




O Relatório Anual de Gestão e Demonstrações Financeiras, correspondente ao exercício de 2017 e ao dispor dos

Senhores representantes do accionista Estado para deliberação, relevam a excelência da politica de divulgação

de informação sobre o governo societário. Também se sublinha as práticas de supervisão adoptadas, desde as

actividades dos Administradores Não Executivos, ao acompanhamento activo do funcionamento da sociedade

pelo Conselho Fiscal, e até ao reforço das auditorias externas, para a base semestral.

Em suma, a BODIVA, enquanto gestora dos mercados regulamentados, alinha o seu comportamento de

divulgação de informação pelos critérios exigíveis às sociedades abertas, reforçando, assim a confiança e a

credibilidade, não só junto do accionista Estado, mas também junto de todas as partes interessadas e do

mercado em geral.

O ano de 2017 revelou a continuação de um contexto macroeconómico adverso, que pode representar também

uma oportunidade para a diversificação da base produtiva nacional, sendo esta aliás a orientação que está

expressa no programa do Executivo, decorrente das eleições de Agosto. Do mesmo modo, se sublinha o discurso

do novo Titular do Poder Executivo, sobre o papel que a Bolsa pode desempenhar na transparência e

credibilidade das empresas nacionais, de forma similar ao que já ocorre na maioria dos países de Africa

Subsariana, em especial na África do Sul.

O resultado económico positivo da BODIVA, em 2017, evidencia uma viragem, face aos anos anteriores, fruto

quer da consolidação do crescimento das actividades de negociação, quer principalmente do efeito da revogação

dos benefícios concedidos anteriormente ao emitente Estado. Neste sentido, agradecemos a confiança e o

reconhecimento da importância que o Ministério das Finanças, através do Senhor Ministro, concede às

actividades da BODIVA, na organização do mercado secundário de divida publica titulada.

A consolidação do projecto da BODIVA só foi possível com o empenho e dedicação dos seus colaboradores, sob a

liderança da Comissão Executiva, que a par do aumento de receitas, adoptou politicas de eficiência que se

traduziram na performance que colocamos à consideração dos Senhores representantes do accionista Estado. A

toda a equipa da BODIVA é devida uma palavra do meu apreço e reconhecimento.

Também expresso os agradecimentos aos Titulares dos Ministérios responsáveis legalmente pela representação

do accionista Estado, o Senhor Ministro das Finanças e o Senhor Ministro da Economia, no apoio sistemático ao

desenvolvimento do projecto da BODIVA. Estes agradecimentos são extensivos os restantes membros dos

Órgãos Sociais, indispensáveis na supervisão das actividades da BODIVA e no aconselhamento do Conselho de

Administração. Também as autoridades de regulação e supervisão, CMC e BNA merecem uma palavra de apreço

pelos contributos fundamentais para a consolidação das boas práticas de gestão dos mercados regulamentados

pela BODIVA e a consequente potenciação da credibilidade dos mesmos, junto dos investidores.

Por fim agradeço aos Membros BODIVA pelo empenho em prole do sucesso dos mercados regulamentados em

Angola, visível quer pela sua actividade nos mercados regulamentados, mas também pela disponibilidade em

participar em reuniões técnicas de aconselhamento dos caminhos que devemos percorrer em conjunto.





A BODIVA enquanto Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, coloca 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), podem 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, pelo que o nosso lema é:

Promover o desenvolvimento do mercado regulamentado de valores mobiliários e derivados - e,

desse modo, contribuir decisivamente para o financiamento sustentado da economia de Angola.

Colocar à disposição do Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários e Derivados, as

infraestruturas 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.

Gerir e coordenar as infraestruturas institucionais do Mercado Regulamentado de Valores

Mobiliários - 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

Promover a sã concorrência no Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários pela divulgação

clara, rigorosa e tempestiva da informação indispensável para a tomada de decisões financeiras e

pela elevação dos padrões de conhecimento que orientem a resposta às seguintes perguntas:

Porquê investir? Como investir?

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

interesses entre emitentes e investidores; (ii) a competitividade no contexto das economias

subsaarianas.

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

envolvimento, responsabilidade e respeito pela diversidade.



Agir com honestidade, transparência, rigor e sentido ético e evitar qualquer conduta, por 
acção ou por omissão, que comprometa a reputação MRVM&D.

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

Promover a sã concorrência entre todas as Instituições Financeiras que intervenham nos 
mercados regulamentados.

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

Respeitar a diversidade, a dignidade e o desenvolvimento do talento dos nossos 
colaboradores, promover o espirito de equipa bem como a satisfação no emprego, 
através do elevado grau de envolvimento dos colaboradores e um adequado sistema de 
incentivos.





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

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

1. Finalização do processo de migração do datacenter da BODIVA

2. Lançamento do novo website com simuladores para o investidor e ferramenta de suporte para os operadores

nas salas de mercado.

Neste âmbito é também importante dar nota que durante o ano em análise, o mercado secundário de dívida

pública obteve um desempenho assinalável, tendo alcançado um montante de negociação global de 525 mil

milhões de Kwanzas, aproximadamente 3,2 mil milhões de dólares norte-americanos.

1. Realização de reuniões com Membros BODIVA

A BODIVA realizou periodicamente encontros com os Membros, para concertação e auscultação das acções

que impactam o mercado.

2. Realização da 51ª reunião do Comité de Bolsas de Valores da Região SADC (COSSE)

3. Aprovação do Ofício-Circular Nº 1/17, que revoga o Ofício-Circular nº1/16 - Migração da Carteira de Títulos

do Tesouro

4. Aprovação do Ofício Circular Nº 2/17, que revoga parcialmente o Ofício-Circular Nº 4/16 – Preçário de

Custódia para a Carteira de Títulos do Tesouro Migradas

5. Aprovação e registo na CMC da Regra N.º1/17 – do Mercado de Bolsa

6. Aprovação da Instrução que dá corpo à Integração de Valores Mobiliários e que permitirá a desmaterialização

7. Iniciativas que concorrem para o alargamento da base de investidores

A BODIVA trabalhou em conjunto com a UGD e o SETIC-FP no desenvolvimento de uma ferramenta destinada

ao investidor (Portal do Investidor)

8. Actividades que concorrem para activação do Mercado de REPOs

9. Participação da BODIVA no Fórum Mercado de Capitais, bem como no Retiro da Comissão do Mercado de

Capitais



333 446 259 000,00   

1 197 872 038 351,48   

Montante sob Custódia (AKz)

 Bilhetes do Tesouro
 Obrigações do Tesouro

100 593 281 840,00   

366 021 862 789,00   

525 125 079 128,00   

Montante Negociado (AKz)

Montante Negociado

Montante  Negociado (por membro negociador) Montante* (AKz)

Banco de Fomento Angola 397 198 465 985,53        

Standard Bank Angola 335 385 636 402,22        

Banco Angolano de Investimento 107 976 153 489,77        

Banco BIC 85 492 996 853,55          

Banco Millennium Atlântico 66 698 957 458,60          

Banco de Negocios Internacional 33 249 631 143,69          

Banco Prestigio 9 130 447 101,77            

Banco Económico 7 958 680 238,80            

Banco Regional do Keve 6 124 634 311,52            

Banco Sol 1 034 555 271,55            

*Valores double counted , isto é, o somatório das compras e das vendas.





Análise do resultado do período

No período findo em 31 de Dezembro de 2017, o lucro da BODIVA ascendeu a AKz 585,0 milhões, verificando-se

uma evolução positiva face ao período homólogo, que registou um prejuízo na ordem de AKz 293,8 milhões,

sendo importante destacar que se trata do primeiro exercício encerrado com resultado positivo. O lucro

observado no período é explicado essencialmente pelo aumento dos proveitos operacionais, explicado pelo

início da facturação dos serviços de manutenção em negociação dos títulos de dívida pública ao emitente Estado

e pela realização de proveitos relativos as comissões de liquidação.

Apresentamos no mapa abaixo, o resumo dos principais indicadores dos resultados, bem como a sua variação

em termos absolutos e percentuais em relação ao período homólogo. Os valores na tabela que segue estão

expressos em milhares.

Proveitos

Em 31 de Dezembro de 2017, os proveitos operacionais da BODIVA totalizaram AKz 1.046 milhões, traduzindo-se

num acréscimo de 313,7% face aos AKz 252,9 milhões registados no período homólogo, distribuído por

actividade, conforme indicado na tabela abaixo. Os valores na tabela que segue estão expressos em milhares de

Kwanzas.

dez/16 dez/17 Var.%

Gestão de mercados regulamentados

Comissão Fi l iação 3 000                           600                             -80,00%

Taxa de bolsa 215 206                       279 448                      29,85%

Senhas  de acesso 1 980                           2 310                          16,67%

Manutenção em Negociação -                                   600 000                      n/a

Cotação de fecho de Valores  Mobi l iários 5                                  -100%

Total 220 191                       882 358                      301%

Gestão de sistemas de compensação, liquidação e custódia

Comissão Fi l iação 3 000                           600                             -80,00%

Comissões  de l iquidação 29 015                         159 101                      448%

Transferência  de Valores  Mobi l iários 676                              4 171                          517%

Encerramento de conta 5                                 n/a

Total 32 691                         163 877                      401%

Total 252 882                       1 046 235                   313,72%

dez/15 dez/16 dez/17 Var. Var.%

Resultado de Intermediação Financeira 73 314 252 882 1 046 235          793 353             313,72%

Resultado Operacional  -461 171 -289 919 449 208             739 127             -

Resultado Liquido -459 583 -293 845 585 082             878 927             -



Os proveitos decorrentes da actividade de gestão de mercados regulamentados, registaram um aumento

acentuado em 313,7%, justificado essencialmente pela facturação dos serviços de manutenção em negociação

dos títulos de dívida pública ao emitente Estado, contando também com o aumento das comissões de

negociação (taxa de bolsa), face ao mesmo período de 2016, na ordem de 28,85%.

Adicionalmente, relativamente aos bilhetes do tesouro, a existência de limites máximo de comissões a cobrar

durante o primeiro semestre, condicionou o potencial de realização de receitas decorrente da negociação deste

instrumento.

Os proveitos resultantes da actividade de gestão de sistemas de compensação, liquidação e custódia atingiram o

montante de AKz 163,8 milhões, sendo importante realçar que, no período homólogo, as receitas decorrentes

desta actividade começaram a ser realizadas apenas no mês de Novembro.

Quanto à composição dos proveitos, os valores decorrentes da manutenção em negociação representam a maior

parcela (75%), sendo possível também observar que o peso da comissão de liquidação é inferior ao de taxa de

bolsa, não obstante a referida comissão corresponder a metade da comissão de negociação, tendo em conta que

relativamente a liquidação de negócios, não há limites de cobrança de comissões.

Custos

No final do exercício económico de 2017, os custos da BODIVA relativos à rubrica do pessoal (AKz 291,2 milhões),

fornecimento de terceiros (AKz 213,0 milhões), depreciações e amortizações (AKz 72,8 milhões) e impostos e

taxas (AKz 7,9 milhões), totalizaram AKz 585,1 milhões, que comparados com o ano anterior houve uma variação

total de 5,22%, apesar de se verificar uma inflação anual superior à 26%.

A redução nos gastos com fornecimento e serviços de terceiros em 5,03% foi resultado de um esforço intenso

para redução de custos adoptado pela Comissão Executiva. Por outro lado, em relação aos custos com pessoal, o

aumento observado decorre da estratégia de investimento no capital humano, com vista a perenizar um quadro

estável de colaboradores que gere uma melhoria nos serviços prestados ao Mercado e estimule a criatividade e

a inovação, em detrimento dos serviços externos, cujos benefícios são temporários. Os valores na tabela que

segue estão expressos em milhares.

dez/15 dez/16 dez/17 Var. Var.%

Pessoal 301 653              266 318          291 282            24 964 9,37%

FST 195 264              224 435          213 135            -11 300 -5,03%

Impostos  e Taxas 5 393                  5 563              7 880                2 317 41,65%

Depreciação e Amortizações 45 212                59 784            72 805              13 021 21,78%

Total 547 522              556 100          585 102            29 002 5,22%



Análise do Balanço

O activo total líquido da BODIVA ascendeu, em 31 de Dezembro de 2017, a AKz 1.351,5 milhões, representando

um aumento, face a Dezembro de 2016 de AKz 885,1 milhões, sendo que, em termos de composição, a maior

parcela da rubrica é representada pelas contas a receber, conforme ilustra o quadro abaixo.

Os valores nas tabelas que seguem estão expressos em milhares.

Quanto aos fundos próprios, que totalizavam AKz 325,0 milhões em 31 de Dezembro de 2016, verificou-se um

acréscimo na ordem de 260%, decorrente quer da conclusão durante o primeiro semestre do processo de

realização do aumento de capital, quer pela inversão da tendência de resultados negativos, tendo em conta

resultados positivos (lucro) no montante de AKz 585,0 milhões.

dez/15 % dez/16 % dez/17 %

Disponibi l idades 56 962                13% 170 299          37% 564 017            42%

Apl icação de Liquidez 120 000              28% -                     0% 1 160                0%

Outros  Valores  52 299                12% 137 488          29% 693 353            51%

Imobi l i zações 193 549              46% 158 574          34% 92 976              7%

Total 422 810              100% 466 361          100% 1 351 506         100%

Estrutura do Activo

dez/15 % dez/16 % dez/17 % Var. Var. %

Pass ivo 143 587              34% 141 413          30% 181 046            13% 39 633     28%

Fundos  Próprios 279 223              66% 324 948          70% 1 170 460         87% 845 512   260%

Total 422 810              100% 466 361          100% 1 351 506         100% 885 145   190%

Estrutura e Variação do Passivo e Fundos Próprios



Finalmente, importa referir que a 31 de Dezembro de 2017 os fundos próprios regulamentares estavam em

conformidade com o disposto no Regulamento nº 3/14 de 30 de Dezembro da Comissão do Mercado de

Capitais, conforme detalhe abaixo:

Os valores na tabela que segue estão expressos em milhares.

Fundos Próprios Regulamentares (Nos termos do nº2, do artigo 3º, do Regulamento n.º 3/14 de 30 de

Dezembro)

Valor do ano 

anterior
dez/17

a) Elementos a agregar

Capital realizado 900 000 

    Resultados líquidos positivos do exercício 585 082 

    Resultados transitados -314 622 

Total (A) 1 170 460 

b)  Elementos a deduzir

Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais

De exercícios anteriores 119 820 

Outros activos incorpóreos, líquidos de amortizações 51 165 

25% dos gastos de pessoal e fornecimentos de terceiros do ano 

anterior
490 753 122 688 

15% das comissões cobradas por prestação de serviços 156 935 

Total (B) 450 609 

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

Total do Passivo (D) 154 713 

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

Regular





A estratégia de Recursos Humanos da BODIVA pretende promover o

desenvolvimento e valorização contínua de todos os colaboradores e o seu

alinhamento com os valores e cultura corporativa, contribuindo para a

sustentabilidade do negócio.

Vemos na criação de um quadro funcional perene, bem qualificado e motivado

uma condição fundamental para a melhoria dos nossos serviços.

Os departamentos que detêm a maior quota, quando olhamos para a distribuição dos colaboradores por área

são o Departamento Administrativo e Financeiro (DAF), o Departamento de Sistemas e Tecnologias de

Informação e a Secretaria Geral e Comunicação (SGC).
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A estratégia de Recursos Humanos da BODIVA pretende promover o desenvolvimento e valorização contínua de

todos os colaboradores e o seu alinhamento com os valores e cultura corporativa, contribuindo para a

sustentabilidade do negócio, de uma forma transversal a todos os departamentos da empresa.

Com o intuito de se promover o mérito, a gestão da sociedade implementou ferramentas de avaliação de

desempenho dos colaboradores. Estas ferramentas possibilitam a monitorização das acções, dos objectivos e dos

resultados para cada unidade operacional, bem como, para cada colaborador individual.

O mundo de hoje caracteriza-se por enorme volatilidade, complexidade e incerteza, decorrentes de um ritmo de

mudanças nunca antes visto. Isto traduz-se, para as empresas, em contextos de mercado particularmente

desafiantes, onde a resiliência da organização e a consistência dos valores em que esta fundamenta a sua

cultura, são, continuamente, postas à prova. Nestes contextos, a reputação da empresa, activo intangível

suportado pela confiança que nela depositam os seus stakeholders, assume um valor sem precedentes.

Na BODIVA, assegurar elevados graus de consciencialização e de exigência éticas, minimizar o risco de ocorrência

de más práticas e manter uma cultura consistente, geradora de confiança, são os objectivos de gestão

estabelecidos no domínio da ética. Responsabilidade, conformidade, integridade, respeito, transparência, são os

princípios de actuação que enformam a dimensão ética da nossa cultura empresarial, que queremos reforçar e

continuamente melhorar. O envolvimento de stakeholders na BODIVA é uma prioridade estratégica para a

manutenção de um diálogo aberto e transparente com todas as partes interessadas. Construir e reforçar

relações de confiança, partilhar conhecimento e informação, antecipar desafios e identificar novas

oportunidades, são os principais desígnios da relação com todos os membros BODIVA.

A BODIVA se caracteriza, tal como a maior parte das bolsas actualmente, por um quadro funcional pequeno e

altamente qualificado. Hoje conta com 17 licenciados, o que representa 68% do quadro de colaboradores. Dos

restantes, 20% detém uma Pós-Graduação, Mestrado ou Doutoramento, enquanto que apenas 12% detém uma

formação média ou frequência universitária.

16

5

3

Caracterização do Efectivo por Nível de Escolaridade





Eleições Gerais (Agosto-Setembro). Mudanças políticas sempre afectam as expectativas do Mercado.

Entrada em vigor do Aviso 1/17, que regula a realização de investimentos no mercado de valores

mobiliários por entidades não residentes cambiais;

Publicação do Programa Intercalar do Executivo, com a orientação do Titular do Poder Executivo para

a privatização de empresas públicas através da Bolsa.





Neste âmbito, destacamos a manutenção 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.

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 à 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 aplicável aos órgãos sociais e fixa

as remunerações mensais para seus respectivos membros.

A Mesa da Assembleia é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário(a), eleitos pelo

accionista por mandatos de três anos, cujo funcionamento é regulado nos termos do Estatuto.

Em razão da renúncia ao cargo de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sr. Ricardo Viegas D´Abreu

foi eleito, em 21 de Dezembro de 2017, o novo Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Sr. Hélder

Carneiro Cirilo, ficando a Mesa da Assembleia Geral, a 31 de Dezembro de 2017, constituída da seguinte forma:

Mesa da Assembleia

Presidente António Henriques da Silva

Vice-Presidente Hélder Carneiro Cirilo

Secretária Adelaide de Sousa Godinho



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

como missão definir a política e os objectivos societários relativos à fixação das remunerações dos órgãos sociais

da BODIVA.

Em 21 de Dezembro de 2017 foi eleito o Sr. Manuel António Freire como segundo vogal da Comissão de

Remunerações, em substituição do Sr. Octávio Tombé Quimbuila Capita. Assim, a composição da Comissão de

Remunerações, a 31 de Dezembro de 2017, foi a seguinte:

O Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, é composto por 5 membros, sendo 3 deles

executivos e 2 não executivos. A gestão corrente da BODIVA cabe aos 3 membros executivos, que são

designados pelo próprio Conselho de Administração entre os seus membros para compor a Comissão Executiva

da Sociedade, com mandato de três anos e a possibilidade de renovação por igual período.

Importa destacar que, mesmo sendo a Comissão Executiva formada por membros do próprio Conselho de

Administração, este Órgão possui a responsabilidade e a competência para deliberar sob os assuntos que

estejam sob a égide da Comissão Executiva. Outrossim, o Presidente do Conselho de Administração possui o

poder de exercer o voto de qualidade nos casos de não haver consenso sobre temas submetidos à deliberação

do Conselho de Administração. Tais medidas, previstas no Estatuto da BODIVA, são mecanismo que visam

assegurar um adequado modelo de governação societária e possibilitar que os seus objectivos sociais sejam

alcançados com transparência.

Quanto à composição do Conselho de Administração, em virtude da renúncia ao cargo de Administrador

Executivo do Sr. Walter da Cruz Pacheco foi eleito, 07 de Novembro de 2017, o Sr. Dorivaldo Fernando dos

Santos Teixeira como o novo membro do Conselho de Administração, na qualidade de Administrador Executivo,

passando a composição do referido Órgão a ser a seguinte a 31 de Dezembro de 2017:

Comissão de Remunerações

Presidente António Diogo Mariano

Vogal Jaime de Carvalho Bastos

Vogal Manuel António Freire

Conselho de Administração

Presidente (Administrador Não Executivo) António Gomes Furtado

Administrador Executivo Patrício Bicudo Vilar

Administrador Executivo Dorivaldo Fernando dos Santos Teixeira

Administrador Executivo Akiules de Jesus Mendes Neto

Administrador Não Executivo Francisco José Garcia dos Santos



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

um Presidente e dois Administradores Executivos, e dispõe de poderes de gestão para a condução da actividade

corrente da BODIVA e, bem assim, de competências delegadas para adoptar medidas necessárias ao bom

funcionamento do mercado e prevenir actos fraudulentos ou que perturbem o regular funcionamento do

mesmo. As competências delegadas na Comissão Executiva estão previstas na delegação de competências

melhor definida no Regulamento Interno do Conselho de Administração. A 31 de Dezembro de 2017, a

composição da Comissão Executiva, foi a seguinte:

O Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia Geral, é composto por um Presidente e dois Vogais efectivos,

desempenhando as funções de fiscalização da actividade da BODIVA, em conformidade com o interesse social e

com as disposições legais, regulamentares e estatutárias aplicáveis, atendendo aos objectivos globais e princípios

fundamentais da BODIVA e ao desenvolvimento sustentável da respectiva actividade comercial, bem como, aos

interesses legítimos do seu accionista.

Em razão da renúncia ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal pelo Sr. Carlos Alberto Lopes foi eleito, em 21

de Dezembro de 2017, o Sr. Gualberto Manuel Amaro Lima Campos como Presidente do Conselho Fiscal. A

composição do Conselho Fiscal, a 31 de Dezembro de 2017, foi a seguinte:

Comissão Executiva

Presidente Patrício Bicudo Vilar

Administrador Executivo Dorivaldo Fernando dos Santos Teixeira

Administrador Executivo Akiules de Jesus Mendes Neto

Conselho Fiscal

Presidente Gualberto Manuel Amaro Lima Campos

Vogal Júlio João Moniz

Vogal Jorge Pedro Gonçalves de Carvalho Figueira



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. A composição do Conselho Consultivo, a 31 de Dezembro de 2017,

foi a seguinte:

Conselho Consultivo

Presidente BAI, representado pelo Dr.º Mário Alberto 

Barber

Membros do Sector Bancário

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)         



Ainda que este órgão esteja previsto no Estatuto da BODIVA constatou-se desde a constituição da Sociedade que

da forma como havia sido prevista inicialmente a intervenção dos participantes do Mercado de Valores

Mobiliários, conforme prevê o n.º 3 do Artigo 30.º do Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/13, de 10 de

Outubro (RJSGMRSFVM¹), não era possível alcançar a eficiência esperada. Face ao exposto, ao longo de 2017

foram realizadas três reuniões com os Membros BODIVA, em que foram apresentadas propostas de relevância e

importância aos interesses comuns entre as Partes, permitindo que resultados mais efectivos fossem alcançados

nesse novo modelo de audição.

A fim de formalizar a adopção de um novo modelo, conforme descrito acima, o Estatuto Social da BODIVA foi

modificado e aprovado em reunião extraordinária da Assembleia Geral realizada em 21 de Dezembro de 2017,

sendo que, dentre as modificações aprovadas, está a extinção do Conselho Consultivo, restando formalizar os

demais tramites nos termos da lei.

¹Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados de Serviços Financeiros Sobre Valores Mobiliários.



Em Abril de 2017 foi deliberado em reunião do Conselho de Administração o novo organigrama da BODIVA, que

resultou (i) na extinção da Comissão de Deontologia e da Comissão de Novos Produtos e Serviços; (ii) na criação

da Secretária Geral e Comunicação; e (iii) na alteração da designação do Departamento de Desenvolvimento de

Negócios por Departamento de Desenvolvimento de Mercados. Deste modo, a estrutura organizativa da BODIVA

durante o ano de 2017, esteve constituída, para além dos Órgãos referidos anteriormente, da seguinte forma:

Conselho de 
Administração

Comissão de 
Remunerações

Assembleia Geral

Conselho Fiscal 

Comissão de Auditoria 
e Controlo Interno

Departamento de 
Desenvolvimento 

de Mercados -

DDM

Departamento de 
Negociação - DN

Secretaria Geral e 
Comunicação

Departamento de 
Liquidação e 

Custódia - DLC

Departamento 
Jurídico e 

Regulatório - DJUR

Departamento 
Administrativo e 
Financeiro -DAF

Comissão Executiva

Conselho Consultivo

Gabinete de 
Compliance e Gestão 

de Riscos 

Gabinete de Auditoria 
Interna

Departamento de 
Sistemas e 

Tecnologias de 

Informação - DSTI



A Comissão de Auditoria e Controlo Interno é um órgão de apoio ao Conselho de Administração e tem como

objectivo, sem prejuízo das competências que cabem ao Conselho Fiscal, supervisionar as actividades

desenvolvidas pelo Gabinete de Auditoria Interna, bem como acompanhar, periodicamente, as actividades do

Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos. A Comissão de Auditoria e Controlo Interno pode ainda, no

exercício das suas funções, solicitar informações ou esclarecimentos sobre questões relativas à gestão do

referido Gabinete, bem como outras informações relacionadas a riscos e controlos inerentes às actividades da

BODIVA e aos demais Departamentos da Sociedade.

O Gabinete de Auditoria Interna é a unidade responsável por desenvolver as suas actividades de modo a garantir

à Sociedade, avaliações independentes e objectivas, acompanhadas de recomendações que permitam o

constante aperfeiçoamento da governação societária, da gestão de riscos e da eficácia dos controlos internos. O

Gabinete de Auditoria Interna está subordinado à Comissão de Auditoria e Controlo Interno, órgão a quem o

Gabinete de Auditoria Interna se reporta a fim de relatar o resultado dos trabalhos de auditoria realizados.

Para o efectivo cumprimento do exposto no parágrafo anterior, o Gabinete de Auditoria Interna tem como

missão, desenvolver suas actividades em linha com os objectivos estratégicos definidos pelo Conselho de

Administração para a BODIVA, provendo à Sociedade de avaliações independentes e objectivas.



O Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos é a unidade responsável pelas funções de Controlos Internos,

Compliance e Gestão de Riscos Operacionais da BODIVA, com reporte directo à Comissão Executiva, na figura do

Presidente da referida Comissão.

As atribuições do Gabinete de Compliance Gestão de Riscos são desenvolvidas com o apoio do Conselho de

Administração e da Comissão Executiva, tendo por base os objectivos da Sociedade. Uma das principais

características das suas actividades é a proximidade com os demais departamentos, o que permite apoiar o

desenvolvimento das actividades de cada Unidade Operacional da BODIVA em linha com as determinações

externas (Leis, Decretos, Regulamentos, etc), bem como internas (Políticas, Normas e Manuais de Processo), o

que permite um adequado nível de compliance à Sociedade.

Tendo em vista aprimorar o desenvolvimento da função de compliance, o Gabinete de Compliance e Gestão de

Riscos concluiu em 2017, o inventário de diplomas legais aplicáveis ao Mercado de Valores Mobiliários da

República de Angola e, consequentemente, às actividades da BODIVA, sendo esta uma Sociedade Gestora de

Mercados Regulamentados. Adicionalmente, foi desenvolvida uma metodologia a ser utilizada pelo Gabinete de

Compliance e Gestão de Riscos para atribuir a cada diploma inventariado um nível de criticidade em termos de

nível de exigência, possibilitando assim, o melhor gerenciamento dos riscos inerentes ao não cumprimento de

exigências legais e regulamentares. A efectiva implementação da referida metodologia de análise ocorrerá em

2018.

No domínio do gerenciamento dos riscos operacionais da BODIVA, o Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos

conduziu, juntamente com as demais Unidades Operacionais, o projecto de elaboração de documentos

normativos internos referentes aos principais processos de negócio e administrativos da Sociedade, de modo a

permitir o enquadramento das actividades dentro de um padrão e com controlos adequados à minimização do

impacto de eventuais riscos operacionais envolvidos. Ainda dentro desse domínio, foi iniciado em 2017, o

processo de mapeamento dos macroprocessos e respectivos processos desenvolvidos pelas Unidades

Operacionais. Essa actividade teve por objectivo, permitir um conhecimento inicial de processos que sejam de

maior criticidade para a BODIVA para uma posterior identificação de riscos e controlos, o que permitirá o

aprimoramento dos mecanismos de gestão de riscos operacionais envolvidos nas actividades da BODIVA.

No que diz respeito ao efectivo cumprimento da legislação aplicável e do cumprimento das Regras BODIVA no

que se refere aos negócios realizados ou registados nos Mercados geridos pela Sociedade ou às actividades

inerentes à custódia de valores mobiliário, o Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos actua em conjunto com

o Departamento de Negociação e com o Departamento de Liquidação e Custódia. Aos referidos Departamentos,

de acordo com os respectivos domínios, cabe o efectivo acompanhamento nas negociações e movimentações

envolvendo valores mobiliários custodiados pela BODIVA, cabendo ao Gabinete de Compliance e Gestão de

Riscos, sempre que necessário, analisar os eventuais casos identificados pelas referidas Unidades Operacionais

sob a óptica de compliance.



Quanto à segurança da informação, o Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos, actua em conjunto com o

Departamento de Sistemas e Tecnologia da Informação, de modo que os procedimentos e controlos adoptados

permitam assegurar a preservação da segurança e confidencialidade das informações (físicas e lógicas) da

BODIVA.

A Secretaria Geral e Comunicação é a unidade responsável pelos serviços gerais e comunicação institucional da

BODIVA, prestando o apoio técnico-administrativo necessários à preparação e execução da sua gestão

administrativa, das actividades da Comissão Executiva e do Conselho de Administração, mediante a execução de

actos de mero expediente. Adicionalmente, cabe à Secretaria Geral e comunicação: (i) a gestão da frota de

viaturas da BODIVA; (ii) a gestão e o controlo da recepção; (iii) os serviços de comunicação a nível institucional;

(iv) a convocação das reuniões da Comissão Executiva e do Conselho de Administração, bem como secretariar as

respectivas reuniões; e (v) o arquivamento das actas com as deliberações da Comissão Executiva e do Conselho

de Administração.

O Departamento de Desenvolvimento de Mercados é a unidade operacional responsável por desenvolver

pesquisas e iniciativas que ajudem na promoção e na consolidação do Mercado de Valores Mobiliários. Ademais,

cabe ao Departamento de Desenvolvimento de Mercados coordenar o desenvolvimento de soluções

operacionais para os novos segmentos ou produtos de mercados, bem como a manutenção de um processo de

“research” que assegure que a BODIVA tenha acesso aos avanços, tendências e práticas do mercado de valores

mobiliários a nível nacional e internacional.



O Departamento de Negociação é a Unidade Operacional responsável pelo apoio na definição, gestão e

implementação de Regras que definam os modelos de negociação e a organização dos Mercados BODIVA,

visando assegurar a manutenção de padrões de elevada qualidade e eficiência na gestão dos mercados e

segmentos de mercado sob a sua responsabilidade. Dentre suas atribuições está ainda a manutenção de um

constante processo de comunicação com os Membros de Negociação, de forma a difundir junto aos mesmos as

regras pertinentes aos Mercados BODIVA, promover o cumprimento dos requisitos de reporte definidos pela

entidade reguladora e supervisora dos mercados regulamentados e outras questões relacionadas com a

actividade de negociação.

Compete também ao Departamento de Negociação, executar as directrizes emanadas da Comissão Executiva e

do Conselho de Administração, de modo a assegurar o funcionamento ordenado e transparente dos Mercados

BODIVA em matéria de negociação. É ainda a Unidade Operacional responsável pela gestão do sistema de

negociação e por oferecer suporte aos Membros de Negociação BODIVA para a resolução de eventuais

constrangimentos referentes ao processo de negociação e registo de negócios nos Mercados geridos pela

Sociedade.

No domínio da informação, o Departamento de Negociação tem a atribuição de elaborar relatórios periódicos

contendo informações sobre a evolução dos negócios nos Mercados BODIVA, prestar atendimento aos

investidores particulares e institucionais sobre eventuais dúvidas relativas aos Mercados geridos pela BODIVA,

bem como fornecer informações relativas à negociação em caso de solicitações do Regulador.

No âmbito do processo de acompanhamento dos registos e negociações realizadas nos Mercados BODIVA, o

Departamento de Negociação actua no acompanhamento sistemático dos negócios ou registos de negócios

realizados ou intermediados pelos Membros de Negociação. Tal acompanhamento tem por objectivo identificar

potenciais casos que violem as leis aplicáveis ao Mercado de Valores Mobiliários, os regulamentos da Comissão

do Mercado de Capitais, as regras e instruções da BODIVA ou o Código Deontológico da Sociedade. Em seguida,

caso venha a ser identificado algum caso de violação à legislação vigente ou às Regras BODIVA, o Departamento

de Negociação é responsável por enviar o caso para a análise do Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos que

dará seguimento às análises e à eventual comunicação, caso necessário, à Comissão Executiva, ao Conselho de

Administração e ao Regulador.

As actividades de maior relevância do ponto de vista de risco operacional que estão sob a gestão do

Departamento de Negociação, foram objecto de normatização em 2017, o que permitiu a padronização de

processos e o aprimoramento dos controlos sobre rotinas de grande relevância para BODIVA.



O Departamento de Liquidação e Custódia é a unidade operacional responsável pelas actividades de pós

negociação e de custódia de valores mobiliários da BODIVA. As suas responsabilidades estão relacionadas,

nomeadamente, às actividades de: compensação e liquidação e central depositária de valores mobiliários.

Dentro do âmbito das suas actividades, cabe a esta Unidade Operacional proceder à gestão do processo de

liquidação física (entrega de valores mobiliários negociados aos compradores) e financeira; o acompanhamento

e controlo de movimentações de custódia (depósitos, transferências e levantamentos); a conciliação de saldos

de activos em custódia; e o controlo dos eventos societários que tenham impacto sobre os activos custodiados

pela BODIVA.

Cabe ainda ao Departamento de Liquidação e Custódia, ministrar formações para a capacitação dos usuários dos

sistemas disponibilizados ao mercado no que se refere à Central Depositária, Compensação e Liquidação, bem

como apoiar na realização de eventos que tenham como objectivo a divulgação, fomento e fortalecimento dos

mercados geridos pela BODIVA.

O Departamento de Liquidação e Custódia, sendo a Unidade Operacional gestora dos serviços de Custódia

Centralizada e Compensação e Liquidação dos negócios registados ou realizados nos Mercados geridos pela

BODIVA, tem como responsabilidade o acompanhamento de eventuais movimentações de valores mobiliários,

sejam elas oriundas de negócios ou de outra natureza (levantamentos, depósitos e transferências de custódia). O

objectivo desse acompanhamento realizado pelo Departamento de Liquidação e Custódia é assegurar o efectivo

cumprimento pelos Membros de Liquidação BODIVA e pelos investidores, das exigências contidas nos diplomas

legais aplicáveis ao Mercado de Valores Mobiliários e às Regras BODIVA. Nesse domínio de acompanhamento, o

Departamento de Liquidação e Custódia é incumbido de informar ao Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos

caso seja identificado algum caso que apresente indícios de violação legal ou das Regras BODIVA.

Buscando assegurar o padrão no desenvolvimento das actividades sob sua gestão e aprimorar os controlos

necessários, o Departamento de Liquidação e Custódia elaborou Normas e Manuais de Processos referentes aos

processos de maior complexidade e que, consequentemente, possuem maior risco.



O Departamento Administrativo Financeiro é responsável por assegurar a execução das actividades

administrativas de suporte à BODIVA, tendo sempre em contas as directrizes do Conselho de Administração e da

Comissão Executiva.

O Departamento Administrativo e Financeiro, cujas actividades envolvem, entre outras, proceder aos registros

contabilísticos da BODIVA, fazer a gestão económica e financeira da Sociedade e a gestão dos recursos humanos,

procura desenvolver as suas rotinas dentro de padrões que assegurem a qualidade e a confiabilidade dos seus

registos, com especial destaque àqueles de natureza contábil.

Procurando aprimorar os seus controlos, o Departamento Administrativo e Financeiro, ao longo de 2017,

elaborou documentos normativos aplicáveis às suas actividades, com especial destaque aos processos que

envolvem a gestão financeira, dado o impacto de tais rotinas à Sociedade, e de gestão de recursos humanos.

O Departamento Jurídico e Regulatório é a unidade operacional responsável por prestar aconselhamento

jurídico ao Conselho de Administração, à Comissão Executiva e às demais Unidades Operacionais da BODIVA.

Além do exercício de actividades consultivas, ao Departamento Jurídico e Regulatório cabe, no âmbito das suas

responsabilidades, a elaboração e a revisão dos regulamentos aplicáveis aos Mercados geridos pela BODIVA,

assim como dos serviços oferecidos pela Sociedade com o apoio do Departamento de Negociação e do

Departamento de Liquidação e Custódia.

Dentro do âmbito das suas responsabilidades de regulação dos mercados, esta Unidade é também responsável

por prestar apoio jurídico consultivo ao Conselho de Administração, nos casos de alegado incumprimento dos

regulamentos pelos Membros BODIVA. Adicionalmente, ao Departamento Jurídico e Regulatório cabe a

responsabilidade de convocar as reuniões do Conselho Fiscal, bem como secretariar as suas respectivas

reuniões, sem prejuízo do apoio da Secretaria Geral e Comunicação, naquilo que venha a ser necessário, para o

regular desempenho das actividades deste Órgão.



O Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação é responsável pela gestão da infra-estrutura

tecnológica necessária para o pleno funcionamento dos Mercados geridos pela BODIVA, bem como dos serviços

de Compensação e Liquidação e de Sistema Centralizado de Valores Mobiliários (custódia), assegurando que tal

infra-estrutura tecnológica seja adequada e atenda aos padrões exigidos pelas entidades gestoras de mercados

regulamentados, além de assegurar que sejam mantidos os elevados padrões de desempenho, confiabilidade e

disponibilidade necessários à BODIVA e ao Mercado de Valores Mobiliários.

Para a consecução dos objectivos atribuídos ao Departamento de Sistemas e Tecnologias da Informação, são

realizados testes diariamente a fim de assegurar o pleno funcionamento dos Sistemas disponibilizados aos

Membros BODIVA para negociação; liquidação; e movimentações de custódia. Além dos testes diários, o

Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação efectua o monitoramento contínuo de sua infra-

estrutura tecnológica de modo a permitir a sua plena funcionalidade e a continuidade dos negócios da BODIVA.

O Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação tem entre as suas atribuições, ainda, o apoio aos

usuários internos, no que se refere ao uso das tecnologias de informação (“help desk”), e aos usuários externos

(Membros BODIVA). No caso dos usuários externos, o Departamento de Sistemas e Tecnologias da Informação

tem a atribuição de oferecer apoio às questões técnicas relacionadas à conectividade e a utilização dos Sistemas

disponibilizados aos Membros para o pleno funcionamento dos Mercados geridos pela BODIVA.

Adicionalmente, o Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação é responsável pelas actividades

relativas à segurança da informação no que se refere aos aspectos de Tecnologias de Informação. A referida

actividade é desenvolvida em conjunto com o Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos.



Nos termos do n.º 4 do Artigo 30.º do Decreto Legislativo Presidencial nº 6/13, de 10 de Outubro, Do Regime

Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados de Serviços Financeiros Sobre Valores

Mobiliários, bem como no Artigo 16.º do Regulamento Comissão do Mercado de Capitais n.º 3/14, de 30 de

Outubro, o Órgão de Administração das Entidades Gestoras deve aprovar, anualmente, um relatório que trate

das práticas de Governação Corporativa e dos Controlos Internos adoptados.

Assim sendo, no que se refere às práticas de boa gestão e bom governo, a BODIVA, enquanto entidade gestora

de mercados regulamentados e auto-reguladora, rege a sua actuação, 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 Comissão do Mercado de

Capitais.

Ainda no sentido de manter práticas adequadas de boa gestão e bom governo societário, além de aprimorar os

controlos internos da Sociedade, o Conselho de Administração da BODIVA, em 2017, actualizou as suas políticas

internas sobre temas afectos ao seu ambiente de controlo e aprovou a Política de Prevenção contra o

Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo e a Política de Recursos Humanos.

Ainda quanto aos aspectos de bom governo, a estrutura orgânica da Sociedade foi revista no início de 2017, de

modo a adequá-la e a permitir o aprimoramento dos controlos internos tendo por base o nível de complexidade

das suas actividades e a dimensão de seu quadro de colaboradores. O resultado dessa revisão estrutural pode

ser observado no organigrama que consta no item 2.2.1 deste relatório.

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 Órgãos Sociais, designando para o efeito, uma Comissão de Remunerações.

Assim sendo, a política de remuneração dos órgãos sociais, durante o ano de 2017, foi proposta pela Comissão

de Remunerações, e aprovada pela Assembleia Geral.

A remuneração e a respectiva composição são coerentes com a estrutura de Governo da BODIVA e estão

alinhadas com o perfil de risco tolerado pela BODIVA. Os Administradores Executivos e Não Executivos, bem

como os membros do Conselho Fiscal, recebem uma remuneração fixa mensal. Quanto aos demais Órgãos, as

directrizes definidas pela Comissão de Remunerações assegura o pagamento mediante a realização de reuniões.



Como componente extra variável de remuneração dos Administradores Executivos e Não Executivos, assim como

dos membros do Conselho Fiscal, as directrizes Comissão de Remunerações prevêem o pagamento aquando da

realização de formações externas organizadas pela BODIVA ou em parceria com outras entidades, nas quais os

mesmos actuem como formadores.

Quanto aos colaboradores, a base remuneratória está estabelecida numa grelha que contém os intervalos de

remuneração para cada cargo na estrutura da Sociedade. A referida grelha foi actualizada e aprovada pelo

Conselho de Administração em 28 de Agosto de 2017.

No mês de Setembro de 2017, foi feito o ajuste da remuneração dos coordenadores, com base num estudo

comparativo feito para trabalhadores que desempenham tarefas equiparadas ou similares, tendo como base

para o estudo, as instituições financeiras da Banca Angolana, posto ser este o melhor “benchmark” a ser utilizado

pela BODIVA em tais casos.

Política de Gestão dos Conflitos de Interesses

No que diz respeito à gestão de conflitos de interesses, impõe a referida regulamentação que a BODIVA deve

pautar-se pela manutenção do equilíbrio entre os seus interesses próprios e o interesse público a que deve

atender, como responsável pela preservação e auto-regulação dos mercados por si geridos.

Assim sendo, nos termos da Regra 7/15, que aprova o Código Deontológico da Sociedade, os titulares dos órgãos

sociais da BODIVA, os seus colaboradores, os Membros de Negociação e Liquidação e quaisquer entidades que

intervenham nos Mercados por si geridos devem abster-se de actuar em situações de conflitos de interesses,

não devendo participar, manter relações, nem aceitar situações em cujo contexto os seus interesses pessoais,

profissionais, económicos ou financeiros possam estar em conflito com a execução ou com o cumprimento das

atribuições e deveres sob a sua responsabilidade.

Verificada a ocorrência de uma situação de conflito de interesses devem ser mobilizados todos os recursos

necessários à sua adequada resolução, incluindo a obrigatoriedade de comunicar às suas hierarquias e a afastar-

se dos respectivos processos de decisão, em todas as situações que possam gerar conflitos entre os seus

interesses pessoais e o dever de lealdade, tais como:

a) Relações familiares ou equiparadas em dependência hierárquica ou funcional directa;

b) Exercício de actividade profissional externa que interfira com as suas atribuições ou com as actividades

da BODIVA; e

c) Titularidade de posições jurídicas, patrimoniais ou familiares susceptíveis de interferir com os

interesses da empresa ou com as actividades exercidas.



Para facilitar a recepção de eventuais denúncias que envolvam conflitos de interesse, ou mesmo de outra

natureza que possam afectar o pleno e bom funcionamento dos Mercados geridos pela BODIVA, a Sociedade

mantém, por meio de seu website oficial, um canal que pode ser utilizado para envio de denúncias. Destacamos,

no entanto, que no ano de 2017, não foi recebida nenhuma denúncia pelo referido canal ou por outros meios.

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 nos mercados por si geridos. Assim sendo, nos termos da

Regra 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 gerido pela Sociedade.

De qualquer modo, sublinhamos que o preçário BODIVA estabelece que, as comissões cobradas ao Emitente

Estado resultam de negociação bilateral entre as partes. Deste modo, foi formalizado com a Unidade de Gestão

da Dívida Pública, enquanto representante do Estado Angolano, um contrato de prestação de serviços no dia 22

de Junho de 2017, cuja clausula 7.ª prevê o pagamento dos serviços prestados, no âmbito da admissão e

manutenção em negociação dos títulos emitidos pelo Tesouro. Tal contrato foi celebrado de acordo com as

práticas comerciais correntes e prevê o pagamento pelos serviços prestados pela BODIVA ao Emitente Estado do

acordo com mecanismos claros para o cálculo dos valores devidos, não se caracterizando uma situação de

conflito de interesses ou de qualquer outra natureza que possa ser danosa à BODIVA, ao Emitente Estado ou ao

Mercado de valores Mobiliários. Relativamente aos membros dos Órgãos Sociais, refira-se que não houve

qualquer negócio realizado entre estes e a BODIVA, bem como não existiu nenhuma situação em que a

Sociedade tenha concedido crédito ou outros benefícios económicos ou financeiros que não aqueles previstos

na política de remunerações aprovada pela Assembleia Geral e já mencionada anteriormente.



Cumprimento das normas constantes do código deontológico

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

Deontológico da BODIVA 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 as pessoas e instituições a

ele 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 desse Código, os padrões de actuação a serem seguidos pelos seus destinatários

no que se refere à integridade e à honestidade esperada, bem como os cuidados e o nível de diligência,

cooperação e transparência. Espera-se assim, difundir de forma clara e objectiva aos destinatários quais os

princípios de conduta expectáveis.

Adicionalmente, o Código Deontológico da BODIVA foi instituído como uma Regra no seu papel de auto-

regulação dos mercados por si geridos (Regra BODIVA nº 7/15, do Código Deontológico), tornando-o aplicável

aos titulares dos Órgãos Sociais, aos seus Colaboradores, aos seus Membros e a qualquer entidade que

intervenha nos mercados geridos pela Sociedade.

O Conselho de Administração da BODIVA é o órgão responsável por avaliar os eventuais casos de transgressão ao

disposto no Código Deontológico e para recepcionar eventuais denúncias de transgressão ao Código

Deontológico, a BODIVA disponibiliza um canal para tal fim por meio de um e-mail divulgado no seu website

oficial. Não obstante, em 2017 não foi recepcionada nenhuma denúncia envolvendo transgressões aos termos

do Código Deontológico da BODIVA.





Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas.

ACTIVO Notas dez/17 dez/16

Disponibi l idades 3 564 017 170 299 

Apl icações  de l iquidez

 -  Operações  no Mercado Monetário Interfinanceiro 4 1 160 - 

Outros  va lores 5 693 353 137 488 

Imobi l i zações

 -  Imobi l i zações  corpóreas 6 41 811 63 223 

 -  Imobi l i zações  incorpóreas 6 51 165 95 351 

92 976 158 574 

       Tota l  do Activo 1 351 506 466 361 

PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS Notas dez/17 dez/16

Outras  obrigações 7 181 046 141 413 

          Tota l  do Pass ivo 181 046 141 413 

Capita l  socia l 8 900 000 900 000 

Capita l  por rea l izar 8 - (260 430)

Capita l  rea l izado 900 000 639 570 

Resultados  trans i tados (314 622) (20 777)

Resultado l íquido do exercício 585 082 (293 845)

          Tota l  dos  Fundos  Próprios 1 170 460 324 948 

          Tota l  do Pass ivo e dos  Fundos  Próprios 1 351 506 466 361 



Notas dez/17 dez/16

Resultados  de prestação de serviços  financeiros 9 1 046 235 252 882 

RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1 046 235 252 882 

Custos  adminis trativos  e de comercia l i zação

Pessoal 10 (291 282) (266 318)

Fornecimentos  de terceiros 11 (213 135) (224 435)

Impostos  e taxas  não incidentes  sobre o resultado 12 (7 880) (5 563)

Penal idades  apl icadas  por autoridades  reguladoras (340) (129)

Depreciações  e amortizações 13 (72 805) (59 784)

Recuperação de custos  Adminis trativos  e de Comercia l i zação 690 5 437 

Provisões  sobre outros  va lores  e responsabi l idades  prováveis 14 (16 578) - 

Outros  proveitos  e custos  operacionais 14 4 303 7 991 

PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS (597 027) (542 801)

RESULTADO OPERACIONAL 449 208 (289 919)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 15 16 054 (3 926)

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS 465 262 (293 845)

ENCARGO SOBRE O RESULTADO

Diferidos 16 119 820 - 

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 585 082 (293 845)

Capital Capital Resultados Resultado Total Capital

social por realizar transitados do exercício Próprio

Saldos  em 31 de Dezembro de 2015 900 000 - (161 194) (459 583) 279 223

Apl icação do resultado l íquido - - (459 583) 459 583 -

Redução do capita l  socia l (600 000) - 600 000 - -

Recebimento por rea l ização do capita l 339 570 - - - 339 570

Capita l  por rea l izar 260 430 (260 430) - - -

Resultado do exercício - - - (293 845) (293 845)

Saldos  em 31 de Dezembro de 2016 900 000 (260 430) (20 777) (293 845) 324 948

Apl icação do resultado l íquido - - (293 845) 293 845 -

Recebimento por rea l ização do capita l - 260 430 - - 260 430

Resultado do exercício - - - 585 082 585 082

Saldos  em 31 de Dezembro 2017 900 000 - (314 622) 585 082 1 170 460



dez/17 dez/16

Juros  de apl icações  de l iquidez 4 931 3 462 

Resultados  de operações  cambia is (61) (3 509)

Resultados  de prestação de serviços  financeiros 610 515 179 671 

FLUXOS DE CAIXA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 615 385 179 624 

Pagamentos  de custos  adminis trativos  e de comercia l i zação (471 872) (460 939)

Recebimentos  de Recuperação de Custos  Adminis trativos 690 2 310 

Outros  custos  e proveitos  operacionais - 8 038 

FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES 144 203 (270 967)

Investimentos  em apl icações  de l iquidez (1 160) 120 000 

Investimentos  em outros  va lores
- 

Investimentos  em imobi l i zações (9 756) (71 340)

Outros  ganhos  e perdas  não operacionais - (3 926)

FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (10 916) 44 734 

Real ização de capita l 260 431 339 570 

FLUXOS DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS 260 431 339 570 

VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES 393 718 113 337 

Disponibi l idades  no início do exercício 170 299 56 962 

Disponibi l idades  no fim do exercício 564 017 170 299 



A Bolsa de Dívida e Valores de Angola – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (adiante

igualmente designada por “BODIVA” ou “Sociedade”), com sede em Luanda, é uma Sociedade detida pelo

Estado Angolano. A Sociedade foi constituída no dia 2 de Julho de 2014, tendo iniciado a sua actividade no dia 1

de Agosto de 2014.

A BODIVA tem como objecto principal a gestão de mercados regulamentados e de sistemas de compensação,

liquidação e custódia

De acordo com o Artº 4º do Regulamento n.º 3/14 de 30 de Outubro da Comissão do Mercado de Capitais, as

Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados devem proceder ao registo contabilístico das suas

operações nos termos do Plano de Contas das Instituições Financeiras em vigor.

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com base nos

livros e registos contabilísticos mantidos pela Sociedade, de acordo com os princípios contabilísticos

estabelecidos no Plano de Contas das Instituições Financeiras (CONTIF), conforme definido no Instrutivo nº

09/07, de 19 de Setembro, do BNA e actualizações subsequentes, nomeadamente a Directiva n.º 04/DSI/2011,

que estabelece a obrigatoriedade de adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS –

International Financial Reporting Standards) em todas as matérias relacionadas com procedimentos e critérios

contabilístico que não se encontrem estabelecidos no CONTIF. Estes princípios poderão diferir dos geralmente

aceites em outros países.

As demonstrações financeiras da BODIVA em 31 de Dezembro de 2017 encontram-se expressas em milhares de

Kwanzas, conforme Aviso nº 15/2007, Artº 5º do BNA, tendo os activos e passivos denominados em outras

divisas sido convertidos para moeda nacional com base no câmbio médio indicativo publicado pelo Banco

Nacional de Angola naquelas datas.

Em 31 de Dezembro de 2017 o câmbio do Kwanza (AKz) face ao Euro (EUR), Libra (GBP) e Dólar (USD) era o

seguinte:

1 USD 165,924

1 EUR 185,4

1 GBP 224,42

Câmbio 31/12/2017



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 às diferenças

cambiais, realizadas ou potenciais, são registados na demonstração dos resultados do exercício em que

ocorrem, nas rubricas de proveitos ou custos vinculadas às contas de activos e de passivos, todas com a

especificação “Variação cambial”.



c) Imobilizações corpóreas e incorpóreas

Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo

método das quotas constantes, com base nas taxas indicadas no Classificador Patrimonial, no âmbito do decreto

presidencial nº 177/10, que estabelece o regime jurídico sobre as Instruções de Inventariação dos Bens

Patrimoniais Públicos. As taxas indicadas no referido decreto correspondem aos seguintes anos de vida útil

estimada:

Imobilizações incorpóreas

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

despesas são registadas ao custo de aquisição e amortizadas pelo método das quotas constantes ao longo de um

período de três anos.

As imobilizações em curso, que correspondem, essencialmente, a despesas com software, encontram-se

registadas pelo custo de aquisição e iniciarão a sua amortização quando o respectivo software entrar em

funcionamento.

d) Redução no Valor Recuperável de Activos não financeiros (Imparidade)

A Sociedade avalia periodicamente os seus activos, especialmente na ocasião da elaboração de demonstrações

financeiras, com vista a identificar activos que apresentem o valor recuperável inferior ao valor contabilístico. O

reconhecimento da redução no valor contabilístico (imparidade) de um activo acontece, sempre que o seu valor

contabilístico exceder o valor recuperável, por contrapartida de resultados.

Na avaliação do indício de imparidade, a instituição deve considerar, no mínimo, as seguintes indicações:

i. Declínio significativo no valor de um activo, maior do que o esperado no seu uso normal;

ii. Mudanças significativas no ambiente tecnológico, económico ou legal, com efeitos adversos sobre o

Sociedade;

iii. 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;

iv. Valor contabilístico de activos líquidos maior do que o valor de mercado;

v. Evidência disponível de obsolescência ou perda de capacidade física de um activo;

vi. Mudanças significativas na forma de utilização do activo, como descontinuidade ou reestruturação, com

efeitos adversos para a Sociedade;

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



e) Benefícios a colaboradores

Provisão para férias e subsídio de férias

A Lei Geral do Trabalho determina que o montante de subsídio de férias pagável aos trabalhadores em

determinado exercício é um direito por eles adquirido no ano imediatamente anterior. Consequentemente, a

Sociedade releva contabilisticamente no exercício os valores relativos a férias e subsídio de férias pagáveis no

ano seguinte [Nota 7].

f) Provisões e contingências

Provisões

As provisões representam responsabilidades prováveis com prazos e valores estimados. São reconhecidas

provisões quando (i) a Sociedade tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, (ii) seja provável que o seu

pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. O

montante da provisão corresponde à melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade,

na data do balanço.

Contingências passivas

Caso a Sociedade tenha uma responsabilidade em que não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se

de uma contingência passiva. As contingências passivas são apenas objecto de divulgação, 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 são apenas objecto de divulgação e reconhecidas em contas

extrapatrimoniais, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota.

As contingências activas devem ser reavaliadas periodicamente para determinar se a avaliação inicial continua

válida. Se for praticamente certo que uma entrada de recursos ocorrerá por conta de um activo, entrada esta

anteriormente classificada como provável, o activo e o correspondente ganho devem ser reconhecidos nas

demonstrações financeiras do período em que ocorrer a mudança de estimativa.



g) Impostos sobre o rendimento

Os rendimentos obtidos pela Sociedade, no âmbito do exercício normal da sua actividade, estão sujeitos a

diversos impostos, consoante a sua natureza.

Deste modo, a Sociedade é tributada pela totalidade dos lucros obtidos quer no país, quer no estrangeiro e o

seu lucro tributável corresponde à diferença entre todos os proveitos ou ganhos realizados e os custos ou

perdas imputáveis ao exercício em apreço, eventualmente corrigidos nos termos do Código do Imposto

Industrial.

A Sociedade encontra-se 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 2014 a 2017. 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

Os impostos diferidos correspondem ao impacto no imposto a recuperar/pagar em períodos futuros resultante

de diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor de balanço dos activos e passivos e a sua base

fiscal, utilizada na determinação do lucro tributável. Os impostos diferidos activos e passivos são calculados com

base nas taxas fiscais em vigor para o período em que se prevê que seja realizado o respectivo activo ou passivo.

Os prejuízos fiscais reportáveis dão também origem a impostos diferidos activos.

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.



h) Outros impostos

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

Consumo, bem como outras taxas [Nota 7].

Imposto do Selo

De acordo com o Decreto Legislativo Presidencial n.º 3/14, de 21 de Outubro, recai sobre a Sociedade a

responsabilidade de liquidação e entrega do Imposto do Selo devido pelos seus clientes no âmbito das

operações realizadas nos mercados BODIVA. Adicionalmente, a Sociedade é responsável pela liquidação e

entrega do Imposto do Selo devido na generalidade das formações ministradas aos seus clientes.

i) Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e comissões

As comissões por serviços prestados são normalmente reconhecidas como proveito ao longo do período de

prestação do serviço ou de uma só vez, se resultarem da execução de actos únicos.

j) Principais estimativas e incertezas associadas à aplicação das políticas contabilísticas

As contas da Sociedade integram estimativas realizadas em condições de incerteza, que requerem que o

Conselho de Administração utilize o julgamento de forma a apurar a estimativa adequada.

Desta forma, em algumas situações as estimativas apuradas pelo Conselho de Administração da Sociedade,

poderiam ser diferentes caso um julgamento distinto fosse efectuado. O Conselho de Administração considera

que os critérios adoptados são apropriados e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada

a posição financeira da Sociedade e das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.

Utilizaram-se estimativas e pressupostos, nomeadamente nas áreas significativas de Provisões para

responsabilidades prováveis, Impostos sobre os lucros e Benefícios a colaboradores.

k) Fluxos de caixa

Para efeitos da preparação da demonstração de fluxos de caixa, a Sociedade considera como disponibilidades o

total dos saldos das rubricas de caixa e disponibilidades em instituições financeiras.

l) Compensação de saldos

Os elementos do activo e do passivo devem ser valorizados separadamente, não sendo permitidas quaisquer

compensações entre os saldos devedores e credores, inclusive das contas de resultado, com excepção das

situações definidas pelo BNA.



Em 31 de Dezembro 2017 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2017, o montante evidenciado na rubrica Depósito a Prazo, vencia juros à taxa de

11,5%, num prazo de 181 dias; e tem a seguinte composição:

        dez/17  dez/16 

 Aplicações de liquidez:     
 Depósito a prazo  1 160  - 

         1 160   - 

 

dez/17 dez/16

Caixa:

Notas  e moedas  nacionais 302 21

302 21

Disponibilidades em instituições financeiras:

Insti tuições  financeiras  de crédito nacionais  563 715 170 278

563 715 170 278

564 017 170 299



Em 31 de Dezembro 2017 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2017, o saldo registado na rubrica Impostos a Compensar, inclui as retenções na fonte,

reconhecidas até a data de 31 de Dezembro 2017, efectuadas pelos Membros BODIVA e que serão deduzidas

em Tributação Futura.

Em 31 de Dezembro de 2017, o saldo registado na rubrica Devedores pela prestação de serviços – Instituições

financeiras de crédito nacionais, inclui maioritariamente os montantes a receber de taxa de bolsa e comissões

de liquidação.

dez/17 dez/16

Outros valores de natureza fiscal:

Impostos  a  compensar 10 446 -

Impostos  a  recuperar 111 111

Impostos  Di feridos 119 820

130 377 111

Outros valores de natureza cível:

Outros Valores de Natureza Social ou Estatutária

Depós itos  Judicia is 103 103

103 103

Devedores pela prestação de serviços

Insti tuições  financeiras  de crédito nacionais 125 526 60 010

Outros  devedores  pela  prestação de serviços 152 706 2 706

278 232 62 716

Devedores diversos

Angola  Telecom 209 209

OPEX 3 561 3 561

Acréscimo de proveitos 269 247 57 561

Outros  devedores  diversos 25 414 1 520

298 431 62 851

Outros valores de nat. adm. e com.:

Adiantamentos e antecipações salariais

Adiantamentos  de sa lários 1 239 3 806

1 239 3 806

Despesas antecipadas

Despesas  com custo di ferido

Licenças 659 73

Seguros 1 236 1 713

Comunicação 194 165

Outras  depesas  antecipadas 470 6 959

2 559 8 910

Provisões Específicas para Perdas (17 588) (1 009)

(17 588) (1 009)

693 353 137 488



Em 31 de Dezembro 2017 a rúbrica “Outros devedores pela prestação de serviços” inclui o montante de AKz

150M referente a emissão da Factura de serviço de manutenção em negociação (IIIº Trimestre 2017), ao

emitente Estado.

Em 31 de Dezembro de 2017, a rúbrica Devedores diversos – Acréscimos de Proveitos apresenta a seguinte

composição: Proveitos por facturar, relativos à comissão de manutenção em negociação AKz 150M (Dezembro:

AKz 0), taxa de bolsa no montante de AKz 76,1M (Dezembro: AKz 35,2M) e comissões de liquidação referente a

Dezembro 2017, no montante de AKz 39,7 (Dezembro: AKz 17,8), ao emitente Estado e aos membros BODIVA.

Em 31 de Dezembro de 2017, a rúbrica outros devedores diversos, inclui AKz 19,3M referentes a adiantamentos

a OMNIdata para aquisição de equipamentos informáticos.

Imobilizações corpóreas, incorpóreas e em curso

O movimento ocorrido nas rubricas de imobilizações corpóreas e incorpóreas durante o período findo em 31 de

Dezembro de 2017 foi o seguinte:

Imobilizações brutas Saldo em 31-Dez-16 Adições Abates
Regularizações/

Transferências
Saldo em 31-Dez-2017

Imobilizações corpóreas

Equipamento informático 73 753 2 052 - - 75 805

Equipamento de transporte 32 270 - - - 32 270

Equipamento de comunicação 3 767 18 - - 3 785

Equipamento de segurança e vigi lância 1 354 - - - 1 354

Outras  imobi l i zações  corpóreas 2 924 165 - - 3 089

Imobi l i zações  em curso 18 - - (18) -

114 086 - 2 235 - (18) 116 303

Imobilizações brutas Saldo em 31-Dez-16 Adições Abates
Regularizações/

Transferências
Saldo em 31-Dez-2017

Imobilizações incorpóreas

Gastos  de organização e expansão 12 186 4 301 - - 16 487

Software 133 612 685 - - 134 297

Outras  imobi l i zações  incorpóreas 43 - - - 43

Imobi l i zações  em curso 8 532 - - - 8 532

154 373 4 986 - - - 159 359

Amortizações acumuladas Saldo em 31-Dez-16 Adições Abates
Regularizações/

Transferências
Saldo em 31-Dez-2017

Imobilizações corpóreas

Equipamento informático (41 180) (18 523) - 37 (59 666)

Equipamento de transporte (7 753) (4 118) - - (11 871)

Equipamento de comunicação (669) (457) - - (1 126)

Equipamento de segurança e vigi lância (586) (271) - - (857)

Outras  imobi l i zações  corpóreas (674) (337) - 39 (972)

(50 862) (23 706) - 76 (74 492)

Amortizações acumuladas Saldo em 31-Dez-16 Adições Abates
Regularizações/

Transferências
Saldo em 31-Dez-2017

Imobilizações incorpóreas

Gastos  de organização e expansão (5 761) (4 778) - - (10 539)

Software (53 232) (44 380) - - (97 612)

Outras  imobi l i zações  incorpóreas (30) (13) - - (43)

(59 023) (49 171) - - (108 194)

Imobilizações corpóreas líquidas 63 224 (21 471) - 58 41 811

Imobilizações incorpóreas líquidas 95 350 (44 185) - - 51 165



Em 31 de Dezembro de 2017, as imobilizações correspondem maioritariamente a softwares e equipamento

informático. O saldo evidenciado em imobilizações em curso, diz respeito a última fase de desenvolvimento do

módulo de liquidação e custódia.

Em 31 de Dezembro 2017 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

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

Férias e subs. férias a liquidar no ano seguinte, regista os acréscimos com férias e subsídios de férias de órgãos

de gestão e colaboradores relativos a 2017 a pagar em 2018.

De acordo com o Decreto Executivo 209/08, na alínea vi), é prevista uma taxa de fiscalização de bolsa de valores

de 500 milhares de Kwanzas acrescidos de uma componente variável que corresponde a 5% das receitas líquidas

apuradas no final de cada trimestre. A referida não foi ainda facturada nem confirmada pela Comissão de

Mercado de Capitais, sendo que o valor registado como acréscimo de custo ascende a 52.312 milhares de

kwanzas, e que corresponde ao pior cenário possível de interpretação do conceito de receitas líquidas, em

concordância com o principio da prudência.

A Sociedade foi constituída com um capital social de AKz 900M, representado por 100.000 acções nominativas

de nove mil Kwanzas cada, tendo sido subscrito e realizado em dinheiro. Em 31 de Dezembro de 2017, a

sociedade é detida totalmente pelo Estado angolano.

dez/17 dez/16

Outras obrigações de natureza fiscal:

Encargos Fiscais a pagar

IRT trabalho dependente 1 621 881

Retenção na fonte II 194 193

Imposto do selo 1 194 1 023

IRT independente 11 730 424

IPU 330 330

15 069 2 851

Outras obrigações de natureza cível:

Credores pela prestação de serviços 26 722 55 823

Credores pela aquisição de bens 2 155 4 139

Credores Diversos 4 147 7 104

Outras obrigações de nat. adm. e com.:

Contribuições  para  a  segurança socia l 7 017 656

Pessoal 1 389 1 411

Outros custos administrativos

Acréscimos  de gastos

Custos  com pessoal 5 793 7 045

Férias  e subs . férias  a  l iquidar no ano seguinte 22 668 18 575

Auditoria 5 670 13 075

Taxa de Fisca l ização - Componente Fixa 2 000

Taxa de Fisca l ização - Componente Variável 52 312 -

Outros  acréscimos  de gastos 36 104 30 734

124 547 69 429

181 046 141 413



Em 31 de março de 2016, por se ter constatado que estava perdido mais de metade do capital, a Assembleia

Geral Deliberou a redução do Capital Social pelo montante de AKZ 600.000.000,00, por contrapartida dos

resultados transitados, para cobertura de prejuízos, e o aumento do capital no montante de AKZ

600.000.000,00. Até 31 de Dezembro de 2016, do aumento de capital subscrito já tinha sido realizado AKZ

339.570.000.

De referir que, em Janeiro (AKZ m229.397), Março (AKZ m31.000) e Junho (AKZ m33) de 2017, foram

concretizadas as últimas tranches de aumento de capital deliberado durante o exercício de 2016.

A rubrica resultados de prestação de serviços financeiros inclui AKz 600M relativos à comissão de manutenção

em negociação, cobrada ao emitente Estado, comissões de Filiação, de negociação, de liquidação, senhas de

acesso e transferência de valores mobiliário cobradas aos membros BODIVA.

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

A rubrica Custos com Pessoal- Remunerações dos empregados, inclui a remuneração base, subsídio de férias e

subsídio de natal. Assim, em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

dez/17 dez/16

Resultados de prestação de serviços financeiros

Comissão Fi l iação 1 200 6 000

Taxa de bolsa 279 448 215 206

Comissões  de l iquidação 159 101 29 015

Manutenção em Negociação 600 000 -

Outros  proveitos  de prestação de serviços 6 486 2 661

1 046 235 252 882

dez/17 dez/16

Custos com Pessoal

Salários  e vencimentos :

Remunerações  e subs ídios  dos  órgãos  de gestão e fi sca l ização 105 321 81 276

Outras  remunerações  dos  órgãos  de gestão e fi sca l ização 23 567 25 016

Remunerações  dos  empregados 85 872 106 130

Outras  remunerações  dos  empregados 43 846 11 448

258 605 223 870

Encargos  socia is  obrigatórios :

Membros  órgãos  de gestão e fi sca l ização 4 355 2 992

Empregados 7 708 7 191

12 063 10 183

Outros  encargos  socia is  com empregados 20 614 32 265

291 282 266 318



Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

dez/17 dez/16

Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado

Imposto do selo 6 082 1 880

Taxa de ci rculação 42 42

Imposto Especia l  S/ Operações  Cambiais  Invis iveis  Correntes 1 263 3 641

IAC s/ Juros  DP 493 -

7 880 5 563

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

dez/17 dez/16

Depreciações

Equipamento informático 18 485 18 544

Equipamento de transporte 4 118 4 118

Equipamento de comunicação 457 564

Equipamento de segurança  e vigi lância 271 271

Outras  imobi l i zações  corpóreas 302 336

23 633 23 833

dez/17 dez/16

Amortizações

Gastos  de organização e expansão 4 778 2 872

Software 44 381 33 065

Outras  imobi l i zações  incorpóreas 13 14

49 172 35 951

72 805 59 784

dez/17 dez/16

Fornecimentos e serviços de terceiros

Auditorias , Consultorias  e outros  serviços 100 543 97 431

Rendas  e a lugueres 29 204 45 269

Materia is  diversos 6 083 3 176

Segurança, conservação e reparação 34 599 24 712

Transportes , des locações  e a lojamentos 3 447 2 314

Comunicações 32 134 41 298

Seguros 1 277 1 883

Outros  fornecimentos  de terceiros 5 848 4 383

Publ icações , Publ icidade e Propaganda - 3 969

213 135 224 435



Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

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 2017, 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

Refira-se que não foi reconhecido o gasto do imposto sobre o rendimento do período, pelo facto dos prejuízos

dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 totalizarem AKz 870,1 milhões, decomposto por ano da seguinte forma:

dez/17 dez/16

Outros proveitos operacionais

Formações 300 9 194

Juros  Depós itos  a  prazo 5 019 3 462

Outros custos operacionais (1 016) (4 665)

4 303 7 991

dez/17 dez/16

Outros Ganhos e Perdas Não Operacionais

Ajustes  de Exercícios  Anteriores  16 054 (3 926)

16 054 (3 926)

A sociedade reconheceu Activos por Impostos Diferidos no montante de AKz 119,8 milhões, resultantes de

prejuízos fiscais por recuperar. Considera-se que estão reunidas as condições para o seu registo, nomeadamente

a expectativa de recuperabilidade dos referidos prejuízos fiscais acumulados, em conformidade com o

orçamento aprovado da Sociedade para o ano 2018 e as projecções da administração para os anos seguintes.

No cálculo do activo por imposto diferido registado com referência a 31-12-2017, já estão incluídos os prejuízos

fiscais a utilizar no apuramento do imposto sobre lucro do exercício corrente, no valor de 467.272 milhares de

kwanzas, ficando por utilizar em exercícios futuros 402.855 milhares de kwanzas, a que corresponde o imposto

diferido reconhecido no período no valor de 119.820 milhares de kwanzas.

dez/17 dez/16

Provisões sobre valores e responsabilidades prováveis 

Provisões  específicas  para perdas  em outros  valores (16 579)

(16 579) -

Exercício Valor

2014 159 251 

2015 436 279 

2016 274 597 

Total 870 127 

2017

Resultados antes de impostos 465 262

Valor a  acrescer 7 028

Valor a  deduzir 5 018

Lucro Tributável 467 272

Taxa nominal  de imposto 30%

Reporte de prejuízo fiscal 870 127

Imposto corrente apurado -



Não temos conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores a 31 de Dezembro de 2017, até à

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

relativas ao exercício analisado, que afectem as informações nas mesmas reveladas de forma significativa e/ou

que venham a alterar significativamente, favorável ou desfavoravelmente, a posição financeira da Sociedade, os

seus resultados e/ou as suas actividades.

Membros BT Unidades OT Unidades Montante Financeiro % do  Total 

BAI 621 546,00 126 869 766 377,55 8,29%

BIC 470 588,00 95 945 744 566,11 6,27%

BFA 284 993 870,00 2 838 620,00 854 695 693 478,78 55,86%

BNI 182 336,00 37 750 187 216,31 2,47%

BE 1 449 229,00 314 924,00 62 161 814 218,03 4,06%

BMA 12 390 508,00 616 072,00 129 451 335 010,56 8,46%

BPREST 31 240,00 6 467 816 823,60 0,42%

BRK 250 000,00 68 597,00 14 099 818 485,34 0,92%

BSOL 2 544 812,00 95 005,00 20 073 576 431,95 1,31%

SBA 31 817 840,00 728 354,00 182 613 622 802,06 11,93%

Total 333 446 259,00 5 967 282,00 1 530 129 375 410,29 100%

Nos exercícios findos de 2017 e 2016, esta rubrica apresenta a seguinte composição:

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

Sociedade. Conforme se verifica a seguir, no detalhe para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.

dez/17 dez/16

Responsabilidade por Prestação de Serviços;

Depósito e Guarda de Valores 1 530 129 375 757 299 122

1 530 129 375 757 299 122





O Decreto Executivo 209/08, de 26 de Setembro, na sua alínea vi), do nº 1, do Artigo 3º, estabelece a cobrança

de uma componente variável da taxa de supervisão às SGMR, em 5% das suas receitas liquidas.

Muito embora esta componente variável não nos tenha sido ainda facturada, foi-nos comunicado, verbalmente

pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC), enquanto entidade supervisora, que a mesma seria facturada já

no exercício de 2017, uma vez que a BODIVA passou a ter resultados positivos.

Na ausência da facturação, o princípios da especialização e prudência aconselham-nos a criar uma provisão no

valor do custo previsível. Por ser entendimento da Administração da Sociedade, que este valor de provisão deve

ser aplicado ao resultado líquido, sendo que o termo “receitas líquidas” é aqui entendido como receitas liquidas

das despesas, inicialmente registou uma provisão com base nesse entendimento. Note-se que esse

entendimento vinha em linha com a prática da CMC de não ter facturado a componente variável da taxa

enquanto a sociedade não apresentou resultados positivos.

Contudo, tendo o Auditor Externo apresentado a possibilidade de um entendimento distinto, no qual a

componente variável seria calculada por incidência da taxa de 5% sobre o rédito (“proveitos”), e na presença de

duas interpretações distintas, optou-se por registar uma estimativa pelo valor mais elevado, por forma a

salvaguardar o princípio da prudência.

Porém, é dever da Administração da Sociedade informar os accionistas que a aplicação da interpretação

colocada pelo Auditor Externo vai alterar significativamente a estrutura de custos da Sociedade, passando a taxa

de supervisão da CMC a representar o maior custo com terceiros, colocando em causa a execução do orçamento

para 2018, nomeadamente em rubricas fundamentais como a formação e investimentos.














