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Em 2019, a performance dos mercados BODIVA manteve a tendência de crescimento evidenciada
nos anos anteriores, tendo registado um montante negociado de 874,1 mil milhões de
kwanzas, o que representa um aumento de cerca de 10% face ao ano de 2018. Esta tendência
reflectiu-se igualmente na vertente da pós-negociação, com um aumento de 83% do montante de
títulos sob custódia na CEVAMA e de 67% no número de contas de registo individualizado, o que
indicia o alargamento da base de investidores.

No que diz respeito ao mercado primário de dívida pública, mantivemos o apoio ao Estado na
emissão de Títulos do Tesouro, tanto através da operacionalização dos leilões, com a colocação de
749 mil milhões de kwanzas, como através da gestão do Portal do Investidor, com a colocação de 9
mil milhões de kwanzas. De igual forma, coube-nos a operacionalização e liquidação física do
processo de Regularização de Atrasados, com um total de 618 mil milhões de kwanzas.

Apesar dos resultados alcançados, a actividade no mercado de valores mobiliários foi realizada num
contexto económico desafiante, muito devido à desaceleração do crescimento económico, forte
desvalorização da moeda nacional e condições monetárias restritivas. O ritmo da implementação
das políticas restritivas acarretou implicações no modelo de negócio e limitou fortemente a
capacidade de actuação dos principais players de mercado, em especial os bancos comerciais.
Não obstante o ambiente adverso, o ano de 2019 fica marcado por desenvolvimentos positivos para
o mercado, nomeadamente:

• Publicação da Lei n.º 10/19, de 14 de Maio – Lei de Bases das Privatizações;
• Publicação do Decreto Presidencial nº 250/19, de 5 de Agosto, sobre o Programa de

Privatizações “PROPRIV” que, em nosso entender, irá ser crucial para a activação do Mercado
de Bolsa de Acções (MBA);

• A abertura parcial da conta de capital por parte do BNA com a publicação do Aviso nº 15/19,
o qual define os procedimentos para a realização de operações cambiais por não residentes
cambiais relacionadas com IDE e investimentos em carteira;

• Publicação do Decreto Executivo nº 320/19, de 9 de Outubro, que aprova os requisitos dos
Operadores Preferenciais de Títulos do Tesouro, cuja operacionalização irá garantir maior
profundidade e liquidez ao mercado.

Entendemos que os mercados sob nossa gestão deverão desempenhar um papel cada vez mais
relevante na retoma económica, como fonte de financiamento para as empresas e como alternativa
de alocação da poupança interna e externa. Neste sentido, procuramos alinhar o Plano de Acção da
BODIVA com os documentos programáticos do governo de Angola e principais stakeholders, de
modo a corresponder às legítimas e fundadas expectativas dos agentes económicos.
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• Promover a Integração e Admissão à Negociação de VM nos Mercados BODIVA
• Operacionalizar o Programa de Privatizações
• Implementar o Mercado de REPOS
• Garantir a consolidação do Mercado de Títulos do Tesouro
• Desenvolver um Mercado para Instrumentos de Cobertura de Risco
• Melhorar acesso aos mercados BODIVA
• Melhoria nos serviços de Pós-negociação

• Implementar novos Sistemas de Apoio ao Negócio
• Melhorar o Nível de Segurança informática
• Desenvolver Soluções Aplicacionais

• Optimizar a Gestão de Risco da Sociedade
• Adoptar Melhores Práticas de Contabilidade e Finanças
• Garantir a Formação e Capacitação dos Quadros
• Dinamizar o Intercâmbio
• Modernizar e Expandir a Comunicação e Imagem Institucional
• Optimizar a Estrutura Normativa Interna da Sociedade

Adicionalmente, consideramos crucial o reforço das boas práticas do mercado, framework
regulatório, bem como o contínuo desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Entendemos igualmente que o contexto extremamente desafiante, fruto das externalidades
altamente improváveis que estamos a viver, pode ser um obstáculo para a materialização de um
plano por si só exigente. Todavia, por acreditarmos que a transparência das operações, realizadas no
mercado regulamentado, gera a confiança necessária que estimula e fideliza os actores do mercado,
estamos optimistas quanto à sua implementação exitosa.

Neste contexto, o Plano de Acção 2020/2021 foca-se em três pilares essenciais:



Uma nota de agradecimento aos nossos Colaboradores e às respectivas famílias pelo seu trabalho e
dedicação com que lidaram com os desafios enfrentados em 2019, essencial para o
desenvolvimento da BODIVA. Aos nossos Membros, um especial agradecimento pelo apoio e
confiança, sempre demonstradas, ficando assegurado o compromisso da BODIVA de tudo fazer para
a melhoria constante e sustentada dos serviços prestados.

Os nossos agradecimentos também à Comissão Executiva cessante, liderada pelo Dr. Patrício Bicudo
Vilar, que durante os últimos três anos muito se dedicou para que os resultados alcançados durante
o ano de 2019.

Em 2020, continuaremos a trabalhar para desenvolver e apresentar soluções ao mercado,
posicionando-nos sempre como um parceiro de referência e de confiança ao serviço da economia
nacional.

Na BODIVA acreditamos em Angola!

Com confiança e transparência, ao serviço do mercado

Estamos juntos!





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.

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.

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

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.

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.

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.





No que se refere à actividade de negociação nos
mercados regulamentados sob gestão da
BODIVA, o ano de 2019 foi marcado pela
disponibilização em tempo real do livro das
ordens pendentes no mercado no site
institucional da BODIVA, o aumento do número
de Membros e a consolidação da gestão do
mercado primário, através finalização

Total Negociado

874.126.590.398,00

Ambiente Bilateral

Ambiente Multilateral
734.112.052.732,22

140.014.537.665,78

NEGOCIAÇÃO

da primeira fase de migração. Estes marcos
ajustados a um maior dinamismo por parte dos
agentes de intermediação permitiu alcançar um
montante global de negociação de AOA
874.126.590.398, equivalentes a USD
2.411.796.863,40 o que representa um aumento
de 9,97% face ao ano anterior. Neste
enquadramento, o montante negociado
apresentou a seguinte evolução mensal:

O montante médio mensal de negociação foi de
O montante médio mensal de negociação foi de
72,84 mil milhões de AOA, sendo que os meses
que apresentaram maior montante de
negociação, foram os meses de Dezembro,
Fevereiro e Setembro, respectivamente. Durante
o ano de 2019, a BODIVA captou mais 5 (cinco)
novos membros, nomeadamente: VTB África S.A,
Banco da China- Sucursal de Luanda S.A,

Banco de Investimento Rural, Banco BAI MICRO
FINANÇAS S.A e o Banco Nacional de Angola.
Neste contexto, a BODIVA encerrou o ano de
2019 com 23 (vinte e três) membros, dos quais,
vinte (20) de negociação e liquidação, 2 (dois)
de negociação e apenas 1 (um) membro
associado.
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Em relação ao desempenho dos membros de
negociação, verifica-se que, dos 23 membros
BODIVA apenas 17 contribuíram para o
montante de negociação, com particular realce
para o BFA, BAI e BMA que em conjunto
representaram mais de 68,38% do mercado:

NEGOCIAÇÃO (Cont.)

No que se refere ao número de negócios
realizados, constatamos um ligeiro aumento
de 11,55% face ao ano de 2018, tendo
apresentado a seguinte evolução:

Relativamente ao ano anterior, o BFA mantém a
liderança, com 32,37% do montante negociado.
Já o BAI, BMA e SBA, representaram,
respectivamente em 2019, 19,98%, 16,03% e
14,25% do montante negociado.

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

double counted.

Número de Negócios por Membro
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Em 2019, verificou-se um crescimento contínuo
do montante dos títulos públicos em custódia. A
taxa média de crescimento por trimestre evoluiu
de 5,92% para 22,51%, de 2018 para 2019. Este
crescimento culminou com um património sob
custódia na ordem dos 3,762,931,116,134.07
AOA, o equivalente a 10,382,278,222 USD , que
comparado ao período homólogo representa um
crescimento de 84,43%.

LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA

Os bilhetes do tesouro representam 98% dos
activos sob custódia e o remanescente a
obrigações do tesouro (em termo de volume de
títulos). Comparativamente ao período
homólogo, houve um crescimento na ordem dos
5%.
Os valores mobiliários representativos de
emissões privadas, com um total de 6 emissões
(mais 4 do que o ano anterior), contribuíram
para o montante em custódia com de 72.929
milhões de AOA.

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. Para o Exercício de 2019 foram
liquidados 845 negócios, perfazendo um
montante financeiro de 9,037 milhões de AOA
equivalente a 24 milhões de USD e a liquidação
física de 6,658,547 títulos. Comparativamente ao
período homólogo, houve um aumento de 48%.

Relativamente ao mercado secundário, durante o
ano em análise, foram liquidados 4,326 negócios,
o que correspondeu a uma cifra de mais de 874
mil milhões, perfazendo o equivalente a mais de
2,413 mil milhões de USD. Os montantes
detalhados e o número de negócios liquidados
durante o ano podem ser vistos nos gráficos
abaixo:

Negócios Liquidados | Mercado Primário

Montantes Custodiados

Negócios Liquidados | Mercado Secundário
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LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (Cont.)
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Iº Tri IIº Tri IIIº Tri IVº Tri Total

Nº Negócios 229 307 183 125 844

M.Financeiro 2 181 716 0 2 840 834 3 1 681 992 8 2 333 423 3 9 037 966 5
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Deste universo, foram liquidados fisicamente
50,533,200 títulos, tendo sido realizados 854
negócios interbancários, perfazendo um
montante financeiro de mais 278.447 milhões
de Kwanzas liquidados, que comparado com os
67 negócios no montante de 81,404 milhões do
período homólogo, representa um crescimento
na ordem dos 240%.



LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (Cont.)

Durante o ano de 2019, foram abertas 4.607
contas de registo individualizado, o que
representa um aumento de 23 % face ao período
homólogo. Ao longo do período, o III trimestre
destacou-se pelo o maior número de registos.
Actualmente, a Central de Custódia de Valores
Mobiliários de Angola (CEVAMA) contém o total
de 11.485 contas activas, o que engloba as contas
de carteira própria dos membros, contas de
regularização e contas de registo individualizado
dos mais variados investidores.

Contas Abertas e Activas

Em 2019, foram processados 1.037 eventos de
distribuição de rendimentos, nomeadamente, 903
pagamentos de cupão, 134 resgates, e 1
amortização das Unidades de Participação do
Fundo BFA Oportunidades II. Em termos de
volume foram liquidados 292,686,618 títulos,
perfazendo um montante financeiro de 769,602
mil milhões de AOA equivalente a 2,123 mil
milhões de USD, conforme ilustra o gráfico.
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Análise do resultado do período

No período findo em 31 de Dezembro de 2019,

o Resultado Líquido da BODIVA ascendeu aos

AKZ 952 milhões, verificando-se um aumento de

3,90% face ao período homólogo. O aumento

observado no período é explicado

essencialmente pelo aumento dos proveitos

operacionais em 23,29% face ao período

homólogo.

No que respeita aos Resultados Operacionais a

sociedade manteve a tendência de crescimento,

verificando-se um aumento de 20,72%,

totalizando cerca de AKZ 1.188 milhões.

A análise à demonstração de resultado permite

constatar uma redução de 2% da margem

EBITDA no período findo a 31 de Dezembro

de 2019 (59%) comparativamente a 2018

(61%), fruto do aumento dos custos

operacionais (26,78%), resultado

essencialmente do aumento do custo com

pessoal na ordem dos 46,06%.
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Volume de Negócio

Em 31 de Dezembro o volume de negócios da

BODIVA ascendeu os AKZ 2.106 milhões, um

crescimento de 23,29% face o período

homólogo.
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1 046,2 

1 708,7 

2 106,7 

2017 2018 2019

+23%

Valores em milhares 

PROVEITOS POR ACTIVIDADE 2017 2018 2019 Var.  18-19 Var.%

Gestão de mercados regulamentados

Comissão Filiação 600   1 175   3 000   1 825    
155,32

%

Taxa de bolsa 279 448   482 185   526 120   43 935    9,11%

Senhas de acesso 2 310   2 940   3 990   1 050    35,71%

Manutenção em Negociação 600 000   864 353   1 136 101   271 748    31,44%

Manutenção de Membro de Negociação - 28 903   30 130   1 227    4,24%

882 358   1 379 555   1 699 340   319 785    23,18%

Gestão de sist. de compensação, liquidação e custódia

Comissão Filiação 600   1 175   3 000   1 825    
155,32

%

Comissões de liquidação 159 101   241 365   265 454   24 088    9,98%

Transferência de Valores Mobiliários 4 171   63 386   96 408   33 022    52,10%

Senhas de acesso - 3 945   3 960   15    0,38%

Manutenção de Membro de Liquidação - 3 500   - - 3 500    
100,00

%

Manutenção de Contas Activas - 9 429   18 026   8 597    91,18%

Abertura de Contas - 2 865   - - 2 865    
100,00

%

Depósito e Levantamento de Valores Mobiliários - 317   341   24    7,55%

Integração Unidades de Participação - 1 222   2 430   1 208    98,85%

Anulação de Negócios - 1 100   1 000   - 100    -9,09%

Liquidação Física Portal do Contribuinte - 705   1 354   649    91,96%

Comissão de Reespecificação - - 32   32    n/a

Comissão de Bloqueio de Conta - - 49   49    n/a

Encerramento de conta 5   195   40   - 155    -79,49%

163 877   329 205   392 094   62 889    19,10%

Formações

Formações - - 15 291   15 291    n/a

- - 15 291   15 291   n/a

Total 1 046 235   1 708 761   2 106 725   397 965   23,29%



Os proveitos decorrentes da actividade de

gestão e mercados regulamentados registaram

um aumento de 23,18%, justificado pelo

aumento de 31,44% das comissões cobradas ao

Estado e 9,11% das comissões de taxa de bolsa

comparativamente a 2018.

Relativamente aos proveitos resultantes da

actividade de gestão de sistemas de

compensação, liquidação e custódia houve um

aumento em 19,10% comparativamente ao

exercício de 2018. Explicado essencialmente

pelo aumento das comissões de transferência de

valores mobiliários e comissões de liquidação

em 52,10% e 9,98% respectivamente.

Quanto à composição dos proveitos a 31 de

Dezembro de 2019 os serviços de manutenção

em negociação representam 53,93% dos

proveitos totais, enquanto a taxa de bolsa e

comissões de liquidação correspondem a

24,97% e 12,60% respectivamente.
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Custo com 
pessoal
76,52%

Amortizações
5,79%

Fornecimento e 
serviços de terceiros

14,58%

Outros custos 
operacionais

3,11%

Custos Operacionais

Em 31 de Dezembro de 2019 as rubricas de

custo com pessoal (AKZ 679,3,0 milhões),

fornecimento e serviços de terceiros (AKZ 129,4

milhões), depreciações e amortizações (AKZ 51,3

milhões) e impostos e taxas (AKZ 27,7 milhões),

totalizaram AKZ 887 milhões, mais 22,51%

comparativamente ao período homólogo.
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Em 31 de Dezembro de 2019 os custos

operacionais apresentam a seguinte

composição:



Análise do Balanço
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o Estrutura do Activo o Passivo e Capital Próprio

O Activo Líquido da BODIVA
cresceu 55%, o que significa
um crescimento em termos
absolutos de 1.332 milhões
de kwanzas.

Em 31 de Dezembro de 2019 o passivo
ascendeu os AKZ 709 milhões, um aumento de
115,37% face a Dezembro de 2018. Esta variação
deveu-se fundamentalmente pelo aumento em
cerca de AKZ 165 milhões nos montantes a
pagar referentes ao imposto industrial apurado
no período.

Relativamente aos Capitais Próprios, à
semelhança do observado em Dezembro de
2018, os Capitais Próprios Totais voltaram a
crescer, apresentando uma variação positiva de
45,64%, atingindo os AKZ 3.039 milhões em 31
Dezembro de 2019. Este crescimento é
explicado pelos resultados do exercício.

O activo total líquido da BODIVA ascendeu, em
31 de Dezembro de 2019, os AKZ 3.749 milhões,
representando um aumento face a Dezembro de
2018, de 55,15%, sendo que, em termos de
composição, a maior parcela da rubrica é
representada pelas disponibilidades e pelas
contas a receber, com 44,95% e 47,65%
respectivamente.

Reserva 
Legal
2,96%

Resultados 
Transitados 

36,10%

Capital 
Social 

29,61%

Resultado do 
Exercício
31,34%

Composição Capital Próprio

Total do activo líquido nos últimos 3 anos

42%
54% 48%

22%

4%7%

8%51%

17%

45%

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Disponibilidade Outros activos

Imobilizações Contas a Receber

1 351    

2 416    

3 749    

2017 2018 2019

13% 14% 14%

87% 86% 86%

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Passivo Capital Próprio



Fundos Próprios Regulamentares
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Finamente importa referir que a 31 de Dezembro
de 2019 os fundos próprios regulamentares
estavam em conformidade com o disposto no
Regulamento nº 1/19 de 05 de Fevereiro da
Comissão do Mercado de Capitais.

Os valores na tabela que se segue estão
expressos em milhares.

Fundos Próprios Regulamentares (Nos termos do nº2, do artigo 3ª, do Regulamento n.º 1/19 de 05 de Fevereiro)

2019 2018

a) Elementos a agregar

Capital realizado 900 000 900 000

Reservas Legais 90 000 45 000

Resultados líquidos positivos do exercício 952 590 916 837

Resultados transitados 1 097 297 225 460

Total (A) 3 039 886 2 087 297

b)  Elementos a deduzir

Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais

De exercícios anteriores

Outros activos incorpóreos, líquidos de amortizações 49 146 49 146

25% dos gastos de pessoal e fornecimentos de terceiros do ano anterior 169 832 126 104

15% das comissões cobradas por prestação de serviços 316 009 256 314

Total (B) 534 986 431 564

Fundos Próprios Regulamentares  (C = A-B) 2 504 900 1 655 733

Total do Passivo (D) 709 925 329 635

Avaliação dos Fundos Próprios Regulamentares (nº3 do artigo 3º) (C-D) 1 794 975 1 326 098

Regular Regular 
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Estratégia de Capital Humano

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.

Evolução do efectivo

Em 31 de Dezembro de 2019 a média de idade

na BODIVA era de 34 anos, com mais de 90%

dos seus colaboradores com menos de 40

anos.

2017 2018 2019

26 29 31

39 %
MULHERES

61% 
HOMENS

Distribuição por Escalão Etário

34
Idade 
Média

Qualificação e Formação dos Colaboradores

No que respeita as qualificações acadêmicas, a

BODIVA conta com 77% dos seus colaboradores

com qualificação técnica superior e, os restantes

23% à data detém formação média ou

frequência universitária.

45%
18-30 
anos

45%
31-40 
anos
10%
>40 
anos

10%

13%

77%

Ensino Médio

Freq. Universitária

Ensino Superior
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Avaliação de desempenho

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, assim

como para cada colaborador de forma

individual.

Distribuição do Efectivo por Área

Negócio
52%

Suporte 
ao negócio

34%

Controlo
14%

Meritocracia e ética

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 Regulamentados, S.A.

(Abreviadamente “BODIVA-SGMR,SA”), 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 Regulamentados e de Serviços Financeiros sobre

Valores Mobiliários (“RJSGMRSFVM”), pela Lei de Bases do Sector Empresarial Publico – 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.

Nesta conformidade, em cumprimento ao disposto no artº 16.º do Regulamento da Comissão do

Mercado de Capitais n.º 1/19, de 05 de Fevereiro, 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, em harmonia

com os modelos e as boas práticas adoptadas internacionalmente.

Assim, o relatório do governo societário reflecte o conjunto de informação não financeira que atesta

o envolvimento da BODIVA nas questões referentes ao Governance Organização Interna, Controlo

Interno e Gestão de Risco, Compliance, relação com os diversos Stakeholders, Conflitos de Interesse,

bem como a sua auto- avaliação face ao Guia de Boas Práticas em matéria de Corporate Governance,

publicado pela Comissão de Mercados de Capitais.



Com base na exigência regulamentar acima

citada, a secção do governo societário neste

relatório e contas tem por objectivo apresentar

em resumo 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.

Órgãos sociais

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.

26

Mesa da assembleia geral

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 2019, a Mesa da Assembleia Geral

era composta da seguinte forma:

MESA DA ASSEMBLEIA

Presidente
Vice - Presidente
Secretária

Francisco de Lemos J. Maria

Carlos Eduardo F. c. Pinto

Jandira Marta A. M. Arsénio

Comissão de remunerações

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 2019, foi a seguinte:

COMISSÃO DE REMUNERAÇÃO

Presidente
Vogal
Vogal

Manuel António Freire

Solange Emília L. C. Pina

Kidi Denise M. Constantino



Conselho de administração

O Conselho de Administração, eleito na última

reunião da Assembleia Geral, viu a sua

composição alargada, passando este Órgão a ser

constituído por 7 membros, sendo cinco deles

executivos e dois não executivos. A presidência

do Conselho de Administração cabe à um

Administrador Não Executivo. A gestão corrente

da BODIVA cabe aos cinco 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, que exerce funções

não executivas, 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

mecanismos 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 2019 era a

seguinte:
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Comissão Executiva

A Comissão Executiva, designada pelo Conselho

de Administração, de entre os seus membros, é

composta por um Presidente e quatro

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 definidas no Regulamento

Interno do Conselho de Administração. A 31 de

Dezembro de 2019, a composição da Comissão

Executiva, foi a seguinte:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Admin. Executivo

Admin. Executivo

António Gomes Furtado

Ottoniel L. C. dos Santos

Dorivaldo F. S. Teixeira

Admin. Executivo Andreia Vanessa Simões

Admin. Não Executivo António M. A. D. Catana

Admin. Executivo Odair José R. da Costa

Admin. Executivo Mário Augusto C. João

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente
Admin. Executivo

Admin. Executivo

Andreia Vanessa Simões

Dorivaldo F. S. Teixeira

Ottoniel L. C. dos Santos

Admin. Executivo Odair José R. da Costa

Admin. Executivo Mário Augusto C. João



Conselho fiscal

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, que inclui os

controlos efectuados, nos termos do Decreto

Executivo n.º 42/01, de 6 de Julho.

A actividade do Conselho Fiscal encontra-se

regulada no respectivo regulamento, aprovado

em 2 de Agosto de 2018.

A composição do Conselho Fiscal, a 31 de

Dezembro de 2019, foi a seguinte:
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CONSELHO FISCAL
Presidente

Vogal

Vogal

Gualberto M. A.L. Campos

Júlio João Moniz

Jorge Pedro G. C. Figueira

sem prejuízo das competências afectas ao

Conselho Fiscal, zelar pelos interesses da

BODIVA, dentro do âmbito das suas atribuições e

competências, supervisionar as actividades

desenvolvidas pelo Gabinete de Auditoria

Interna, a fim de avaliar a sua efectividade, bem

como a qualidade e integridade dos trabalhos

desenvolvidos; avaliar os sistemas de controlos

internos da BODIVA, bem como a adequação da

metodologia e das ferramentas para a gestão do

risco operacional, incluindo o risco de

incumprimento (Compliance) e o risco

reputacional, podendo, inclusive, propor

correcções e mudanças às politicas e normas

internas da Sociedade; Acompanhar o

cumprimento dos príncípios de boas práticas de

governação societária; entre outras atribuições e

competências previstas no regulamento que rege

a sua actividade.

À data de 31 de Dezembro de 2019, a

composição do presente Órgão apresentava a

seguinte estrutura:

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.

Comissão de auditoria e controlo interno

O outro órgão de fiscalização da Sociedade é a

Comissão de Auditoria e Controlo Interno. O

mesmo desempenha as funções de órgão de

apoio ao Conselho de Administração e tem como

objectivo,



Assembleia Geral

Comissão Executiva

Comissão de Auditoria 
e Controlo Interno

DARHGCGR GAI DN DDMGVMS

Comissão de 
Remunerações

Conselho Fiscal

Conselho de 
Administração

DLC DJURDFPDCIDSTI

Domínio de Controlo
Neg. e Desenv. 

do Mercado
Sistemas e 
Custódia

Intercâmbio e 
Finanças

Organização 
Interna

Deste modo, a estrutura organizativa da BODIVA durante o ano de 2019, esteve constituída, para além

dos Órgãos anteriormente referidos, da seguinte forma:



O Gabinete de Vigilância de Mercado e Sistemas

(GVMS), é a unidade responsável por garantir a

fiscalização, monitorização, e detecção de práticas

abusivas, manipulativas ou ilegais no mercado de

Valores Mobiliários.

Esta unidade operacional tem ainda como

atribuições, a realização de pesquisas reforçadas nas

seguintes situações:

a) Suspeitas de operações resultantes de

manipulação de mercado;

b) Suspeitas de operações relacionadas com Insider

Trading;

c) Suspeitas de operações que possam configurar o

crime de Branqueamento de Capitais;

d) Suspeitas de reincidências das vicissitudes nas

negociações e liquidação;

e) Suspeitas de negligência técnica no cumprimento

dos procedimentos internos necessários para o

correcto funcionamento dos Mercados BODIVA.

O Gabinete de Auditoria Interna está subordinado ao

Conselho de Administração sendo que, o resultado

dos trabalhos de auditoria interna é reportado a

Comissão de Auditoria e Controlo Interno. É missão

do Gabinete de Auditoria Interna melhorar e proteger

o valor da organização, proporcionando uma garantia

objectiva, aconselhamento e análise com base na

avaliação dos riscos, com abordagens sistemáticas e

disciplinadas, visando a melhoria continua dos

controlos da Sociedade.

O Gabinete de Auditoria Interna actua em linha com

os objectivos estratégicos traçados para a BODIVA

afim de apoiar o Conselho de Administração no

cumprimentos desses objectivos. Para tal, executa as

suas actividades de modo a prover a Sociedade,

avaliações independentes e objectivas,

acompanhadas de recomendações que permitam o

constante aperfeiçoamento do processo de

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 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.

governação societária, da gestão de riscos e da

eficácia dos controlos internos..



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.

Na componente da comunicação, o DCI tem como

atribuições a execução do plano de comunicação

institucional da BODIVA, garantir a divulgação de toda

a informação que seja relevante para os mercados

nos diversos canais de comunicação nacional e/ou

estrangeiros (caso seja aplicável), bem como zelar

pelo estabelecimento da identidade visual da

instituição (Branding).

No que se refere ao intercâmbio, as atribuições deste

departamento consistem em promover a relação e a

cooperação institucional da BODIVA com entidades

congéneres, organismos internacionais que actuem

nos domínios financeiro, académico, de tecnologia de

informação, ordens profissionais, entre outros.

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 determinem

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 a admissão de valores

mobiliários a negociação, a captação e admissão de

novos Membros BODIVA e ainda a manutenção de

um constante processo de comunicação com os

Membros de Negociação, de forma a difundir junto

aos mesmos as regras de funcionamento dos

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 e regularizações

de passivos do estado, através da emissão de títulos

de dívida pública;

Na óptica da boa governação societária, as

actividades de maior relevância do ponto de vista de

risco operacional, foram também objecto de

normatização em 2019, 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.

Cabe ainda ao Departamento de Liquidação e

Custódia, ministrar formações para a capacitação dos

usuários dos sistemas disponibilizados ao mercado

no que se refere à Central Depositária, Compensação

e Liquidação, bem como apoiar na realização de

eventos que tenham como objectivo a divulgação,

fomento e fortalecimento dos mercados geridos pela

BODIVA.

O Departamento Financeiro e Património (DFP) é o

departamento responsável por assegurar a execução

da actividade financeira de suporte à BODIVA, tendo

sempre em conta as directrizes do Conselho de

Administração e da Comissão Executiva, bem como

das normas que compõem a estrutura normativa

interna da Sociedade.

As funções afectas a este Departamento incluem: (i)

gestão de tesouraria; (ii) contabilidade e relato

financeiro, (iii) gestão do património, (iv) elaboração

e gestão orçamental.



O Departamento Jurídico e Regulatório é a unidade

operacional responsável por prestar

aconselhamento jurídico especializado 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.

O Departamento Administrativo e Recursos Humanos

é a unidade operacional responsável, num primeiro

plano, por assegurar a execução das actividades

administrativas de suporte à BODIVA, tendo sempre

em conta as directrizes do Conselho de

Administração, da Comissão Executiva e do Conselho

Fiscal, bem como das normas que compõem a

estrutura normativa interna da Sociedade.

Adicionalmente, o DARH é também responsável pela

definição e execução das políticas e directrizes

voltadas à gestão dos recursos humanos da BODIVA,

nomeadamente nos domínios do planeamento,

recrutamento e selecção, gestão de carreiras e

evolução profissional, formação e desenvolvimento

profissional, remunerações e compensações,

avaliação de desempenho e gestão administrativa.



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 Sistemas de Codificação de Valores Mobiliários,

Pagina Web Institucional, BODIVA Integrated Systems,

INTRANET, Carteira do Investidor e serviços de

integração dos sistemas, 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 2019, um conjunto de

Normas e Manuais de Processos relativos aos

processos de maior complexidade.



Enquanto Sociedade Gestora de Mercados

Regulamentados, a BODIVA está sujeita à regras

prudenciais e comportamentais que determinam a

adopção de medidas que visam que a sua situação

económica e financeira seja capaz de assegurar o

funcionamento ordenado dos mercados por si

geridos, tendo em conta o relevante papel da

Sociedade para o Mercado de Valores Mobiliários da

República de Angola.

Em concreto, o RJSGMRSFVM impõe à BODIVA o

seguinte: (i) dotar-se dos meios necessários à gestão

dos riscos inerentes a actividade por si desenvolvida;

(ii) implementar adequados mecanismos e sistemas

de identificação de todos os riscos que possam

influenciar a estratégia e os objectivos por si

definidos; e (iii) adoptar medidas correctivas

adequadas e consideradas necessárias à atenuação

dos riscos identificados.

Cabe-lhe, ainda, a responsabilidade de assegurar a

manutenção de padrões de elevada qualidade e

eficiência na gestão dos mercados a seu cargo e a

prestação de outros serviços, bem como a actuação

com a maior probidade comercial, não permitindo a

prática de actos susceptíveis de pôr em risco a

regularidade, o funcionamento, a transparência, a

credibilidade e a segurança do mercado.

Acresce que, de acordo com a LBSEP , estabelecido

pela Lei n.º 11/13, de 3 de Dezembro, a BODIVA,

como empresa de domínio público, tem o dever de

adoptar procedimentos de controlo interno

adequados para garantir a fiabilidade das suas contas

e demais informações financeiras, bem como

assegurar a eficácia e a eficiência das suas operações.

Desta forma, o cumprimento das disposições acima

referidas, implicam a adopção de um conjunto de

controlos transversais à todas as suas actividades,

executadas de forma corrente pelos seus

colaboradores com o necessário apoio do Conselho

de Administração e da Comissão Executiva. Para a

consecução dos objectivos de controlo necessários, a

BODIVA adopta o conceito de função de controlo

como base no processo de gestão dos riscos a que

está exposta, com o objectivo de garantir que a sua

exposição à determinados riscos seja mitigada e se

mantenha a níveis reduzidos e aceitáveis. Neste

sentido, a BODIVA definiu e aprovou um modelo de

sistema de controlo interno baseado no proposto

pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of

the Treadway Commission) reconhecido e aceite a

nível internacional, conforme figura abaixo.

Sistema de Controlo Interno

Unidades Operacionais  de 
Negócio.

1º Linha de Defesa

Gabinete de 
Compliance
e Gestão de 

Risco 

Auditoria Interna

2º Linha de 

Defesa
3º Linha de Defesa

Comissão Executiva Comissão de Auditoria e Controlo 
Interno

Conselho de Administração
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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Valores expressos em Kwanza

Designação Notas 2019 2018

ACTIVO

Activos não correntes:

Imobilizações corpóreas 4 122 158 193 135 970 616

Imobilizações  incorpóreas 5 17 434 055 49 146 046

139 592 248 185 116 662

Activos correntes:

Contas a receber 9 1 685 603 002 405 268 942

Disponibilidades 10 1 786 840 260 1 299 615 289

Outros activos correntes 11 137 775 829 526 931 387

3 610 219 091 2 231 815 618

Total do Activo 3 749 811 339 2 416 932 280

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital 12 900 000 000 900 000 000

Reservas 13 90 000 000 45 000 000

Resultados transitados 14 1 097 296 759 225 460 148

Resultados do exercício 952 589 679 916 836 611

3 039 886 437 2 087 296 759

Passivo corrente:

Contas a pagar 19 392 988 234 196 616 666

Outros passivos correntes 21 316 936 668 133 018 855

709 924 902 329 635 521

Total do Capital Próprio e Passivo 3 749 811 339 2 416 932 280



Demonstração de resultados do período findo em 31 de Dezembro de 2019 e

2018

Valores expressos em Kwanza

Designação Notas 2019 2018

Prestações de serviços 23 2 091 434 281 1 708 760 563

Outros proveitos operacionais 24 15 290 845 -

2 106 725 126 1 708 760 563

Custos com o pessoal 28 (679 326 490) (465 087 740)

Amortizações 29 (51 385 725) (60 702 018)

Outros custos e perdas operacionais 30 (188 011 619) (198 862 848)

Resultados operacionais 1 188 001 292 984 107 957

Resultados financeiros 31 158 600 893 219 988 141

Resultados não operacionais 33 (35 980 530) 24 479 636

Resultados antes de impostos 1 310 621 655 1 228 575 734

Imposto sobre os rendimentos 35 (357 707 923) (191 918 523)

Imposto diferidos 35 - (119 820 600)

Resultados líquidos das actividades correntes 952 913 732 916 836 611

Resultados extraordinários (324 053) -

Imposto sobre o rendimento - -

Resultados líquido do exercício 952 589 679 916 836 611
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Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31 de Dezembro de

2019 e 2018
Valores expressos em Kwanza

Designação Notas 2019 2018

Fluxo de caixa das actividades operacionais:

Recebimentos de clientes 1 205 917 113 1 414 065 860

Pagamentos a fornecedores (209 290 925) (162 403 562)

Pagamentos ao pessoal (626 249 166) (405 764 091)

Caixa gerada pelas operações 370 377 022 845 898 207

Imposto sobre os Lucros (116 937 460) -

Outros Pagamentos/Recebimentos relac.com. Act.Operacional (61 822 530) (84 849 185)

Caixa Líquida provenientes das actividades operacionais 191 617 032 761 049 022

Fluxo de caixa das actividades de investimento:

Recebimentos provenientes de:

Juros e proveitos similares 135 614 518 111 416 140

Pagamentos respeitantes a:

Imobilizações corpóreas (15 303 594) (104 700 081)

Imobilizações incorpóreas (1 474 410) (33 327 082)

Caixa Líquida usada nas actividades de investimento 118 836 515 (26 611 023)

Aumento líquido de caixa e seus equivalentes 310 453 547 734 437 998

Efeito das diferenças de câmbio 176 771 424 (4)

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período.. 43, 47 1 299 615 289 565 177 294

Caixa e seus equivalentes no fim do período 43, 47 1 786 840 260 1 299 615 289
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NOTAS ÀS CONTAS

As notas não aplicáveis foram omissas.

1. Actividade

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 a
100% 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. Políticas Contabilísticas Adoptadas na
Preparação das Demonstrações Financeiras:

2.1 Bases de apresentação das
demonstrações financeiras:

De acordo com o Artº 4º do Regulamento n.º
1/19 de 05 de Fevereiro da Comissão do
Mercado de Capitais, as Sociedades Gestoras de
Mercados Regulamentados devem proceder ao
registo contabilístico das suas operações nos
termos do Plano Geral de Contabilidade em
vigor em Angola (PGC) em detrimento do
CONTIF.

Em 31 de Dezembro de 2019, todos os saldos e
quantias constantes das Demonstrações
financeiras do período anterior foram
reclassificados por forma a conformarem-se com
a nova disposição do Balanço e da
Demonstração de Resultados . Todos os saldos e
quantias a 31 de Dezembro de 2019 são
comparáveis com o mesmo período do exercício
precedente.

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 em vigor em Angola.

Estas Demonstrações Financeiras:

• Respeitam as características de relevância
e fiabilidade.

• Foram preparadas na base da
continuidade e do acréscimo.

• Foram preparadas em obediência aos
princípios contabilísticos da consistência,
materialidade, não compensação de saldos
e comparabilidade.

As demonstrações financeiras da BODIVA em 31
de Dezembro de 2019 encontram-se expressas
em Kwanzas, sendo os activos e passivos em
moeda estrangeira convertidos à taxa média do
BNA, na data de reporte.

2.2 Base de valorimetria adoptadas na
preparação das Demonstrações financeiras:

A base de valorimetria global adaptada na
preparação das Demonstrações financeiras é a
do custo histórico.

Todos os activos e passivos monetários
registados em moeda externa, cujo câmbio não
esteja previamente fixado, foram actualizados à
taxa de câmbio de fecho. No momento de
reconhecimento inicial, as transacções em
moeda estrangeira são valorizadas na moeda de
relato determinada pela aplicação, à quantia de
moeda estrangeira, da taxa de câmbio entre
moeda estrangeira e a moeda de relato à data
da transacção.

Os diferenças de câmbio favoráveis não
realizadas são consideradas como ganhos
potenciais não reconhecidos, e portanto
diferidas, quando são originadas pela conversão
de dívidas a médio e longo prazo e/ou caso
existam expectativas razoáveis de que o ganho é
reversível”

Os saldos indexados em moeda estrangeira
foram actualizados de acordo com as seguintes
taxas de câmbio:

Câmbio 31/12/2019
1 USD 482,227
1 EUR 540,817
1 GBP 634,972
1 ZAR 34,343
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2.2.1 Critérios de reconhecimento e bases de
valorimetria específicas:

Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas são valorizadas ao
custo histórico de aquisição que engloba o valor
da factura e os gastos suportados directa e
indirectamente para colocarem o bem em
condições de utilização.

As imobilizações corpóreas são reconhecidas no
balanço sempre que cumprirem com todas as
condições exigidas pelo PGC para o seu
reconhecimento como activo imobilizado, sendo
mensurados como tal sempre que o seu custo de
aquisição tenha valor superior a AKZ 30.000,00
(Trinta mil Kwanzas).

Os encargos suportados com a reparação e
manutenção do imobilizado corpóreo são
registados como gasto do período. Os gastos
subsequentes ao registo do bem, são
capitalizados quando estes se reflectem em
melhoramentos que alterem significativamente a
estrutura original do bem ou aumentem o seu
desempenho.

As imobilizações corpóreas encontram-se
apresentadas ao custo de aquisição, líquido das
respectivas amortizações. 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 são reconhecidas
quando for provável que os benefícios
económicos fluirão para a sociedade e o seu
custo possa ser mensurado com fiabilidade.

Os bens são registados ao custo de aquisição e
amortizadas pelo método das quotas constantes
ao longo de um período de três anos. São
capitalizadas as despesas que aumentem a
performance ou atribuam novas funcionalidades
ao bem reconhecido no activo.

As imobilizações incorpóreas da sociedade
correspondem, essencialmente, a despesas de
constituição e a software.

Contas a receber 

As contas a receber de clientes e outros
devedores são reconhecidas ao valor nominal e
divulgadas no balanço deduzidas de eventuais
perdas por imparidade acumuladas,
reconhecidas na rubrica “Clientes de cobrança
duvidosa”, por forma a reflectir o seu valor
realizável líquido. No final de cada exercício de
relato são analisadas as dívidas de clientes de
forma a avaliar se existe alguma evidência
objectiva de que não são recuperáveis. As
provisões são reconhecidas em sequência de
eventos ocorridos que indiquem, objectivamente
e de forma quantificável, que a totalidade ou
parte do saldo em divida não será recebido.

Disponibilidades

As disponibilidades incluem caixa, depósitos
bancários e outros investimentos de curto prazo
que possam ser imediatamente mobilizáveis sem
risco significativos de flutuações de valor.

Outros activos correntes

A BODIVA regista as suas receitas e despesas
de acordo com o princípio da especialização
de exercícios pelo qual as receitas e despesas são
reconhecidas à medida em que são geradas,
independentemente do momento em que são
recebidas ou pagas.
A determinação de existência de benefícios
económicos futuros foi efectuada atendendo
ao grau de certeza dos benefícios, na base da
evidência disponível no momento do
reconhecimento inicial do activo. A existência de
suficiente certeza de que os benefícios fluirão
para a entidade foi efectuado na base de que
esta receberá as recompensas ligadas ao activo,
e assumirá os riscos inerentes
Nesta rubrica estão registadas os proveitos que
já tenha sido obtidos e/ou custos relacionados a
períodos futuros, cuja factura ainda não tenha
sido emitida e/ou o pagamento já tenha sido
efectuado.

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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Contas a Pagar 

As dívidas a fornecedores, Estado e outros
credores são reconhecidas ao custo histórico das
transacções. Os passivos monetários expressos
em moeda estrangeira são convertidos para
Kwanzas à taxa de câmbio em vigor na data do
balanço.

Outros passivos correntes

As estimativas de custos são efectuadas com
base em dados e factos conhecidos ou dados
como prováveis à data do balanço, em
conformidade com o princípio da especialização
e do acréscimo.

Estimativa para subsídios e prémio de
desempenho:

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 ao subsídio de férias pagáveis no ano
seguinte (Nota 11). Também inclui a estimativa
de prémios a pagar aos colaboradores no
exercício subsequente, definidos com base na
avaliação de desempenho dos mesmos no
exercício corrente, bem como o reconhecimento
mensal da estimativa do subsídio de natal a
serem regularizadas no momento do seu
pagamento e as férias não gozadas a serem
regularizadas no momento do seu pagamento
ou no fim do exercício a que dizem respeito.

Reconhecimento de Proveitos 

Os proveitos são reconhecidos na demonstração
de resultados quando:

• Tenha surgido um aumento de benefícios
económicos económicos futuros relacionados
com um aumento de um activo ou com uma
diminuição de um passivo; e

• Estes possam ser quantificados com
fiabilidade.

• Face ao critério da prudência, os proveitos só
devem ser reconhecidos quando satisfazerem
uma condição adicionalmente: tenham um
grau suficiente de certeza.

Prestação de Serviços 

O rédito proveniente das comissões por serviços
prestados são normalmente reconhecidas
quando é possível demonstrar a conclusão da
transacção, uma única vez no período a que
dizem respeito.

Juros

Os proveitos de juros são reconhecidos com base
nas taxas contratadas, na sua fluência e são
calculados tendo em consideração a
especialização dos exercícios.

Regime Fiscal

A Sociedade encontra-se sujeito a tributação em
sede de Imposto Industrial, sendo considerado
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.

O imposto é calculado com base no lucro
tributável (resultado contabilístico corrigido para
efeitos fiscais) utilizando a taxa nominal de 30%.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e
correcção por parte das autoridades fiscais
durante um período de 5 anos, 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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A Sociedade está igualmente sujeita a outros
imposto e responsabilidades tributárias,
nomeadamente:

i. Imposto Sobre o Valor Acrescentado

Enquanto sujeito passivo cadastrado na
Repartição dos Grandes Contribuintes, a BODIVA
deverá liquidar o IVA à taxa de 14% sobre os
serviços por si realizados, mais concretamente
sobre as comissões cobradas no âmbito da
gestão de mercados regulamentados e de
sistemas de compensação, liquidação e custódia.

A sociedade encontra-se sujeita ao pagamento
do imposto referido no âmbito de operações de
importação de bens e/ou operações tributáveis
realizadas por fornecedores estrangeiros que não
possuam representante fiscal em território
nacional e não tenham incluído IVA nas suas
facturas.

Estando a BODIVA enquadrada no Regime Geral
do IVA, conforme Lei 17/19 de 24 de Abril, tem o
direito de deduzir o imposto suportado na
aquisição de bens e serviços para efeitos de
apuramento do imposto devido.

ii. Imposto sobre Rendimento do Trabalho

Este imposto é retido pela Empresa sobre os
ordenados dos empregados e entregue ao
Estado de acordo com os escalões previstos na
sua tabela oficial.

iii. Retenções na fonte em sede do imposto
industrial

A Lei sobre a tributação das empreitadas; o
artigo 64.º da Lei 19/14 de 22 de Outubro
estabelece uma taxa de tributação por retenção
na fonte de 6,5% para as prestações de serviços.

iv. Imposto Predial Urbano

A Lei nº 18/11, de 21 de Abril, vem alterar as
taxas aplicáveis em sede do Imposto Predial
Urbano, sendo introduzida a obrigatoriedade de
retenção na fonte, no caso de inquilinos que
disponham ou devam dispor de contabilidade
organizada. A taxa de retenção na fonte é de
15% sobre o pagamento das rendas.

v. Imposto sobre a aplicação de capitais

O artigo n.º 9 do Decreto Legislativo Presidencial
n.º 5/11, de 30 de Dezembro, determina a
tributação de 10% dos lucros, seja qual for a sua
natureza, espécie ou designação, atribuídos aos
sócios das sociedades comerciais ou civis sob a
forma comercial, bem como o repatriamento dos
lucros imputáveis a estabelecimentos estáveis de
não residentes em Angola.

O IAC incide também sobre os rendimentos
provenientes de aplicações financeiras e outras
operações tributáveis realizadas pela Sociedade.
Os rendimentos provenientes dos juros de
depósitos a prazo realizados pela BODIVA são
retidos pela instituição financeira onde a
aplicação foi constituída.

vi. Segurança Social

Esta contribuição corresponde a 11% das
remunerações dos empregados, sendo 3% da
responsabilidade do empregado.

3. Alterações nas polítcas contabilísticas

Nada a referir.
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4 – Imobilizações Corpóreas:

4.1 – Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica de imobilizações corpóreas apresenta a seguinte

composição:

4.2 – Composição por critérios de valorimetria adoptados:

Em 31 de Dezembro de 2019 a composição por critérios de valorimetria adoptados é a seguinte:

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica de equipamento administrativo corresponde
maioritariamente a equipamentos informáticos.

NOTAS AO BALANÇO

4.3 – Movimento, ocorridos durante o exercício, no valor bruto:

Em 31 de Dezembro de 2019 os movimentos ocorridos no valor bruto é o seguinte:

4.4 – Movimentos, ocorridos durante o exercícios, nas amortizações acumuladas:

Em 31 de Dezembro de 2019 os movimentos ocorridos nas amortizações acumuladas é o seguinte:

Rubricas Valor bruto
Amortizações 
Acumuladas

Valor Líquido

Equipamento de transporte 127 870 000 43 011 971 84 858 029
Equipamento administrativo 124 591 667 88 983 909 35 607 758
Outras imobilizações corpóreas 3 331 756 1 639 350 1 692 406

255 793 423 133 635 231 122 158 193

Rubricas
Valor líquido

Custo Histórico Valor de Reavaliação Total

Equipamento de transporte 127 870 000 - 127 870 000
Equipamento administrativo 124 591 667 - 124 591 667
Outras imobilizações corpóreas 3 331 756 - 3 331 756

255 793 423   - 255 793 423   

Rubricas Saldo Inicial Reavaliações Aumentos Alienações Abates/transf. Saldo Final

Equipamento de transporte 127 870 000 - - - - 127 870 000

Equipamento administrativo 110 275 021 - 14 873 671 - 557 025 124 591 667

Outras imobilizações corpóreas 3 331 756 - - - - 3 331 756

241 476 777 - 14 873 671 - 557 025 255 793 423

Rubricas Saldo Inicial Reavaliações Reforço Alienações Abates/transf. Saldo Final

Equipamento de transporte 26 943 570 - 16 068 401 - - 43 011 971

Equipamento administrativo 77 252 733 - 11 813 493 - 82 317 88 983 909

Outras imobilizações corpóreas 1 309 858 - 338 372 - 8 880 1 639 350

105 506 161 - 28 220 266 - 91 197 133 635 231
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5 – Imobilizações Incorpóreas:

5.1 – Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica de imobilizações incorpóreas apresenta a seguinte

composição:

5.2 – Movimento, ocorridos durante o exercício no valor bruto:

Em 31 de Dezembro de 2019 os movimentos ocorridos no valor bruto detalham-se da seguinte

forma:

5.3 – Movimento, ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas:

Em 31 de Dezembro de 2019 os movimentos ocorridos nas amortizações acumuladas detalham-se

da seguinte forma:

(c) Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica de Outras imobilizações incorpóreas corresponde
maioritariamente a softwares.

Rubricas Valor bruto
Amortizações 
Acumuladas

Valor Líquido

Despesas de constituição (a) 16 486 849 15 769 269 717 580

Outras imobilizações incorpóreas 161 825 715 145 109 240 16 716 475

178 312 564 160 878 509 17 434 055

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Despesas de constituição 16 486 849 - - 16 486 849

Outras imobilizações corpóreas 170 357 715 - 8 532 000 161 825 715

186 844 564 - 8 532 000 178 312 564

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Despesas de constituição 13 145 966 2 623 303 - 15 769 269

Outras imobilizações corpóreas 124 552 553 20 556 687 - 145 109 240

137 698 518 23 179 991 - 160 878 509
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9 - Outros Activos Não Correntes e Contas a Receber:

9.1 – Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica de Activos Não correntes e Contas a Receber apresenta a

seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica de “Fornecedores – saldo devedores” é composta
maioritariamente, por adiantamentos efectuados, cujas facturas não tenham sido ainda
recepcionadas.

No total da rubrica “Clientes-correntes” inclui o montante de AKZ 1.333 milhões a receber do
Ministério das Finanças, no âmbito dos serviços de manutenção em negociação de títulos da dívida
pública prestados pela BODIVA.

9.2 – Movimento, ocorrido durante o exercício, nas provisões:

Em 31 de Dezembro de 2019 o movimento ocorrido nas provisões é o seguinte:

Rubricas Corrente
Não corrente

Vencível até 
5 anos

Vencível a mais de 5 
anos

Total

Valor Bruto

Clientes-correntes 1 686 381 904 - - 1 686 381 904

Fornecedores – saldos devedores 5 515 455 - - 5 515 455

Outros devedores 8 409 941 - - 8 409 941

1 700 307 300 - - 1 700 307 300

Provisões para cobrança duvidosa (14 704 297) - - (14 704 297)

1 685 603 002 - - 1 685 603 002

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Valor Bruto

Clientes:

Clientes de cobrança duvidosa 3 030 000 11 674 297 - 14 704 297

3 030 000 11 674 297 - 14 704 297
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10 - Disponibilidades:

10.1 –Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Disponibilidades apresenta a seguinte

composição:

11 – Outros Activos Correntes:

11 .1– Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Outros Activos Correntes apresenta a seguinte

composição:

No montante dos saldos em banco inclui 589.747.799,00 em Depósitos à Ordem e 1.197.001.659,00
em Depósitos a Prazo indexados ao USD.
No que se refere ao depósito aplicado no Banco Angolano de Investimento, o ganho correspondente
a diferenças de câmbio não realizadas foi diferido, pelas razões enunciadas na nota 21.

O montante evidenciado na rubrica “Juros de Depósito a Prazo” diz respeito ao depósito indexado no

Banco Económico à taxa de câmbios USD/AOA, com taxa de juro fixa nominal anual de 1%, no valor

de 420 milhões respectivamente, pelos que os proveitos no valor de AOA 124 milhões encontram-se

reconhecidos em conformidade com o divulgado no ponto 2.2.

Rubricas 2019 2018

Proveitos a facturar:

Prestação de Serviço 5 256 000 414 352 861

Juros de Depósito a Prazo 124 146 255 101 710 889

Encargos a repartir por exercícios futuros:

Comunicação 628 400 296 640

Licenças 3 930 750 4 758 198

Seguros 1 578 117 1 534 832

Outros encargos 2 236 306 4 277 967

137 775 829 526 931 387

Rubricas 2019 2018

Saldos em bancos 1 786 749 459 1 299 564 559

Caixa 90 801 50 730

1 786 840 260 1 299 615 289

1 786 840 260 1 299 615 289
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12 – Capital:

12 .1– Composição e movimento no período:

Em 31 de Dezembro de 2019 rubrica de capital apresenta a seguinte composição:

13 – Reservas:

13 .1– Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica de Reservas apresenta a seguinte

composição:

Nos termos do artigo nº327 da Lei das Sociedades Comerciais, a sociedade deverá constituir uma
reserva legal nunca inferior a 5% do seu lucro anual, até que essa reserva perfaça 20% do seu capital
social e só pode ser usada para aumentar o capital ou cobrir prejuízos depois de todas as restantes
reservas se terem esgotado.

14 – Resultados Transitados:

14 .1– Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica de Resultados Transitados apresenta a seguinte

composição:

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Capital 900 000 000 - - 900 000 000

900 000 000 - - 900 000 000

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Reserva legal (a) 45 000 000 45 000 000 - 90 000 000

45 000 000 45 000 000 - 90 000 000

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Saldo inicial: 225 460 148 225 460 148

Movimentos no período:

Transferência dos resultados do exercício 
anterior 916 836 611 916 836 611

Aplicação de resultados (a) 45 000 000 (45 000 000)

225 460 148 916 836 611 45 000 000 1 097 296 759

a) Aplicação de resultados

Rubricas 2019 2018

Reserva legal 90 000 000 45 000 000

90 000 000 45 000 000
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19 – Outros Passivos Não Correntes e Contas a Pagar:

19.1 – Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica de Outros Passivos Não Correntes e Contas a Pagar apresenta a

seguinte composição:

(b) Neste valor inclui AKZ 7.618.126,00 referente a Contribuição à Segurança Social referente ao mês 
de Dezembro de 2019. 

Rubricas Corrente

Não corrente

Vencível até                  
5 anos

Vencível a mais 
de 5 anos

Total

Fornecedores – correntes 13 027 447
365 494 535

- - 13 027 447

Estado (a) - - 365 494 535

Outros credores (b) 14 466 252 - - 14 466 252

392 988 234 - - 392 988 234

Estado - (a) Composição

Rubricas 2019 2018

Impostos sobre os lucros 357 707 923 191 918 523

Retenções na fonte 11 884 180
345 823 743

42 543 978
149 374 545Encargo do ano

Imposto de rendimento de trabalho 9 692 002 4 327 353

Outros impostos 9 978 790 2 408 775

365 494 535 156 110 672
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21 – Outros Passivos Correntes:

21.1 – Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Outros Passivos Correntes apresenta a seguinte

composição:

(a) Esta rubrica é composta pelos custos acrescidos, numa base mensal, referentes aos subsídios de
férias relacionados ao exercício de 2019.

(b) O montante apresentado na rubrica Fornecimentos e Serviços de Terceiros é composto pelos
acréscimos relacionados aos serviços prestados por fornecedores cujas factura não tenham sido
ainda emitidas, mas que o serviço já tenha sido consumido. Inclui ainda a estimativa do custo
relacionado às taxas regulamentares a serem cobradas por período (semestral e anual) pela
entidade reguladora (Comissão do Mercado de Capitais) e supervisores da sociedade (Tribunal de
Contas).

Sendo a rubrica maioritariamente composta da seguinte forma:
- Manutenção e Help Desk ao Sistema SIMER - AKZ 31.726.246,00
- Taxa de Fiscalização - AKZ 40.520.037,00
- Taxa de Supervisão - AKZ 11.063.238,00
- Auditoria Financeira - AKZ 7.140.000,00

c) Este ganho foi diferido pelo facto do instrumento divulgado na nota 10, prever que em caso de
resgate antes da maturidade, o banco não irá remunerar a parcela variável associada à variação
cambial, e que a Administração entende ser elevada a probabilidade de ter que vir a resgatar o
instrumento antes da maturidade, face aos investimentos planeados e ao plano de tesouraria
projectado para o ano 2020.

Rubricas 2019 2018

Encargos a pagar

Remunerações (a) 39 209 087 62 768 082

Fornecimentos e Serviços de Terceiros (b) 100 942 603 70 250 773

Diferenças de câmbio favoráveis diferidas (c) 176 784 978 -

316 936 668 133 018 855
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23.2 – Composição de prestação de serviços por actividades:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a composição de prestação de serviços por actividades  é a 
seguinte:

24 – Outros Proveitos Operacionais:

24.1 – Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Outros Proveitos Operacionais apresenta a seguinte

composição:

23 – Prestação de Serviços

23.1 – Composição:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Prestação de Serviços apresenta a seguinte

composição:

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

No total reconhecido na rubrica “Gestão de Mercados Regulamentados” inclui o montante de AKZ 
1.136 milhões referente aos serviços de manutenção em negociação de títulos da dívida pública. 

Rubricas 2019 2018

Mercado interno 2 091 434 281 1 708 760 563

2 091 434 281 1 708 760 563

Rubricas 2019 2018

Serviços principais

Gestão de Mercados Regulamentados 1 695 349 901 1 379 555 256

Gestão de Sistemas de Compensação, Liquidação e Custódia 396 084 380 329 205 307

2 091 434 281 1 708 760 563

Rubricas 2019 2018

Outros proveitos e ganhos operacionais 15 290 845 -

15 290 845 -

O valor reconhecido na rubrica “Outros proveitos e ganhos operacionais” diz respeito as formações 
realizadas a Membros do Mercado BODIVA.
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29 - Amortizações:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Amortizações apresenta a seguinte
composição:

28 – Custo com Pessoal:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de custo com pessoal apresenta a seguinte 
composição:

(a) Estão incluídos nesta rubrica os custos com seguro de saúde (AKZ 29.981.806,00), encargos sobre
remunerações (AKZ 41.180.324), seguros acidente de trabalho (AKZ 3.561.690,00) e formação
(6.257.987,00)

Rubricas 2019 2018

Remunerações

Remunerações Órgãos de Gestão 285 328 059 180 580 619

Remunerações Pessoal 306 578 754 229 651 022

Outros Custos com Pessoal (a) 87 419 677 54 856 099

679 326 490 465 087 740

Número de empregados ao serviço da empresa 34   30   

Rubricas 2019 2018

Imobilizações corpóreas (Nota 4) 28 205 735 31 014 827

Imobilizações incorpóreas (Nota 5) 23 179 991 29 687 191

51 385 725 60 702 018
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30 - Outros custos e perdas operacionais:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Outros custos e perdas operacionais
apresenta a seguinte composição:

(a) Nesta rubrica estão incluídos os custos do período referentes a taxa de fiscalização/supervisão
(AKZ 20.416.765) e licenças e certificados (AKZ 5.136.374)

Rubricas 2019 2018

Fornecimento e serviço de terceiros:

Combustível e Outros fluídos 3 701 305 3 737 880

Conservação e Reparação 4 489 179 3 793 314

Material protecção, seg.e conforto 543 476 66 486

Material de Escritório 5 761 985 4 075 717

Livros e documentação técncica 319 291 40 966

Outros Fornecimentos 6 515 150 3 997 868

Comunicação 28 297 608 22 889 055

Rendas e Alugueres 513 925 2 160 085

Seguros 1 375 540 1 257 028

Deslocações e Estadas 20 759 785 9 837 536

Despesas de representação 189 750 -

Conservação e reparação 11 346 336 9 910 058

Limpeza higiene e conforto 418 496 1 314 348

Publicidade e propaganda 1 327 330 64 000

Contencioso e notariado 206 203 3 274 418

Assistência Técnica 11 562 058 -

Honórarios e avenças 9 553 073 -

Outros serviços 22 576 796 50 713 633

Impostos 27 631 896 37 108 925

Quotizações 466 372 -

Outros custos e perdas operacionais (a) 30 456 066 44 621 531

188 011 619 198 862 848
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33 – Resultados não operacionais:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Resultados não operacionais possui a seguinte
composição:

31 – Resultados financeiros:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Resultados financeiros possui a seguinte
composição:

Rubricas 2019 2018

Proveitos e ganhos não operacionais

Reposição de provisões  17 587 602

Correcções relativas a exercícios anteriores 3 580 489 32 190 057

Outros proveitos e ganhos não operacionais 2 683 825

Custos e perdas não operacionais   

Provisões 

Cobranças duvidosas (Nota 9) (14 704 297) (3 030 000)

Perdas em imobilizações (8 532 000) -

Multas e penalidades contratuais (2 585 215)

Correcções relativas a exercícios anteriores (16 324 722) (22 366 633)

(35 980 530) 24 479 636

Rubricas 2019 2018

Proveitos e ganhos financeiros

Juros

Outros 160 542 725 224 384 634

Diferenças e câmbio favoráveis

Não realizadas 4 089 844 3 155 252

Custos e perdas financeiros

Diferenças e câmbio desfavoráveis

Realizadas (859 388) -

Não realizadas (3 415 906) (6 122 058)

Outros (1 756 382) (1 429 688)

158 600 893 219 988 141
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35 – Imposto sobre o rendimento

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica Imposto sobre o rendimento 
possui a seguinte composição: 

37 – Contingências:

Nada a referir.

38 – Acontecimentos ocorridos após a data de Balanço

A partir de Janeiro de 2020, o surto do COVID-19 tem vindo a espalhar-se para além das fronteiras

da China, causando impactos nos mercados financeiros e na actividade económica.

Embora à data deste relatório não exista nenhum caso de COVID-19 confirmado em Angola, o

conselho de Administração da BODIVA está a acompanhar a evolução da pandemia e as estimativas

de impacto que poderão advir. Quando relevante, está a tomar decisões que defendam os interesses

dos diferentes stakeholders, incluindo os colaboradores, clientes e accionista.

Neste momento a Administração não concluiu uma avaliação rigorosa de eventuais impactos, sendo

razoável pressupor que em virtude das características da actividade da Empresa, atendendo à

possibilidade de utilização dos canais remotos e digitais, não serem esperados impactos relevantes

na actividade por via das medidas de mitigação implementadas ou a implementar.

40 – Transacções com empresas do grupo

Nada a referir.

(a) Estes impostos decompõem-se da seguinte forma:

Rubricas 2019 2018

Imposto sobre os resultados correntes 357 219 571 191 918 523

357 219 571 191 918 523

Rubricas 2019 2018

Resultado contabilístico 1 310 297 601 1 228 575 734

Correcções para efeitos fiscais:

A somar: Variações patrimoniais positivas

Custos e perdas não aceites para efeitos fiscais 46 694 710 41 009 687

A deduzir: Variações patrimoniais negativas

Proveitos e ganhos não tributáveis 164 632 569 229 719 900

Prejuízos fiscais de anos anteriores 400 137 109

Lucro tributável (prejuízo fiscal) 1 192 359 742 639 728 411

Taxa nominal de imposto 30% 30%

Imposto sobre os lucros (a) 357 707 922 191 918 523

Taxa efectiva de imposto 27% 16%

Imposto diferido - 119 820 600
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NOTAS SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

47 – Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica Caixa e equivalentes de caixa possui a seguinte 
composição:

43 – Políticas adoptadas

O método adoptado para a realização das demonstrações de fluxos de caixa é o método directo. Os 
saldos de caixa e equivalentes incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários.

Luanda, 19 de Março de 2020

O Conselho de Administração

Rubricas 2019 2018

Caixa

Numerário 90 801 50 730

Saldos em bancos, imediatamente mobilizáveis 1 786 749 459 1 299 564 559

Equivalentes de caixa - -

1 786 840 260 1 299 615 289

41 – Informações exigidas por diplomas legais

Com base na exigência do regulamento nº 1/19 de 05 de Fevereiro, o valor total à guarda da
BODIVA em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 é o seguinte:

Rubricas 2019 2018

Títulos sob custódia 3 825 525 435 134 2 063 000 860 714

3 825 525 435 134 2 063 000 860 714
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