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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Tenho a honra de apresentar o Relatório Anual de Gestão e Demonstrações Financeiras, 

correspondente ao primeiro exercício completo da BODIVA, e que será apreciado na nossa 

Assembleia Geral Ordinária. Este Relatório evidencia as boas práticas de divulgação de informação 

sobre o governo societário, não só como base deliberativa do accionista Estado, mas também como 

fonte de conhecimento das nossas actividades pelas outras partes interessadas e a pela comunidade 

em geral. 

O ano de 2015 revelou um contexto macroeconómico com novos desafios para os agentes 

económicos, os quais devem ser também de oportunidades para a diversificação da base produtiva 

da economia nacional. Este contexto de exigência implicará também uma diversificação das fontes 

de financiamento dos projectos privados e públicos, emergindo com particular ênfase o papel dos 

Mercados Regulamentados neste processo de financiamento da economia. 

 De facto, a literatura tem enfatizado a necessidade de uma estrutura mista de financiamento da 

economia, entre instituições bancárias e mercados, que seja adequada aos diferentes estágios de 

desenvolvimento económico de um país, onde os mercados são relativamente mais eficientes na 

concepção de modelos mais inovadores de financiamento de projectos, de mais longo prazo e de 

maior risco. 

No ano de 2015, a BODIVA consolidou a implementação da sua estratégia, nomeadamente pelo 

crescimento acentuado do número de membros BODIVA, o início das actividades nos Mercados 

Regulamentados BODIVA, em Maio, e a conclusão dos serviços de pós-negociação, em Dezembro.  

Embora a gestão dos mercados regulamentados tenha ficado circunscrita ao Mercado de Registos 

de Títulos do Tesouro (MRTT), o dinamismo demonstrado, em 7 meses de actividade, evidencia a 

relevância futura dos Mercados Regulamentados e sustenta a opção do Estado em criar a BODIVA, 

como empresa estratégica de capitais integralmente públicos. 

Por último, uma palavra de agradecimento ao Titular do Poder Executivo pela definição das 

orientações estratégicas subjacente à criação da BODIVA, ao Senhor Ministro das Finanças e ao 

Senhor Ministro da Economia, enquanto representantes do accionista Estado, no apoio inestimável 

à implementação do projecto. Estes agradecimentos são extensivos aos restantes órgãos sociais, 

nomeadamente aos membros do Conselho Fiscal, pela sua actividade de fiscalização indispensável 

à credibilidade da Instituição, e aos membros do Conselho Consultivo, pelo empenho e contributos 

na definição dos objectivos e das políticas empresariais da BODIVA. Também agradeço às 

autoridades de regulação e supervisão: à CMC, enquanto foco inicial do projecto BODIVA, entidade 

promotora dos mercados regulamentados e de supervisão das nossas actividades; e ao BNA, 

enquanto entidade relevante na gestão dos sistemas de pagamentos, pelo apoio na 

operacionalização das liquidações financeiras e da subcustódia dos Títulos do Tesouro, e pela 

disponibilidade de consultores especializados em mercados financeiros. 

Aos colaboradores e respectiva Comissão Executiva, dedico uma menção especial pelo empenho e 

dedicação que demonstraram na concretização do plano de acção traçado para o ano de 2015. Às 

restantes partes interessadas, aos clientes, porque são o foco da nossa acção e aos fornecedores 

porque partilham e nos auxiliam na realização das nossas actividades, também agradeço a confiança 

que depositaram na BODIVA. 
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2. MENSAGEM DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA 

A entrada em funcionamento do MRTT, com a primeira operação no dia 20 de Maio, representou um 

importante marco na história dos mercados regulamentados de valores mobiliários em Angola. Com 

efeito, durante o ano, o volume de negociação atingiu um montante global de 104 mil milhões de 

Kwanzas. Para tal desempenho contribuiu, a montante do processo, o intenso trabalho comercial 

junto dos intermediários financeiros (mais de trinta reuniões individuais), o qual resultou na admissão 

de dez membros (incluindo duas corretoras) e, a jusante, o desempenho destes na dinamização 

daquele mercado. 

2015 foi o ano da implementação da CEVAMA, a nível tecnológico, regulatório e operacional. Neste 

contexto, destaco a instalação e parametrização dos módulos de Compensação e de Custódia da 

plataforma SIMER, a aprovação das Regras nº 6/15 e das Instruções Nº 6/15 e Nº 7/15, bem como 

a disponibilização de um módulo de teste para familiarização dos operadores e, por fim, a ligação 

aos subsistemas SIGMA e SPTR do BNA.  

Ao nível das actividades de suporte ao negócio, o destaque vai um conjunto de realizações na área 

dos sistemas e tecnologias de informação, como sejam a instalação e parametrização da plataforma 

SIMER – incluindo os módulos de Compensação e Custódia atrás referidos –, a entrada em 

funcionamento do ERP Primavera, a conclusão dos projectos de instalação do Centro de Dados e, 

por fim, a ligação à plataforma SIMER de dez membros. 

No que concerne às realizações de natureza regulatória, sublinho o registo, em Dezembro, pela 

Comissão do Mercado de Capitais, de um conjunto de seis regras e três instruções. 

Em matéria de capacitação de técnicos da indústria, é de referir a realização de três formações de 

certificação, com um total de onze entidades participantes.  

Na componente económico-financeira da BODIVA, dar nota do investimento realizado, no montante 

de 137,4 milhões de Kwanzas, representando o software 67% deste montante. A BODIVA registou 

um prejuízo de 459,6 milhões de Kwanzas, montante impactado fundamentalmente pelo valor 

reduzido das receitas (73 milhões de Kwanzas) e não tanto pelos custos operacionais, já expectáveis. 

2016 será um ano muito exigente. No entanto, acreditamos que, com envolvimento, atitude positiva 

e dedicação de todos os Colaboradores, iremos ultrapassar os desafios e alcançar os objectivos a 

que nos propusemos, com realce para a disponibilização em pleno dos serviços de liquidação e 

custódia e a subsequente abertura do Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) e do Mercado 

de Bolsa de Obrigações Privadas (MBOP), sempre no espírito da optimização dos recursos internos.  

Concluindo, aos colaboradores dedico uma menção especial pelo empenho e dedicação 

demonstradas durante o ano de 2015.  
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3. VISÃO, MISSÃO E VALORES 

3.1. Visão 

“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 nos mercados 

regulamentados de valores mobiliários e derivados, por oposição à negociação fora destes 

mercados, pelo que o lema será: 

“BODIVA: Conexões com transparência” 

3.2. Missão 

1. Promover o desenvolvimento do mercado regulamentado de valores mobiliários e derivados 

– e, desse modo, contribuir decisivamente para o financiamento sustentado da economia de 

Angola.  

2. Colocar à disposição do MRVM&D as infra-estruturas físicas e tecnológicas que são 

necessárias para que ele possa funcionar de modo eficiente, de acordo com as boas práticas 

internacionalmente reconhecidas e com custos competitivos, mesmo no plano externo. 

3. Gerir e coordenar as infra-estruturas institucionais do MRVM&D – Membros do Mercado, 

Contraparte Central e Central de Valores Mobiliários – para que a negociação e a liquidação 

das transacções de títulos decorram sem falhas e com custos internacionalmente 

competitivos 

4. Promover a sã concorrência no MRVM&D 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? 

5. 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. 

6. Trabalhar com profissionalismo e dedicação, através de uma equipa com um elevado grau 

de envolvimento, responsabilidade e respeito pela diversidade.  
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3.3. Valores 

1. Integridade – Agir com honestidade, transparência, rigor e sentido ético e evitar qualquer 

conduta, por acção ou por omissão, que comprometa a reputação MRVM&D. 

2. Segurança 

a.  Jurídica – Defender a segurança jurídica no MRVM&D, através de contratos que 

definem com evidente clareza as obrigações das partes. 

b. Operacional – Assegurar que os sistemas tecnológicos do MRVM&D funcionam sem 

falhas - e ter em prontidão planos de contingência e recuperação.  

3. Qualidade – Defender o primado dos clientes – emitentes, investidores – indispensável à 

confiança legítima no funcionamento do MRVM&D. 

4. Concorrência – Promover a sã concorrência entre todas as Instituições Financeiras que 

intervenham no MRVM&D. 

5. Inovação – Promover a excelência, a criatividade, o orgulho e a paixão no exercício de 

actividades em mercados financeiros exigentes e em constante mudança. 

6. Comunicação/Relato – Gerir a informação societária e de mercado nos exactos termos que 

obrigam as restantes Instituições Financeiras presentes no MRVM&D. 

7. Comunidade – Desenvolver um espirito de comunidade e cidadania indispensável à 

promoção do MRVM&D. 

8. Respeito – Respeitar a diversidade, a dignidade e o desenvolvimento do talento dos nossos 

colaboradores, como a essência do sucesso da BODIVA. 

9. Trabalho de equipa – Estar consciente da importância do espírito de equipa, pelo que 

procuramos trabalhar com elevado grau de envolvimento de todos os colaboradores. 

10. Trabalho árduo e exigente – Promover a satisfação no emprego, através do elevado grau de 

envolvimento dos colaboradores e um adequado sistema de incentivos, para que as 

actividades sejam percepcionadas como apetecíveis e desempenhadas com energia.  
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4. PRINCIPAIS FACTOS 

4.1. Actividade da Empresa 

4.1.1. Negócio 

As actividades de desenvolvimento de negócio do mercado de valores mobiliários assentaram em 

cinco eixos principais: (i) captação de intermediários financeiros; (ii) operacionalização da CEVAMA; 

(iii) operacionalização dos mercados; (iv) formação dos operadores do mercado; e (v) promoção do 

mercado. 

Captação de intermediários financeiros 

Neste âmbito, com o objectivo de captar intermediários financeiros para a BODIVA foram 

efectuadas cerca de trinta reuniões individuais, com especial enfoque nos bancos comerciais 

e sociedades corretoras registadas na CMC, tendo sido registados como membros BODIVA 

dez entidades, abaixo indicadas:  

TABELA 01 – MEMBROS BODIVA 

N.º MEMBRO NEGOCIAÇÃO LIQUIDAÇÃO 

1 BFA Sim Sim 

2 BAI Sim Sim 

3 BMA Sim Sim 

4 SBA Sim Sim 

5 BNI Sim Sim 

6 BPA Sim Sim 

7 BRK Sim Sim 

8 GROWTH SCVM Sim Não 

9 BPC Sim Sim 

10 MADZ GLOBAL SCVM Sim Não 
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Operacionalização da CEVAMA 

A CEVAMA é a unidade orgânica responsável pela gestão dos serviços de compensação, liquidação 

e custódia de valores mobiliários.  

O ano de 2015 foi o ano da capacitação da CEVAMA, a nível tecnológico, regulatório e operacional. 

Neste contexto, destacamos:  

 A instalação e parametrização dos módulos de Compensação e de Custódia da plataforma 

SIMER (aplicativo suporte das actividades da CEVAMA),  

 A aprovação das Regras nº 6/15 e das Instruções Nº 6/15 e Nº 7/15, em Dezembro, que 

vieram regular os aspectos operacionais do conjunto das actividades de compensação, 

liquidação e custódia centralizada de valores mobiliários. 

 A conexão/ligação de quatro membros de liquidação ao SIMER, bem como a disponibilização 

de um módulo de teste para familiarização dos operadores; 

 A ligação aos subsistemas SIGMA e SPTR do BNA, como pilar essencial para a concretização 

do processo de liquidação física e de subcustódia dos títulos do Tesouro negociados em 

mercado regulamentado, assim como do processo de liquidação financeira. Deste modo, está 

assegurada a capacidade do SIMER emitir instruções ao SIGMA e ao SPTR, podendo, desde 

já, ser feita a migração para a CEVAMA dos títulos custodiados no BNA. 

Operacionalização dos Mercados 

Neste âmbito, destacamos a entrada em funcionamento do mercado de registo de Títulos do Tesouro 

(MRTT), tendo-se registado, no dia 20 de Maio de 2015, a primeira operação. Durante o ano, este 

segmento de mercado obteve um desempenho assinalável, tendo alcançado um volume de 

negociação global de 104 mil milhões de Kwanzas, aproximadamente 820 milhões de dólares norte-

americanos. 

Formação dos Operadores do Mercado 

Com o objectivo de habilitar os formandos com capacidades e conhecimentos necessários à boa 

execução de operações na plataforma de negociação SIMER, foram executadas três sessões de 

formação do curso de Técnico de Negociação em Mercados Regulamentados, com a participação 

de onze entidades, das quais dez intermediários financeiros, permitindo a implementação da teoria 

administrada nos restantes módulos do curso bem como a explanação de dúvidas pertinentes. 

Promoção do Mercado 

Neste âmbito, o conjunto de actividades realizou-se quer internamente, quer no exterior do país. 

Assim, ao nível interno, destacamos as actividades seguintes: 

 Participação activa de quadros da BODIVA no Programa Operacional de Preparação das 

Empresas para o Mercado Accionista (POPEMA) da Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC), tendo tomado parte nas sessões de divulgação realizadas nos ministérios e nas 

reuniões operacionais com as empresas que demonstraram interesse em participar do 

programa.  
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 A realização do “I Fórum Nacional de Investimento em Dívida Publica”, no dia 07 de Maio, 

evento conjunto da BODIVA e CMC, com a apresentação do modelo e organização dos 

mercados BODIVA e realização de reuniões individuais com empresas detentoras de títulos 

do tesouro e eventuais investidores. Os resultados alcançados foram bastante satisfatórios, 

tendo a BODIVA recolhido intenções de venda no valor de 4,9 mil milhões de Kwanzas (45 

milhões USD) e intenções de compra correspondentes a 766 milhões de Kwanzas (7 milhões 

USD); 

 Participação no evento de lançamento do “Mercado de Dívida Corporativa”, realizado pela 

CMC no dia 17 de Dezembro, no qual se apresentou o modelo de funcionamento do Mercado 

de Bolsa de Obrigações Corporativas (MBOC); 

 Participação na Conferência ”Bolsa, Dívida Pública e Financiamento”, promovida pela PwC e 

pela UCAN, no dia 25 de Março, no EPIC Sana Hotel;  

 Realização de uma visita guiada à BODIVA, em parceria com a CMC, no dia 08 de Maio, com 

a participação de várias associações empresariais e industriais, tais como o LIDE, a AIA e o 

FAJE; 

 Participação no “First Friday Club”, no dia 3 de Julho, promovido pela Câmara de Comércio 

EUA/Angola, no qual houve oportunidade de efectuar um enquadramento do processo de 

implementação do mercado de capitais em Angola e recolher inputs dos empresários afectos 

a esta associação; 

 Participação na Expo Oil&Gas 2015, promovida pelo Centro de Apoio Empresarial da 

Sonangol, no dia 23 de Outubro, no HCTA, com participação no painel “Financiamento na 

Indústria de Petróleo e Gás”. 

 Realização de uma visita guiada à BODIVA, em parceria com a CMC, no dia 20 de Novembro, 

com a participação dos adidos comerciais de algumas embaixadas acreditadas em Angola. 

Ao nível externo, o principal objectivo passava pela disponibilização, aos investidores internacionais, 

de um conjunto de informações relevantes sobre o processo de implementação do mercado de 

capitais em Angola. 

Neste contexto, no decorrer do ano em análise, a BODIVA participou em vários eventos 

internacionais, nomeadamente: 

 Conferência anual “African Financial Services Investment Conference – AFSIC” realizada em 

Londres, entre os dias 09 e 16 de Maio, na qual foi apresentada a estratégia de 

implementação do mercado de capitais e da BODIVA em Angola; 

 À margem da conferência, a BODIVA, em conjunto com a CMC e a Direcção de Banca de 

Investimento do Banco Económico (BE), realizou diversas reuniões (“one-on-one”) com 17 

investidores institucionais, localizados na praça de Londres, com o objectivo de recolher 

informações sobre as condições necessárias para que estas instituições realizem 

investimentos de carteira em Angola; 

 Conferência “CEO Infrastructure Investment Summit and Awards: Co-Investing for 

Implementation” realizada no dia 3 de Junho, na Cidade do Cabo, Africa do Sul.  

 Conferência “13th Anual African Capital Markets Conference”, realizada nos dias 26 e 27 de 

Novembro, na cidade do Cabo, África do Sul.  
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4.1.2. Suporte ao Negócio 

Destacamos um conjunto de realizações na área dos sistemas e tecnologias de informação, como a 

instalação e parametrização da plataforma SIMER, o sistema core do negócio, nos ambientes de 

produção e de testes – módulos de Negociação, Compensação e Custódia –, a entrada em 

funcionamento dos módulos de tesouraria e de vendas do ERP Primavera, a conclusão dos projectos 

de instalação do Centro de Dados, a ligação à SIMER de dez membros, a conexão/ ligação ao BNA, 

essencial para a concretização dos processos de liquidação financeira e para o processo de 

subcustódia dos títulos de dívida pública negociados em mercado regulamentado. 

Com relação às realizações de natureza regulatória, sublinhamos o registo, no dia 3 de Dezembro, 

pela Comissão do Mercado de Capitais, de um conjunto de seis regras e três instruções, 

designadamente: 

 Regras BODIVA nº 1/15: Da Organização Geral e Funcionamento dos Mercados 

Regulamentados; 

 Regras BODIVA nº 3/15: Do Preçário 

 Regras BODIVA nº 4/15: Do Mercado de Registo de Operações Sobre Valores Mobiliários 

 Regras BODIVA nº 5/15: Do Mercado de Bolsa 

 Regras BODIVA nº 6/15: Da Compensação, Liquidação e Custódia Centralizada de Valores 

Mobiliários 

 Regras BODIVA nº 7/15: Do Código Deontológico 

 Instrução BODIVA nº 1/15: Da Admissão dos Membros BODIVA 

 Instrução BODIVA nº 2/15: Cancelamento de Ordens e Anulação de Negócios 

 Instrução BODIVA nº 3/15: Efeitos dos Eventos 

4.2. Actividade do Mercado 

4.2.1. Negociação 

Como já foi relatado, a negociação em mercados regulamentados durante o ano cingiu-se ao 

segmento do MRTT/MROV, no qual se alcançou um volume de negociação global correspondente a 

104 mil milhões de Kwanzas, sensivelmente 820 milhões de dólares norte-americanos, ao câmbio 

médio do BNA. 

GRÁFICO 01 – VOLUME DE NEGOCIAÇÃO (AOA) 
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4.2.2. Membros 

TABELA 02 – MROV – DESEMPENHO DOS MEMBROS DE NEGOCIAÇÃO1 

Rank 
Código do 

Membro 
Descrição do Membro 

Data de 

Admissão 
Montante Negociado 

% Montante 

Negociado 

1 BFA Banco de Fomento Angola 03.02.2015 80 443 934 367 AOA 77,25% 

2 BAI 
Banco Angolano de 

Investimentos 
22.04.2015 10 268 824 254 AOA 9,86% 

3 BMA Banco Millennium Angola 15.05.2015 7 256 033 878 AOA 6,97% 

4 SBA Standard Bank Angola 07.07.2015 4 271 709 548 AOA 4,10% 

5 BNI 
Banco de Negócios 

Internacional 
22.07.2015 1 791 151 517 AOA 1,72% 

6 BPA Banco Privado Atlântico 03.08.2015 105 693 917 AOA 0,10% 

Total 104 137 347 480 AOA 100% 

1 Desempenho de Negociação no período de Maio a Dezembro 2015 

 

GRÁFICO 02 – DESEMPENHO DOS MEMBROS DE NEGOCIAÇÃO 
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5. ANÁLISE FINANCEIRA   

Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas. 

5.1. Análise do Balanço 

5.1.1. Activo 

TABELA 03 – ESTRUTURA DO ACTIVO 

ACTIVO   2014 Peso 2015 Peso 

Disponibilidades  303 019 65,8% 56 964 13,5% 

Aplicações de liquidez  – 0,0% 120 000 28,4% 

Outros valores  10 476 2,3% 52 298 12,4% 

Imobilizações  147 140 31,9% 193 548 45,8% 

Total do Activo  460 635 100% 422 810 100% 

 

Em 31 Dezembro de 2015, o activo total líquido da BODIVA ascendia a AOA 422,8 milhões, 

distribuído pelas rubricas de imobilizações (45,8%), aplicações de liquidez (28,4%), disponibilidades 

(13,5%) e outros valores (12,4%). 

De referir que, face ao ano de 2014, verificou-se uma alteração na estrutura do activo, como resultado 

dos investimentos estruturantes realizados e da política de rentabilização dos valores disponíveis em 

contas a ordem, sendo que, no final do exercício a maior parcela do activo (74,2%) era representada 

pelas imobilizações e aplicações de liquidez, conforme ilustra o gráfico nº1. 

GRÁFICO 03 – ESTRUTURA DO ACTIVO 
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5.1.2. Passivo e fundos próprios 

TABELA 04 – ESTRUTURA DO PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS 

PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS  2014 Peso 2015 Peso 

Passivo  106 029 23,0% 143 587 34,0% 

Fundos próprios  354 606 77,0% 279 223 66,0% 

Total do passivo e fundos próprios  460 635 100% 422 810 100% 

 

Do lado do passivo e fundos próprios, apesar dos fundos próprios continuarem a ter o maior peso 

sobre o total da rubrica (66,0%), convém realçar a perda de aproximadamente 69% do capital 

realizado, como resultado dos prejuízos acumulados nos exercícios de 2014 e 2015. 

5.2. Análise dos Resultados 

TABELA 05 – RESULTADOS 

RUBRICA 2014 2015 

Resultado de intermediação financeira – 73 314 

Resultado operacional (161 194) (461 172) 

Resultado líquido (161 194) (459 583) 

 

No final do exercício de 2015 o prejuízo da BODIVA cifrava-se em AOA 459,6 milhões, apesar do 

início do processo de admissão de membros e arranque das negociações no MRTT, no mês de Maio, 

que geraram proveitos de AOA 73,3 milhões. 

Convém realçar que, no final do exercício, os custos administrativos e de comercialização foram 

calculados em AOA 547,7 milhões, conforme ilustra a tabela abaixo. 

TABELA 06 – CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DE COMERCIALIZAÇÃO 

Rubrica  2014 Peso 2015 Peso 

Custos administrativos e de comercialização      

Pessoal  92 285 56,27% 301 653 55,08% 

Fornecimentos de terceiros  66 010 40,25% 195 264 35,65% 

Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado  148 0,09% 5 397 0,99% 

Penalidades aplicadas por autoridades reguladoras  4 0,00% 127 0,02% 

Depreciações e amortizações  5 567 3,39% 45 212 8,26% 

  164 014 100% 547 652 100% 

 

Destaca-se ainda que, à semelhança do que havia já sido observado em 2014, o pessoal e 

fornecimentos de terceiros, em conjunto, representavam a maior parcela dos custos administrativos 

e de comercialização (90,73%). 
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6. BALANÇO SOCIAL 

Caracterização dos Recursos Humanos  

Desde o início da actividade que o número de colaboradores efectivos tem se mantido estável. Em 

2014, a BODIVA tinha um total de 20 colaboradores, mantendo-se o mesmo número em 31 de 

Dezembro 2015. Porém, no decorrer deste ano houve algumas contratações e rescisões de contrato, 

conforme ilustram os quadros seguintes. 

TABELA 07 – NÚMERO DE ADMISSÕES 

Departamento Categoria Nº total 

Administrativo e Financeiro Auxiliar Limpeza 2 

Administrativo e Financeiro Motorista 1 

Gabinete da Comissão Executiva Coordenador 1 

Liquidação e Custódia Coordenador 1 

Total 5 

 

TABELA 08 – NÚMERO DE DEMISSÕES 

Departamento Categoria Nº total 

Liquidação e Custódia Técnico 1 

Desenvolvimento Negócio Técnico 2 

Sistemas e Tecnologias de Informação Coordenador 1 

Jurídico e Regulatório Coordenador 1 

Total 5 

 

Caracterização do Efectivo por Faixa Etária e Género 

O efectivo global é representado por 55% de colaboradores do género Feminino e 45% do género 

Masculino, conforme pode ser observado no gráfico seguinte. 

GRÁFICO 04 – DISTRIBUIÇÃO DO EFECTIVO POR GÉNERO 
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Na estrutura etária, a média de idades é de 31,95 anos, ilustrando uma forte aposta no potencial de 

jovens talentos em Angola. 

Verificou-se que a maior percentagem de colaboradores (45%) se situa no escalão etário dos 30 aos 

34, conforme pode ser observado na tabela seguinte. 

TABELA 09 – NÚMERO DE EFECTIVOS POR ESCALÃO ETÁRIO 

Escalão etário N.º efectivos % 

18-24 1 5,00% 

25-29 7 35,00% 

30-34 9 45,00% 

35-39 1 5,00% 

40-44 0 0,00% 

45-49 1 5,00% 

50-54 0 0,00% 

55-59 1 5,00% 

Total 20 100% 

Média 31,95 

 

O gráfico seguinte apresenta a distribuição do efectivo por faixa etária e género. 

GRÁFICO 05 – EFECTIVO POR FAIXA ETÁRIA 
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Caracterização do Efectivo por Nível de Escolaridade 

Na distribuição do efectivo por nível de escolaridade, observou-se que nível predominante é o grau 

de Licenciatura com 13 colaboradores, que representam 65% do número total do efectivo. 

GRÁFICO 06 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO EFECTIVO 
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GRÁFICO 07 – DISTRIBUIÇÃO DO EFECTIVO POR ÁREA 

Efectivo por Modalidade de Relação Jurídico-Laboral 

Em termos de modalidade de relação jurídico-laboral, os colaboradores da BODIVA estão 

maioritariamente (95%) com contrato de trabalho por tempo indeterminado, sendo a distribuição do 

efectivo por modalidade a seguinte: 

 C. T. por tempo indeterminado – 19 colaboradores, pertencentes às diversas unidades 

orgânicas;  

 Comissão serviço – 1 colaborador, exercendo a função de coordenador. 

 

GRÁFICO 08 – EFECTIVO POR MODALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-LABORAL 
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TABELA 11 – RESUMO DAS AUSÊNCIAS 

Motivo da Ausência 
N.º de dias 

ausências 
% 

Doença do Trabalhador 191 25,2% 

Férias 187 24,7% 

Doença / Assistência Familiar 64 8,4% 

Acidente de Trabalho 0 0,0% 

Maternidade 161 21,2% 

Consulta Médica 26 3,4% 

Casamento 8 1,1% 

Falta Injustificada 11 1,5% 

Formação 50 6,6% 

Outros Motivos 60 7,9% 

Total 758 100% 

 

GRÁFICO 09 – ABSENTISMO – MOTIVOS DAS AUSÊNCIAS 
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TABELA 12 – RESUMO DAS FORMAÇÕES PROMOVIDAS NO ANO DE 2015 

Entidade 

Formadora 
Tema 

Nº 

Participantes 

Nº 

Acções 

Duração/ 

Horas 

Duração/ 

Dias 

Soluções Mais Legislação Laboral 2 1 20  

AMVM Técnicas de Negociação 2 1 35  

CMC Direito de valores mobiliários 6 1 17,5  

SHL Portugal Certificação testes psicotécnicos 1 1  4 

Rumos Portugal MCSA Windows Server 2012 1 1  15 

Rumos Portugal Cisco CCNA 1 1  15 

Total 13 6 72,5 34 

 

 

Actividades exercidas em regime de subcontratação  

Quanto às actividades e funções efectuadas em regime de subcontratação e a entidade 

subcontratada, verificou-se que, durante 2015, as funções de contabilidade e de processamento 

salarial foram desenvolvidas em regime de subcontratação, através da empresa PKF. 

Nas funções do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação existem actividades 

subcontratadas nas seguintes entidades: 

i NBASIT na manutenção de sistemas e suporte técnico; 

ii MSTELECOM no alojamento dos servidores; 

iii OPEX na gestão do SIMER e apoio aos utilizadores. 
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Remunerações e Benefícios  

No âmbito das políticas de remunerações e benefícios em vigor, procedemos à análise das 

remunerações ilíquidas atribuídas aos colaboradores (incluindo o plafond de combustível), do 

pessoal do quadro e global (incluindo o Conselho de Administração). 

Considerando os resultados obtidos podemos concluir o seguinte: 

1. O coeficiente de variação (60%) é explicado essencialmente pelas diversas categorias em 

que estão enquadrados os colaboradores, sendo esta a base para a atribuição das 

remunerações e benefícios; 

2. Os salários por categoria encontram-se dentro dos limites estabelecidos na grelha salarial em 

vigor; 

Relativamente aos benefícios, todos os colaboradores têm direito a um seguro de saúde, extensível 

até três membros do agregado familiar, havendo ainda o plafond de combustível e a atribuição de 

viaturas aos colaboradores que exerçam a função de coordenador.  

TABELA 13 – REMUNERAÇÃO ILÍQUIDA DOS COLABORADORES 

Valores mensais (AOA) % da máxima % da média 

Máxima 908 027 100% 185% 

Mínima 77 900 9% 16% 

Amplitude 830 127 91% 169% 

Média 492 027 54% 100% 

Mediana 447 240 49% 91% 

Desvio-padrão 293 698   

Coeficiente de variação 60%   

 

TABELA 14 – REMUNERAÇÃO ILÍQUIDA MÉDIA POR CATEGORIA 

Valores mensais (AOA) % da máxima % da média 

Coordenadores 851 848 94% 173% 

Técnicos 407 341 45% 83% 

Auxiliares 82 900 9% 17% 

 

TABELA 15 – REMUNERAÇÃO ILÍQUIDA DOS ADMINISTRADORES E COLABORADORES 

Valores mensais (AOA) % da máxima % da média 

Máxima 2 060 600 100% 299% 

Mínima 77 900 4% 11% 

Amplitude 1 982 700 96% 287% 

Média 690 206 33% 100% 

Mediana 652 184 32% 94% 

Desvio-padrão 511 549   

Coeficiente de variação 74%   

 

TABELA 16 – REMUNERAÇÃO ILÍQUIDA MÉDIA POR CATEGORIA 

Valores mensais (AOA) % da máxima % da média 

Administradores 1 482 920 72% 215% 

Coordenadores 851 848 41% 123% 

Técnicos 407 341 20% 59% 

Auxiliares 82 900 4% 12% 
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7. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS EM 2016 

Após o fecho do exercício de 2015, foram os seguintes os principais factos ocorridos:  

 Admissão do Banco de Comércio e Indústria no dia 12 de Fevereiro, como membro de 

negociação e de liquidação; 

 Admissão do Banco Prestígio no dia 12 de Fevereiro, como membro de negociação e de 

liquidação; 

 Admissão do Banco SOL no dia 1 de Março, como membro de negociação e de liquidação; 

 Revisão da estrutura orgânica, no dia 15 de Janeiro, com os seguintes efeitos: fusão dos 

departamentos de mercados e de desenvolvimento de negócio, fusão dos departamentos de 

compliance e de gestão de risco, integração das funções da secretária da sociedade e do 

gabinete da Comissão Executiva no departamento jurídico e regulatório e integração das 

funções da secretária do Conselho de Administração no departamento administrativo e 

financeiro; 

 Informação da necessidade de revisão do modelo operacional de liquidações financeiras, em 

Janeiro: o BNA através do Aviso 11/15, e em linha com os princípios do Comité de 

Pagamentos e Sistemas de Liquidação do BIS e da IOSCO, determinou a necessidade de a 

BODIVA implementar mecanismos que mitiguem os riscos inerentes à actividade dos 

subsistemas de compensação e liquidação de valores mobiliários, sendo que o cumprimento 

desta exigência implicou o atraso do início em pleno dos serviços de pós-negociação. 

 Realização de um volume de negociação mensal recorde, no montante de 33 mil milhões de 

Kwanzas, no mês de Janeiro; 
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8. GOVERNO SOCIETÁRIO 

O modelo de governo adoptado pela BODIVA visa assegurar a efectiva segregação de funções de 

administração e fiscalização, garantir um desempenho eficiente e rentável da sua actividade e a 

regularidade de funcionamento, a transparência, credibilidade e segurança dos mercados por si 

geridos. 

8.1. Órgãos Sociais 

São órgãos sociais da BODIVA, nos termos do Artigo 13.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 na Comissão Executiva; 

iii O Conselho Consultivo, um órgão de consulta multissectorial; e 

iv O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização. 

Por força do disposto no Artigo 20.º do Estatuto Social, foi ainda eleita uma Comissão de 

Remunerações, que propõe à mesa da Assembleia Geral os princípios da política de remunerações 

dos órgãos sociais e fixa as respectivas remunerações mensais.  

A 31 de Dezembro de 2015, a composição dos órgãos sociais da BODIVA era a seguinte: 

TABELA 17 – COMPOSIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Mesa da Assembleia 

Presidente  Em falta 

Vice-Presidente Em falta 

Secretária  Adelaide Godinho 

 

A Mesa da Assembleia é um órgão social constituído por um Presidente, um Vice-Presidente e um 

Secretário(a), eleitos pelo accionista por mandatos de três anos, cujo funcionamento é regulado nos 

termos do Estatuto. São Membros da Mesa da Assembleia Geral para o Triénio 2014-2017.  

O presidente e vice-presidente da mesa da assembleia-geral, eleitos na primeira AG, em 10 de Julho 

de 2014, José Pedro de Morais e Gualberto Lima Campos, renunciaram ao cargo com efeitos a partir 

de Janeiro de 2015, data em que tomaram posse como Governador e Vice-Governador do Banco 

Nacional de Angola, respectivamente. Assim, prevê-se que na próxima Assembleia Geral sejam 

eleitos os novos membros da Mesa 

No ano de 2015, foram realizadas duas reuniões da Assembleia Geral. As actas não estão 

devidamente formalizadas no respectivo livro.  
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TABELA 18 – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES 

Comissão de Remunerações 

Presidente  António Diogo Mariano 

Vogal Jaime Carvalho Bastos 

Vogal  Octávio Tombé Quimbuila Capita 

 

A Comissão de Remunerações, eleita pela Assembleia Geral, é composta por um Presidente e dois 

Vogais, tem como missão definir a política e os objectivos societários relativos à fixação das 

remunerações dos órgãos sociais da BODIVA. São membros da Comissão de Remunerações para 

o triénio 2014-2017. 

No ano de 2015 a Comissão de Remunerações reuniu-se uma vez para apreciar e propor à 

Assembleia Geral a alteração da política remuneratória dos Membros dos Órgãos Sociais.  

TABELA 19 – COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Conselho de Administração 

Presidente  António Gomes Furtado 

Administrador Pedro Sérgio Costa Pitta Groz 

Administradora Ana Regina Jacinto da Silva Correia Victor 

Administrador Rui Elvídio Gonçalves de Oliveira 

Administrador Francisco José Garcia dos Santos 

 

O Conselho de Administração, nomeado pelo Decreto Presidencial n.º 78/14, de 3 de Abril e eleito 

pela Assembleia Geral, é composto por 5 membros executivos e não executivos, sendo a gestão 

corrente da BODIVA assegurada pelos seus 3 membros executivos, designados pelo próprio 

Conselho entre os seus membros. Este órgão é nomeado para mandatos de três anos, com 

possibilidade de renovação.  

Em 2015 foram realizadas 27 reuniões do Conselho de Administração, tendo-se ultrapassado 

largamente o mínimo de uma reunião mensal determinado pelo Regulamento Interno do CA. De 

facto, as necessidades de controlo dos riscos estratégicos inerentes à fase de implementação das 

infra-estruturas tecnológicas e regulamentares sustentaram uma intervenção mais sistemática do 

plenário do Conselho de Administração, avocando matérias que poderiam ser deliberadas no âmbito 

da Comissão Executiva. As actas não estão devidamente formalizadas, nos termos do número 1 do 

artigo 26º dos Estatutos, faltando inclusive a sua inscrição no respectivo livro.  

TABELA 20 – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA 

Comissão Executiva 

Presidente  Pedro Sérgio Costa Pitta Groz 

Vogal Ana Regina Jacinto da Silva Correia Victor 

Vogal Rui Elvídio Gonçalves de Oliveira 

 

A Comissão Executiva, designada pelo Conselho de Administração, de entre os seus membros, é 

composta por um Presidente e dois Vogais, dispondo de poderes de gestão para a condução da 

actividade corrente da BODIVA, bem como de competências delegadas para adoptar medidas 

necessárias ao bom funcionamento do mercado e prevenir actos fraudulentos ou que perturbem o 
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regular funcionamento dos mercados. As competências delegadas na Comissão Executivas estão 

previstas no anexo ao Regulamento Interno do CA. 

No ano de 2015 foram realizadas 23 reuniões da Comissão Executiva, não estando ainda 

formalizadas nos termos do número 1 do artigo 26º dos Estatutos. 

TABELA 21 – COMPOSIÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 

Conselho Consultivo 

Presidente  BAI, representado pelo Dr.º Mário Alberto Barber 

Membros Negociadores 

 Banco Internacional de Crédito (BIC)  

 Banco de Fomento Angola (BFA) 

 Banco de Poupança e Crédito (BPC) 

 Banco Económico (BESA) 

 Standard Bank Angola (SBA) 

 Growth Sociedade Corretora 

 Banco Kwanza Invest (BKI) 

 Banco Angolano de Investimentos (BAI) 

Emitentes 

 Unidade de Gestão de Dívida (UGD) 

 Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola – 
SONANGOL, E.P. 

 UNITEL, S.A. 

Investidores Institucionais: 
 Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) 

 Empresa Nacional de Seguros de Angola (ENSA, S.A.) 

 GLOBAL SEGUROS, S.A 

Investidores Não Institucionais:  Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (INADEC) 

Membros Observadores:  

 Comissão de Mercados de Capitais (CMC) 

 Banco Nacional de Angola (BNA) 

 Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros 
(ARSEG) 

 Associação Industrial de Angola (AIA) 

 

O Conselho Consultivo, aprovado em Assembleia Geral, é composto por 15 membros, sendo entre 

eles nomeado um Presidente. É um órgão de consultoria multissectorial que presta conselhos 

estratégicos à gestão dos mercados de valores mobiliários e derivados. 

No ano de 2015, o Conselho Consultivo realizou uma reunião para apreciar o pacote regulatório dos 

serviços de negociação e pós-negociação. A acta está devidamente formalizada. 

A participação dos membros eleitos é assimétrica, tendo-se constatado a ausência sistemática de 

algumas instituições, o que limita a eficiência do funcionamento do órgão.  

TABELA 22 – COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

Conselho Fiscal 

Presidente  Carlos Alberto Lopes 

Vogal Júlio João Moniz 

Vogal Jorge Pedro Gonçalves de Carvalho Figueira 

 

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, 
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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 Conselho Fiscal realizou 8 reuniões, durante o ano de 2015, e participou em algumas reuniões do 

Conselho de Administração. As actas das reuniões estão devidamente formalizadas. 

8.2. Estrutura Organizativa 

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.  

A estrutura organizativa da BODIVA durante o ano de 2015 esteve constituída, à excepção dos 

órgãos referidos no ponto 8.1, pelas seguintes Comissões, Gabinetes e/ou Departamentos. 

COMISSÃO DE SUPERVISÃO E AUDITORIA  

A Comissão de Supervisão, constituída pelo Presidente do Conselho de Administração e 

Administrador Não Executivo, tem como missão controlar, de modo permanente, a actuação da 

Comissão Executiva, acompanhando e avaliando o cumprimento das metas definidas no Plano 

Estratégico aprovado e reflectindo sobre as políticas gerais da Instituição.  

A actividade extensiva do Conselho de Administração tornou inoperacional esta Comissão, pela que 

as suas reuniões foram informais, sem acta, e de preparação das reuniões do Conselho de 

Administração. 

António Gomes Furtado – Presidente do Conselho de Administração 

Francisco José Garcia dos Santos – Administrador Não Executivo 

GABINETE DE AUDITORIA INTERNA (GAI) 

Ao GAI compete a função de Auditoria Interna na BODIVA, dependendo funcionalmente do 

Presidente do Conselho de Administração. A Auditoria Interna é uma actividade permanente, 

independente e objectiva, que visa auxiliar a Comissão de Supervisão e Auditoria a monitorizar, 

através de uma avaliação sistemática e disciplinada do sistema de controlo interno da BODIVA. O 

GAI tem unicamente um colaborador. 

Pedro Cavena – Coordenador  

GABINETE DA COMISSÃO EXECUTIVA (GCE) 

O GCE presta assessoria e apoio à Comissão Executiva, nas vertentes corporativa, administrativa e 

logística, assegurando o seu eficaz funcionamento, bem como garante, a todo o tempo, resposta 

oportuna às solicitações formuladas pelos seus membros. O GCE tem 2 colaboradores. 

Vanessa Simões – Coordenadora  
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COMISSÕES DE APOIO À GESTÃO 

Existem 3 comissões de apoio à gestão da BODIVA, com atribuições de âmbito global e transversal, 

competindo-lhes proceder ao estudo e avaliação, para cada área de intervenção, das estratégias, 

políticas e princípios que devem orientar a actuação da BODIVA. 

As três comissões previstas – de promoção do mercado, de regulação e de controlo interno – nunca 

realizaram reuniões formalizadas por acta. 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO (DDN) 

Compete ao DDN, considerando a estratégia de negócio da BODIVA e as orientações e deliberações 

da Comissão Executiva, a promoção do mercado, através da identificação de potenciais emitentes, 

desenvolvimento de novos produtos e mercados, educação e informação da área de mercados e 

produção de estudos. 

Após a demissão, em 2014, das duas colaboradoras adstritas ao Departamento, as actividades do 

DDN têm sido integralmente asseguradas na prática pelo DM. 

Odair Costa – Coordenador Interino 

DEPARTAMENTO DE MERCADOS (DM) 

O DM é a unidade de negócio responsável pelas operações de negociação de instrumentos 

financeiros nos mercados a gerir pela BODIVA, bem como a comercialização de serviços 

complementares e a gestão do sistema de negociação e relações com os intermediários financeiros. 

O Departamento tem 2 colaboradores. 

Odair Costa – Coordenador  

DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA /CEVAMA (DLC) 

O DLC assegura as actividades de pós-negociação, nomeadamente a compensação, a liquidação, 

e a custódia centralizada de valores mobiliários, e dos eventos societários inerentes aos títulos 

negociados em mercado regulamentado. O Departamento tem 4 colaboradores. 

Dorivaldo Teixeira – Coordenador  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (DAF)  

O DAF é responsável por assegurar a gestão administrativa, económica, financeira e patrimonial de 

acordo com as directivas da Comissão Executiva, compreendendo as seguintes áreas: Gestão de 

Conservação do Património; Gestão Financeira e Patrimonial; Gestão de Recursos Humanos; e 

Contratação e Transportes. O Departamento tem 7 colaboradores. 

Vivano Mandinga – Coordenador  
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DEPARTAMENTO JURÍDICO E REGULATÓRIO (DJUR)  

No âmbito da sua actuação, de natureza fundamentalmente consultiva, o DJUR é responsável por, 

nomeadamente, prestar aconselhamento jurídico ao Conselho de Administração e à Comissão 

Executiva, assim como às restantes unidades orgânicas da BODIVA, e elaborar as normas 

regulamentares de gestão dos mercados e serviços financeiros. O Departamento tem 1 colaborador. 

N/A1 – Coordenadora  

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (DSTI)  

O DSTI tem como missão fundamental a de assegurar que a BODIVA disponha de um manancial 

tecnológico alinhado com os seus objectivos de negócio. Para concretização desta missão, está 

estritamente envolvido no fornecimento da infra-estrutura para a automação e a governação para o 

uso dos sistemas de rede e de operações, e na assistência às unidades operacionais no fornecimento 

da funcionalidade de que necessitam. O Departamento tem 2 colaboradores. 

N/A2 – Coordenador  

DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE (DC)  

O DC assegura, de forma independente, permanente e efectiva, que a Comissão Executiva, as 

unidades orgânicas e todos os Colaboradores da BODIVA cumprem efectivamente com as 

obrigações e deveres aplicáveis à actividade da BODIVA, de modo a proteger a reputação da 

Instituição e evitar que esta seja alvo de sanções. O Departamento tem 1 colaborador. 

Alba Oliveira – Coordenadora  

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RISCO (DGR)  

O DGR assegura a gestão operacional do fundo de garantia, bem como a fiscalização dos membros 

BODIVA, numa lógica de identificação, mensuração, monitorização e controlo dos riscos inerentes 

às actividades de negociação e pós-negociação, nomeadamente os riscos de mercado, de crédito, 

de liquidez e operacionais.  

O Departamento nunca teve qualquer estrutura de pessoal, tendo as suas funções sido asseguradas 

pelo Departamento de Compliance. 

Alba Oliveira – Coordenadora interina  

  

                                                
1 A coordenadora, Cátia Silva, exerceu a suas funções até o dia 04 de Dezembro de 2015, data em que rescindiu unilateralmente a 

sua relação contratual com a BODIVA. Assim sendo, a Administradora do pelouro exerceu a coordenação da referida área.  

2 O coordenador, Marcos Fonseca, exerceu as suas funções até dia 30 de Outubro de 2015, data em que rescindiu unilateralmente a 

sua relação contratual com a BODIVA. Na sequência, o Administrador do pelouro exerceu a coordenação da referida área.  
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8.3. Mecanismos de Boa Gestão e Bom Governo 

Nos termos do Art.º 30.º do Regime Jurídico e dos arts.10.º e 11.º do Regulamento CMC n.º 3/14, as 

entidades gestoras devem implementar mecanismos institucionais destinados a assegurar: (i) “a 

manutenção de padrões de elevada qualidade e eficiência na gestão dos mercados a seu cargo, bem 

como na prestação de outros serviços”; “ (ii) “uma gestão sã das operações técnicas dos respectivos 

mercados, incluindo o estabelecimento de medidas de emergência eficazes para fazer face aos 

riscos de perturbação dos sistemas”; e (iii) “uma adequada audição dos membros de mercado e dos 

emitentes no processo decisório que lhes digam respeito, devendo actuar com a maior probidade 

comercial, não permitindo a prática de actos susceptíveis de pôr em risco a regularidade de 

funcionamento, a transparência e credibilidade dos mercados e sistemas por si geridos. 

Assim sendo, no que se refere à boa gestão e bom governo, a BODIVA, enquanto entidade auto-

reguladora, rege a sua actuação, a actuação dos seus participantes e o modo de funcionamento dos 

mercados por si geridos, no estrito cumprimento de um conjunto de Regras de Mercado, aprovadas 

pelo seu Conselho de Administração e devidamente registadas na CMC3. Neste sentido, 

implementou um conjunto de políticas referentes ao bom governo e que versam sobre (i) a 

remuneração dos seus órgãos sociais e colaboradores; (ii) a gestão de conflitos de interesses; (iii) 

os negócios realizados com as partes relacionadas; (iv) a segurança do registo das operações e (v) 

a promoção da cooperação e da coordenação com o organismo de supervisão.  

Política de Remuneração 

Nos termos da al. f) do art. 15.º do Estatuto Social compete, especialmente, à Assembleia Geral 

deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos sociais, designando para o efeito uma 

Comissão de Remunerações. Assim sendo, a política de remuneração durante o ano de 2015 dos 

órgãos sociais foi proposta pela Comissão de Remunerações e aprovada pela Assembleia Geral, 

como se descreve a seguir: 

TABELA 23 – REMUNERAÇÃO ILÍQUIDA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nome Valores mensais (AOA) Cargo 

António Gomes Furtado 1 244 000 Presidente do Conselho de Administração 

Pedro Sérgio Costa Pitta Groz 2 060 600 Presidente da Comissão Executiva 

Ana Regina Jacinto da Silva Correia Victor 1 647 000 Administradora executiva 

Rui Elvidio Gonçalves Oliveira 1 647 000 Administrador executivo 

Francisco José Garcia dos Santos 816 000 Administrador não executivo 

 

De registar que os valores acima incluem um plafond mensal de combustível, assim distribuído: 

20.000 (PCA), 20.000 (PCE) e 15.000 (administradores executivos). 

  

                                                
3 A BODIVA registou em Dezembro de 2015 um conjunto de Regras, designadamente: REGRAS BODIVA N.º 1/15: Da Organização 

Geral E Funcionamento Dos Mercados Regulamentados; REGRAS BODIVA N.º 3/15: Do Preçário; REGRAS BODIVA N.º 4/15: Do 

Mercado De Registo De Operações De Valores Mobiliários; REGRAS BODIVA N.º 5/15: Do Mercado De Bolsa; REGRAS BODIVA 

N.º 6/15: Da Compensação, Liquidação E Custódia Central De Valores Mobiliários; REGRAS BODIVA N.º 7/15: Do Código 

Deontológico. 
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TABELA 24 – REMUNERAÇÃO ILÍQUIDA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

Nome Valores mensais (AOA) Cargo 

Carlos Alberto Lopes 350 000 Presidente 

Jorge Pedro Gonçalves de Carvalho Figueira 262 500 Vogal 

Júlio João Moniz 262 500 Vogal 

 

Revela-se também a alteração da política remuneratória dos membros do Conselho de 

Administração, proveniente da inclusão de uma componente variável em função das horas de 

formação ministradas em acções onde a BODIVA detenha interesses económicos, alargando-se aos 

membros da administração a politica já estabelecida para os restantes colaboradores. 

Quanto aos colaboradores, a remuneração auferida pelos mesmos foi a aprovada no acto da 

respectiva contratação. A política remuneratória está estabelecida numa grelha de intervalos de 

remuneração aprovada pelo Conselho de Administração em 28 de Julho de 2014. Este pacote inclui 

também uma componente variável em função do número de horas de formação ministradas em 

acções onde a BODIVA detenha interesses económicos. 

No decorrer de 2015, não houve qualquer ajustamento salarial geral por indexação a um factor 

relevante, mas unicamente casos pontuais em que o Conselho de Administração procedeu ao 

aumento da remuneração de três colaboradores.  
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Política de Gestão dos Conflitos de Interesses 

No que diz respeito à gestão de conflitos de interesse, 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 das Regras 7/15, que aprovam o Código Deontológico da BODIVA, os 

titulares dos órgãos sociais da BODIVA, os seus colaboradores e os seus membros 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 cumprimento das atribuições e deveres sob 

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. 

Negócios Realizados com as Partes Relacionadas e Membros dos Órgãos Sociais 

Quanto aos negócios realizados com partes relacionadas, impõe a regulamentação que a BODIVA 

deve proceder à aplicação de elevados padrões éticos de negociação dos mercados por si geridos. 

Assim sendo, nos termos das Regras 1/15, 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. 

De qualquer modo, sublinhamos que o preçário reflecte isenções de comissões para os instrumentos 

de dívida emitidos pelo accionista da BODIVA, o Estado angolano. Este benefício ao accionista 

Estado, em função do suporte de capital necessário às despesas de investimento e à cobertura dos 

prejuízos da actividade, pode-se considerar um alinhamento com os interesses gerais do mercado. 

Relativamente aos membros dos órgãos sociais, refira-se que não houve qualquer negócio realizado 

entre estes e a BODIVA, não tendo sido concedida, por esta razão, qualquer autorização para a 

celebração de negócios entre as partes. 
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8.4. Código Deontológico e Regras Internas 

De forma a proporcionar aos seus destinatários as necessárias orientações e directrizes de actuação, 

a BODIVA aprovou, através das Regras nº 7/15, o Código Deontológico, o qual define (i) as medidas 

de defesa dos mercados regulamentos por si geridos; (ii) a política da instituição de prevenção e 

gestão de conflitos de interesses; (iii) os termos em que às pessoas e instituições a elas sujeitas 

podem transaccionar instrumentos financeiros negociados em mercado por si gerido; (iv) as regras 

relativas ao exercício de funções e à detenção de participações qualificadas pelos titulares dos seus 

órgãos de administração noutras entidades, destinadas a prevenir a ocorrência de conflitos de 

interesses; (v) os padrões de diligência e aptidão profissional que devem ser observados em todas 

as suas actividades; e (vi) as sanções adequadas à gravidade da infracção disciplinar. 

Assim, a BODIVA definiu, através do mesmo, rigorosos e elevados padrões de actuação a serem 

seguidos pelos seus destinatários relativamente aos seus deveres de integridade e honestidade, de 

cuidado e diligência, de cooperação e transparência, e de segredo, entre outros, proporcionando, 

desta forma, aos seus destinatários o conhecimento dos princípios e regras que devem enquadrar e 

nortear toda a sua actuação, destinando-se a complementar e desenvolver as demais disposições 

legais e regulamentares aplicáveis. 

8.5. Estrutura de Capital e Exercício de Direitos de Propriedade 

A BODIVA é uma sociedade anónima de capitais públicos, com capital de 900.000.000,00 Kwanzas, 

integralmente subscrito e realizado pelo Estado angolano, cujos interesses do Estado, enquanto 

accionista, são exercidos pelo Ministério da Economia e Ministério das Finanças, em conformidade 

com as orientações do Titular do Poder Executivo, nos termos do que determina LBSEP e o Decreto 

n.º 97/14, de 07 de Maio. 

8.6. Avaliação dos Riscos 

A BODIVA está exposta a um conjunto de riscos que mereceram um acompanhamento diferenciado 

por toda a estrutura organizativa. 

A deterioração esperada da conta de exploração da BODIVA, própria da fase de implementação do 

projecto, provocou a erosão dos capitais próprios, sendo esta a principal fonte de liquidez da 

empresa, em face da insuficiência de receitas. O Conselho de Administração acompanhou 

sistematicamente o risco de liquidez e informou o accionista Estado, em Junho de 2015, da situação 

financeira da BODIVA. 

O risco operacional é o principal risco que pode originar perdas prováveis para a BODIVA e abrange 

um conjunto diverso de factores. A normalização de procedimentos é um dos principais instrumentos 

de mitigação do risco operacional e, na sua ausência, expõe a empresa a riscos severos provenientes 

da potenciação das falhas humanas de boa-fé, falhas por negligência, podendo criar o contexto para 

eventuais fraudes. Neste sentido, a BODIVA, por falta de procedimentos normalizados por regras 

escritas, está fortemente exposta ao risco operacional. A reduzida dimensão actual da BODIVA, o 

fraco nível de actividade dos mercados regulamentados e a inexistência de actividade nos principais 

serviços de pós-negociação, enquanto fonte principal geradora de risco operacional, foram factores 

que atenuaram o impacto negativo da falta de procedimentos. 
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O risco de reputação deriva da percepção negativa que as partes interessadas e o público em geral 

possam ter da imagem da BODIVA, com impacto severo nas actividades da BODIVA. 

A BODIVA procurou durante o ano de 2015 manter uma imagem positiva perante as diferentes partes 

interessadas, nomeadamente: com o accionista, através da constante informação das principais 

iniciativas da BODIVA, informação que foi prestada pelo PCA junto dos representantes do Estado, o 

Ministro das Finanças e o Ministro da Economia; com as autoridades de Regulação e Supervisão, 

através de constante informação sobre as actividades da BODIVA, em especial junto da CMC, que 

lhe permitiu acompanhar o risco estratégico na implementação dos serviços pós-negociação; com 

os Membros BODIVA, através do envolvimento sistemática dos Membros BODIVA na implementação 

do quadro regulatório, nível de preços dos serviços da BODIVA, e das soluções técnicas 

indispensáveis à implementação dos serviços de negociação e pós-negociação; com a Comunidade, 

através da participação em programas de divulgação dos mercados regulamentados de valores 

mobiliários, quer junto de investidores e emitentes, mas também nas universidades e junto da 

comunicação social.  

Considerando a natureza fortemente regulada das actividades da BODIVA e a sua condição de 

entidade de auto-regulação, o risco legal foi adequadamente gerido, nomeadamente pelas seguintes 

iniciativas: envolvimento dos Membros da BODIVA e do Conselho Consultivo em todo o processo 

regulatório que antecedeu o registo junto da CMC das Regras e Instruções BODIVA; o 

estabelecimento de contratos com cláusulas padrão entre a BODIVA e os Membros BODIVA., os 

quais tiveram suporte de consultoria externa; os pedidos de informação vinculativos junto da 

Administração Geral Tributária; e a contratualização dos serviços prestados pelos principais 

fornecedores.   

A gestão do risco estratégico foi objecto de especial atenção dos Administradores Não Executivos. 

A eficiência na gestão dos riscos de desvios face aos objectivos estratégicos foi condicionada pela 

intermitência dos relatórios de actividade. Este risco foi mitigado pelo maior envolvimento dos 

Administradores Não Executivos nas actividades cujo resultado tinham impacto severo no risco 

estratégico, onde se destacava a implementação dos serviços de pós-negociação. O número de 

reuniões do Conselho de Administração, superior inclusive às reuniões realizadas da Comissão 

Executiva, evidencia a importância de controlo do risco estratégico, em especial na fase de 

implementação do projecto da CEVAMA, que decorreu durante o ano de 2015.  
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9. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

9.1. Recursos Humanos 

Neste âmbito, destacamos a contratação do seguro de saúde para o conjunto de colaboradores e 

membros do Conselho de Administração, sendo que o plano contratado é extensivo até três membros 

do agregado familiar do colaborador/administrador. 

Outra actividade a realçar foi a realização, no dia 11 de Dezembro, do jantar de confraternização com 

os colaboradores e membros dos órgãos sociais. 

9.2. Literacia Financeira 

Participação em conferência promovida pelo Instituto Superior Politécnico Lusíada, em Benguela, 

subordinada ao tema “Bolsa de Valores é uma realidade, e agora?”, no dia 14 de Abril. 

Participação em programas de Rádio: programa Azimute da Rádio Nacional de Angola (RNA) por 

duas ocasiões, programa Rádio Jornal da RNA sobre o tema “Implementação do mercado de 

Capitais em Angola”, a 07 de Maio de 2015. Participação na Rádio da Universidade Independente 

(UNIA), subordinado ao tema “Implementação do mercado de capitais em angola e a abertura da 

BODIVA”, no dia 27 de Maio de 2015; 

Realização do seminário sobre a “Gestão da Dívida Publica Titulada”, nos dias 12, 13 e 14 de Outubro 

destinado a quadros do Banco Nacional de Angola, da Unidade de Gestão de Dívida e da CMC. 

Embora não seja um objectivo estratégico expresso da BODIVA, a participação em acções de 

literacia financeira foi um dos objectivos durante o ano. Assim, e dentro do programa “Bolsa de 

Valores na Universidade”, criado com o objectivo de elevar o nível de conhecimento dos professores 

e estudantes universitários sobre o papel e a importância da bolsa de valores enquanto mecanismo 

de conexão entre os diversos participantes do mercado, foram realizados dois seminários na 

Universidade Agostinho Neto e Universidade Católica de Angola, nos dias 20 de Outubro e 4 de 

Novembro, respectivamente. 

9.3. Comunidade 

A BODIVA promoveu, no dia 19 de Dezembro, uma acção de solidariedade, na AACA – Associação 

de Apoio à Criança Abandonada, organização que acolhe crianças dos 6 aos 18 anos. A acção 

consistiu na doação de bens às crianças e na realização de uma actividade de leitura e interpretação 

de histórias infantis, tendo contado com a participação de colaboradores da BODIVA. 
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10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS 

Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas. 

10.1. Demonstrações Financeiras 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

ACTIVO  Notas  2015  2014 

       

Disponibilidades  3  56 962  303 019 

       

Aplicações de liquidez       

 –  Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro  4  120 000  – 

       

Outros valores  5  52 299  10 476 

       

Imobilizações       

 –  Imobilizações corpóreas  6  86 550  65 707 

 –  Imobilizações incorpóreas  6  106 999  81 433 

    193 549  147 140 

         

       Total do Activo       422 810   460 635 

       

       

PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS    2 015  2 014 

       

Outras obrigações  7  143 587  104 965 

Provisões para responsabilidades prováveis  8  –  1 064 

          Total do Passivo    143 587  106 029 

       

Capital social  9  900 000  900 000 

Capital por realizar    –  (384 200) 

Capital realizado    900 000  515 800 

Reservas e fundos    –  – 

Resultados potenciais    –  – 

Resultados transitados    (161 194)  – 

Resultado líquido do exercício    (459 583)  (161 194) 

          Total dos Fundos Próprios    279 223  354 606 

       

          Total do Passivo e dos Fundos Próprios       422 810   460 635 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

   Notas  2015  2014 

        

 Resultados de prestação de serviços financeiros  10  73 314  – 

RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA     73 314   – 

        

Custos administrativos e de comercialização       

 Pessoal  11  (301 653)  (92 285) 

 Fornecimentos e serviços de terceiros  12  (195 264)  (66 010) 

 Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado  13  (5 393)  (148) 

 Penalidades aplicadas por autoridades reguladoras    (125)  (4) 

 Depreciações e amortizações  14  (45 212)  (5 567) 

 Recuperação de custos administrativos e de comercialização    1 774  – 

Provisões sobre outros valores e responsabilidades prováveis  15  (1 009)  (1 064) 

Outros proveitos e custos operacionais  16  12 397  3 884 

PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS    (534 485)  (161 194) 

        

RESULTADO OPERACIONAL      (461 171)   (161 194) 

        

Resultado não operacional    1 588  – 

          

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS     (459 583)   (161 194) 

        

Encargos sobre o resultado       

 Correntes    –  – 

          

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO     (459 583)   (161 194) 

 

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

  

Capital 

Social 
 

Capital por 

Realizar 
 

Reservas 

e Fundos 
 

Resultados 

Potenciais 
 

Resultados 

Transitados 
 

Resultados 

do 

Exercício 

 Total 

Realização do capital  –  135 000  –  –  –  –  135 000 

Resultado do exercício  –  –  –  –  –  (161 194)  

(161 

194) 

               

Saldos em 31 de Dezembro 

de 2014 
 900 000  (384 200)  –  –  –  (161 194)  354 606 

               

Resultados transitados  –  –  –  –  (161 194)  161 194  – 

Realização do capital  –  384 200  –  –  –  –  384 200 

Resultado do exercício  –  –  –  –  –  (459 583)  

(459 

583) 

               

Saldos em 31 de Dezembro 

de 2015  
900 000  –  –  –  (161 194)  (459 583)  279 223 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

   2015  2014 

      

 Resultados de prestação de serviços financeiros  36 772  –  

FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA   36 772   –  

      

 Pagamentos de custos administrativos e de comercialização  (504 270)  (84 363) 

 Fluxo de caixa de outros valores e outras obrigações  –  (3 918) 

 Recebimentos de recuperação de custos administrativos e de comercialização  1 774  –  

 Outros custos e proveitos operacionais  10 057  13 486  

FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES   (492 439)   (74 795) 

      

 Investimentos em aplicações de liquidez  (120 000)  –  

 Investimentos em imobilizações  (55 114)  (137 986) 

 Outros ganhos e perdas não operacionais  524  –  

FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS   (174 590)   (137 986) 

      

 Financiamentos através de outras captações  –  –  

 Financiamentos através de outras obrigações  –  –  

 Realização de capital  384 200  515 800 

FLUXOS DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS   384 200   515 800 

      

      

VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES   (246 057)   303 019 

      

Disponibilidades no início do exercício  –  – 

Disponibilidades no fim do exercício  56 962  303 019 
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10.2. Notas às Demonstrações Financeiras  

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. 

Bases de apresentação e resumo das principais políticas contabilísticas 

10.2.1. 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, pelo que as demonstrações financeiras referentes ao exercício 

findo a 31 de Dezembro de 2015 não são comparáveis com as referentes ao período compreendido 

entre 1 de Agosto de 2014 e 31 de Dezembro de 2014, apresentadas para efeitos comparativos.  

De acordo com o Art.º 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.  

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, relativas ao ano findo em 31 de Dezembro de 2015, da BODIVA foram 

aprovadas pelo Conselho de Administração em 09 de Março de 2016. 

As demonstrações financeiras da BODIVA em 31 de Dezembro de 2015 encontram-se expressas 

em milhares de Kwanzas, conforme Aviso nº 15/2007, Art.º 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 2015 o câmbio do Kwanza (AOA) face ao Euro (EUR) e Dólar (USD) era o 

seguinte:  

Câmbio a 31.12.2015 

1 EUR = 147,832 AOA 

1 USD = 135,315 AOA 
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10.2.2. 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. 

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 custos, por sua vez, são considerados incorridos quando: a) deixar de existir o 

correspondente valor activo, por transferência da sua propriedade para um terceiro; b) pela 

diminuição ou extinção do valor económico de um activo; ou c) pelo surgimento de um 

passivo, sem o correspondente activo. 

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) Reserva de actualização monetária dos fundos próprios 

Nos termos do Aviso nº 2/2009, de 8 de Maio, do BNA sobre actualização monetária, as 

instituições financeiras devem, em caso de existência de inflação superior a 100% em 3 

anos consecutivos, considerar mensalmente os efeitos da modificação no poder de compra 

da moeda nacional, com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nos saldos de 

capital, reservas, resultados transitados e activo imobilizado. 

O valor resultante da actualização monetária deve ser reflectido mensalmente, a débito na 

conta de “Resultado da Actualização Monetária” da demonstração de resultados, por 

contrapartida do aumento dos saldos de fundos próprios, com excepção da rubrica “Capital 

Social”, que deve ser classificada numa rubrica específica (“Reserva de actualização 

monetária do Capital Social”) que só pode ser utilizada para posterior aumento de capital. 

Em 31 de Dezembro de 2015, a Sociedade não procedeu à actualização dos seus fundos 

próprios, em virtude da inflação verificada não corresponder ao previsto no Aviso acima 

referido.  
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d) 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, 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: 

ANOS DE VIDA ÚTIL DO IMOBILIZADO CORPÓREO 

Equipamentos  Anos de Vida Útil 

Mobiliário e Material  10 

Equipamento Informático  4 

Equipamento de Transporte  8 

Equipamento de Comunicação  8 

Equipamento de Segurança  5 

Outro Equipamento  7 

 

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. 

e) 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: 

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; 
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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. 

f) 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 (Nota 6). 

g) 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, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota.  

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. 

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 
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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. 

h) 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 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, 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 46.º do 

Código do Imposto Industrial, podem ser deduzidos aos lucros tributáveis dos três anos 

posteriores. 

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 2010 a 2014. 

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.  

Imposto corrente 

O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, 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 

O total dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba os impostos correntes e 

os impostos diferidos. 

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 
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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. 

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. 

Apesar disto, não são registados activos ou passivos fiscais diferidos relativos a diferenças 

temporárias originadas no reconhecimento inicial de activos e passivos em transacções que 

não afectem o resultado contabilístico ou o lucro tributável. 

A Sociedade não reconheceu nas demonstrações financeiras os impostos diferidos activos 

relacionados com prejuízos fiscais reportáveis, na medida em que não lhe é possível 

demonstrar a probabilidade de obtenção de lucros fiscais no futuro que permitam a sua 

utilização. 

i) Outros impostos 

A Sociedade está igualmente sujeita a impostos indirectos, designadamente, Imposto do Selo, 

Imposto de Consumo, bem como outras taxas (Nota 11).  

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.  

j) 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. 

k) 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 
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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. 

l) 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. 

m) 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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Disponibilidades 

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tem a seguinte composição: 

DISPONIBILIDADES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

  2015  2014 

     

Caixa:     

Notas e Moedas Nacionais  71  84 

  71  84 

     

Disponibilidades em Instituições Financeiras:     

Instituições Financeiras de Crédito Nacionais  56 891  302 935 

  56.962  303.019 

 

Aplicações de liquidez 

A 31 de Dezembro de 2015, o saldo de AOA m120.000 representa dois depósitos a prazo junto do 

Banco Fomento Angola, no montante de AOA m100.000 e AOA m20.000 respectivamente.  
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Outros valores  

Em 31 de Dezembro de 2015, esta rubrica tem a seguinte composição: 

OUTROS VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

    2015  2014 

Outros valores de natureza fiscal:     

Impostos a recuperar  79  79 

        79   79 

Outros valores de natureza cível:     

Outros Valores de Natureza Social ou Estatutária     

Depósitos Judiciais  103  – 

        103   – 

Devedores pela prestação de serviços     

BFA   14 008  53 

BNI    2 211  – 

Standard Bank Angola  2 308  – 

Banco Atlântico  1 269  – 

Banco 

Keve   
1 250  – 

BPC   1 250  – 

Outros devedores pela prestação de serviços  3 960  1 620 

        26 256   1 673 

Devedores diversos     

Angola Telecom  209  209 

OPEX   2 841  – 

Acréscimo de proveitos  14 299  – 

Outros devedores diversos  248  – 

        17 597   209 

Outros valores de natureza administrativa e comercial:    

Adiantamentos e antecipações salariais     

Adiantamentos de salários  -  8 100 

        -   8 100 

Despesas antecipadas     

Despesas com custo diferido     

 Licenças  7 519  – 

 Seguros  1 592  382 

 Comunicação  135  7 

 Outras depesas antecipadas  27  26 

        9 273   415 

Provisões Específicas para Perdas  (1 009)  – 

        (1 009)   – 

        52 299   10 476 

 

Em 31 de Dezembro de 2015, o saldo registado na rubrica Devedores pela prestação de serviços – 

Instituições financeiras de crédito nacionais inclui os montantes a receber de taxa de bolsa e 

comissões de filiação, por parte dos membros da Sociedade.  

Em 31 de Dezembro de 2015, a rubrica Devedores diversos – Acréscimos de Proveitos regista os 

montantes por facturar, relativos à taxa de bolsa de Dezembro de 2015, aos membros da Sociedade.  

A rubrica Provisões Específicas para Perdas regista uma provisão para saldos devedores com 

antiguidade superior a um ano, onde a cobrabilidade dos mesmos se estima ser improvável.  
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Imobilizações 

Imobilizações corpóreas, incorpóreas e em curso 

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

2015 foi o seguinte: 

IMOBILIZAÇÕES DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

Imobilizações brutas  
Saldo em 

31-Dez-14 
 Adições  Abates  

Regularizações/ 

Transferências 
 

Saldo em 

31-Dez-15 

Imobilizações corpóreas           

Equipamento informático  69 069  5 281  –  –  74 350 

Equipamento de transporte  –  32 270  –  –  32 270 

Equipamento de comunicação  255  3 269  –  –  3 524 

Equipamento de segurança e vigilância  1 354  –  –  –  1 354 

Outras imobilizações corpóreas  411  2 349  –  –  2 760 

    71 089   43 169   –   –   114 258 

Imobilizações brutas  
Saldo em 

31-Dez-14 
 Adições  Abates  

Regularizações/ 

Transferências 
 

Saldo em 

31-Dez-15 

Imobilizações incorpóreas           

Gastos de organização e expansão  6 616  2 000  –  –  8 616 

Software  –  46 452  –  45 808  92 260 

Outras imobilizações incorpóreas  43  –  –  –  43 

Imobilizações em curso  74 959  –  –  (45 808)  29 151 

    81 618   48 452   –   –   130 070 

Amortizações acumuladas  
Saldo em 

31-Dez-14 
 Adições  Abates  

Regularizações/ 

Transferências 
 

Saldo em 

31-Dez-15 

Imobilizações corpóreas           

Equipamento informático  (5 326)  (17 646)  –  –  (22 972) 

Equipamento de transporte  –  (3 977)  –  –  (3 977) 

Equipamento de comunicação  (5)  (100)  –  –  (105) 

Equipamento de segurança e vigilância  (45)  (271)  –  –  (316) 

Outras imobilizações corpóreas  (6)  (332)  –  –  (338) 

    (5 382)   (22 326)   –   –   (27 708) 

Amortizações acumuladas  
Saldo em 

31-Dez-14 
 Adições  Abates  

Regularizações/ 

Transferências 
 

Saldo em 

31-Dez-15 

Imobilizações incorpóreas           

Gastos de organização e expansão  (184)  (2 705)  –  –  (2 889) 

Software  –  (20 166)  –  –  (20 166) 

Outras imobilizações incorpóreas  (1)  (15)  –  –  (16) 

Imobilizações em curso  –  –  –  –  – 

    (185)   (22 886)   –   –   (23 071) 

           

Imobilizações corpóreas líquidas   65 707   20 843   –   –   86 550 

Imobilizações incorpóreas líquidas   81 433   25 566   –   –   106 999 

 

Em 31 de Dezembro de 2015, as imobilizações corpóreas correspondem maioritariamente a 

equipamento informático. Adicionalmente, ao longo do exercício foram adquiridas oito viaturas 

ligeiras, registadas em equipamento de transporte.  

Em 31 de Dezembro de 2015, as imobilizações incorpóreas apresentam a implementação dos 

módulos de Negociação e de Compensação e Liquidação, que se encontravam em curso em 2014. 
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Outras obrigações  

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tem a seguinte composição: 

OUTRAS OBRIGAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

    2015  2014 

Outras obrigações de natureza fiscal:     

       

Encargos Fiscais a pagar     

IRT trabalho dependente  1 251  1 304 

Lei 7/97   392  399 

Imposto do selo  108  19 

IRT independente  1 357  10 

        3 108   1 732 

Outras obrigações de natureza cível:     

Credores pela prestação de serviços  46 924  6 335 

Credores pela aquisição de bens  50 670  14 163 

Credores Diversos  3 059  8 991 

Outras obrigações de nat. adm. e com.:     

Contribuições para a segurança social  1 477  1 039 

Pessoal   1 410  – 

Outros custos administrativos     

Acréscimos de gastos     

 Custos com pessoal  3 414  37 595 

 Férias e subs. férias a liquidar em 2016  24 950  15 791 

 Acréscimo honorários formadores  –  1 380 

 Renda   –  11 584 

 Auditoria  6 939  4 048 

 Outros acréscimos de gastos  1 636  2 307 

        36 939   72 705 

       

        143 587   104 965 

 

A rubrica Outras obrigações de natureza cível – Credores pela prestação de serviço regista o 

montante de AOA m18.473 (2014: AOA 0) relativo a facturas de rendas do edifício onde a BODIVA 

opera. 

A rubrica Outras obrigações de natureza cível – Credores pela aquisição de bens, no montante de 

AOA m50.670 reflecte despesas incorridas com a aquisição de software. 

A rubrica Outras obrigações de natureza administrativa e de comercialização – Outros custos 

administrativos – Férias e subsídios de férias a liquidar em 2016, no montante de AOA m24.950 

(2014: AOA m15.791), regista os acréscimos com férias e subsídios de férias de órgãos de gestão e 

colaboradores relativos a 2015 a pagar em 2016. 

Provisões para responsabilidades prováveis 

No decorrer do exercício de 2015, foi publicada a nova Lei Geral do Trabalho, que revogou o disposto 

na Lei 2/2000 e nos artigos 218º e 262º da Lei Geral do Trabalho previamente em vigor e que 

determinavam o pagamento de uma compensação, pela Sociedade, no caso de caducidade do 

contrato de trabalho por reforma do trabalhador. Esta compensação era determinada multiplicando 

25% do salário base mensal praticado na data em que o trabalhador atinge a idade legal de reforma 
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pelo número de anos de antiguidade. No entanto, esta compensação não se encontra prevista na 

nova Lei Geral do Trabalho, pelo que a 31 de Dezembro de 2015 esta responsabilidade já não se 

encontra reconhecida. 

Capital social 

O capital estatutário da BODIVA é de AOA m900.000, totalmente subscrito, o qual se encontra 

totalmente realizado à data de 31 de Dezembro de 2015, sendo que em 2014 se encontrava por 

realizar AOA m384.200. O capital estatutário é representado por 100 mil acções de valor nominal 

unitário em Kwanzas equivalente a AOA 9.000. Pode haver acções preferenciais sem voto até ao 

montante de 20% do capital social. As acções representativas do capital da sociedade são 

nominativas. 

Em 31 de Dezembro de 2015, a Sociedade é detida pelo Estado Angolano. 

Resultados de prestação de serviços financeiros 

A rubrica Resultados de prestação de serviços financeiros inclui AOA m62.314 relativos à comissão 

de negociação, denominada Taxa de Bolsa, cobrada por negócio realizado, aos membros da 

BODIVA. O módulo de negociação foi implementado no mês de Maio de 2015, sendo a partir desta 

data que se começaram a registar proveitos de prestação de serviços financeiros. 

Adicionalmente, regista o montante de AOA m11.000 relativo às comissões de filiação, cobradas às 

instituições que foram admitidas como membros da BODIVA. 

Custos com pessoal 

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tem a seguinte composição: 

CUSTOS COM PESSOAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

   2015  2014 

Custos com Pessoal     

Salários e vencimentos:     

 Remunerações e subsídios dos órgãos de gestão e fiscalização  86 053  45 775 

 Outras remunerações dos órgãos de gestão e fiscalização  26 449  – 

 Remunerações dos empregados  137 326  39 549 

 Outras remunerações dos empregados  17 073  2 676 

      266 901   88 000 

Encargos sociais obrigatórios:     

 Membros órgãos de gestão e fiscalização  3 908  1 647 

 Empregados  9 454  2 638 

      13 362   4 285 

Outros encargos sociais com empregados  21 390  – 

      301 653   92 285 

 

A rubrica Custos com Pessoal – Remunerações dos empregados inclui remuneração base, subsídio 

de refeição, subsídio de chefia, subsídio de transporte, subsídio de férias e subsídio de natal.  

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, os colaboradores da Sociedade dividiam-se nas seguintes 

categorias profissionais:  



RELATÓRIO E CONTAS 2015 

PÁGINA | 49 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

  2015  2014 

Executivos de topo  5  5 

Coordenador  7  6 

Técnico  10  11 

Administrativo  3  3 

  25  25 

 

Fornecimentos de terceiros 

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tem a seguinte composição: 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

    2015  2014 

Fornecimentos e serviços de terceiros     

 Auditorias, Consultorias e outros serviços  64 782  42 081 

 Rendas e alugueres  61 704  13 264 

 Materiais diversos  2 335  2 804 

 Segurança, conservação e reparação  10 417  2 005 

 Transportes, deslocações e alojamentos  15 109  967 

 Comunicações  34 571  813 

 Seguros  1 773  49 

 Outros fornecimentos de terceiros  4 573  4 027 

        195 264   66 010 

 

Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:  

IMPOSTOS NÃO INCIDENTES SOBRE O RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

   2015  2014 

Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado     

 Imposto do selo  486  137 

 Custas judiciais  –  11 

 Imposto Especial S/ Operações Cambiais Invisíveis Correntes  4 907  – 

   5 393  148 
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Depreciações e Amortizações 

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica compõe-se da seguinte forma: 

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

   2015  2014 

Depreciações      

Equipamento informático   17 646  5 326 

Equipamento de transporte   3 977  – 

Equipamento de comunicação   100  5 

Equipamento de segurança e vigilância   271  45 

Outras imobilizações corpóreas   332  6 

      22 326   5 382 

      

     2015  2014 

Amortizações      

Gastos de organização e expansão   2 705  184 

Software   20 166  – 

Outras imobilizações incorpóreas   15  1 

      22 886   185 

      

      45 212   5 567 

 

Provisões sobre outros valores e responsabilidades prováveis 

MAPA DE PROVISÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
Saldo em 

31-Dez-14 
 Dotações  Reposições  Utilizações  

Saldo 

em 31-

Dez-15 

Provisões para complementos de reforma 1 064   –   (1 064)   –   – 

Provisões Específicas para Perdas –   1 009   –   –  1 009 

  1 064   1 009   (1 064)   –   1 009 

 

Outros proveitos e custos operacionais 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica apresenta a seguinte 

composição: 

OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

   2015  2014 

Outros proveitos operacionais     

 Formações  10 811  6 393 

 Juros Depósitos a prazo  2 807  – 

Outros custos operacionais  (1 221)  (2 509) 

      12 397   3 884 

 

A rubrica Outros proveitos operacionais – Formações no montante de AOA m10.811 (2014: AOA 

m6.393) refere-se à parcela de lucros pertencente à Sociedade, no âmbito das formações 

ministradas ao abrigo dos protocolos celebrados entre a BODIVA e a Academia do Mercado de 

Valores Mobiliários. Em 2014 a Católica Business School também participava nas formações 

ministradas.   
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Impostos 

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

fiscalmente um contribuinte do Grupo A. Em 31 de Dezembro de 2015, 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%, de acordo com a referida Lei, a qual veio estabelecer um 

regime transitório na adopção do novo Código do Imposto Industrial (Ver nota 2.2 h). 

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, o apuramento para efeitos de determinação da contribuição 

industrial pode ser detalhada como segue: 

APURAMENTO DE RESULTADOS PARA EFEITOS FISCAIS DE 2015 

   2015  2014 

Resultados antes de impostos  (459 583)  (161 194) 

 Valor a acrescer  –  1 943 

 Valor a deduzir  –  – 

      

Prejuízo fiscal  (459 583)  (159 251) 

 Taxa nominal de imposto  30%  30% 

      

Reporte de prejuízo fiscal  –  – 

Imposto corrente apurado  –  – 
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Balanço por moeda 

A 31 de Dezembro de 2015, o balanço da Sociedade por moeda apresenta-se como se segue:  

BALANÇO POR MOEDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

  2015 

  AOA  EUR  Outros  TOTAL 

Disponibilidades  17 103  39 857  2  56 962 

Aplicações de liquidez         

 –  Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro  120 000  –  –  120 000 

Outros valores  49 459  2 840  –  52 299 

 –  Imobilizações corpóreas  86 550  –  –  86 550 

 –  Imobilizações incorpóreas  106 999  –  –  106 999 

         

       Total do Activo   380 111   42 697   2   422 810 

         

Outras obrigações  91 886  46 262  5 439  143 587 

Provisões para responsabilidades prováveis  -  –  –  – 

       Total do Passivo   91 886   46 262   5 439   143 587 

         

Capital social  900 000  –  –  900 000 

Capital por realizar  –  –  –  – 

Capital realizado  900 000   –   –   900 000 

Reservas e fundos  –  –  –  – 

Resultados potenciais  –  –  –  – 

Resultados transitados  (161 194)  –  –  (161 194) 

Resultado líquido do exercício  (459 583)  –  –  (459 583) 

          Total dos Fundos Próprios  279 223  –  –  279 223 

          Total do Passivo e dos Fundos Próprios   371 109   46 262   5 439   422 810 

 

A 31 de Dezembro de 2014, o balanço da Sociedade apenas apresenta saldos em moeda nacional.  

Embora a taxa de câmbio AOA/EUR a ser considerada seja de 147,832, em Janeiro de 2016 as taxas 

de câmbio foram revistas pelo BNA, sendo o câmbio AOA/EUR à data de 4 de Janeiro de 2016 de 

169,664. O impacto cambial nas principais rubricas em moeda estrangeira, decorrente da variação 

cambial ocorrida entre 31 de Dezembro de 2015 e 04 de Janeiro de 2016, apresenta-se como se 

segue: 

  

Câmbio de 

31-12-2015  

Câmbio de 

04-01-2016 

  EUR  EUR 

Disponibilidades 39 857  45 744 

Outros valores 2 840  3 259 

Outras obrigações 46 262  53 094 
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Eventos subsequentes 

Não temos conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores a 31 de Dezembro de 

2015, até à aprovação das Demonstrações Financeiras, que justifiquem ajustamentos ou divulgações 

nas Notas às Contas relativas ao exercício analisado, que afectem as situações e/ou informações 

nas mesmas reveladas de forma significativa e/ou que tenham alterado ou se espere que venham a 

alterar significativamente, favorável ou desfavoravelmente, a situação financeira da Sociedade, os 

seus resultados e/ou as suas actividades. 
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11. ANEXOS 

11.1. Declaração de Conformidade dos Administradores sobre a Veracidade das 

Contas 

 

Declaramos que as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015 e demais documentos 

de prestação de contas, tanto quanto é do nosso conhecimento, foram elaborados em conformidade 

com as normas contabilísticas aplicáveis e apresentam uma imagem verdadeira e apropriada do 

activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da BODIVA-SGMR, S.A. e, bem ainda, 

que o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da 

referida entidade e contém uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defronta.   

 

Luanda, 18 de Março de 2015  

 

O Conselho de Administração 

 

 

António Gomes Furtado 

 

 

Pedro Sérgio Costa Pitta Groz 

 

 

Ana Regina Jacinto da Silva Correia Victor 

 

 

Rui Elvidio Gonçalves de Oliveira 

 

 

Francisco José Garcia dos Santos  
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11.2. Proposta de Aplicação dos Resultados 

 

O Conselho de Administração da BODIVA – SGMR, S.A., nos termos e para o efeito do 

disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 396º da Lei das Sociedades Comerciais e de acordo 

com o Relatório de Gestão, propõe que o Resultado Líquido negativo da Sociedade no 

exercício de 2015, no montante de 459.583.116,57 Kwanzas, seja integralmente transferido 

para Resultados Transitados. 

 

Luanda, 18 de Março de 2016 

 

O Conselho de Administração 
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11.3. Relatório do Auditor Independente 
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11.4. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 
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11.5. Extracto da Acta de Aprovação das Contas 
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