 279 448

Senhas de Acesso 2 940 2 310

Manutenção em Negociação 864 353 600 000

Manutenção de Membro de Negociação 28 903 -

Gestão de Sistemas de Compensação, Liquidação
e Custódia

329 205 163 877

Comissão de Filiação 1 175 600

Comissão de Liquidação 241 365 159 101

Transferência de Valores Mobiliários 63 386 4 171

Senhas de Acesso 3 945 -

Manutenção de Membro de Liquidação 3 500 -

Manutenção de Contas Activas 9 429 -

Abertura de Contas 2 865 -

Depósito e Levantamento de Valores 317 -

Integração Unidades de Participação 1 222 -

Anulação de Negócios 1 100 -

Outros proveitos de prestação de serviços 900 5

1 708 761 1 046 235
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12. Custo com pessoal

Em 31 de Dezembro 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

O montante de AOA 12,4 milhões na rubrica “Outros

custos com pessoal” corresponde a custos com

formação e subsídio de maternidade.

Dez-2018 Dez-2017

Custos com Pessoal

Salários e Vencimentos:

- Remuneração e Subsídios dos Órgãos de Gestão e    Fiscalização 180 581 127 458

- Outras Remunerações dos Órgãos de Gestão e Fiscalização 430 1 430

- Remuneração dos Empregados 229 500 124 632

Outros custos com pessoal 12 428 5 087

422 940 258 605

Encargos Sociais Obrigatórios:

- Membros do Órgão de Gestão e Fiscalização 6 380 4 355

- Empregados 13 2017 7 708

19 586 12 063

Outros Encargos Sociais com Empregados 22 562 20 614

465 088 291 282

O montante em “outros encargos sociais”

corresponde ao custo com seguros de saúde e de

doenças profissionais do pessoal.

A rubrica ``Outros proveitos de prestação de serviços´´ corresponde, as comissões de liquidação física portal

do contribuinte e enceramento de conta.
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13. Fornecimentos e serviços de terceiros

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

14. Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Dez-2018 Dez-2017

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 

Auditorias, Consultorias e Outros Serviços 95 827 100 543

Rendas e Alugueres 2 160 29 204

Materiais Diversos 5 135 6 083

Segurança, Conservação e reparação 9 910 34 599

Transportes, deslocações e alojamentos 9 838 3 447

Comunicação 22 889 32 124

Seguros 1 257 1 277

Outros fornecimentos de terceiros 11 540 5 848

Publicações, publicidade e propaganda 64

158 620 213 135

Dez-2018 Dez-2017

Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado

Imposto de selo 14 079 6 082

Taxa de Circulação 61 42

Imposto Especial s/ Operações Cambiais Invisíveis  Correntes 736 1 263

Imposto Sobre Aplicação de Capital 22 233 493

Impostos e Taxas não Incidentes sobre o resultado 37 109 7 880

Penalidades Aplicadas por Autoridades Reguladoras 2 585 340

39 694 8 220

O montante de AOA 11,5 milhões na rubrica “Outros

fornecimentos de terceiros” corresponde aos custos

com combustíveis, acessórios informáticos e

acessórios para equipamento de transporte.
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15. Depreciações e Amortizações

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

16. Recuperações de custos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Dez-2018 Dez-2017

Depreciações e Amortizações Corpóreas 

Equipamento informático 14 874 18 485

Equipamento de transporte 15 073 4 118

Equipamento de comunicação 459 457

Equipamento de segurança e vigilância 271 271

Outras imobilizações corpóreas 339 302

31 015 23 633

Depreciação e Amortizações incorpóreas 

Gastos de organização e expansão 2 790 4 778

Software 26 897 44 381

Outras imobilizações incorpóreas - 13

29 687 49 172

60 702 72 805

Dez-2018 Dez-2017

Recuperação de Custos Adm. e de Comercialização 2 684 690

2 684 690

17. Provisões sobre Outros Valores e Responsabilidades Prováveis

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Dez-2018 Dez-2017

Provisões sobre valores e responsabilidades prováveis

Constituição de Provisões  para Perdas em Outros Valores (3 030) (16 578)

Reversão de Provisões para Perdas em Outros Valores 17 588 -

14 558 (16 578)
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18. Outros proveitos e custos operacionais

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

19. Resultado Não Operacional

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

20. Encargos sobre o Resultado Corrente

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o custo com imposto sobre lucros reconhecidos em resultados

resume-se da seguinte forma:

Dez-2018 Dez-2017

Outros Proveitos e Custos Operacionais 

Despesas  Bancárias (1 430) (875)

Diferenças de Câmbio (2 967) (140)

Despesas de Utilização Cartão Crédito Corporativo (2 934) -

Outros Proveitos e Custos Operacionais (200) 5 318

(7 531) 4 303

Dez-2018 Dez-2017

Outros Ganhos e Perdas Não Operacionais

Ajustes de Exercícios Anteriores 9 823 16 054

9 823 16 054

Dez-2018 Dez-2017

Resultado antes de impostos 1 228 576 465 262

Valor a acrescer 41 010 9 748

Valor a deduzir 229 720 5 018

Lucro Tributável 1 039 866 469 991

Reporte de prejuízo fiscal (400 137) (870 127)

Matéria Colectável 639 728 -

Taxa de Imposto 30% 30%

Imposto corrente apurado 191 919 -
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21. Rubricas Extrapatrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

A rubrica “Depósito e Guarda de Valores” evidencia, essencialmente, os títulos dos membros sob

custódia da Sociedade, conforme se verifica no detalhe abaixo:

A Sociedade encontra-se sujeita à tributação em sede

de Imposto Industrial, sendo considerada fiscalmente

um contribuinte do Grupo A. Em 31 de Dezembro de

2018, a tributação dos seus rendimentos é efectuada

nos termos do número 1 do Artigo 4º, da

Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro, sendo a taxa de
imposto aplicável de 30%.
Os activos e passivos por impostos diferidos
reconhecidos no Balanço a 31 de Dezembro de 2018,
decompõe-se da seguinte forma:

Dez-2018 Dez-2017

Impostos Diferidos 

Activos Por Impostos Diferidos - (119 820)

- (119 821)

Dez-2018 Dez-2017

Responsabilidade por Prestação de Serviços;

Depósito e Guarda de Valores 2 063 027 627 1 530 129 375

2 063 027 627 1 530 129 375

Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos decompõem-se conforme se segue:

Dez-2018 Dez-2017

Saldo Inicial 119 820 -

Reconhecimento em resultado  (119 820) 119 820

Saldo Final - 119 820



22. Eventos Subsequentes

Não temos conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores a 31 de Dezembro de 2018, até à

aprovação das Demonstrações Financeiras, que justifiquem ajustamentos ou divulgações nas Notas às Contas

relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2018, que afectem as informações nas mesmas reveladas de

forma significativa e/ou que venham a alterar significativamente, favorável ou desfavoravelmente, a posição

financeira da Sociedade, os seus resultados e/ou as suas actividades.

Referir apenas a publicação do regulamento da Comissão do Mercado de Capitais, nº01/19 de 5 de Fevereiro,

que revoga o decreto 03/14 de 30 de Outubro que, entre outras alterações, destaca-se a alteração do

referencial contabilístico aplicável à BODIVA, que a partir do exercício de 2019 passará a aplicar o Plano Geral

de Contabilidade em detrimento do CONTIF.
















