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O BFA É A MAIOR PORTA DE ENTRADA 
PARA AS SUAS OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO.
Desde sempre fomentámos e fizemos crescer a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).
O BFA tem o maior número de contas, o maior volume transaccionado e o maior número de negócios, 
e continuamos a fomentar o crescimento do mercado da BODIVA.
 Por tudo isto, o BFA é líder destacado da BODIVA.

Saiba mais em www.bfa.ao
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O 
ano de 2019 revelou a continuação de um 
contexto macroeconómico adverso, mas 
que em nosso entender pode representar 
também uma oportunidade soberana para o 
lançamento de bases efectivas para a dina-
mização e recuperação da nossa economia.

A actividade da BODIVA tem vindo a desenvolver-se 
neste enquadramento desafiante, porém promissor, sendo 
que o nosso foco é posicionarmo-nos como parceiro estra-
tégico dos agentes de mercado, das empresas e do Estado. 
Assim, e em respeito ao nosso Plano Estratégico, é nosso 
objectivo continuar a desenhar e colocar à disposição da 
nossa economia soluções financeiras inovadoras que su-
portem o seu desenvolvimento sustentado.

O mercado de capitais pode e deve assumir um papel re-
levante na economia angolana, funcionando como um motor 
para o desenvolvimento do País, bem como um forte aliado 
do progresso tecnológico e da inclusão social e financeira. 
Para isto é necessário, entre outras, que a informação seja 
partilhada com aqueles que dela podem tirar proveito. Deste 
modo, parece-nos imperioso partilhar com os participantes 
do mercado e sociedade em geral informação, por via de um 
relatório que permita fazer uma retrospectiva da performan-
ce dos mercados BODIVA, bem como projectar o seu futuro.

Com a publicação deste relatório anual, em forma de re-
vista sobre o mercado, pretendemos ainda:

1. Conferir maior visibilidade e notoriedade ao trabalho de-
senvolvido pelas salas de mercado dos nossos membros;
2. Fomentar um ambiente de maior interacção entre as sa-
las de mercado;
3. Produzir um documento de referência para pesquisa e 
análise do mercado de capitais e assim contribuir para o au-
mento da literacia sobre a nossa actividade;
4. Dar a conhecer aos investidores residentes e não resi-
dentes as oportunidades de investimento que os mercados 
BODIVA oferecem.

Acreditamos, pois, que a presente revista resulta de um 
esforço feito por todos os agentes do mercado, em espe-
cial, os nossos membros, os emitentes e parceiros de ne-
gócio, entre os quais destacamos a London Stock Exchange 
(LSE) e a International Finance Corporation (“IFC”), que em 
sinal do seu forte compromisso com Angola inaugurou, em 
2019, a sua sede em Luanda.

Cabe também uma palavra de apreço a todos os actuais 
e antigos colaboradores cujo esforço abnegado nos permi-
te hoje afirmar, sem medo de errar, que o mercado de ca-
pitais passou de um desejo para uma realidade objectiva e 
incontornável.
Na BODIVA acreditamos em Angola!
Ao serviço do mercado, estamos juntos!

António Gomes Furtado

Mensagem do Presidente 
do Conselho de Administração
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Por ANTÓNIO GOMES FURTADO
Presidente do Conselho de Administração da BODIVA
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E
m 2019, a performance dos mercados BODIVA 
manteve a tendência de crescimento eviden-
ciada nos anos anteriores, tendo registado 
um montante negociado de 874,1 mil milhões 
AOA, o que representa um aumento de cerca 
de 10% face ao ano de 2018. Esta tendência re-

flectiu-se igualmente na vertente da pós-negociação, com 
um aumento de 83% do montante de títulos sob custódia 
na CEVAMA e de 67% no número de contas de registo indi-
vidualizado, o que indicia o alargamento da base de inves-
tidores.

No que diz respeito ao mercado primário de dívida pú-
blica, mantivemos o apoio ao Estado na emissão de títulos 
do Tesouro, tanto através da operacionalização dos leilões, 
com a colocação de 749 mil milhões AOA, como através da 
gestão do Portal do Investidor, com a colocação de 9 mil 
milhões de kwanzas. De igual forma, coube-nos a operacio-
nalização e liquidação física dos processos de regularização 

de atrasados, com um total de 618 mil milhões AOA. 
Apesar dos resultados alcançados, a actividade no 

mercado de valores mobiliários foi realizada num contex-
to económico desafiante, muito devido à desaceleração do 
crescimento económico, forte desvalorização da moeda 
nacional e condições monetárias restritivas. O ritmo da im-
plementação das políticas restritivas acarretou implicações 
no modelo de negócio e limitou fortemente a capacidade 
de actuação dos principais players de mercado, em especial 
os bancos comerciais.

Não obstante o ambiente adverso, o ano de 2019 fica 
marcado por desenvolvimentos positivos para o mercado, 
nomeadamente:

• O lançamento do Programa de Privatizações (PRO-
PRIV), que em nosso entender irá ser crucial para a acti-
vação do Mercado de Bolsa de Acções (MBA);

• A abertura parcial da conta de capital por parte do BNA 
com a publicação do Aviso n.º 15/19, o qual define os 

Mensagem da Comissão Executiva

B O D I VA
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procedimentos para a realização de operações cambiais 
por não residentes cambiais relacionadas com IDE e in-
vestimentos em carteira;

• Publicação do Decreto Executivo n.º 320/19, de 9 de 
Outubro, que aprova os requisitos dos Operadores Pre-
ferenciais de Títulos do Tesouro, cuja operacionalização 
irá garantir maior profundidade e liquidez ao mercado.

As nossas projecções sugerem que 2020 poderá ser 
marcado pelo início da retoma da actividade económica, 
ainda que moderada. Apesar de optimistas, é nossa con-
vicção que existe necessidade de implementar reformas 
estruturais que proporcionem um ambiente mais atractivo 
para o investimento privado, via mercado, nomeadamente:

• Redução dos níveis de taxa de juro dos títulos de dívi-
da publica;

• Implementação de incentivos fiscais para as empresas 
que estiverem cotadas no mercado regulamentado;

• Implementação de mecanismos de tributação simpli-
ficado para os investidores não residentes.

Entendemos que os mercados sob nossa gestão deve-
rão desempenhar um papel cada vez mais relevante na re-
toma económica, como fonte de financiamento para as em-
presas e como alternativa de alocação da poupança interna 
e externa. Neste sentido, procuramos alinhar o Plano de Ac-
ção da BODIVA com os documentos programáticos do Go-
verno de Angola e principais stakholders, de modo a corres-

ponder às legítimas e fundadas expectativas dos agentes 
económicos. Neste contexto, o Plano de Acção 2020/2021 
foca-se em três pilares essenciais (infografia em baixo).

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

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

Os nossos agradecimentos também à Comissão Exe-
cutiva cessante, liderada pelo Dr. Patrício Bicudo Vilar, que 
durante os últimos três anos muito se dedicou para que a 
BODIVA se tornasse cada vez mais uma realidade incontor-
nável no seio dos agentes económicos.

Continuaremos a trabalhar para desenvolver e apresen-
tar soluções ao mercado, posicionando-nos sempre como 
um parceiro de referência e de confiança ao serviço da eco-
nomia nacional.

Na BODIVA acreditamos em Angola!
Ao serviço do mercado, estamos juntos!

MERCADOS 
REGULAMENTADOS

ORGANIZAÇÃO 
INTERNA

SISTEMAS 
DE TÉCNOLOGIA

E DE INFORMAÇÃO

• Promover a integração e admissão à negociação de VM nos mercados BODIVA

• Operacionalizar o programa de privatizações

• Implementar o mercado de REPO’S

• Garantir a consolidação do Mercado de Títulos do Tesouro

• Desenvolver um mercado para instrumentos de cobertura de risco

• Melhorar acesso aos mercados BODIVA

• Melhoria nos serviços de pós-negociação

• Optimizar a gestão de risco da sociedade

• Adoptar melhores práticas de contabilidade e finanças

• Garantir a formação e capacitação dos quadros

• Dinamizar o intercâmbio

• Modernizar e expandir a comunicação e imagem institucional

• Optimizar a estrutura normativa interna da sociedade

• Implementar novos sistemas de apoio ao negócio

• Melhorar o nível de segurança informática

• Desenvolver soluções aplicacionais



A BODIVA

8  |   2 020   |   N ÚMERO  1

A BODIVA 
POSICIONA-SE COMO 

PROVEDOR DE 
PRODUTOS, SERVIÇOS 

E SOLUÇÕES PARA 
O MERCADO DE 

CAPITAIS ANGOLANO. 
MAS É TAMBÉM 

PROMOTORA DE 
TRANSACÇÕES 

ENTRE OS AGENTES 
SUPERAVITÁRIOS 
E AGENTES QUE 
NECESSITAM DE 

CAPITAL PARA 
FINANCIAR OS SEUS 

PROJECTOS, BEM 
COMO DE ACÇÕES 

DE FORMAÇÃO 
PARA EMITENTES, 

MEMBROS  E DEMAIS 
PARTICIPANTES DO 

MERCADO

   QUEM SOMOS

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola – Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentares, S.A. (abreviadamente “BODIVA-SGMR, S.A”) é uma socieda-
de anónima de capital público que se rege pelo disposto no Decreto Legislativo 
Presidencial n.º 6/13, de 10 de Outubro, o qual determina o Regime Jurídico das 
Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados e de Serviços Financeiros 
sobre Valores Mobiliários (RJSGMRSFVM), pela Lei de Bases do Sector Empresa-
rial Público – Lei n.º 11/13, de 3 de Setembro (LBSEP), pela Lei n.º 1/04, de 13 de 
Fevereiro, das Sociedades Comerciais (LSC), pelo Código de Valores Mobiliários 
(CVM) e demais legislação aplicável, bem como pelo respectivo Estatuto Social.

Enquanto entidade gestora de mercados regulamentados, a BODIVA, nos ter-
mos do artigo 5.º do referido Regime Jurídico e do artigo 3.º do seu Estatuto, tem 
como objecto social principal a gestão de mercados regulamentados de valores 
mobiliários, prestando ainda serviços conexos como a gestão de sistema centra-
lizados de valores mobiliários.

           VISÃO
   
Colocar à disposição da economia angolana mercados juridicamente seguros, 

onde agentes poderão negociar com Confiança e Transparência.

          MISSÃO

Promover o desenvolvimento do mercado regulamentado de valores mobi-
liários e derivativos.

Fornecer, gerir e coordenar as infra-estruturas físicas, tecnológicas e institu-
cionais do Mercado Regulado de Valores Mobiliários e Derivativos.

Promover uma concorrência sólida no mercado.
Gerir negócios bidireccionais com espírito empresarial: (i) a convergência de 

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

Trabalhar com profissionalismo e dedicação, através de uma equipa com alto 
grau de envolvimento, confiança, transparência e respeito à diversidade.

        VALORES

Integridade: agir com honestidade, transparência, rigor e sentido ético.
Qualidade: defender o primado dos clientes – emitentes e investidores.
Comunicação/Relato: gerir a informação societária e de mercado nos exac-
tos termos.
Segurança: defender a segurança jurídica no Mercado Regulamentado de 
Valores Mobiliários e Derivados, bem como assegurar que os sistemas tecno-
lógicos do Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários e Derivados fun-
cionam sem falhas.

BODIVA: uma entidade, 
várias tarefas, um objectivo

S TA K E H O L D E R S
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Inovação: promover a sã concorrência, a excelência e a criatividade.
Trabalho de equipa: estar consciente da importância do espírito de equipa e 
promover a satisfação no emprego.

O QUE FAZEMOS?

A actividade da BODIVA assenta em três diferentes pilares de actuação:

  1    NEGOCIAÇÃO

A estruturação dos mercados regulamentados é um dos objectivos principais 
da actividade da BODIVA. Em 2019, estiveram activos os seguintes segmentos de 
mercado:

Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT): segmento que permite aos 
investidores negociarem Obrigações e Bilhetes do Tesouro.
Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas (MBOP): segmento do mercado 
de Bolsa que permite aos investidores negociarem de obrigações emitidas 
por empresas.
Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV): permite 
registar negócios previamente realizados, mas não liquidados, de quaisquer 
tipos de valores mobiliários que não estejam admitidas à negociação noutros 
segmentos dos mercados BODIVA.

  2    LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA

Os serviços de custódia, compensação e liquidação são assegurados pela 
Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA).

O serviço de custódia tem como base a guarda de valores mobiliários, bem 
como o registo e a manutenção da titularidade dos mesmos numa base indivi-
dualizada.

O serviço de compensação permite o reconhecimento das operações em 
mercado, possibilitando o cálculo das obrigações líquidas dos participantes.

Para além destes serviços essenciais, a CEVAMA providencia, entre outros, os 
seguintes serviços: 

1. Processamento de eventos de distribuição de rendimentos (juros, dividendos);
2. Processamento de reembolsos e amortizações de valores mobiliários;
3. Processamento de eventos de direito de conteúdo patrimonial (aumentos 
de capital por incorporação, redenominações, etc.);
4. Serviços conexos:

• A CEVAMA disponibiliza a listagem de detentores actualizada, para me-
lhor controlo da base accionista;

• Atribuição de codificações.

  3    OUTROS SERVIÇOS

Informação de Mercado: No âmbito da sua actuação, a BODIVA disponibiliza 
informação que permite um melhor acompanhamento de mercado e a toma-
da de decisões de uma forma célere, coerente e transparente.
Formação e Consultoria: a BODIVA coloca à sua disposição outros serviços 
agregados de valor acrescentado e totalmente adaptáveis às suas necessida-
des especificas de cada participante de mercado.

A BODIVA pretende, no 
âmbito da sua missão, 

colocar à disposição 
da economia 

angolana mercados 
juridicamente 

seguros, onde agentes 
poderão negociar 

com Confiança 
e Transparência

A BODIVA disponibiliza 
informação que 

permite um melhor 
acompanhamento 

de mercado e a 
tomada de decisões 

de uma forma 
célere, coerente e 

transparente
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IFC: UM 
COMPROMISSO 

NOS ESFORÇOS DE 
DIVERSIFICAÇÃO 

DA ECONOMIA 
ANGOLANA E 

NA CRIAÇÃO DE 
OPORTUNIDADES 

PARA O 
CRESCIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO 
SECTOR PRIVADO

Um sector privado forte e engajado é indispensável para apoiar 
a diversificação da economia angolana e impulsionar a prospe-
ridade partilhada.

De acordo com o Diagnóstico do Sector Privado do País (CPSD) lançado pela 
International Financial Corporation (IFC) em 2019, Angola tem inúmeras oportuni-
dades para estimular o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável 
alavancado pelo sector privado. O diagnóstico, a partir do qual a IFC delineou a 
sua estratégia de cinco anos para Angola, identifica seis sectores principais como 
catalisadores para a diversificação da economia e que representam oportunida-
des para o envolvimento do sector privado: Energia, Transportes, Serviços Fi-
nanceiros, Telecomunicações, Agronegócio e Educação. 

A IFC combina investimento com advisory e mobilização de re-
cursos para ajudar o sector privado.

A IFC trabalha em estreita colaboração com o Governo angolano e o sector 
privado no sentido de melhor alavancar os seus activos e realizar as suas poten-
cialidades de crescimento e de redução da pobreza. A abordagem da IFC em 
Angola assenta em três vertentes complementares: 

   1    INVESTIMENTO/FINANCIAMENTO: 

Contamos investir até 1,3 mil milhões USD em novos investimentos e finan-
ciamentos durante os próximos cinco anos. Os nossos produtos financeiros 
cobrem desde participações minoritárias em empresas via investimentos di-
rectos, participações em veículos de investimento até financiamentos de longo 
prazo, bem como todos os produtos intermediários. Isto permite às empresas 
gerir riscos e expandir o seu acesso aos mercados de capital, tanto estrangeiros 
como nacionais. A nossa abordagem é oferecer um pacote financeiro completo 
com soluções à medida que visam responder às necessidades específicas dos 
clientes em diferentes sectores e incluem recursos da IFC assim como recur-
sos de terceiros via diferentes programas de B-Loans e empréstimos paralelos.  
 

   2   ADVISORY:

Apoiamos o desenvolvimento de projectos que engajam e alavancam o sec-
tor privado e ajudamos a estabelecer as condições e infra-estruturas neces-
sárias para atrair capital privado, possibilitando assim do seu crescimento. 

"Mercados transparentes 
são prioritários em Angola"

S TA K E H O L D E R S
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Em Angola, visamos apoiar o Governo na estruturação de concessões, par-
cerias público-privadas (PPP’s), privatizações e outros esforços que atraiam 
investimento privado. Contamos também prestar assessoria ao Governo e 
aos nossos clientes, de forma a incrementar o acesso ao financiamento via 
definição e implementação de elementos chave da arquitectura do sistema 
financeiro.

   3     INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

Utilizamos nossa reputação, know how global e presença local para apoiar as 
agendas lideradas pelos sectores público e privado sobre medidas que ajudam 
a atrair investimentos do sector privado e melhorar o ambiente de negócios.

Reforçar o mercado de capitais local e mobilizar o capital priva-
do é uma prioridade estratégica para a IFC em Angola.

Mercados de capitais transparentes e com bom funcionamento permitem o 
acesso a financiamento de longo prazo em moeda local e são a base de um 
sector privado dinâmico – motor-chave de empregos e crescimento. Mercados 
de capitais locais resilientes protegem também as economias da volatilidade do 
fluxo de capital e reduzem a dependência a dívida externa.

A IFC promove o mercado de capitais local emitindo títulos em moeda local 
apoiando o desenvolvimento desses mercados via novos produtos e intermediá-
rios. A nossa abordagem noutros mercados tem sido participar na fase de inicial 
de construção e arranque dos mercados como um sinal forte de transparência e 
viabilidade. Quando emitimos títulos em moeda local, além de aumentar o aces-
so ao financiamento em moeda local para atender às necessidades dos nossos 
clientes do sector privado, trabalhamos com governos e reguladores para pro-
mover reformas e políticas de apoio ao mercado de capitais local e ao financia-
mento em moeda local.

Em Angola, a IFC colabora de forma estreita com a Bolsa de Dívida e Valores 
de Angola (BODIVA) e outros intervenientes do mercado na troca de experiências 
e na procura de soluções para os desafios do mercado de capitais em Angola.  

Sobre a IFC 

A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição de desenvolvi-
mento global focada no sector privado em países emergentes. 

Utilizamos e alavancamos os nossos produtos e serviços – bem como os pro-
dutos e serviços de outras instituições do Grupo Banco Mundial – para oferecer 
soluções de desenvolvimento personalizadas para atender às necessidades dos 
nossos clientes. Aplicamos os nossos recursos financeiros, conhecimentos es-
pecializados, pensamento inovador e a nossa experiência global para ajudar os 
nossos parceiros a superar desafios financeiros, operacionais e políticos. 

No ano fiscal de 2019, o IFC concedeu mais de 19 mil milhões USD em finan-
ciamento de longo prazo para países em desenvolvimento, alavancando o poder 
do sector privado para combater a pobreza extrema e impulsionar a prosperidade 
partilhada. 

Para mais informações, visite: www.ifc.org

A IFC promove 
o mercado de capitais 
local emitindo títulos 

em moeda local
apoiando 

o desenvolvimento 
desses mercados via 

novos produtos 
e intermediários

HECTOR GOMEZ ANG
Country Manager Angola, 

Moçambique, Zâmbia e Botswana



ESTE SECTOR PODE SER 
FINANCIADO NA BODIVA  
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Durante o ano de 2019, quais os aspectos que gosta-
ria de salientar sobre a performance do mercado, en-
quanto emitente? 

O País está num processo profundo de redefinição estratégica. Um pouco por 
todos os sectores, temos verificado uma mudança de paradigma, que se carac-
teriza na adopção de uma economia de mercado de facto. 

É neste espírito que o mercado de capitais desempenha um papel relevante. 
O seu desenvolvimento tem pressupostos muito sólidos, como, por exemplo, as 
boas práticas de governação, e permite que os recursos financeiros sejam aloca-
dos para o sector privado, fomentando assim um crescimento económico mais 
diversificado e sustentado. 

Em 2019 foram dados vários passos importantes, sendo de destacar o Pro-
grama de Privatizações (PROPRIV) e a abertura do escritório de representação da 
Internacional Financial Corporation (IFC). 

Destacamos estes passos, pois o primeiro define claramente um conjunto de 
activos que serão cotados em Bolsa, concretizando a oferta de instrumentos para 
o mercado, e o segundo representa um sinal claro da confiança internacional que 
Angola granjeia. O envolvimento da IFC representa um selo de qualidade que 
cativará ainda mais a comunidade investidora internacional, proporcionando um 
aumento e melhoria na qualidade da procura.  

O mercado de dívida pública, pela sua natureza, é fundamental para a edifica-
ção de um mercado de capitais profundo e dinâmico.

Assim, ao nível do alinhamento entre o mercado primário e secundário, é 
encorajadora a redução do stock de títulos indexados em 31% (equivalente a 4,85 
mil milhões USD), a redução do stock dos Bilhetes do Tesouro em 93% (equiva-
lente a 6,44 mil milhões USD), o aumento do peso da dívida em moeda nacio-
nal de médio e longo prazo - stock de Obrigações do Tesouro Não Indexadas 
passou a representar 39% da dívida interna (sendo que em 2017 representava 
apenas 27%), bem como a redução a pulverização de títulos em 31% (passando 
de 1.223 para 845). 

Em 2020, quais são os seus objectivos e perspectivas 
para o mercado de valores mobiliários?

O ano de 2020 é crítico para o nosso País. Marca o fim de ciclo de serviço 
da dívida alto, tendo atingido o valor médio anual de aproximadamente 20 mil 
milhões USD durante o período 2018 - 2020. Perspectiva-se que, no triénio 2021-

O DIRECTOR 
NACIONAL DA 

UNIDADE DE GESTÃO 
DE DÍVIDA PÚBLICA, 
WALTER PACHECO, 

OLHA COM 
OPTIMISMO PARA O 

DESENVOLVIMENTO 
DO MERCADO DE 

CAPITAIS. ESTE VAI 
SER UM ANO 

DE VÁRIAS 
NOVIDADES, DIZ 

O GESTOR
QUE APOSTA NA 

CAPTAÇÃO DE 
INVESTIDORES NÃO 

RESIDENTES

"Mercados externos começam 
a olhar para a nossa dívida pública 
como potencial investimento"
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2023, o serviço médio da dívida ronde os 9 mil milhões USD, o que trará ganhos 
ao nível fiscal e também permitirá maior liquidez no mercado cambial. A Estraté-
gia de Endividamento de Médio Prazo pretende como objectivo principal garantir 
uma queda estrutural no peso da dívida sobre o Tesouro Nacional, bem como o 
fomento do mercado secundário de dívida pública.  

Por esta razão, colocamos como um dos pilares da Estratégia de Endivida-
mento de Médio Prazo o desenvolvimento do mercado secundário doméstico. 

Do diagnóstico que realizámos, constatámos que existem constrangimentos 
contextuais que inibem o desenvolvimento em pleno do mercado secundário de 
dívida pública, nomeadamente (1) o nível elevado de títulos indexados à taxa de 
câmbio, (2) a predominância de instrumentos de dívida de curto prazo, (3) a ele-
vada pulverização de títulos em circulação e (4) a inexistência de incentivos ao 
trading em mercado secundário. 

Temos, contudo, realizado um esforço profundo para eliminar estes constran-
gimentos. Assim, ao nível dos incentivos, durante 2019 aprovámos o enquadra-
mento regulatório dos operadores preferenciais de títulos do Tesouro. 

Em 2020, continuaremos a implementar as medidas de melhoria de contexto, 
com o surgimento dos operadores preferenciais de títulos do Tesouro, reduzire-
mos o stock dos títulos indexados e daremos seguimento ao processo de conso-
lidação dos títulos disponíveis no mercado. 

Todas estas medidas têm como objectivo fomentar a liquidez do mercado 
secundário e transformar o segmento de dívida pública numa referência para o 
surgimento de outros mercados complementares, nomeadamente o das obriga-
ções corporativas e de acções.  

Em seu entender, quais são os principais desafios  
e constrangimentos que o mercado deve ultrapassar 
em 2020, por forma a garantir maior profundidade e 
liquidez?

Embora o ano de 2020 seja de transição, em nosso entender, a liquidez dis-
ponível em moeda nacional será o grande constrangimento para o mercado de 
capitais em geral e, em especial, o da dívida pública. 

O regime cambial foi liberalizado em 2019 e, considerando a estrutura da 
nossa economia, muito voltada para a importação, pensamos que a liquidez em 
moeda nacional disponível para investimento em instrumentos de médio e longo 
prazo continuará deprimida ao longo do ano de 2020. É um processo natural e 
pensamos que será muito positivo no longo-prazo, pois permitirá ancorar a taxa 
de câmbio em níveis mais sustentáveis, reduzindo assim a pressão sobre as taxas 
de juro de longo prazo. 

A liberalização do mercado cambial é, também, uma das reformas mais im-
portantes e corajosas que foram tomadas. Neste momento, sentimos que os mer-
cados internacionais começam a olhar para os títulos de dívida pública doméstica 
como um potencial destino de investimento. Os retornos são considerados atrac-
tivos. Assim, a falta de liquidez doméstica é também uma oportunidade para que 
sejam licenciadas operações específicas para investidores não residentes. É este 
um caminho que começaremos a trilhar em 2020. 

WALTER PACHECO
Director Nacional da Unidade 

de Gestão de Dívida Pública
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O 
ano de 2019 foi muito importante para o mercado de valores mo-
biliários (MVM) e para a economia nacional no geral. Em linha com 
a tendência dos anos anteriores, o MVM registou uma performan-
ce positiva, tanto ao nível do mercado secundário sob gestão da 
BODIVA, bem como ao nível do segmento de Organismos de In-
vestimento Colectivo (OIC). O mercado secundário registou um 

volume total de transacções de 874,13 mil milhões AOA em 2019, um crescimento 
na ordem dos 10,7% quando comparado ao volume transaccionado em 2018. 

Relativamente ao segmento dos OIC, em 2019 foram registados na CMC 11 
OIC, sendo nove mobiliários e dois imobiliários, comparativamente aos apenas 
três OIC mobiliários registados em 2018. O crescimento deste segmento reflecte-
-se também no seu VLG, que em Novembro de 2019 totalizou um valor 146,31 mil 
milhões AOA, um crescimento de 135,18% face ao mesmo período de 2018. 

Embora não estejam directamente ligados à performance do mercado, regis-
taram-se em 2019 acontecimentos de grande relevância para o MVM, como a 
aprovação do Decreto Presidencial n.º 250/19 sobre o Programa de Privatizações 
(PROPRIV) para 2019-2022, prevendo-se a privatização de algumas empresas via 
Bolsa, o que poderá contribuir para o arranque do mercado de acções. O outro 
acontecimento relevante foi a publicação do Aviso n.º 15/2019 do Banco Nacional 
de Angola, que faz referência ao Investimento Externo Realizado por Não Resi-
dentes Cambiais e as Operações de Capitais e de Rendimentos Associados, do-
cumento bastante importante para a flexibilização da movimentação dos capitais 
dos investidores estrangeiros que pretendem investir no MVM. 

COMPROMISSO 
NOS ESFORÇOS DE 

DIVERSIFICAÇÃO 
DA ECONOMIA 
ANGOLANA E 

NA CRIAÇÃO DE 
OPORTUNIDADES 

PARA O 
CRESCIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO 
SECTOR PRIVADO

C O M I S S Ã O  D O  M E R C A D O  D E  C A P I TA I S

"Queremos criar um mercado 
de capitais robusto e dinâmico"
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Em 2020 os objectivos da CMC concorrem para a criação de um MVM robus-
to e dinâmico, estando estes alicerçados na nossa Estratégia 2017-2022, que se 
consubstancia em continuar a sinalizar e promover junto do Poder Executivo a 
revisão de aspectos estruturalmente necessários ao desenvolvimento do MVM; 
dar continuidade ao processo de dinamização do segmento de dívida pública, 
permitindo a criação de uma curva de preços de referência e de aprendizagem 
aos demais segmentos; manter a dinamização do segmento dos OIC e estimu-
lar o surgimento dos demais segmentos do mercado; elevar o nível das acções 
de educação financeira para garantir a efectiva participação dos investidores no 
MVM; continuar a promover um quadro regulatório eficiente e efectivo, através do 
balanço e avaliação das iniciativas legislativas e regulamentares já tomadas, bem 
como o desenvolvimento progressivo dos aspectos regulatórios associados à or-
ganização, estrutura e funcionamento do MVM; reforçar continuamente o posi-
cionamento da CMC enquanto organismo de supervisão do MVM e a abordagem 
da supervisão baseada no risco, permitindo o seu alinhamento com as melhores 
práticas internacionais; melhorar os modelos de vigilância dos mercados regula-
mentados e reforçar a capacidade e a imagem institucional da CMC, privilegian-
do a constante coordenação e cooperação com outras instituições nacionais e 
internacionais. 

Com a prossecução dos objectivos acima citados, a CMC almeja, em 2020, 
contribuir para a diversificação das fontes de financiamentos das empresas, con-
ferindo-lhes oportunidades mais competitivas de financiamento de longo prazo, 
bem como contribuir para uma maior robustez do mercado secundário de dívi-
da pública; alavancar o surgimento dos demais segmentos do MVM (mercado 
de acções e obrigações corporativas); contribuir para o surgimento de veículos 
alternativos para o financiamento de projectos nos sectores agrícola, industrial 
e habitacional; melhorar o nível de literacia financeira da população angolana e 
alargar a base de investidores do MVM. 

Não obstante o sentimento de optimismo que existe, vários são os desafios e 
constrangimentos que o MVM precisa de ultrapassar para garantir maior profun-
didade e liquidez. Entre eles destacam-se o estágio embrionário do mercado de 
obrigações corporativas, com apenas uma única emissão; a iminente implemen-
tação do Programa de Privatizações; a necessidade de alargamento da base de 
investidores institucionais, o que pressupõe uma busca por maior participação 
nos fundos de pensões e seguradoras, constituindo uma mola impulsionadora 
para o financiamento dos mercados de capitais, devido ao potencial que os mes-
mos têm na acumulação de volume de capital; o aumento de incentivos fiscais 
para melhorar o desempenho do mercado de acções e obrigações corporativas; 
o reforço da institucionalização dos Operadores Preferenciais de Títulos do Te-
souro (OPTT) ou market makers, para se melhorar o nível de liquidez no mercado 
secundário; a necessidade de uma ampla divulgação da abertura do mercado de 
capitais (conta de capital) para investidores estrangeiros; surgimento do mercado 
de REPO’s para dinamizar o mercado monetário interbancário, conferir liquidez e 
rapidez na transacção dos títulos; melhoria das práticas de governação corpora-
tiva ao nível dos potenciais emitentes; educação financeira para melhorar o co-
nhecimento dos potenciais emitentes e investidores sobre o mercado de capitais. 

Perante os aspectos aqui referenciados, a CMC está convicta que temos todos 
uma forte motivação para que, em 2020, se continue a desenvolver uma análise 
sobre os principais desafios existentes e que para os ultrapassar impõe-se o en-
volvimento de todos os participantes do sistema financeiro, sejam do lado dos 
supervisores ou do lado dos players. 

Estamos juntos! 

MÁRIO GAVIÃO
Presidente do Conselho 

de Administração da CMC 
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Durante o ano de 2019, quais os as-
pectos que gostaria de salientar sobre 
a performance do mercado e sobre a 
sua performance enquanto membro 
BODIVA?

NINGUÉM 
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Em 2020, quais são os seus objectivos 
e perspectivas para o mercado de va-
lores mobiliários?

Em seu entender, quais são os princi-
pais desafios e constrangimentos que 
o mercado deve ultrapassar em 2020, 
por forma a garantir maior profundi-
dade e liquidez? 

VISÃO M E M B R O S  N A  P R I M E I R A  P E S S O A
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1 Destacamos o surgimento de um verdadeiro mercado multilateral na BODIVA, 
com o aparecimento de ordens inseridas em sistema e a demonstração cada 
vez mais intensa de interesses dos participantes, que têm estimulado a liqui-

dez e substituindo gradualmente o mercado que tínhamos de meros registos de 
operações de cada instituição com os clientes. Também o aumento do número de 
participantes activos e o crescimento de vários membros, tornando-o mais diversi-
ficado em oferta e preço. Destacar o crescimento de 10% nos volumes de negocia-
ção e de 11,3% no número de transacções, e o aumento muito expressivo de tran-
sacções em taxa fixa em moeda nacional, fundamental para a construção de uma 
curva de taxa de juro do Estado que possa ser referência para emissões privadas 
e mercado primário (crescimento em volume 244,5% e em quantidade de 156,5%).

Sobre a performance do BFA, destacamos a consolidação como líder de 
mercado, com quotas de 32% em volume e 48% em número de transacções, e 
a aposta na inovação para diversificar alternativas de investimento, com o início 
de transacção de unidades de participação de fundos de investimento fechados 
especializados em divida pública. Ainda a aposta na dinamização da venda de 
Obrigações do Tesouro de taxa fixa em moeda nacional, permitindo aos clientes e 
ao mercado o início da diversificação das carteiras e a contribuição para a satisfa-
ção das necessidades de empresas e particulares no acesso a liquidez de forma 
muito eficiente, via venda de títulos em Bolsa.

Referir a contínua preocupação em dar aos clientes as melhores oportunida-
des de investimento, como demonstra o facto de o BFA ter terminado 2019 com 
uma quota de 66% nas contas abertas junto da CEVAMA.

2O mercado em 2020 vai ser muito desafiante, é decisivo promover cada vez 
mais a substituição dos títulos indexados ao dólar por títulos de taxa fixa 
em moeda nacional, dada a confirmação da interrupção da venda de novos 

títulos indexados pelo Estado e o elevado volume de vencimentos deste tipo de 
activos, para conseguir preservar volumes e transacções e manter a importância 
do mercado secundário de divida pública.

Pretendemos continuar a liderar o mercado em volume, participação e inova-
ção, para contribuir para o desenvolvimento de um verdadeiro mercado de opor-
tunidades, onde se destaca a taxa fixa nacional e que satisfaça verdadeiramente 
as necessidades de financiamento da economia; 

Continuaremos a apostar na dinamização dos fundos de investimento.
O Aviso n.º 15/2019, de 23 de Dezembro, do BNA, é a uma oportunidade única 

para alargarmos a base de investidores e contribuir para a redução do custo do 
financiamento do Estado e da economia.

3A BODIVA tem que disponibilizar o mais rapidamente possível o mercado de 
REPO’S, sem o qual não será possível desenvolver um modelo sustentável 
de market making, essencial à dinamização adicional do mercado e à cap-

tação de novos investidores, como os não residentes.
- É essencial a operacionalização do modelo dos Operadores Preferenciais do 

Tesouro, mas há ameaças a este objectivo, com a intenção da limitação da parti-
cipação da banca comercial no acesso ao mercado, cujos balanços são os únicos 
passíveis de dar liquidez contínua ao mercado;

- Há que trazer mais membros, para permitir a participação de mais empresas 
e particulares na BODIVA;

- Os membros têm de promover a implementação de soluções que permitam 
aos clientes um acesso mais rápido e eficiente ao mercado;

- A UGD, a BODIVA e os membros deverão trabalhar em conjunto para encon-
trarem soluções para que o mercado concentre a sua liquidez em benchmarks 
que permitam a construção de uma curva de taxa de juro em moeda nacional 
que possa ser a referência para o mercado primário e o de emissões privadas.

Por JORGE FERREIRA
Presidente do Conselho 

de Administração
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1Num cenário de constantes mutações da política monetária e cambial, em es-
pecial a  liberalização cambial, 2019 registou uma evolução positiva de toda 
actividade de negociação em bolsa, destacando-se, entre outros aspectos: (i) 

a melhoria da profundidade de alguns instrumentos, em especial os indexados 
à moeda estrangeira, registando-se nos últimos meses um maior livro de ordens 
face a anos anteriores; (i) O aumento do coeficiente de reservas trouxe o aumento 
do volume de negócios entre bancos e uma maior presença de alguns players no 
mercado, verificando-se mais volatilidade no ranking.

No que concerne à nossa performance, está em linha com a política interna 
de investimentos, alterações regulamentares e números do mercado, quer no 
volume transaccionado (+44%), quer no número de negócios (+122%).

2 O estágio da nossa economia requer uma melhor adequação da estrutura 
de financiamento aos investimentos que se quer realizar. Por exemplo, para 
o financiamento do sector agrícola, o mercado de capitais poderá desem-

penhar um papel relevante na captação a médio e longo prazo, face aos eleva-
dos períodos de reembolso deste tipo de investimento. Em 2020 pretendemos, 
entre outros objectivos, continuar o crescimento consolidado que vimos obser-
vando nos últimos três anos; fomentar o surgimento de emissores de dívida do 
sector privado; participar no processo de privatizações e estimular a liquidez do 
mercado. Por último, vamos dar continuidade ao desenvolvimento das compe-
tências do nosso capital humano, para assegurar a melhoria da nossa prestação 
de serviços.

Para 2020, as perspectivas são grandes e possivelmente desafiantes. A indi-
cação da abertura da conta de capital, a implementação da figura de operado-
res preferenciais (market makers) e o aviso do BNA sobre o Investimento Externo 
Realizado por não Residentes Cambiais poderão estimular um aumento notável 
dos volumes transaccionados por não-residentes cambiais. O mercado terá aqui 
um grande teste.

Outro grande desafio numa economia permanentemente dependente do pe-
tróleo será a manutenção dos volumes negociados num cenário de redução do 
stock dos títulos indexados. Até aqui, os negócios foram particularmente motiva-
dos pela necessidade de protecção cambial. Com a redução destes instrumentos 
de dívida, os volumes transaccionados poderão, a curto prazo, registar alguma 
degradação, sem falar da questão da inflação, aliada à capacidade cada vez me-
nor de o Estado pagar a taxas reais positivas e tornar, desta forma, os restantes 
instrumentos atractivos.

Do lado da BODIVA, esperamos pela edificação do mercado de REPO’S e de 
empréstimos para fomentar ainda mais a negociação de instrumentos.

3Do nosso ponto de vista, os principais desafios e constrangimentos são a 
falta de interligação entre as plataformas dos bancos e da BODIVA; a au-
sência de um preço de equilíbrio que reflicta o verdadeiro valor dos títulos; 

a criação do mercado de acções, estimulando e preparando as empresas para 
que estejam listadas, permitindo assim a existência de outras alternativas de in-
vestimento.

A liquidez do mercado continuará refém das directrizes da política monetária 
e da estratégia de colocação da dívida pública, face às elevadas exposições ao 
Estado que os bancos têm actualmente nos seus balanços. 

B A I  -  B A N C O  A N G O L A N O  D E  I N V E S T I M E N T O S

Por IRISOLANGE VERDADES
Administradora Executiva
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1O mercado registou uma performance positiva, face ao ainda desafiante con-
texto económico, mantendo o crescimento do volume de negócios em mon-
tante e número de transacções. Realçamos o aumento dos participantes no 

mercado, sobretudo de membros de liquidação, e a maior diversidade de ins-
trumentos transaccionados e admitidos, com realce para as unidades de partici-
pação de OIC’s, contribuindo para a maior disponibilidade de activos para inves-
timento. Positivo ainda a disponibilização pela BODIVA das ordens de compra e 
venda no seu site.

Sobre o ATLANTICO como membro BODIVA, realçamos o aumento do volu-
me de negócios e de quota, que passou de cerca de 7% em 2018, para 16% em 
2019, colocando o banco em 3.º no ranking de membros de negociação.  Aumen-
támos o número de clientes na actividade de investimento, contribuindo para o 
crescimento da capacidade de distribuição de valores mobiliários, e tivemos um 
relevante crescimento das contas de custódia de clientes (cerca de 40%). 

2 Em 2020, os objectivos passam por continuar o crescimento dos serviços de 
negociação e pós-negociação de valores mobiliários, e consolidar o posi-
cionamento no Top 5 do ranking. Temos igualmente a ambição de expandir 

os serviços de banca de investimento associados ao mercado de capitais e con-
tinuaremos a investir na formação e especialização das equipas que actuam no 
mercado de valores mobiliários. Em termos de equity, prevê-se que a equipa de 
banca de investimento seja um agente activo na capacitação das empresas em 
termos de IPO  Readiness.

Quanto às perspectivas para 2020, realçamos:

• A implementação do PROPRIV, que prevê a modalidade de Oferta Pública Ini-
cial em Bolsa, possível catalisador do desenvolvimento do mercado de acções;

• A recente abertura da conta de capital e financeira poderá incentivar a parti-
cipação de investidores externos;

• A conclusão do processo de regularização de atrasados internos, prevista 
para 2020, com perspectiva de liquidação com recurso a Títulos do Tesouro, 
poderá contribuir para o volume de negociação nos mercados regulamentados;

• A previsão de arranque do mercado de REPO’S poderá contribuir para o au-
mento do perfil de liquidez dos títulos do Tesouro e fomentar maior investi-
mento, sobretudo do sector empresarial;

• A operacionalização do estatuto de operadores preferenciais de títulos do 
Tesouro poderá contribuir para o surgimento de market makers que contribui-
rão para a maior liquidez do mercado.

3Um dos principais desafios está relacionado com a incerteza sobre o contex-
to macroeconómico, sobretudo na retoma do crescimento real, pautado por 
uma elevada taxa de inflação, podendo originar menor disponibilidade para 

investimento. A política monetária restritiva gera também restrição da liquidez e, 
assim, menor disponibilidade para investimento. A banca, principal investidor em 
títulos de dívida pública, está sujeita a um rácio de reservas mínimas obrigató-
rias de 22%, o que pode limitar a sua capacidade de participação no mercado na 
dimensão de anos anteriores. A inflação estimada é superior às expectativas de 
2019, muito devido à elevada depreciação cambial dos últimos dois anos, poden-
do originar a continuidade de um ambiente de taxas de juro elevadas, que pode 
limitar o apetite para emissão de instrumentos como obrigações corporativas. 

Regista-se ainda o desafio de aumento e diversificação da base de investido-
res, sobretudo a maior participação de institutionais dos seguros e previdência, e 
de OIC’s, devendo reforçar-se o projecto de literacia financeira para maior sofisti-
cação das empresas e entidades do mercado.

Destacar a necessidade de participação de investidores externos, o que impli-
ca a continuidade do processo de melhoria de doing business. 

B M A  -  B A N C O  M I L L E N N I U M  AT L Â N T I C O

Por EDER SAMUEL DE SOUSA
Administrador Executivo
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1Em geral, 2019 foi positivo para o mercado de valores mobiliários, que de-
monstrou alguma resiliência face aos desafios, apresentando um grau de ma-
turidade interessante para desafios maiores que se avizinham.
Foi um ano inicialmente marcado por alguma incerteza macroeconómica, e 

sobre como os agentes iriam reagir às situações, incluindo frequente nova regu-
lação, que acabariam por impactar o mercado de valores mobiliários.

Salientamos o aumento da procura por instrumentos financeiros, que se tra-
duziu no aumento de volumes transaccionados, o que pode ser justificado por 
factores como aumento da literacia financeira e constante possibilidade e mate-
rialização da desvalorização do kwanza face ao dólar.

A desvalorização do kwanza em mais de 55%, com maior acentuação em Outu-
bro (31%), foi um dos grandes impulsionadores do crescente volume de transacções 
de obrigações indexadas, culminado no aumento de transacções totais, tendo sido 
registado nesse mês e depois um aumento significativo do volume transaccionado. 

Assistiu-se à adopção de uma política monetária mais restritiva, para garantir 
estabilidade de preços, tendo aumentado o coeficiente de reservas obrigatórias 
em moeda nacional de 17% para 22% no último trimestre, causando enorme pressão 
na liquidez do mercado, e somando a este facto um aumento da frequência dos 
leilões de divisas. Estas medidas revelaram-se desafiantes, sendo que muitos de-
tentores de títulos (bancos e empresas importadoras) viram-se obrigados a conver-
tê-los em liquidez, para fazer face a compromissos existentes. As consequências 
foram o aumento das taxas de juro, pois a escassez de liquidez foi muito relevante.

Relativamente ao SBA, o volume transaccionado teve uma redução signifi-
cativa face a 2018, mas foi possível terminar o ano entre os quatro bancos com 
maiores volumes transaccionados. Fomos bastante interventivos junto dos princi-
pais stakeholders em temas ligados à regulamentação, implementação de novos 
produtos e questões operacionais, sempre para elevar o nosso mercado ao nível 
dos padrões internacionais.  

2 Queremos estar cada vez mais próximos dos clientes, oferecendo oportu-
nidades de investimento e soluções mais inovadoras, e solidificar a relação 
com os stakeholders. 

Estamos optimistas em relação a 2020, com expectativa em relação à priva-
tização de empresas públicas e à abertura da conta de capital. Pensamos que, 
com estas novidades, o mercado poderá vir a registar outra dinâmica, e espera-
mos que um maior dinamismo possa vir de investidores estrangeiros de carteira 
com interesse em investir em dívida angolana.

Consideramos também que haverá alguns desafios, pois 2020 é ano de venci-
mento de cerca de 50% da dívida pública indexada, que resultará no aumento con-
siderável de liquidez, instrumentos com maior procura e volumes de transacções, 
e recentemente não temos assistido a muitas emissões novas. Apesar da questão 
cambial associada às indexadas, ainda há um fraco entendimento sobre outros ins-
trumentos de dívida pública e do mercado de valores mobiliários de forma geral.

Há ainda a expectativa que outros emitentes privados possam considerar lis-
tar novos instrumentos e que o negócio das gestoras de activos se possa conso-
lidar como participantes activos do mercado de valores mobiliários.

3 
O nosso mercado não é 100% líquido e há necessidade de garantir maior 
profundidade e liquidez. A criação de um mercado de REPO’S é fundamen-
tal para a materialização deste objectivo, ou melhor: só é possível ter um 

mercado de dívida funcional se, em paralelo, existir o de REPO’S.
O Aviso 15/2019 vem também contribuir para concretização deste objectivo. 

Apesar de não responder na totalidade aos nossos anseios, é um começo para 
investimento feito por não residentes cambiais e, portanto, poderá contribuir para 
o aumento da liquidez no mercado.

S TA N D A R D  B A N K  A N G O L A

Por LUÍS TELES
Presidente da Comissão Executiva
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1A BODIVA registou um aumento considerável do volume de negócios, em virtu-
de de os agentes económicos terem procurado cobrir o risco de desvalorização 
cambial com investimento em títulos de dívida pública, com preferência pelas 

emissões indexadas (USD/AOA). O ano foi marcado por grande procura de formas 
diferentes de financiamento, o que, por si só, permitiu uma maior aproximação da 
BODIVA ao sector empresarial, elucidando-o sobre as etapas a percorrer para o fi-
nanciamento via Bolsa. O surgimento do Mercado de Bolsas de Obrigações Privadas 
(MBOP) foi um marco histórico, alicerçando este segmento importante de mercado. 

O Banco Económico aumentou significativamente o montante de activos sob 
custódia e assegurou aos clientes uma oferta completa e integrada de serviços 
nos mercados primário (aquisição de títulos de renda fixa em leilões organizados 
pela BODIVA) e secundário (intermediação de valores mobiliários em mercado 
regulamentado). 

A alteração da política cambial do BNA, fruto da desvalorização continuada 
do kwanza no segundo semestre, incentivou a procura por instrumentos de dívi-
da pública, nomeadamente, títulos do Tesouro indexados (OTTX). As maturidades 
até três anos foram as mais procuradas e houve mais negócios executados por 
pessoas colectivas não institucionais. Para além das transacções no mercado re-
gulamentado da BODIVA, o Banco Económico canalizou um montante significati-
vo de compras de títulos públicos dos clientes para investimento em Obrigações 
do Tesouro (OT) e em títulos de maturidade mais curta, até um ano (Bilhetes do 
Tesouro – BT) através da participação nos leilões do mercado primário.  

2Pretendemos consolidar e, se possível, incrementar a nossa posição, tendo 
ficado em 2019 em 5.º no ranking dos membros. Para tal, vamos desenvol-
ver iniciativas do plano de actividades (i) revisão do preçário, (ii) entrada em 

produção da nova ferramenta aplicacional para suporte desta área de negócio e 
(iii) formação dos colaboradores. 

No mercado secundário, procederemos à análise do novo estatuto de market 
makers, tendo em vista o potencial interesse da nossa participação no mesmo.

 No primário, estaremos atentos às oportunidades de negócio no buy side de-
rivadas do PROPRIV, com a identificação, assessoria e canalização de investidores 
não residentes para compra de activos; no sell side, apresentação de propostas 
para organização e colocação das ofertas públicas, em consórcio com interme-
diários financeiros, nacionais e estrangeiros. 

3O principal desafio é a implementação do PROPRIV num quadro muito com-
plexo de ajustamento cambial e monetário. Porém, não há muitas alternati-
vas, pois o Estado pretende diminuir o seu peso na economia, obter receitas 

para o Orçamento Geral do Estado (OGE) e reestruturar e relançar essas empresas 
e sectores. 

As privatizações inserem-se neste quadro complexo, em que a liberalização 
cambial tem conduzido a um continuado ajustamento, em baixa, da moeda. A 
diversificação da economia é outro desafio, devido à significativa insuficiência no 
segmento de poupanças dos particulares e empresas, o que condiciona o finan-
ciamento aos projectos de investimentos. 

Outro desafio será o lançamento das primeiras operações de IPO com alie-
nação e cotação em Bolsa de acções das empresas privatizadas, dando início a 
mais um segmento da BODIVA. 

Nos títulos públicos, particular atenção será dada à implementação do De-
creto Executivo 320/19 do Ministério das Finanças – Operadores Privilegiados de 
Títulos dos Tesouro – i.e. a criação dos designados market makers. Com eles, o 
mercado regulamentado de dívida pública tenderá a ser organizado por quote-
-driven para os clientes finais e order-driven unicamente entre market makers, ins-
tituições financeiras com balanço e especializadas neste segmento de negócio.

B A N C O  E C O N Ó M I C O

Por JOSÉ NASCIMENTO
Administrador Executivo
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12019 foi um ano adverso para a economia angolana e, consequentemente, 
para as empresas e famílias. A banca, como o motor principal do investimen-
to necessário ao desenvolvimento e crescimento das empresas, também se 

ressentiu da crise que começou em 2015 com a queda do preço do petróleo no 
mercado internacional e da produção do crude angolano. 

Se, por um lado, foi mais um ano de dificuldades, também foi de desafios. A 
desvalorização da moeda nacional incentivou a procura por instrumentos de dívi-
da pública, nomeadamente os títulos do Tesouro indexados ( OTTX). 

No Banco BIC, foram efectuados 81 novos negócios, num montante global de 
49 mil milhões AOA. As OTTX registaram uma subida de 90% em relação ao ano 
anterior. 

2A banca respondeu, de um modo geral, aos novos desafios das tecnologias 
de informação, que sustentam um maior controlo e segurança no combate 
à fraude, ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo 

internacional. Os níveis de bancarização em Angola subiram, mas ainda estão 
baixos para dar respostas aos clientes de usufruírem do acesso a ferramentas 
que os tornem mais independentes do banco na execução de operações, sem 
necessidade de se deslocarem a uma agência.

Este é o caminho que o BIC aprofundou em 2019 e vai continuar neste ano.

Em 2019, como parceiro de pleno direito do BODIVA,  o BIC privilegiou a parti-
cipação no mercado secundário de dívida pública, registando um crescimento na 
procura de títulos e na abertura de novas contas de registo individualizado para 
clientes particulares.

3Assim continuaremos em 2020, procurando melhorar o grau de eficácia e 
de proximidade junto dos clientes. O Banco BIC deseja que os instrumentos 
de acesso sejam mais acessíveis aos clientes e que o mercado bolsista de 

acções seja uma realidade o mais breve possível, porque contribui para o desen-
volvimento sustentável da economia angolana, estimula a poupança e o investi-
mento nas empresas. Para que estas metas, na prática, se tornem eficazes, será 
necessário, desde já, levar a informação mais fluída ao consumidor, transmitir em 
tempo real o acompanhamento  global dos resultados de compra e venda, confe-
rir mais robustez ao mercado e criar incentivos ao investimento estrangeiro, para 
que empresas de transformação das matérias-primas se instalem em Angola.

B I C  -  B A N C O  I N T E R N A C I O N A L  D E  C R É D I T O

Por HUGO TELES
Presidente do Conselho 

de Administração
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1 O Banco BNI, desde o início da implementação dos mercados regulamentados 
em Angola, demonstrou a sua intenção em participar no desenvolvimento do 
mercado de capitais nacional, sendo membro da BODIVA desde 2015.
A actividade dos mercados regulamentados em 2019 reflecte o perfil dos va-

lores mobiliários admitidos à cotação, ou seja, a predominância dos títulos de 
dívida pública. Considerando a importância da dívida pública na carteira própria 
das instituições bancárias, as actividades dos mercados regulamentados são for-
temente concentradas nos registos de negócios realizados entre as instituições 
bancárias e os seus clientes. 

Assim, a quota de mercado do BNI nos negócios realizados na BODIVA re-
flecte este contexto e está ajustada à dimensão relativa do banco no sistema 
financeiro.

2 
No presente ano, o BNI, em linha com as intenções de regulação da CMC, 
pretende melhorar significativamente os serviços de investimento presta-
dos aos seus clientes, através da criação de uma estrutura autónoma, face 

à gestão da carteira própria, de apoio ao serviço de recepção e execução de 
ordens por conta de terceiros e na modernização tecnológica dos sistemas infor-
máticos de suporte. 

Estes desafios só serão bem-sucedidos com programas adequados de for-
mação específica das redes de comerciais nos temas do mercado de capitais 
e fará parte integrante do plano de acção formativa dos quadros do banco para 
2020.

3 
O principal desafio para o mercado de capitais em Angola consiste na ca-
pacidade de auxiliar no financiamento da economia privada, em especial 
na vertente accionista, ou seja, no reforço da solvabilidade dos projectos 

empresariais. 
De facto, o mercado regulamentado principal – o mercado de Bolsa - justifi-

ca-se principalmente pela vertente accionista. Contudo, a base familiar do tecido 
empresarial não é propícia à dinamização do mercado de bolsa de acções, pelo 
que o programa de privatizações se constitui normalmente como base indispen-
sável para a dinamização deste segmento.

O outro desafio para a eficiência dos mercados financeiros consistirá na elegi-
bilidade da curva de rendimentos dos títulos de dívida pública, denominados em 
kwanzas, pelo menos até ao prazo de cinco anos. Neste aspecto, é necessário ul-
trapassar constrangimentos diversos, nomeadamente uma melhoria na liquidez 
do mercado secundário dos títulos de dívida pública onde seja possível observar 
sistematicamente preços de compra e venda nos prazos relevantes. 

A melhoria da liquidez depende não só do comportamento dos futuros ope-
radores de títulos do Tesouro, mas também da fungibilidade das emissões e da 
respectiva concentração da liquidez nesses prazos relevantes e na implementa-
ção do mercado interbancário de reportes.

O desafio final para a organização dos mercados regulamentados estará 
na sua capacidade em servir de canal para o investimento externo de cartei-
ra, ou seja, de investidores internacionais financeiros que só investem por via 
fundamentalmente do mercado de Bolsa. Neste domínio, os principais cons-
trangimentos estão no formato da correspondência bancária e, em especial, 
nas ligações que a CEVAMA consiga estabelecer com as principais centrais de 
custódia internacional, e a sujeição dos não residentes ao IAC sobre as mais-va-
lias realizadas.

B N I  -  B A N C O  D E  N E G Ó C I O S  I N T E R N A C I O N A L

Por MÁRIO PALHARES
Presidente do Conselho 
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12019 foi de contínua afirmação da BODIVA no ecossistema financeiro, pois cum-
priu-se a missão de proporcionar alternativas de investimento e financiamento, 
através da realização e intermediação de operações sobre valores mobiliários. 

Destacamos a materialização de projectos em curso e que servirão de motor para 
maior dinâmica do mercado.

O Banco Keve participou activamente no mercado de capitais e verificámos 
que a crescente promoção do mercado e o aumento da literacia financeira se tra-
duziram num interesse cada vez maior dos investidores de retalho em aplicar pou-
panças em valores mobiliários. Verificou-se assim uma diversificação da base de 
investidores, com diferentes horizontes temporais e perspectivas de investimento, 
tornando o mercado mais vibrante e mais sólido. 

Alguns factores afectaram negativamente o mercado, como a crise económica 
e a adopção de uma política monetária restritiva pelo banco central, com impacto 
na liquidez disponível para investir em valores mobiliários, o que resultou na redu-
ção do volume de transacções por alguns participantes.

A adopção, em Outubro, pelo BNA, do regime cambial de flutuação livre que 
se consubstanciou num acentuado ajustamento do valor do kwanza, no sentido 
depreciativo, desencadeou um novo ciclo de procura de instrumentos alternativos 
de protecção da moeda, aumentando o nível de transacções com títulos indexa-
dos, que permitiu aos seus detentores registar um desempenho assinalável nas 
suas carteiras de investimento.

2Perspectivamos a continuidade do empenho conjunto em promover um 
crescimento sustentado do mercado de capitais, com tónica na melhoria da 
infra-estrutura tecnológica de negociação e pós-negociação e na formação 

de quadros a nível de back e front office. A persecução de uma cultura de ética e 
de compliance é um factor que defendemos e em que apostamos para fortalecer 
a confiança no mercado a nível interno e internacional. 

Gostaríamos de ver mais players, sobretudo emitentes privados, a colocarem 
emissões para funding dos seus projectos. Estaremos disponíveis para apoiar os 
clientes neste segmento de forma se atingir um equilíbrio entre o emitente Esta-
do e privados. 

Realce para a expectativa criada pelo PROPRIV para a venda de 195 entidades/
activos, parte das quais pela Bolsa, nomeadamente através de Ofertas Públicas 
Iniciais, o que criará oportunidades de investimento em sectores de referência. 

3A criação do estatuto de market maker pode contribuir para o aumento da 
liquidez e profundidade do mercado, dada a obrigatoriedade em cotar um 
número garantido de títulos. Sabemos que grande parte dos investidores 

(excepto institucionais, como fundos de pensões, seguradoras, bancos e outros) 
investe no curto prazo e é necessário criar a confiança de que, se necessitarem 
de liquidez, o mercado está disponível para fornecê-la. 

É também importante incentivar e criar condições para a diversificação dos 
produtos e entrada de novos instrumentos, como o mercado de REPO’s, acções, 
fundos de investimento cotados e outros que agirão como catalisadores para tor-
nar a Bolsa num local de excelência para os investidores maximizarem recursos, 
com aumento dos níveis de liquidez.

A recente abertura da conta financeira e de capitais pelo BNA criou um meca-
nismo que visa flexibilizar a importação e exportação de capitais por investidores 
não residentes cambiais. Surge uma janela de oportunidade para atrair financia-
mento estrangeiro. É essencial um trabalho conjunto entre as autoridades e os 
participantes do mercado, para maior promoção além-fronteiras. 

A melhoria dos modelos de corporate governance e de controlo interno das 
instituições, alinhada com as boas práticas internacionais, é determinante na 
atracção de investidores externos.

B A N C O  K E V E

Por ANA MACHADO
Administradora Executiva
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1 Numa perspectiva de consolidação no segmento de investment banking em 
Angola, o Banco Prestígio manteve-se fiel à implementação do Plano Estra-
tégico traçado para o quadriénio 2019-2023, que assenta em grande parte no 

acompanhamento das tendências do sector bancário, dando ênfase à constan-
te mudança do status quo com o aparecimento de novos players e modelos de 
negócio, à transformação de serviços prestados pela banca fruto do ganho de 
poder das novas tecnologias (fintech), à construção de uma relação sólida com 
os clientes e abordagem focada nas elevadas expectativas dos clientes, e princi-
palmente nos métodos de regulação associados à cada um dos temas descritos 
acima através de políticas de protecção e transparência. 

Fazemos também referência às acções de reforço do sistema de controlo in-
terno, com particular ênfase na gestão de risco e compliance, resultando em me-
didas e práticas de acompanhamento e monitorização. Foram ainda reforçados 
os mecanismos de governação, com a dinamização dos Comités de Controlo In-
terno e o de Risco, e igualmente, o reforço dos meios humanos e técnicos afectos 
àquelas funções de controlo.

2Faz parte do Plano Estratégico do Banco Prestígio olhar para o início do fun-
cionamento da Bolsa de acções e para a dinamização do mercado de obri-
gações corporativas, uma vez que o programa de privatizações pretende 

lançar as bases para o seu arranque. Porém, o maior desafio consiste em levar as 
empresas privadas a participarem neste segmento de negócios. 

A CMC, enquanto entidade reguladora, e a BODIVA têm vindo a criar as con-
dições necessárias para que empresas que pretendam participar no mercado de 
acções e/ou obrigações possam emitir valores mobiliários em dois mercados, 
nomeadamente, no mercado de balcão organizado, destinado às empresas de 
pequeno e grande porte incapazes de cumprir com os requisitos do mercado 
principal, mas que possuem condições para participar num mercado com nor-
mas mais flexíveis, e mercado de bolsa, destinado às empresas de grande porte 
que possuem potencial para cumprir com os requisitos de um mercado principal. 

Com base em quatro domínios, nomeadamente o relato financeiro, o cor-
porate governance, a avaliação económico-financeira e o quadro legal, surgem 
desafios associados ao surgimento do mercado de acções e à dinamização do 
actual mercado de obrigações: nível baixo de educação financeira, capacidade 
das empresas adoptarem as normas relacionadas com a governação corporativa, 
conhecimento do nível real de poupança interna. Todos estes temas serão tidos 
em consideração no decorrer do exercício das actividades do Banco Prestígio 
durante 2020.

3 
Um dos grandes desafios, que foi recentemente ultrapassado, é a libera-
lização gradual do mercado cambial, resultando na abertura da conta de 
capital e financeira, que era reivindicada pelos empresários e agentes do 

mercado, pois nota-se ser essencial para atracção de capital estrangeiro, dando 
maior conforto aos processos de privatizações, enquadrando-se neste quadro 
como exemplo o PROPRIV, e promoção de mercado de capitais, incluindo Bolsa 
de acções.

Continua a ser necessário dinamizar o mercado obrigacionista e accionista 
para que seja possível a desmaterialização dos títulos, de obrigações ou de ac-
ções, facilitando a sua admissão e negociação em mercado regulamentado.

B A N C O  P R E S T Í G I O

Por MARIA JOÃO DE ALMEIDA
Presidente da Comissão Executiva
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1 2019 foi marcado pelo facto do Banco BIR ter se tornado pela primeira vez 
membro de negociação e liquidação no mercado regulamentado (bolsa). Te-
mos a certeza de que foi um excelente ano na nossa história em termos de 

posicionamento no mercado de Bolsa: efectuámos negócios que rondam 40% do 
activo. Tencionamos continuar neste ritmo e aumentar o número de negócios em 
Bolsa. Pensamos que foi um dos anos mais dinâmicos a nível de operações no 
mercado, pois tal facto prendeu-se muito pelos níveis de liquidez no mercado, o 
pagamento de aproximadamente 80% dos atrasados em obrigações e a neces-
sidade de os clientes transformarem as obrigações em liquidez imediata para 
gestão corrente de cash flow das suas empresas. 

A implementação da IFRS9, em curso desde 2017, também teve impacto na 
gestão dos bancos, estandardizando um conjunto de regras que orienta à defi-
nição de um modelo de negócio a partir do qual passam a definir objectivos de 
forma estruturada e alinhada com as regras. Tal, na componente de gestão de 
activos de mercado de capitais, determina a forma como pretendem investir em 
Bolsa. Em função da alocação de investimentos em mercado de capitais, o volu-
me de transacções em Bolsa irá continuar a aumentar, tornando mais interessan-
te a participação de investidores.

CMC e BODIVA trabalharam conjuntamente com o mercado financeiro, de for-
ma estruturada, tendo como resultado o sucesso na implementação das regras 
de mercado bolsista. O mercado de capitais passou a ser claro e igual para todos 
os intervenientes. 

O Portal do Investidor permite também que pequenos investidores tenham 
acesso à negociação que normalmente estava disponível em mercado primá-
rio e para investidores de grande dimensão. O surgimento de novas sociedades 
gestoras de fundos, que estão a realizar fundos de investimento em produtos de 
mercado de capitais, irá contribuir naturalmente para um aumento do volume de 
transacções bolsistas, bem como sociedades corretores e brokers.

2A entrada de agentes com perfil de market makers terá grande importância 
no aumento da liquidez do mercado, pois estes players têm a responsabili-
dade de colocar simultaneamente ofertas de compra e de venda de acor-

do com um spread pré-negociado para um ou vários títulos durante um período 
mínimo predefinido ao longo de cada sessão de negociação. A atracção de in-
vestidores estrangeiros é primordial para aumentar a capacidade de liquidez e a 
profundidade do mercado. 

O PROPRIV trará maior atractividade ao mercado, pelas oportunidades de 
negócio que oferece, o que consideramos propício a atrair recursos e apoiar o 
processo produtivo de um leque bastante vasto de empresas com potencial de 
dinamizar a economia. É também essencial promover programas de divulgação 
dos mercados junto de investidores com rendimentos que procuram alternativas 
para rentabilizar poupanças.

3Em 2020, vamos continuar a ser um membro empenhado em dar o nosso 
contributo para o fortalecimento do mercado de valores mobiliários em An-
gola, proporcionando o match entre agentes que pretendam rentabilizar os 

seus fundos e agentes com necessidades de financiamento para a concretização 
dos seus projectos. Assim, contamos ver acontecer o lançamento do mercado de 
REPO’S, para dinamizar os negócios de tomadas e cedências de fundos. 

Aguarda-se em 2020 a criação da contraparte central/câmara de compensa-
ção, para conferir maior segurança aos investidores, dado que tem como função 
garantir o cumprimento das obrigações entre partes. O mercado necessita de 
reforçar as suas bases em matéria de infra-estrutura de IT, para assegurar de for-
ma cada vez mais eficiente o processo de negociação, liquidação e custódia de 
valores mobiliários.

B I R  -  B A N C O  D E  I N V E S T I M E N T O  R U R A L

Por BRUNO GRILO
Administrador Executivo
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1Em 2019, a actividade nos mercados regulamentados esteve um pouco 
aquém do esperado, tanto a nível de variedade dos instrumentos financeiros 
transaccionados, mantendo-se os títulos de dívida pública no topo das ofertas 

e apenas quatro emitentes de unidades de participação e instrumentos de dívida, 
como a nível de negociação, em que se verificou um aumento de cerca de 25% 
nas quantidades/números de negócios, e apenas um aumento ligeiro nos mon-
tantes, em cerca de 7,5%, o que demonstrou fraca aderência dos players e poten-
ciais clientes na procura destes instrumentos. Esta fraca aderência deveu-se em 
parte à escassez de liquidez que afectou o mercado, fruto das novas políticas e 
dinâmicas quer nível do mercado cambial, no sentido da crescente liberalização, 
quer do monetário, no sentido da contenção do crescimento da massa mone-
tária e dos preços, com destaque para o aumento das reservas obrigatórias em 
moeda nacional.

O BCGA não passou ao lado da situação do mercado, acompanhando o mo-
vimento, muito embora contrariando os seus objectivos de dinamizar e evoluir a 
sua actividade nos mercados regulamentados. Em termos estatísticos, o BCGA 
aumentou significativamente a quantidade de negócios realizados, embora em 
montantes inferiores a 2018, tendo neste ano a maioria dos negócios sido efec-
tuada por intermediação de carteira de terceiros.

2O BCGA pretende manter a estratégia de aumentar a sua quota de parti-
cipação e negociação no mercado, nomeadamente através do apoio e do 
incentivo ao reforço da literacia financeira da sua base de clientes.

Para 2020, os membros expectam melhorias em diversos aspectos que de 
forma directa ou indirecta inibem a realização de operações na sua plenitude. 
Muitos dos passos necessários são de enorme simplicidade. O primeiro teve um 
grande avanço em 2019 - maior liberalização do mercado cambial, com a for-
malização de uma primeira versão, ainda a melhorar, da conta de capital, ou a 
introdução do Aviso n.º15/2019 do BNA sobre Investimento Externo Realizado por 
não Residentes Cambiais - Operações de Capitais e de Rendimentos Associados. 
O segundo passa pela fungibilidade dos títulos, permitindo ganhos significativos 
de liquidez. O terceiro passa pela disponibilidade de mecanismos de regulação 
e de robustez do mercado monetário em permanência, como as facilidades de 
cedência de liquidez contra títulos, pelo menos até sete dias, activáveis de forma 
automática e com regularidade. O quarto mistura temas mais estruturantes e que 
necessitam de mais tempo, mas que passam pela criação de incentivos fiscais 
nos instrumentos titulados, rigorosa calendarização das emissões com rigor no 
cumprimento dos objectivos e dos calendários, estabilidade fiscal e legislativa, 
mecanismos de incentivo à poupança e constante fomento da literacia financeira 
dos agentes financeiros e da população.

3A revisão da Lei de Bases do Sistema Financeiro pode ser de extrema im-
portância para definir um novo desenvolvimento do mercado de capitais, 
com maior inclusão de agentes e de instrumentos, privilegiando o cliente fi-

nal e a sua protecção enquanto investidor, caso venha a privilegiar os verdadeiros 
veículos de transacções e de liquidez que são os bancos comerciais.

A nova regulamentação em vigor, com uma definição muito mais clara do pa-
pel de cada agente de supervisão e do seu campo de actuação, com modelos 
de governação e de gestão muito mais robustos e protegidos por um quadro re-
gulamentar moderno e mais adequado aos desafios do futuro, em conjunto com 
a evolução dos sistemas de negociação, que permitam por exemplo a realização 
de REPO’s, a negociação de títulos em moeda estrangeira, os empréstimos de 
títulos e as operações a prazo, serão fundamentais para dar momento e tracção 
ao crescimento do mercado de capitais.

B A N C O  C A I X A  G E R A L  A N G O L A

Por FRANCISCO ROSADO
Administrador Executivo 
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1 O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários, 
com o objectivo de financiamento das empresas e de prover liquidez aos  
vários títulos existentes, melhorando o fluxo de capitais entre os agentes 

económicos.

Com o mercado de capitais, fica mais fácil realizar investimentos em grandes 
empreendimentos ou comprar partes de empresas, ajudando-as a financiar-se 
de uma forma mais acessível, em vez da utilização de empréstimos bancários.

Em 2019 verificámos que a maioria dos títulos disponíveis na BODIVA foi emiti-
da pelo Estado, mas o objectivo num futuro próximo deverá passar por existirem 
outros títulos disponíveis, nomeadamente de empresas e bancos.

Identificamos como bastante positiva a facilidade de acesso quer por particu-
lares, quer por empresas à aquisição dos títulos em mercado e a visibilidade de 
liquidez que traz para os seus detentores. 

Tratando-se do nosso primeiro ano como membro da BODIVA, permitiu-nos 
a aquisição de alguns valores imobiliários com yields interessantes, tão ou mais 
importante como disponibilizar aos nossos clientes outros produtos de poupança 
sem ser os tradicionais depósitos a prazo, e a facilidade de obter liquidez.

2Para 2020 temos como objectivos para o mercado de valores mobiliários o 
aumento do número de transacções em Bolsa, quer através de compra de 
valores mobiliários pelo banco, quer para os nossos clientes.

Já em 2019 incentivámos os nossos clientes na aplicação das suas poupanças 
em valores mobiliários comprados na BODIVA, e em 2020 queremos ainda mais 
incentivá-los a aplicarem as suas poupanças por esta via, em vez de apenas nos 
tradicionais depósitos a prazo.

Como perspectivas esperamos ver cotados em Bolsa valores mobiliários de 
empresas, bancos e seguradoras, nomeadamente, acções e obrigações, como 
fonte de financiamento.

3Como constrangimento identificamos a falta de conhecimento sobre os 
produtos e funcionamento da BODIVA. É importante informar as pessoas e 
muni-las de conhecimento.

Como desafios podemos apontar a preparação das privatizações, acesso a 
financiamento das empresas via emissão de obrigações, incremento das tran-
sacções e aumento do nível de conhecimento da Bolsa para os agentes inter-
mediários. 

B A N C O  Y E T U

Por PAULO FONTES
Presidente do Conselho 
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1O ano de 2019 foi o primeiro de actuação do Banco VTB-África nos mercados 
BODIVA. Assistimos a uma subida da comercialização dos títulos disponíveis, 
o que culminou em um maior volume de negócios que serviu como boa base 

para o fornecimento de liquidez no mercado bancário. 

A performance do Banco VTB-África foi de tom reduzido devido à adaptação 
necessária nos primeiros meses de actuação, tendo preferido assim actuar maio-
ritariamente no mercado de títulos do Tesouro, o que nos permitiu medir a pulsa-
ção do mercado e aumentar a rentabilização do nosso portefólio.  

2Em 2020 pretendemos actuar com mais dinamismo, buscando melhorar e 
aumentar o nosso quadro de negociações. Parte disso virá de uma parti-
cipação mais activa, através da criação de produtos de investimento e um 

maior registo de negócios no mercado de valores mobiliários. 

3No nosso entender, existem ainda alguns constrangimentos relativamen-
te ao mercado BODIVA, no entanto, esta tem tido um papel fundamental 
na sua redução, o que tem resultado numa maior coesão dos agentes 

económicos e uma maior transparência da negociação de títulos. Analisamos 
com expectativas positivas a introdução na nova Bolsa de acções e obrigações 
corporativas.

B A N C O  V T B  Á F R I C A

Por IGOR SKVORTSOV
Presidente do Conselho 
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1 Mercado: O PROPRIV tendo em vista a promoção da estabilidade macroeco-
nómica, o aumento da produtividade da economia e o alcance de uma distri-
buição mais equitativa do rendimento são dos aspectos de maior realce do 

mercado, pelo alinhamento com o Programa de Desenvolvimento Nacional 2018-
2022, que se enquadra na reforma das finanças públicas.

Madz Global: O abrandamento da actividade económica levou a Madz Global 
a uma contenção e reestruturação na sua dinâmica comercial, colocando o prin-
cipal foco na consolidação da robustez da governação corporativa e do sistema 
de controlo interno, alinhando-nos com as exigências da supervisão e os padrões 
da BODIVA. Entre outros aspectos, destacamos:

• A criação de comités de apoio ao Conselho de Administração, para controlo 
interno e gestão de riscos;

• A melhoria da organização da Madz Global ao nível dos processos e méto-
dos internos de funcionamento, suportada num plano de reforço da capacita-
ção dos colaboradores para uma melhoria da qualidade de serviço;

• A preparação da Madz Global para os desafios resultantes das exigências 
regulamentares para a adopção plena do acompanhamento das imposições 
legais e regulamentares para reforço dos mecanismos de combate ao bran-
queamento de capitais e financiamento do terrorismo.

2Tendo em conta o ambiente micro e macroeconómico, em 2020 perspecti-
vamos um crescimento reduzido, uma reorganização interna e melhoria dos 
métodos e processos de negócio, bem como a continuidade da aposta no 

desenvolvimento e crescimento profissional dos recursos humanos e, por outro 
lado, alcançar maior liquidez no mercado e ter maior negociação na compra e 
venda de títulos do Tesouro. O ajustamento entre a oferta e a procura que irá per-
mitir a melhoria do preço. Em 2020 pretendemos:

• Manter o momentum de 2019 e a trajectória de crescimento moderado, ape-
sar dos constrangimentos macroeconómicos;

• Continuar a apostar na diversificação dos serviços, especificamente através 
do sector privado, como: (i) mercado de renda variável; (ii) mercado de renda 
fixa; (iii) mercado de derivativos; (iv) mercado de fundos de investimento; (v) 
Intermediação bancária na venda de títulos.

3DESAFIOS:

• Promover as privatizações para dinamizar os investidores para um merca-
do accionista robusto e dinâmico;

• Aumentar o volume de transacções na BODIVA;

• Promoção de fundos de investimento como aporte à economia e alternativa 
ao financiamento bancário e consolidar o projecto da Academia Madzglobal;

• Adequar e melhorar as políticas de governação corporativa;

• Aumentar a área de consultoria ao investimento como ferramenta-chave 
para aconselhamento na promoção do investimento e sentido de orientação 
dos produtos adequados às necessidades dos clientes.
CONSTRANGIMENTOS:

• A actuação directa dos bancos comerciais no mercado primário e secundá-
rio como membros de negociação e liquidação causa grande concorrência 
desleal no dinamismo de compra e venda de obrigações das corretoras;

• Dificuldade na abertura de conta de liquidação junto da banca comercial. 
Os bancos não têm colaborado, rejeitando a formalização de um contrato de 
prestação de serviços de liquidação física e financeira associado à actividade 
de intermediação de valores mobiliários;

• Dificuldade na parceria com bancos comerciais para que se constituam 
como banco depositário e comercializador dos fundos de Investimento a se-
rem constituídos pela Madz Global.

M A D Z  G L O B A L

Por MAURÍCIO AIROSA
Presidente do Conselho 

de Administração
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1
Até final de 2019, 20 dos 26 bancos da praça tornaram-se membros BODIVA, reve-
lador da importância cada vez maior dada ao desenvolvimento dos mercados re-
gulamentados. Há ainda a destacar o aumento dos negócios em montantes e nú-

mero, face a 2018, como reflexo da consolidação do mercado de títulos do Tesouro.
Outro destaque, não menos importante, é a concentração do mercado quer 

em instrumentos, quer em termos de players. Um pequeno grupo, do lado dos 
agentes de intermediação, controla não menos de 75% do mercado.

Nos mercados regulamentados mais maduros há muito mais que agentes de 
intermediação, corretoras, emitente único (Estado) e auditoras. As empresas ges-
toras de fundos ou fundos de pensões, por exemplo, deveriam também participar 
no mercado.

Infelizmente, não houve, até agora, emissão de dívida de empresas, o que se 
espera que venha a ocorrer o mais rapidamente possível. por representar uma 
forma de financiamento complementar. As emissões do Estado foram muito es-
porádicas, o que foi gerando gaps nas maturidades e na curva de rendimento dos 
seus instrumentos. 

O BCA foi admitido como membro BODIVA em Janeiro de 2019 e nos meses 
que se seguiram teve de preparar as bases operacionais e contratuais para operar.

2
O BCA terá um papel activo na BODIVA. A preparação dos aspectos já re-
feridos visa criar valências para um papel preponderante nas privatizações, 
principalmente, via bolsa.

Outro trabalho está relacionado com a preparação das empresas para as 
emissões de papel comercial e obrigações corporativas. O BCA quer ser pioneiro 
na assistência às empresas na organização, emissão e comercialização dos seus 
papéis comerciais e obrigações. Temos uma boa carteira de clientes particulares 
investidores no mercado de valores mobiliários. Neste segmento, queremos de-
senvolver acções que promovam negócios, como o conhecimento sobre o fun-
cionamento do ‘jogo da bolsa’.

O contributo do Banco para a promoção da literacia financeira tem foco 
na prestação de consultoria para investimento, organização de briefings ou 
workshops com empresas.

Uma possibilidade, dependente das condições e do mercado em geral, é 
uma eventual emissão própria de obrigações para financiar as nossas actividades.

3
Uma empresa, ao cotar-se, assume um compromisso com a transparência e 
fica sujeita ao escrutínio dos reguladores e investidores internos e externos, 
e a sua performance é determinada pelo rigor da governação corporativa, 

disciplina financeira e qualificação do seu capital humano. Quando bem-sucedida, 
pode transformar-se em benchmark.  Até agora, o maior constrangimento tem a 
ver com a liquidez ou profundidade do mercado. Para ultrapassá-lo, é preciso que 
haja mais players - do lado dos emitentes, que não podem limitar-se ao Estado, 
das empresas publicas e privadas, e dos investidores, nacionais e internacionais.

Para atrair investidores estrangeiros é preciso que as normas cambiais asse-
gurem a convertibilidade do kwanza e a possibilidade de exportar os proventos 
dos seus investimentos. O primeiro passo para este desiderato foi dado com a 
publicação do Aviso n.º 15/2019.

Outro aspecto a ter em consideração é a necessidade de ter uma emissão re-
gular de Bilhetes e Obrigações do Tesouro para evitar gaps e falta de títulos de 
certas maturidades. Com emissões esporádicas do Estado, a curva de rendimen-
tos fica distorcida. É preciso formar uma curva de rendimento do Estado, para ter 
uma referência para o mercado de obrigações das empresas e, para isso, é neces-
sário que as yields de dívida pública acompanhem o desenvolvimento do merca-
do, reflectindo as forças da procura e da oferta. Por fim, a literacia financeira deve 
continuar a persuadir os agentes económicos, incluindo Estado, a gerar poupança.

B C A  -  B A N C O  C O M E R C I A L  A N G O L A N O

Por MATEUS FILIPE MARTINS
Presidente da Comissão Executiva
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1Em 2019 destacamos o facto de o número de membros da BODIVA ter au-
mentado, o que revela a aposta de mais instituições financeiras no mercado 
de Bolsa de Angola. O segmento de títulos públicos continuou a consolidar o 

seu destaque pelo maior volume das transacções registadas em relação ao ano 
de 2018. O BCI, enquanto membro BODIVA, efectuou todos os esforços no sentido 
de dinamizar acções na Bolsa, destacando-se no serviço da abertura de contas 
custódias de clientes junto da BODIVA.

2O BCI encontra-se num processo de reestruturação e de acordo com o seu 
plano de negócios para o ano de 2020, e tem como objectivo dotar a sala de 
mercados com meios adequados que vão permitir uma maior intervenção 

nos mercados de valores mobiliários como intermediário e agente de liquidação, 
de modo a atender os clientes e os operadores do mercado.

3O mercado tem um conjunto de desafios a ultrapassar em 2020 que pas-
sam, entre outros, por uma maior divulgação do mercado de capitais junto 
do público, influenciar mais instituições a aderirem à BODIVA, lançar durante 

o ano o segmento do mercado de obrigações corporativas, consolidar o processo 
de lançamento do mercado de acções previsto para o ano de 2021, implementar 
a legislação sobre os investimentos de não residentes cambiais no mercado de 
bolsa em Angola, formação de profissionais dos membros da BODIVA e público 
interessado e apoio na materialização do PROPRIV. Sendo o BCI o primeiro banco 
seleccionado pelo Executivo para privatização, tudo fará para, no triénio 2020- 
2023, entrar em conformidade com as regras de compliance internacional para se 
tornar um melhor activo financeiro da BODIVA.

B C I  -  B A N C O  D E  C O M É R C I O  E  I N D Ú S T R I A

Por ZENAIDA ZUMBI
Presidente do Conselho 

de Administração
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1 Embora a conjuntura económica se tenha mantido desfavorável em 2019, ca-
racterizando-se essencialmente pela inversão da tendência de crescimento 
inicialmente estimada para 2,8 pp quando, a 31 de Dezembro, se situou apenas 

nos 1,1 pp (-1,7 pp do previsto), o mercado de capitais conseguiu concretizar a 
tendência de crescimento ora prevista.

Em Outubro de 2019, o volume de activos no mercado de capitais cifrava-se 
em 146 mil milhões AOA, tendo verificado uma variação positiva de cerca de 142% 
face aos dados de Outubro de 2018 (60 mil milhões AOA). Este crescimento de-
veu-se essencialmente ao surgimento de novos participantes, fruto dos resulta-
dos que se vão tornando cada vez mais visíveis sobre o investimento que se tem 
feito ao nível da literacia financeira, bem como ao surgimento de novas soluções 
inovadoras de investimento para os vários perfis de investidores.

De um modo geral, 2019 foi bastante positivo no que diz respeito à performan-
ce da BFA GA, na medida em que, por um lado, concluiu o processo de liquidação 
do seu segundo fundo, que alcançou uma rentabilidade líquida de 14,5% e se 
sucedeu ao BFA Oportunidades, que por sua vez liquidou com uma rentabilidade 
líquida de 18,6%. 

Por outro lado, e em linha com a sua estratégia, a BFA GA procedeu à cons-
tituição de mais dois fundos - Oportunidades III e Protecção -, totalizando um 
montante global subscrito de 26,2 mil milhões AOA, que contribuiu para a solidi-
ficação da posição da BFA GA como líder no mercado de fundos de investimento 
em valores mobiliários, outrossim, ainda neste mesmo ano, concluiu-se com o 
processo de admissão dos respectivos fundos em mercado regulamentado.

2Em 2020, a BFA GA continuará a apostar fortemente na formação e capa-
citação contínua dos seus quadros, reforçar a qualidade de serviço como 
promotor do sucesso, mitigação do risco operacional e sobretudo, continuar 

a criar soluções inovadoras de investimento para todos os seus parceiros no sen-
tido de estabelecer uma relação confiável e duradoura.

Em 2019, o mercado de valores mobiliários foi marcado por sucessivos desa-
fios (descida das taxas de remuneração da dívida pública e a descontinuidade da 
emissão de outros títulos), tendo como consequência algumas melhorias no que 
diz respeito à conquista da confiança dos investidores nacionais e internacionais, 
na medida em que se vão aplicando novas políticas que visam sobretudo melho-
rar o ambiente de negócio vs. a nova visão que o exterior / mundo vai tendo sobre 
Angola nas mais diversas áreas.

Não obstante o acima exposto, estou bastante expectante em relação ao pro-
cesso de privatização, que poderá diversificar os activos disponíveis para inves-
timento, e com a publicação do Aviso n.º15/2019, poderemos finalmente ter o 
investimento estrangeiro em Angola. 

3O principal desafio que até então tem sido o grande entrave para o jump 
do nosso mercado prende-se com ausência de uma base de investidores 
de carteira robusta e diversificada e à produção e disponibilização de infor-

mação ao mercado. Só se consegue ter um mercado profundo e líquido se e só 
se houver informação robusta, verdadeira e fiável disponível em tempo útil para 
todos os interessados e, sobretudo, de forma igual para todos. 

B FA  G E S T Ã O  D E  A C T I V O S

Por ANTÓNIO CATANA
Presidente do Conselho 

de Administração
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1A experiência do BMF na BODIVA ainda é curta, porquanto passámos a ser 
membro apenas no último trimestre de 2019. Por conseguinte, não consegui-
mos emitir uma opinião relativamente às performances do mercado e do BMF 

baseada numa exposição mais longa. Contudo, não obstante a curta vida en-
quanto membro da BODIVA, como participantes do sistema financeiro podemos 
constatar uma evolução positiva da actuação da BODIVA, que ao longo do ano 
assegurou as transacções nos mercados regulamentados de valores mobiliários 
de forma transparente, eficiente e segura. 

Adicionalmente, destacamos a forma brilhante como estimulou os investido-
res e a concorrência entre operadores, permitindo, na generalidade, a absorção 
em média acima dos 90%, dos títulos colocados no mercado durante o período 
em análise.

Paralelamente, gostaríamos de realçar a forma eficiente como decorreu o 
processo de registo e desmaterialização das acções do BMF e a custódia das 
mesmas. 

2Não obstante a expectativa de uma conjuntura económica difícil e um am-
biente negócios condizente, os objectivos do BMF passam por:

 
1. Incrementar a actuação no mercado bolsista; 
2. Consolidar a estratégia de investimento adquirindo títulos para carteira própria; 
3. Dar início à transacção de títulos no mercado secundário;
4. Disseminar os serviços do mercado no segmento de microfinanças.

3Os principais desafios prendem-se, sobretudo, com a diversificação dos ins-
trumentos financeiros e a dinamização do mercado num período de políti-
cas económicas restritivas e/ou menos expansionistas. As taxas de juro são 

ainda muito altas e as margens são, não apenas mais baixas, como apresentam 
uma volatilidade alta, inibindo a compra e venda de divida, sobretudo, corporativa 
nestes períodos. 

De referir que a dinâmica do mercado poderá ser negativamente impactada: 
(i) pela redução da emissão de títulos da dívida pública face ao já elevado endi-
vidamento público e (ii) pela expectativa do real valor futuro do capital e juros a 
receber - de salientar ainda que é expectável a redução assinalável da emissão 
de títulos indexados.   

No que concerne às compras e vendas de acções das empresas na Bolsa, 
os maiores desafios transcendem a BODIVA e prendem-se, sobretudo, com me-
lhorias do quadro regulamentar e legislativo, conjuntura económica, tecnologia 
e know how. Com excepção feita a algumas poucas empresas, o investidor tem 
muita dificuldade em estimar o real valor de uma empresa em Angola. Vários fac-
tores, citados acima, concorrem para o efeito, tornando ainda muito difícil aferir 
com uma margem de erro razoável o risco de mercado, bem como o risco es-
pecífico de uma empresa em Angola. Na ausência desta estimativa de risco, o 
cálculo do real preço das acções é negativamente afectado.

B M F  -  B A N C O  B A I  M I C R O  F I N A N Ç A S

Por JORGE ALMEIDA
Presidente da Comissão Executiva
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1 Em 2019, do meu ponto de vista, houve muitos aspectos positivos a ser desta-
cados no desempenho da BODIVA. Desde já, e falando um pouco do intercâm-
bio que o Banco da China em Luanda teve com a vossa instituição, recebemos 

da BODIVA todo o apoio desejado sempre que solicitámos, por um lado. Por ou-
tro, também enfatizo as várias campanhas de educação financeira, especialmen-
te para o público, pois são potenciais investidores, as sessões de treinamento e 
a certificação dos técnicos pertencentes aos membros da BODIVA, apenas para 
citar alguns.

Quanto ao nosso desempenho como membro da BODIVA, o facto de termos 
conseguido concluir nosso registo membro parece ser o ponto mais alto do nos-
so relacionamento com a entidade. No entanto, reconhecemos que o nosso de-
sempenho poderia ser melhor.

2Para 2020, nossos objectivos são optimizar a nossa área de mercado finan-
ceiro. Para esse fim, e com o apoio que recebemos da BODIVA, estamos no 
processo de implementação de plataformas tecnológicas que nos permiti-

rão operar nos mercados primário e secundário, diversificando o nosso portefólio 
de valores mobiliários. A nossa intenção é fazer um investimento da ordem dos 
dois biliões AOA.

3Do meu ponto de vista, uma das chaves será a participação mais activa dos 
membros. O que foi feito até agora em termos de divulgação é bom, mas 
é necessário mais. Como sabemos, a informação é um pressuposto básico 

para a tomada de decisões. Portanto, quanto mais activos estivermos divulgando 
as nossas actividades como membros, é certo que a BODIVA continuará a fazen-
do sua parte, quanto mais investidores tivermos, mais negócios teremos. 

B O C  -  B A N K  O F  C H I N A

Por LIU JIANZHONG
Presidente do Conselho 

de Administração
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1Verificamos uma evolução gradual ao nível de performance de mercado, sus-
tentada essencialmente na negociação da dívida soberana por parte das ins-
tituições bancárias. Neste contexto, a Growth-SCVM pretende manter a acti-

vidade coordenada com a estratégia traçadas com as entidades de supervisão.

2O nosso foco é o mercado primário, aguardando que o mesmo se inicie com 
maior impacto, de modo a sermos um player competitivo no mercado, man-
tendo o principal alvo no segmento do mercado de acções e com propósito 

de centrar a nossa actuação comercial na procura de clientes de base institucional 
ou equiparados. Esta estratégia poderá ser reajustada em função do crescimento 
que se venha verificar no mercado da bolsa de valores e derivativos nacional.

3No nosso entendimento, o mercado nacional carece de fundos internacio-
nais que invistam e injectem liquidez. É necessário dinamizar o aumento de 
acções de sensibilização dos riscos de mercado e da literacia financeira.

Ao nível dos desafios, podemos verificar a existência de um lote interessante 
de empresas capacitadas para entrar em Bolsa, os meios tecnológicos já existen-
tes irão permitir as boas práticas internacionais.

G R O W T H  -  S C V M

Por HUGO TEIXEIRA
Administrador Executivo
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1 O ano de 2019 ficou marcado por um maior dinamismo e transparência em re-
lação às transacções realizadas nas plataformas da BODIVA. A exibição do livro 
de ordens no site da BODIVA permitiu aos membros em particular, e ao merca-

do em geral, aferir os títulos mais apetecíveis tendo em conta as yields oferecidas.

Adicionalmente, a divulgação de informação ao mercado quer através dos 
eventos realizados, quer por meio dos diversos canais de difusão, contribuíram 
para uma maior literacia financeira e incremento da participação dos membros, 
resultando numa maior profundidade do mercado.

 
No que concerne à actuação do BPC, realçamos a consolidação das relações 

com os demais membros do mercado, a participação em acções de formação 
ministradas pela BODIVA e outras entidades, assim como a realização de sessões 
internas às áreas comerciais e de suporte, visando também a mitigação dos riscos 
operacionais em conformidade com as acções previstas no plano de reestrutura-
ção e recapitalização do banco. 

2Para o ano em curso, o BPC tem como objectivo continuar a certificar cola-
boradores especializados em operações no mercado de valores mobiliários. 
Adicionalmente, tendo em conta a actual conjuntura macroeconómica que 

o País atravessa, perspectiva-se que continuem a ser emitidas Obrigações do 
Tesouro, pelo que vemos uma significativa oportunidade em concorrer para o 
estatuto de operador preferencial do mercado primário de títulos.

Por outro lado, o BPC considera avaliar os impactos que possam advir da 
emissão de dívida subordinada, assim como adequar a estrutura do banco para 
sustentar o surgimento de OPA’s em consequência não só da implementação do 
PROPRIV, mas também considerando os incentivos e políticas que o Estado tem 
em curso visando para captação de investimento estrangeiro.

3São notáveis os avanços do mercado de capitais, pelo que consideramos 
que o aparecimento de novos activos financeiros, como acções, unidades 
de participação e outros já mencionados requerem que seja acompanhado 

do surgimento da figura de market makers ainda mais robustos, contínua vigilân-
cia e automatismos de disseminação em tempo real das ordens do mercado de 
forma a garantir maior profundidade e liquidez. 

Os bancos comerciais e os outros membros da BODIVA deverão estar tam-
bém totalmente integrados para salvaguardar qualquer constrangimento quer a 
nível de negociação, quer de liquidação, pelo que deverão ser dirimidos quais-
quer constrangimentos por parte da contraparte central. 

Outro desafio que identificamos diz respeito à consolidação de operações de 
REPO’s quer a nível do MMI, quer do banco central promovidos pela BODIVA que 
poderão ter de contar com adequação de políticas monetárias e fiscais que in-
centivem o investimento e confiança no mercado. 

B P C  -  B A N C O  D E  P O U P A N Ç A  E  C R É D I T O

Por ARLEY FELIZARDO
Direcção de Tesouraria e Mercados
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ECONOMIA E N Q U A D R A M E N T O  M A C R O E C O N Ó M I C O

Incertezas permanecem 
no horizonte

A ELEVADA 
DEPENDÊNCIA 
DO PETRÓLEO 

EM QUE O PAÍS 
SE ENCONTRA 
COLOCA MAIS 

INCERTEZA SOBRE 
O DESEMPENHO DA 
ECONOMIA, APESAR 

DE HAVER SINAIS 
POSITIVOS 

E EXPECTATIVAS 
DE INVESTIMENTO. 
A DIVERSIFICAÇÃO 

É O CAMINHO

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
De acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) de Outubro 2019, 
espera-se um crescimento menor para África subsaariana, na ordem 3,2% em 2019 
e 3,6% em 2020. Os preços altos do petróleo, embora voláteis, no início do ano têm 
apoiado as perspectivas de crescimento moderadas de alguns países da região. 

Entretanto, para Angola, e apesar dos esforços feitos a nível do sector não petrolí-
fero, espera-se nova contracção da economia em 2019, fruto do contínuo declínio 
da produção de petróleo, causado pela diminuição dos investimentos no sector. 
Contudo prevê-se em 2020 uma ligeira recuperação de 1,2%.    
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1 - PIB vs taxa de crescimento 

TAXA DE INFLAÇÃO
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2019, o índice de pre-
ços encerrou o ano em 16,90%.  A desaceleração do índice de preços deve-se à 
implementação de várias medidas de estabilização macroeconómica tomadas 
pelo Governo desde 2017. O aumento dos preços da energia e água, bem como 
a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), mostraram-se 
insuficientes para contrariar a tendência decrescente da inflação.  No entanto, 
a tendência poderá alterar caso se confirme a taxa de 25% em 2020, conforme 
previsão do Governo.

2 - Índice de Preços no Consumidor

RESERVAS INTERNACIONAIS LÍQUIDAS (RIL’S)
De acordo com os dados preliminares do Banco Nacional de Angola (BNA), du-
rante o mês de Novembro as RIL’s fixaram-se em 12.368 milhões USD, que cor-
responde a um aumento anual de 16%, tal como o maior desde 2017. O aumento 
considerável dos níveis de reservas em Novembro de 2019 poderá ter sido in-
fluenciado pela emissão dos eurobonds no mesmo período.

3 - RIL's (em milhões USD)

TAXA DE CÂMBIO
A actual condução da política cambial sob gestão do BNA assenta, fundamental-
mente, numa maior flexibilidade na definição da taxa de câmbio e maior libera-
lização do mercado cambial. Em 2019, a taxa de câmbio média de referência do 
BNA (AOA/USD) teve um aumento de cerca de 36%, passando de 307,1 AOA em 
Dezembro de 2018 para 477,4 AOA em Dezembro de 2019. 
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A subida da taxa de câmbio deveu-se à implementação de políticas cambiais que 
visavam a redução das assimetrias entre os mercados formal e informal. Assim, o 
Comité de Política Monetária do BNA decidiu, na reunião de 23 de Outubro, retirar 
a margem de 2% nas compras e vendas de divisas no mercado cambial.  

4 - Taxas de câmbio (AOA/USD)

BASE MONETÁRIA 
Apesar das medidas de política monetária contraccionista implementadas pelo 
BNA ao longo de 2019, a Base Monetária registou um aumento em Novembro, 
de cerca de 29% face ao período homólogo. O registo da Base Monetária em MN 
reflecte a contribuição dos Depósitos Obrigatórios em MN (62%), Notas e moedas 
em circulação (31%) e Depósitos Excedentários em MN (7%). 

Destaca-se que o registo dos Depósitos Obrigatórios e Excedentários reflecte o 
incremento do rácio das Reservas Obrigatórias em MN pelo BNA em 5 p.p., para 
22%, no Comité de Política Monetária de Outubro de 2019. 

5 - Base monetária (em milhões AOA)

TAXA DE JURO 
No seguimento da decisão do Comité de Política Monetária do BNA em manter a 
taxa BNA em 15,5% e de ajustar o coeficiente de reservas obrigatórias para moeda 
nacional de 17% para 22%, a taxa de juro overnight sofreu um aumento significativo, 
passando de 14,91% em 2018, para 26,47%, em 2019. 

De igual modo, as taxas de juro a três e nove meses seguiram a mesma tendên-
cia, embora de maneira moderada, conforme o gráfico abaixo. 

6 - Taxa BNA
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A taxa de juro dos empréstimos das sociedades não financeiras sofreu uma des-
cida ligeira na ordem dos 0,035% em relação a 2018, entretanto o empréstimo a 
particulares sofreu uma descida acentuada em 2019, depois da redução da taxa 
básica do BNA.

Os depósitos a prazo de 91 a 180 dias continuaram a registar um aumento desde 
2016, sendo que em 2019 observou-se uma subida vertiginosa de 10,37% para 
22,26%, um aumento significativo em relação ao ano anterior, o que poderá indi-
ciar um ambiente de maior competitividade pela atracção de liquidez.

7 - Taxa média

 

CRÉDITO À ACTIVIDADE ECONÓMICA
O crédito à actividade económica seguiu a mesma tendência do ano anterior, 
verificando-se em 2019 um aumento do crédito, particularmente nos sectores do 
comércio, actividade imobiliária e serviços. Acreditamos que este crescimento 
poderá contribuir para a redinamização da economia angolana em 2020. 

8 - Crédito à economia (em milhões AOA)
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Evolução das negociações
Durante o ano de 2019, foram realizados 4.326 negócios nos mercados regula-
mentados sob gestão da BODIVA, movimentando um total de 874.126.590.398 
AOA, equivalente a 2.411.796.863,40 USD  o que representa um aumento de 9,97% 
face ao período homólogo. A taxa média anual de crescimento registada nos úl-
timos três anos foi de 34,94%.

B O D I VA

O ANO DE 2019 FOI 
DE ABRANDAMENTO 

NO CRESCIMENTO 
DO MERCADO, 

FRUTO DO 
CONTEXTO 

MACROECONÓMICO, 
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É GLOBALMENTE 

POSITIVA
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9 - Evolução das negociações 2016-2019 (em mil milhões AOA)

O montante médio trimestral dos negócios ocorridos em mercados regulamen-
tados foi de 218,53 mil milhões AOA, sendo o quatro trimestre o período que se 
registou maior negociação, com cerca de 231,60 mil milhões AOA. Neste contexto, 
as negociações registaram a seguinte evolução: 

10 - Evolução trimestral do montante negociado 2018-2019 (em mil milhões AOA) 

No que se refere ao número de negócios realizados, registou-se um aumento de 
11,55% face ao período homólogo, tendo sido realizados um total de 4.326 negó-
cios, com uma média trimestral de 1.082 negócios. O crescimento médio anual 
verificado entre 2016 a 2019 foi de 33,01%.

11 - Evolução do número de negócios 2016-2019

12 - Evolução trimestral do número de negócios realizados
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No que se refere à distribuição do montante negociado por segmento de mer-
cado, verifica-se que cerca de 83,98% foi realizado no MBTT e cerca 16,02% no 
MROV, representando deste modo uma tendência de preferência dos investido-
res em efectuarem os negócios em ambiente multilateral. 

13 - Montante negociado por segmento de mercado

 

Relativamente ao montante negociado por ano de maturidade, em comparação 
com os períodos anteriores, confirma-se a tendência para a concentração em 
títulos com maturidade residual até 3 anos, com os títulos com maturidade até 
2021 a representarem 73,6% do montante negociado.

14 - Montante negociado por ano de vencimento (mil milhões AOA)

Tal como o montante negociado, o número de negócios encontra-se também con-
centrado nas maturidades mais curtas, com especial realce para o ano de 2020.
Verificou-se assim que, os negócios realizados nas maturidades de 2019, 2020 e 
2021 representaram respectivamente, 16,2%, 49,47% e 16,16%, totalizando cerca 
de 81,83% dos negócios realizados.     
 
15 - Negócios realizados por ano de vencimento
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Em relação ao montante negociado por tipologia de valor mobiliário, confirma-se 
a predominância das OT-TXC (73,81%), em relação às OT-NR (21,13%) e aos Bi-
lhetes do Tesouro (5,01%). Por outro lado, as Obrigações privadas representaram 
0,04% e as Unidades de Participação de Fundos de Investimento representaram 
apenas 0,01%.
 
16 - Montante negociado por tipologia de valor mobiliário

Constata-se assim que, apesar de uma maior previsibilidade da taxa de câmbio, 
os investidores continuam a privilegiar a negociação de instrumentos que asse-
gurem o hedging  contra a desvalorização da moeda nacional.

As obrigações registaram um total de 3.736 negócios, representado 86,36% do 
total de negócios realizados. Os Bilhetes do Tesouro representam apenas 13,20% 
e as obrigações privadas e as unidades de participação representando, respecti-
vamente, 0,35% e 0,09%, tal como evidência a figura.

17 - Negócios realizados por tipologia de valores mobiliários
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ESTE SECTOR PODE SER 
FINANCIADO NA BODIVA  

Maturidades mais longas 
preços mais baixos
Em termos do pricing praticado por ano de maturidade, verifica-se uma relação 
negativa entre maturidade e o preço médio praticado, com especial enfase para 
as OT-NR. Assim, o preço que os investidores estão dispostos a pagar tende a di-
minuir à medida que a maturidade aumenta. Abaixo o preço médio  dos negócios 
de acordo com a tipologia e ano de vencimento:

18 - Preço médio por ano de vencimento 

A RELAÇÃO ENTRE 
O PREÇO E A 

MATURIDADE É 
NEGATIVA. CONFIRA 

NOS TEXTOS E 
GRÁFICOS QUE AQUI 

SINTETIZAMOS

P R E Ç O S  E  T U R N O V E R

ANÁLISE DOS PREÇOS PREÇO MÉDIO I TRIMESTRE PREÇO MÉDIO II TRIMESTRE PREÇO MÉDIO III TRIMESTRE PREÇO MÉDIO IV TRIMESTRE PREÇO MÉDIO ANUAL

Mercado de Bolsa de Tìtulos do Tesouro (MBTT) Compra Venda Compra Venda Compra Venda Compra Venda Compra Venda

BILHETES DO TESOURO

BT - 28 dias

BT - 91 dias 987,86 983,17 987,56 987,56 987,71 984,27

BT - 182 dias 944,41 968,22 973,56 962,77 958,98 966,04

BT - 364 dias 916,36 840,53 960,59 888,79 912,18 923,77 922,03 916,87 934,35 890,27

OBRIGAÇÕES DO TESOURO INDEXADAS

2019 98,37 100,63 99,20 100,57 97,71 100,66 99,02 NA 98,53 100,62

2020 95,88 101,75 97,39 101,79 98,84 102,57 100,33 102,76 98,11 102,22

2021 94,89 103,15 95,94 102,85 98,90 104,75 101,29 101,72 97,75 103,12

2022 87,37 101,21 88,12 101,69 95,54 105,61 97,27 103,53 92,08 103,01

2023 86,17 101,20 88,96 98,98 93,85 106,87 98,45 103,61 91,86 102,67

2024 91,77 94,58 106,29 101,18 106,17 97,01 106,22

2025 102 102 NA 116,27 102 105,56

OBRIGAÇÕES DO TESOURO NÃO INDEXADA

2019 84,52 95,73 94,375 91,46 92,53 98,99 94,07 NA 92,41 95,89

2020 80,73 91,583 87,06 94,24 89,66 99,40 89,78 91,17 86,81 94,10

2021 75,32 88,11 81,75 86,52 86,27 93,16 84,17 92,45 81,88 90,06

2022 65,23 71,16 75,97 80,32 78,23 84,50 74,76 79,93 73,55 80,54

2023 60,54 69,01 70,27 75,80 74,89 81,26 73,30 86,65 69,70 78,79

2024 58,54 63,08 NA 71,29 57,82 75,42 73,15 58,06 69,88

2025 56,76 56,76 NA 68,66 72,73 56,765 67,09

P R E Ç O S  E  T U R N O V E RDESEMPENHO
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Curva de rendimentos
Baseando-se nos negócios realizados no mercado secundário, a curva de rendi-
mentos relaciona o rendimento de um determinado título com a sua maturidade 
residual. As curvas de rendimento reflectem assim não apenas as expectativas 
das taxas de juro, mas a atitude dos investidores em relação ao risco e sua neces-
sidade de investimento em diferentes prazos de vencimento dos títulos. 

19 -  Curva rendimentos BT/OT-NR (valores referentes  a 31-12-2019)                                                                                

No que se refere à curva de rendimentos de activos puramente kwanzas, verifi-
ca-se um aumento gradual da taxa de juro consoante a maturidade residual. Em 
nosso entender, tal situação reflecte o facto de os investidores exigirem taxas de 
rendibilidade mais altas (prémio de risco) para deter nas suas carteiras títulos em 
moeda nacional com maturidade residual superior acima de 6 meses.
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20 -  Curva Rendimentos OT-TX (valores referentes  a 31-12-2019)             

Em relação às OT-TX, a curva reflecte elevada procura por títulos com maturida-
des residuais até 1 um ano, com a yield a situar-se nos 14,47% a 3 meses, nos 9,25% 
a 6 meses e nos 6,65% a 1 ano. Em nosso entender, grande parte desta procura, 
é originada por clientes empresa que adquirem os títulos para se protegerem da 
depreciação da moeda nacional enquanto aguardam liquidação de operações 
sobre o estrangeiro.

Mais custódia menor 
turnover
Quando analisamos a liquidez do mercado (turnover), constatamos que, apesar 
de o montante negociado ter vindo a aumentar desde 2016, o turnover ratio tem 
vindo a diminuir, essencialmente devido ao aumento exponencial do montante 
custodiado na CEVAMA. Em 2019, o turnover ratio foi de 23%, isto é, foi negociado 
cerca de um quarto do stock de dívida custodiado na CEVAMA.
 
21 - Turnover ratio do mercado (em AOA) 

2016 2017 2018 2019
Montante Custodiado 757 299 122 4 1 531 318 297 2 058 300 860 3 762 931 116
Montante Negociado 365 980 309 8 525 125 079 1 794 910 493 8 874 126 590 3
Turnover 48% 34% 39% 23%
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RANKING MEMBRO DE NEGOCIAÇÃO 2018 (AOA) QUOTA DE MERCADO RANKING MEMBRO DE NEGOCIAÇÃO (AOA) 2019 QUOTA DE MERCADO

1 Banco de Fomento Angola  359 596 182 267,98    45,24% 1  Banco de Fomento Angola  282 912 478 248,65    32,27%

2 Standard Bank Angola  178 577 021 129,44    22,47% 2  Banco Angolano de Investimentos  174 641 514 766,82    19,98%

3 Banco Angolano de Inves.  120 968 151 767,81    15,22% 3  Banco Millennium Atlantico  140 088 375 301,48    16,03%

4 Banco Millennium Atlântico  56 628 404 514,67    7,12% 4  Standard Bank Angola  124 598 171 170,98    14,25%

5 Banco BIC S.A  47 404 284 013,82    5,96% 5  Banco Economico  44 145 930 973,98    5,05%

6 Banco de Negocios Inter.  13 011 088 540,99    1,64% 6  Banco BIC S.A  31 328 521 688,80    3,58%

7 Banco Economico  9 740 301 909,27    1,23% 7  Banco SOL  20 989 356 378,72    2,4%

8 Banco Caixa Geral Angola  5 504 218 472,69    0,69% 8  Banco de Negocios Internacional  19 215 201 493,98    2,2%

9 Banco Regional do Keve  3 245 039 732,53    0,41% 9  Banco de Credito do Sul, S.A  11 212 852 066,88    1,28%

10 Banco SOL  184 397 014,87    0,02% 10  Banco Regional do Keve  8 666 171 956,20    0,99%

11 MADZGLOBAL  51 404 459,72    0,01% 11  Banco Prestigio  6 207 126 836,61    0,71%

12  Banco de Investimento Rural  4 932 863 369,09    0,56%

13  Banco Caixa Geral Angola  2 945 003 619,81    0,34%

14  Banco Yetu S.A  1 797 968 957,00    0,21%

15  Vtb Africa S.A  357 118 499,12    0,04%

16  Madzglobal  48 822 042,62    0,01%

17  BNA  39 113 027,30    0%

TOTAL 794 910 493 824 AOA 100% TOTAL 874 126 592 417 AOA 100%

Agentes de intermediação
No que concerne ao desempenho dos membros de negociação, verifica-se 
que, dos 22 membros BODIVA, apenas 17 contribuíram para o montante ne-
gociado em 2019. Particular realce para o BFA, BAI e BMA, que ocupam os 
três primeiros lugares e cujas transacções representaram cerca de 68,38 % 
do mercado. 

22 - Montante negociado por membro de negociação
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O BFA mantém a liderança do mercado, com um montante negociado de 282,91 
mil milhões AOA, com uma quota de mercado de 32,37%. O BAI, na segunda po-
sição, negociou 174,64 mil milhões AOA e viu a sua quota de mercado cifrar-se 
nos 19,98%. Na terceira posição, surge o BMA, com uma quota de mercado de 
16,03%, com um montante negociado de 140,088 mil milhões AOA. 

Quando analisamos o desempenho por membros, referente à posição vendedora, 
constata-se que o BFA mantém a tendência de liderança, com uma quota de mer-
cado de 31,77%, seguido do BMA e do BAI, com 17,84% e 14,81%, respectivamente.

23 - Montante negociado por membro de negociação (posição vendedora)

 
Relativamente ao desempenho por membros referente à posição compradora, 
constata-se a liderança do BFA, com uma quota de mercado de 32,96%, segui-
do pelo BAI e SBA, com quotas a cifrar-se em 25,15% e 14,85%, respectivamente. 

24 - Montante negociado por membro de negociação (compras)
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No que tange ao desempenho dos membros por maturidade, constata-se que 
os títulos com maturidade 2020 representam a preferência dos membros, com 
uma quota de cerca de 44,45%, seguidos das maturidades 2021 e 2022 (17,17% e 
11,98%, respectivamente). 
 
25 - Maturidade negociada por membro de negociação    

Quando analisamos os instrumentos mais negociados pelos membros, confir-
ma-se a preferência por instrumentos que garantam a protecção cambial, no-
meadamente as OT-TX.
 
26 - Instrumento negociado por membro de negociação
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A N Á L I S E

Mercados primário 
e secundário vistos à lupa
No período em análise, as emissões em mercado primário atingiram os 751,36 
mil milhões AOA, ao passo que, no mercado secundário, negociou-se um total 
de 874,12 mil milhões AOA.

27 - Montante negociado MSDP vs. emissões mercado primário (em milhões AOA)

O montante negociado no MSDP representou 116,35% do total de emissões em 
mercado primário. Quando efectuamos a comparação entre o montante nego-
ciado no MSDP com o stock de dívida pública titulada, que se cifrou em média 
nos 10,51 biliões AOA, podemos observar que, no período em apreço, em média, 
o MSDP representou cerca de 2.45% do stock de dívida pública titulada. 

28 - Montante negociado no MSDP no stock de dívida pública interna titulada

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulado
Anual

Mercado Secundário 208 426 282 5 218 640 756 1 215 453 687 2 231 605 864 4 874 126 590 3
Mercado Primário 189 591 388 0 362 250 090 2 192 265 715 7 7 209 130 000 751 316 323 9
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A N Á L I S E  D O S  C O M I T E N T E S  F I N A I S

Principais participantes
No que se refere aos comitentes finais dos negócios realizados durante o ano 
de 2019, existe uma prevalência dos agentes de intermediação e dos clientes 
empresa, que respondem respectivamente, por 53,91% e 39,47% do montante ne-
gociado. Já os clientes particulares representam 6,62%.

Análise gráfica dos comitentes finais:
 
29 - Participação de comitentes finais

Quando analisamos as operações de compra, verifica-se que os agentes de inter-
mediação representam 47,4% do montante total, sendo que, os clientes empresa 
e particulares representam 42,8% e 9,8%, respectivamente.

No que se refere às operações de venda, os agentes de intermediação repre-
sentaram 60,4% do montante total, logo seguidos pelos clientes empresas, com 
36,2%, e pelos clientes particulares, que representam 3,4%.

Ao analisarmos os dados numa óptica sectorial, constatamos que as instituições 
financeiras foram as que mais negociaram, na posição compradora, com um total 
de 143,86 mil milhões AOA, seguidas das empresas do sector do petróleo e gás,  
com um montante correspondente a 62,60 mil milhões AOA. Quanto à posição 
vendedora, o sector do Comércio a Grosso e a Retalho ocupa a liderança, com 
93,52 mil milhões AOA, logo seguido do sector da prestação de serviços, com 
46,85 mil milhões AOA.

COMITENTE FINAL MONTANTE NEGOCIADO %

Intermediário Financeiro 942,452,988,664.95 53.91%

Empresa 690,064,811,645.74 39.47%

Particular 115,735,380,485.31 6.62%

TOTAL GERAL 1,748,253,180,796.00 AOA 100%

COMITENTE FINAL MONTANTE NEGOCIADO %

Intermediário Financeiro 414,406,464,053.62 AOA 47.4%

Empresa 373,810,510,487.12 AOA 42.8%

Particular 85,909,615,857.26 AOA 9.8%

TOTAL 874,126,590,398.00 AOA 100%

COMITENTE FINAL MONTANTE NEGOCIADO %

Intermediário Financeiro 528,046,524,611.33 AOA 60.4%

Empresa 316,254,301,158.62 AOA 36.2%

Particular 29,825,764,628.05 AOA 3.4%

TOTAL 874,126,590,398.00 AOA 100%
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CEVAMA L I Q U I D A Ç Ã O  E  C U S T Ó D I A

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

Em 2019, a média de contas abertas por mês situou-se nas 383, um aumento de 
30% comparativamente ao ano de 2018 (294). Os extremos verificados em Agosto 
e Setembro são justificados pelas contas abertas durante os processos de inte-
gração, na CEVAMA, das unidades de participação dos Fundos BAI Rendimento 
Premium, BAI Rendimento Premium II, BFA Oportunidades III e BFA Protecção.
 
31 - Evolução das contas abertas por mês 

Ao nível da distribuição das contas, três membros concentram 90,11% das contas 
de registo individualizado (BFA, BAI e BMA).

32 - Quota - Contas de Registo Individualizado
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CEVAMA

Dívida pública
Em 2019, verificou-se um crescimento contínuo do montante dos títulos públicos 
em custódia. A taxa média de crescimento por trimestre evoluiu de 5,92% para 
22,51%, de 2018 para 2019. 

Este crescimento culminou com um património sob custódia na ordem dos 
3.762.931.116.134.07 AOA, o equivalente a 10.382.278,222 USD, que comparado ao 
período homólogo, representa um crescimento de 84,43%.
 
33 – Montante custodiado (biliões AOA)

Os Bilhetes do Tesouro representam 98% dos activos sob custódia e o remanes-
cente a Obrigações do Tesouro (em termos de volume de títulos). Comparativa-
mente ao período homólogo, houve um crescimento na ordem dos 5%.
 
34 – Quantidade de títulos custodiados
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Ao nível da tipologia, de 2018 para 2019, houve uma quebra de 23,67% no mon-
tante de Bilhetes do Tesouro custodiado. Paralelamente a custódia de Obriga-
ções do Tesouro Indexadas ao dólar americano e Obrigações do Tesouro não In-
dexadas/Reajustáveis, teve um aumento de 78,36% e 159,01%, respectivamente. 

O montante em custódia de Obrigações com Taxa Variável indexada a média dos 
Bilhetes do Tesouro não sofreu variação.
  
35 – Custódia por tipologia de emissão (em biliões AOA) 

O nível de concentração na custódia das emissões de títulos do Tesouro teve um 
ligeiro aumento. Os cinco membros com maior posição representavam, em 2018, 
82,86% e passaram a representar 85,81%, no final de 2019.

 36 - Distribuição custódia 2018 37 - Distribuição custódia 2019
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VA L O R E S  M O B I L I Á R I O S  S O B  C U S T Ó D I A

Emissões privadas
Os valores mobiliários representativos de emissões privadas, com um total de 
seis emissões (mais quatro do que o ano anterior), contribuíram para o montante 
em custódia com de 72.929 milhões AOA. 
 
38 – Custódia emissões privadas (em mil milhões AOA)

Com a integração das Unidades de Participação pela BAIGEST, S.A. dos Fundos 
BAI Rendimento Premium e BAI Rendimento Premium II, a Central de Valores Mo-
biliários registou um aumento nas emissões de 14,862 milhões AOA correspon-
dente a 41 milhões USD do montante custodiado, representando 20% do total das 
emissões privadas.

O BFA Gestão de Activos, S.A. integrou as Unidades de Participação dos Fundos 
BFA Oportunidades III e BFA Protecção, contribuindo com um total de 26,200 mi-
lhões AOA, correspondendo a 72 milhões USD, representando 36%.

As Obrigações Corporativas do Standard Bank Angola, integradas em Novembro 
de 2018, com o montante financeiro de 4,700 milhões AOA, correspondendo a 12 
milhões USD do montante custodiado, representando 6%. 

O Banco Prestígio integrou as suas Acções Ordinárias, no montante de 7,832 mi-
lhões AOA equivalente a 21 milhões USD, representando 11%.

O Banco YETU, S.A. integrou as Acções Ordinárias em Novembro, no montante de 
9,000 milhões AOA, equivalente a 24 milhões USD, representando 12%. 

Com a integração das Acções Ordinárias, em Dezembro, o Banco BAI Micro Fi-
nanças, S.A. contribuiu com 10,334 milhões AOA, equivalente a 28 milhões USD, 
representando 14% do total custodiado na Central de Valores Mobiliários.
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39 – Distribuição emissões privadas

Durante o período em análise, a dívida privada correspondeu a 2% do montante 
custodiado pela CEVAMA.
 
40 – Dívida pública vs emissões privadas
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Mercado primário
Durante 2019 foram liquidados 845 negócios, perfazendo um montante financeiro de 
9,037 milhões AOA equivalente a 24 milhões USD e a liquidação física de 6,658,547 
títulos. Comparativamente ao período homólogo, houve um aumento de 48%.
 
41 - Negócios e montantes liquidados no portal do investidor (em milhões AOA)

No que concerne à tipologia de Valor Mobiliário, os Bilhetes do Tesouro (BT), ti-
veram maior procura por parte dos investidores (56%). O montante remanescente 
corresponde a Obrigações Não Reajustáveis (OT-NR) com um montante financei-
ro de 4,008 milhões AOA.
 
42 – Tipologia negociadas portal do investidor

O gráfico seguinte, faz uma relação anual da evolução das negociações em merca-
do primário, desde o lançamento oficial do Portal do investidor em Julho de 2018. 

43 - Evolução operações no portal do investidor (em milhões AOA)

Iº Tri IIº Tri IIIº Tri IVº Tri Total
Nº Negócios 229 307 183 125 844
M.Financeiro 2 181 716 038 2 840 834 349 1 681 992 822 2 333 423 351 9 037 966 561
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Mercado secundário
Durante o ano em análise, foram liquidados 4.326 negócios, o que correspondeu a 
uma cifra de mais de 874 mil milhões AOA, perfazendo o equivalente a mais de 2,413 
mil milhões USD. 
 
44 - Negócios e montantes liquidados no mercado secundário (em milhões AOA)

Deste universo, foram liquidados fisicamente 50.533.200 títulos, tendo sido reali-
zados 854 negócios interbancários, perfazendo um montante financeiro de mais 
278,447 milhões AOA liquidados, que, comparado com os 67 negócios no montante 
de 81,404 milhões AOA do período homólogo, representa um crescimento na or-
dem dos 240%.

Desde a introdução do livro de ordem no site institucional (www.bodiva.ao) regista-
mos uma evolução na ordem dos 71% em relação ao ano de 2018.
 
45 – Evolução negócios interbancários
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Juros e reembolsos 
na ordem do dia
Em 2019, foram processados 1.037 eventos de distribuição de rendimentos, nomea-
damente, 903 pagamentos de cupão, 134 resgates, e uma amortização das Unida-
des de Participação do Fundo BFA Oportunidades II.

Em termos de volume foram liquidados 292,686,618 títulos, perfazendo um mon-
tante financeiro de 769,602 mil milhões AOA equivalente a 2,123 mil milhões USD, 
conforme ilustra o gráfico. 
  
46 - Eventos de distribuição de rendimento (em milhões AOA)

Iº Tri IIº Tri IIIº Tri Ivº Tri
Cupão 34 936 083 996,17 42 224 305 699,14 57 302 549 477,88 66 528 712 225,99
Resgate 91 546 033 692,02 127 294 807 576,94 189 381 278 175,10 139 769 045 807,09

0,00
20 000,00
40 000,00
60 000,00
80 000,00

100 000,00
120 000,00
140 000,00
160 000,00
180 000,00
200 000,00

E V E N T O S  P R O C E S S A D O S

Ano passado fica 
marcado por 903 

pagamentos de 
cupões, 134 resgates, 

e uma amortização 
das Unidades de 

Participação do Fundo 
BFA Oportunidades II

MAIS DE MIL 
EVENTOS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 
RENDIMENTOS 

OCORRERAM NO 
ANO PASSADO, 

COM A LIQUIDAÇÃO 
DE QUASE 293 

MIL TÍTULOS 
NUM VALOR 

EQUIVALENTE A 2,12 
MILHÕES USD





FINAIS

80  |   2 020   |   N ÚMERO  1

Regulamentação BODIVA:
A actuação da BODIVA pauta-se pelo empenho na definição e publicação de Re-
gras, Instruções e Ofícios-circulares necessários ao bom funcionamento de cada 
segmento de mercado por si gerido. O ano 2019 ficou marcado pela publicação 
da Instrução sobre os Leilões de Privatizações que, ao estabelecer os procedi-
mentos relativos à realização de sessões públicas de leilões de privatizações de 
empresas do Sector Empresarial Público, trouxe maior transparência, celeridade 
e eficiência do processo.  

De modo a dotar os participantes do mercado de toda a informação necessária 
para a concretização do processo de privatização via bolsa de valores, a BODIVA 
procedeu à publicação dos seguintes documentos de apoio aos emitentes:

1. Roteiro IPO – detalha, de forma exaustiva, todas as fases do processo  
de adesão ao mercado de valores mobiliários e auxilia os futuros emitentes 
ao longo do processo de emissão e de admissão à negociação de valores 
mobiliários. 
2. Dossier do Emitente – detalha todos os procedimentos administrativos ne-
cessários ao processo de integração junto da Central de Valores Mobiliários 
(CEVAMA), bem como a admissão à negociação em mercado regulamentado.   

A par do processo de privatizações de empresas públicas, merece especial des-
taque a formalização da abertura parcial da conta financeira e de capitais, com a 
publicação Aviso do BNA n.º 15/19, que, com o propósito claro de atrair investi-
dores internacionais, flexibiliza as regras de importação e exportação de capitais 
por investidores não residentes cambiais mediante a dispensa  do licenciamento 
pelo BNA, com excepção para investimentos directos em títulos de dívida pública.

Merece igualmente nota a Regra sobre o Mercado de Operações de Reporte, 
que, destinado à realização de operações de reporte fraccionado (buy-sell back) 
sobre valores mobiliários junto da CEVAMA e autorizados pela BODIVA, permite:
 

1. Estimular as operações de intercâmbio de liquidez entre os membros BODI-
VA, utilizando para tal a sua carteira de valores mobiliários;
2. Contribuir para a diminuição dos custos/esforços operacionais na negocia-
ção e liquidação de operações de gestão de liquidez;
3. Contribuir para a criação de uma curva de rendimentos de curto prazo para 
o mercado;
4. Aumentar a eficiência fiscal das operações por via da isenção do imposto 
de selo;
5. Acesso a instrumentos de cobertura sem necessidade de efectuar a com-
pra definitiva do mesmo;
6. Mitigar eventuais situações de insuficiência de saldo de valores mobiliários 
em operações.

Até ao presente, a BODIVA tem publicadas seis Regras, 12 Instruções e sete 
Ofícios-Circulares, também disponíveis no nosso site, na secção Quadro Legal  
e Regulatório. 

A. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS:

Abaixo seguem os principais normativos legais e regulamentares relacionados 
com o mercado de valores mobiliários publicados em 2019: 
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Lei N.º 10/19 – Bases das Privatizações 
Estabelece o regime jurídico das privatizações e reprivatizações. 

Decreto Presidencial N.º 250/19 – Programa de Privatizações 
Aprova o Programa de Privatizações para o período de 2019 -2022, denominado 
PROPRIV. 

Regulamento CMC N.º 1/19 – Sociedades Gestoras de Mercados Regulamen-
tados
Estabelece as condições de funcionamento das sociedades gestoras de merca-
dos regulamentados, as câmaras de compensação, de sistemas de centralizados 
de liquidação de valores mobiliários. 

Aviso do BNA N.º 15/19 – Política cambial – investimento externo realizado por 
não residentes cambiais e operações de capitais e de rendimentos associados.
Estabelece os procedimentos para a realização de operações de investimento 
externo realizado por não residentes cambiais e para as operações de capitais e 
rendimentos associados. 

B. ADMISSÃO DE MEMBROS BODIVA:

Foram admitidos cinco novos membros, sendo quatro de negociação e liquida-
ção e apenas um membro associado:

• VTB África S.A;

• Banco BAI MICRO FINANÇAS S.A;

• Banco da China – Sucursal de Luanda;

• Banco de Investimento Rural;

• Banco Nacional de Angola.

C. INTEGRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:

Em Maio, o Banco Prestígio, S.A promoveu a integração das suas acções ordiná-
rias, tornando-se assim a primeira entidade a custodiar as suas acções integradas 
na CEVAMA. Foram, igualmente, integradas as acções das seguintes entidades:

• Banco Yetu;

• Banco BAI Micro-finanças.

Durante o ano de 2019, sob gestão foram integrados as Unidades de Participação 
dos seguintes fundos de investimento em valores mobiliários:

• BFA Protecção;

• BFA Oportunidades III;

• BAI Rendimento Premium;

• BAI Rendimento Premium II.

Os fundos afectos ao BFA Gestão de Activos, S.A foram alvo de admissão à nego-
ciação no MROV.

D. PROCESSAMENTO DE EVENTOS SOCIETÁRIOS: 

O Standard Bank de Angola, S.A, a 11 de Junho, procedeu ao pagamento do pri-
meiro cupão de um instrumento de dívida privada na CEVAMA.
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