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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	2020	caracterizou-se	como	extrema-
mente	 desafiante	 a	 nível	 mundial,	 em	 con-
sequência	das	dificuldades	e	incertezas	que	
surgiram	com	o	agravamento	da	pandemia	
de	Covid-19.	

As	medidas	de	contenção	implementadas	pelos	gover-
nos	 causaram	 mudanças	 disruptivas	 ao	 modo	 de	 viver	 e	
trabalhar,	com	impacto	adverso	no	ambiente	macroeconó-
mico	global,	e	em	particular	o	angolano.

Para	o	sector	empresarial	foi	um	período	de	insondáveis	
desafios	e	perdas	irreparáveis,	tendo	aberto,	entretanto,	es-
paço	para	a	identificação	de	oportunidades.

A	 BODIVA,	 enquanto	 parceiro	 estratégico	 dos	 agentes	
de	 mercado,	 continuou	 a	 disponibilizar,	 ininterruptamente,	
os	seus	serviços	e	mercados	para	dinamização	e	recupera-
ção	da	economia	angolana.	

No	Mercado	de	Bolsa	de	Títulos	de	Tesouro	(MBTT),	re-
gistou-se	 um	 aumento	 do	 montante	 negociado	 em	 cerca	
de	36%	face	ao	ano	de	2019,	ultrapassando	o	marco	de	AOA	
1	bilião	(AOA	1	187,03	biliões).	

Na	pós-negociação,	verificou-se	um	decréscimo	de	5%	
do	montante	de	títulos,	mas	um	aumento	de	31%	no	núme-
ro	de	contas	custodiadas	na	Central	de	Valores	Mobiliários	
(CEVAMA).	

A	 manutenção	 da	 tendência	 de	 crescimento	 revela	
maior	apetência	dos	aforradores	para	o	investimento	em	va-
lores	mobiliários	no	mercado	de	capitais,	muito	em	resulta-
do	da	implementação	da	estratégia	de	maior	aproximação	
com os players do	mercado,	literacia	financeira	e	difusão	da	
informação	do	mercado.	

No	que	diz	respeito	ao	mercado	primário	de	dívida	pú-
blica,	 manteve-se	 o	 apoio	 ao	 Estado,	 com	 a	 operacionali-

Mensagem do Conselho 
de Administração
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zação	dos	leilões	de	Títulos	do	Tesouro	(TT),	com	a	colocação	de	AOA	847	mil	
milhões,	bem	como,	a	gestão	do	Portal do Investidor.

De	 igual	forma,	coube-nos	a	operacionalização	dos	 instrutivos	n.º	6/2020	e	
9/2020	do	BNA	como	medida	de	estímulo	às	empresas	no	contexto	do	estado	
de	emergência	que	paralisou	a	actividade	das	mesmas	e	teve	impacto	negativo	
na	liquidez.

Neste	contexto,	arriscamos	afirmar	que	os	objectivos	traçados	para	o	biénio	
2020/21,	especialmente	os	da	promoção	a	integração	e	admissão	de	Valores	Mo-
biliários,	consolidação	do	mercado	de	TT,	melhoria	no	acesso	ao	mercado	BODI-
VA	e	dos	serviços	de	pós	negociação,	foram	alcançados,	não	obstante	o	cenário	
adverso	que	caracterizou	a	economia	nacional	no	período	em	análise.	Destacam-
-se,	entre	outras	acções:	

 •	A	desmaterialização	das	acções	ordinárias	do	BCI	integrando-as	na	CE 
	 VAMA,	cumprindo-se	assim	um	dos	requisitos	para	a	abertura	de	capital	 
 da empresa;
 •	A	celebração	de	acordos	de	cooperação	com	associações	empresarias	 
	 e	o	INAPEM,	com	o	objectivo	de	apresentar	às	associadas	as	oportunida- 
 des do mercado de capitais;
 •	A	realização	–	em	modo	remoto	-	do	programa	de	formação	Readiness  
 for Capital Markets Program,	em	parceria	com	a	London	Stock	Exchange	 
	 Academy,	que	teve	como	premissa	auxiliar	os	participantes	na	tomada	de	 
	 decisão	quanto	ao	processo	de	abertura	de	capital,	bem	como	no	proces- 
 so de preparação; 
 •	A	divulgação	de	informação	de	mercado,	por	via	das	plataformas	digitais	 
 e do programa de rádio Hora da Bolsa.	

A	 nível	 da	 organização	 interna	 e	 de	 sistemas	 de	 tecnologia	 de	 informação,	
concretizou-se	 a	 integração	 da	 BODIVA	 como	 membro	 efectivo	 da	Associação	
Nacional	de	Agências	de	Numeração	(ANNA),	e	desenvolveu-se,	junto	com	a	In-
foTech,	o	novo	sistema	de	negociação	e	pós	negociação	com	lançamento	previs-
to	até	ao	segundo	trimestre	do	ano.	

Para	o	ano	de	2021,	o	maior	objectivo	e	desafio	será	a	activação	do	Mercado	
de	Bolsa	de	Acções,	conferindo	ao	mercado	um	leque	mais	diversificado	de	al-
ternativas	de	investimento,	por	um	lado,	e	de	financiamento,	por	outro.	

Perspectivamos	 manter	 as	 iniciativas	 de	 aproximação	 ao	 sector	 produtivo	 e	
suporte	 –	via	 formação	 –	 no	 processo	 de	 preparação	 para	 abertura	 de	 capital,	
porquanto	acreditamos	que	a	exigência	decorrente	da	admissão	em	Bolsa	–	me-
lhores	práticas	de	governança	corporativa,	de	relato	financeiro	e	divulgação	de	
informação	–	é	tão	importante	para	alavancar	a	economia	nacional	quanto	a	dis-
ponibilização	de	alternativas	de	financiamento.

Outros	 objectivos,	 no	 que	 diz	 respeito	 aos	 mercados	 regulamentados,	 pas-
sam	pelo	desenvolvimento	e	implementação	do	mercado	de	REPO's,	bem	como	
de	instrumentos	de	cobertura	de	risco.	

Paralelamente,	 continuaremos	 a	 envidar	 esforços	 junto	 dos	 principais	
stakeholders	(CMC,	AGT,	BNA,	Minfin	e	MEP)	para	a	garantia	de	um	quadro	regu-

Os objectivos 
de promoção 
à integração 

de VMs, 
acessibilidade 

ao mercado 
e consolidação 
do MBTT foram 

atingidos, não 
obstante o cenário 

adverso que 
caracterizou 

a economia nacional

Em 2021, o maior 
objectivo e desafio 

será a activação 
da Bolsa de acções, 

conferindo um leque 
mais diversificado 

de alternativas 
de investimento 

e de financiamento
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1 Mercado de Bolsa de Títulos 
do Tesouro (MBTT)

2 Mercado de Bolsa 
de Obrigações Privadas (MBOP)

3 Mercado de Registo de Operações 
Sobre Valores Mobiliários (MROV)

4 Mercado Bolsa de Acções (MBA)
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latório,	fiscal,	macroeconómico	e	institucional	que	viabilize	o	desenvolvimento	do	
mercado	de	capitais	angolano.

Aos	 nossos	 membros,	 agradecemos	 o	 contínuo	 apoio	 na	 dinamização	 do	
mercado	de	títulos	do	Tesouro,	sendo	certa	a	importância	da	vossa	intermedia-
ção	junto	aos	clientes	particulares	e	corporativos	para	a	dinamização	do	mercado	
de	acções,	tanto	na	perspetiva	do	emitente	como	na	do	investidor.	

À	família	BODIVA,	um	muito	obrigado	pelo	empenho	dedicado	ao	mercado,	
especialmente	neste	ano	atípico,	em	que	nos	vimos	forçados	a	fazer	uso	integral	
das	tecnologias	de	comunicação	e	informação	para	manter	o	mercado	e	os	siste-
mas	em	pleno	funcionamento	-	“bem-haja”.	

E	um	especial	agradecimento	aos	membros,	emitentes,	Sociedades	Gestoras	
de	Organismos	de	Investimento	Colectivo	(SGOICs),	empresas	e	parceiros	de	ne-
gócio,	que	contribuíram	para	a	redacção	desta	edição	da	revista	A Bolsa.

Na BODIVA, acreditamos em Angola!
Confiança e Transparência, ao serviço do mercado.

No Mercado de Bolsa 
de Títulos do Tesouro 

(MBTT), registou-se 
um aumento 
do montante 

negociado em cerca 
de 36% face ao ano 

de 2019, ultrapassando 
o marco 

de AOA 1 bilião 
(AOA 1 187,03 biliões)

SEGMENTOS BODIVA
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4 Mercado Bolsa de Acções (MBA)

P A R C E R I A

C
apizar	 é	 uma	 suite	 de	
produtos	 premiada	 no	
mercado de capitais de-
senhado	 pela	 InfoTech,	
especialmente tendo 
em consideração os no-

vos	desafios	e	objectivos	estratégicos	
dos	 mercados	 emergentes.	 Suporta-
do	 por	 uma	 equipa	 de	 especialistas	
em	 novas	 tendências	 dos	 mercados	
de	 capitais	 e	 por	 profissionais	 de	 IT	
altamente capacitados com mais de 
uma	 década	 de	 experiência	 em	 mer-
cados	 de	 capitais,	 Capizar	 tem	 uma	
experiência	 na	 indústria	 consolidada,	
assente	 numa	 equipa	 técnica	 sólida	
com	 reconhecida	 experiência	 na	 im-
plementação	de	diferentes	soluções.

Inúmeros	módulos	do	Capizar	têm	
sido	 utilizados	 com	 sucesso	 por	 di-
versas	 bolsas	 de	 valores	 e	 entidades	
reguladoras	no	Zimbabwe,	Gana,	Ma-
lawai	e,	mais	recentemente,	na	Comu-
nidade	da	África	do	Leste	(EAC	-	East	
African	Community),	onde	assume	pa-
pel	 central	 como	 elemento	 inovador	
através	da	participação	no	EAC	Finan-
cial	Sector	Development	and	Regiona-

lization	Project	I,	sob	financiamento	do	
Banco	Mundial,	estando	perto	da	fase	
final	de	implementação.

Em	Março	de	2020,	a	InfoTech	assi-
nou	um	contrato	com	a	BODIVA	para	o	
fornecimento	do	sistema	Capizar	ATS,	
plataforma	 de	 negociação	 de	valores	
mobiliários,	e	do	sistema	para	a	Cen-
tral	 de	 Valores	 Mobiliários	 que	 incor-
pora	 o	 Sistema	 de	 Compensação	 e	
Liquidação	de	Operações	e	o	Sistema	
da	Depositária.	A	adjudicação	do	con-
trato	 foi	 antecedida	 de	 um	 concurso	
internacional rigoroso e negociações 
pós-licitação,	 por	 forma	 a	 acomodar	
os	diferentes	requisitos	da	BODIVA	no	
contrato	que	foi	assinado.

O	contrato	foi	assinado	pouco	an-
tes	 das	 restrições	 de	 viagens	 a	 nível	
mundial	induzidas	pela	Covid-19.	Am-
bas	 as	 equipas	 trabalharam	 remota-
mente	e	de	forma	inovadora	para	im-
plementar	 o	 projecto,	 distantes	 cerca	
de	8.000	Km,	nos	respectivos	escritó-
rios,	em	Luanda	e	Lahore.	Numa	situa-
ção	normal,	as	primeiras	fases	teriam	
sido	implementadas	em	conjunto	nos	
escritórios	da	BODIVA	em	Luanda.

A tecnologia por detrás  
dos mercados financeiros

O GRUPO INFOTECH 
É MUNDIALMENTE 
CONHECIDO PELA 
SUA AMPLA GAMA 
DE SOLUÇÕES DE 

SOFTWARE
PARA MERCADOS 

FINANCEIROS
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O SECTOR PRIVADO 
DEVERÁ SER 
O MOTOR DE 

CRESCIMENTO 
DA ECONOMIA 

NACIONAL, E O 
PROGRAMA DE 

PRIVATIZAÇÕES EM 
CURSO, O PROPRIV, 

TEM UM PAPEL A 
DESEMPENHAR, 

DINAMIZANDO 
O MERCADO 
E ATRAINDO 

INVESTIMENTO 

A 
5	 de	Agosto	 de	 2019	 foi	 aprovado,	 pelo	 Decreto	 Presidencial	 n.º	
250/19,	 o	 Programa	 de	 Privatizações	 (PROPRIV)	 para	 o	 período	
de	2019-2022,	com	um	total	de	195	empresas	e	activos	do	Estado.	
Este	programa,	de	caracter	ambicioso	e	desafiante,	representa	um	
marco	histórico	no	âmbito	da	reforma	do	Sector	Empresarial	Pú-
blico	(SEP).

Entre	 os	 mais	 diversos	 objectivos	 preconizados,	 desde	 a	 redução	 da	 parti-
cipação	 do	 Estado	 na	 economia	 como	 produtor	 directo	 de	 bens	 e	 serviços,	 o	
aumento	da	produtividade	da	economia	nacional,	o	alcance	de	uma	distribuição	
mais	equitativa	do	rendimento	nacional	e	outros,	destaca-se	o	contributo	para	o	
desenvolvimento	do	mercado	de	capitais	por	via	da	privatização	de	determina-
das	empresas	em	bolsa	de	valores,	sendo	o	catalisador	do	mercado	de	acções	
na	BODIVA.

A	economia	angolana,	apesar	de	ser	a	5.ª	maior	de	África,	apresenta	uma	es-
cassez	de	empresas	cotadas	em	bolsa	de	valores,	sendo	incomparável	aos	paí-
ses	da	região.	Muitos	empresários	indicam	o	receio	da	perda	de	controlo	nas	de-
cisões	de	gestão	como	constrangimento	para	a	entrada	no	mercado	de	capitais.	
Esta	é	uma	questão	cultural	forte	em	Angola,	onde	grande	parte	das	empresas	é	
de	origem	familiar	ou	detida	pelo	Estado.

A	eficiência	da	infra-estrutura	social	e	económica	tem	sido	geralmente	re-
conhecida	como	um	factor	crítico	no	desenvolvimento	da	economia	angolana.	
As	 empresas	 públicas	 apresentam	 recorrentemente	 baixa	 produtividade,	 per-
das	significantes	e	dívidas	crescentes,	representando	encargos	para	o	Tesouro	
Nacional.	

Contudo,	há	um	consenso	geral	que	o	principal	motor	que	poderá	alavancar	a	
economia	nacional	é	o	sector	privado	–	nacional	ou	estrangeiro.	É	neste	momen-
to	 que	 a	 privatização	 desempenha	 um	 papel	 preponderante,	 reposicionando	 a	
economia	nas	mãos	de	operadores	privados	reconhecidos	pela	sua	eficiência	e	
espírito	competitivo.	Como	resultado,	é	perspectivada	a	melhoria	da	alocação	efi-
ciente	de	recursos,	mobilização	de	investimentos	e	estímulo	ao	desenvolvimento	
do	sector	privado.	

Neste	sentido,	o	PROPRIV	definiu	como	mecanismos	de	venda	a	Oferta	Públi-
ca	Inicial	e	o	Leilão	em	Bolsa,	com	datas	de	lançamento	distribuídas	entre	2021	
e	2022.

Existe	uma	sinergia	entre	as	privatizações	e	o	desenvolvimento	do	mercado	
de	capitais,	isto	porque	a	venda	de	participações	nas	empresas	públicas	fornece	

O PROPRIV como catalisador  
do mercado de acções na BODIVA

I G A P E  -  I N S T I T U T O  D E  G E S T Ã O  D E  A C T I V O S  E  P A R T I C I P A Ç Õ E S  D O  E S TA D O
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um	elevado	ímpeto	à	actividade	do	mercado	de	acções,	realçando	uma	série	de	
vantagens	competitivas	às	empresas,	que	poderão	contribuir	significativamente	
para	a	melhoria	da	qualidade	da	sua	gestão.	São	exemplos	a	melhoria	do	perfil	
geral	da	empresa	junto	de	clientes	e	fornecedores,	do	perfil	de	crédito	e	visibili-
dade	do	negócio,	com	maior	estrutura	de	capital	e	menores	riscos	de	incumpri-
mento	de	obrigações	financeiras.

Assim,	o	PROPRIV	representa	um	veículo	para	promoção	e	desenvolvimento	
do	mercado	de	acções.	Além	de	promover	a	distribuição	da	participação	accionis-
ta	nestas	empresas	aos	investidores	institucionais	e	de	retalho,	apresenta	inúme-
ras	 oportunidades	 de	 desenvolvimento	 para	 os	 diversos	 stakeholders,	 como	 as	
actividades	de	banca	de	investimento	e	assessoria	jurídica,	que	poderão	ser	be-
neficiadas	pela	experiência	a	adquirir	nos	processos	de	intermediação	financeira.

2020	foi	marcado	pelo	surto	da	Covid-19,	que	demonstrou	ser	um	factor	im-
perativamente	 desafiante	 para	 o	 desenvolvimento	 das	 actividades	 económicas	
a	 nível	 nacional,	 regional	 e	 internacional.	As	 adversidades	 estenderam-se	 com	
o	prolongar	da	recessão	económica,	a	redução	do	preço	do	petróleo	e	conse-
quentemente	 a	 redução	 das	 RIL’s,	 bem	 como	 o	 downgrade	 do	 risco	 soberano	
da	República	de	Angola,	atribuído	pelas	agências	de	rating	internacionais.	Estes	
factores	representaram	desafios	na	atractividade	de	investidores	em	processos	
de	venda	de	activos.	

Porém,	o	ano	de	2021	denota	uma	perspectiva	de	melhoria	no	ambiente	de	
negócios	a	nível	nacional	e	internacional,	com	a	retoma	paulatina	da	actividade	
económica	 em	 diversas	 latitudes.	Assim,	 o	 PROPRIV	 dá	 início	 à	 privatização	 de	
empresas	com	elevada	atractividade	comercial	pelos	seus	sectores	de	activida-
de,	como	o	financeiro,	construção,	telecomunicações	e	petrolífero.	

Nesta	senda,	o	IGAPE	reafirma	o	compromisso	de	materializar	a	privatização	
do	Banco	de	Comércio	e	Indústria	(BCI)	por	Leilão	em	Bolsa,	e	as	privatizações	
das	participações	sociais	do	Estado	na	Mota-Engil,	Multitel,	TV	Cabo	e	Sonangalp	
por	Ofertas	Públicas	Iniciais	(OPI),	inaugurando	os	respectivos	mercados	na	Bolsa	
de	Valores	e	Dívida	de	Angola	(BODIVA),	e	permitindo	que	os	investidores	angola-
nos	se	possam	tornar	accionistas	das	empresas	de	referência	nacional.

O	sucesso	da	privatização	de	empresas	de	referência	é	igualmente	a	oportu-
nidade	para	o	surgimento	do	mercado	de	acções	na	BODIVA.	A	Bolsa,	tal	como	
um	mercado	convencional	de	mercadorias,	necessita	de	uma	montra	mínima	que	
permita	atrair	compradores,	cuja	concentração,	por	sua	vez,	atrairá	novos	vende-
dores.	Ou	seja,	só	a	colocação	em	Bolsa	de	acções	de	empresas	de	referência	
será	capaz	de	atrair	investidores	com	capitais	em	volume	significativo,	que	per-
mitirão	a	outras	empresas	nacionais	admitirem	acções	em	Bolsa,	e	desta	forma	
se	financiarem.

A inserção das participações sociais do Estado no mercado de acções da BO-
DIVA	marcará	uma	etapa	fundamental	rumo	à	consolidação	da	economia	nacio-
nal	e	do	mercado	de	capitais.	O	caminho	está	a	ser	trilhado	e	ambos	os	lados	–	as	
empresas	e	o	mercado	de	capitais	–	só	têm	a	ganhar.

Por PATRÍCIO VILAR
Presidente do Conselho 

de Administração

O PROPRIV definiu 
como mecanismos 
de venda a Oferta 

Pública Inicial 
e o Leilão em 
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de lançamento 

distribuídas entre 
2021 e 2022

Há uma sinergia 
entre as privatizações 
e o desenvolvimento 

do mercado
de capitais
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O BALANÇO DE 2020 
NO MERCADO 

DE CAPITAIS 
NACIONAL É 

POSITIVO, APESAR 
DOS EFEITOS 

NEGATIVOS 
DA PANDEMIA 

SOBRE A ECONOMIA

A 
economia	angolana	continuou	a	ressentir-se,	em	2020,	dos	efeitos	
negativos	da	baixa	do	preço	do	petróleo	no	mercado	internacional,	
situação	que	foi	agravada	com	o	surgimento	do	Covid-19.	Contudo,	
e	não	obstante	a	pandemia	ter	produzido	efeitos	menos	positivos	
sobre	a	actividade	económica	mundial	e	nacional,	os	segmentos	
do	Mercado	de	Valores	Mobiliários	(MVM)	angolano	actualmente	

em	funcionamento	apresentaram	uma	performance	positiva	em	2020.

A	 indústria	 dos	 Organismos	 e	 Investimentos	 Colectivos	 (OIC's)	 alcançou	 um	
Volume	Líquido	Global	(VLG)	de	AOA	422,09	mil	milhões	no	final	de	2020,	repre-
sentando	um	crescimento	de	126,88%	face	ao	período	homólogo,	fruto	da	entra-
da	em	funcionamento	de	novos	OIC	e	do	aumento	de	capital	em	alguns	OIC	em	
funcionamento.	

O Mercado de Valores Mobiliários 
em 2020 e perspectivas para 2021

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
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Relativamente	aos	mercados	BODIVA	 ,	segundo	dados	partilhados	por	esta	
entidade,	não	obstante	verificar-se	uma	redução	de	21,64%	no	número	de	contas	
individualizadas	abertas	na	CEVAMA	face	a	2019,	alcançou-se,	até	final	de	2020,	o	
número	total	de	15.704	de	contas	activas.

Importa	ainda	destacar	o	facto	de	a	BODIVA	ter	atingido	a	marca	anual	de	AOA	
1	187,23	mil	milhões	no	volume	de	negociação,	valor	nunca	antes	obtido,	registan-
do	um	aumento	de	35,81%,	face	a	2019.	

Apesar	do	bom	desempenho	apresentado	pelo	MVM	em	2020,	continuam	a	
existir	desafios	que	condicionam	a	concretização	da	sua	missão,	como	a	necessi-
dade	de	activação	do	Mercado	de	Acções,	de	dinamização	do	Mercado	de	Obri-
gações	Corporativas,	da	Indústria	dos	OIC's,	de	alargamento	da	base	de	Investi-
dores,	bem	como	do	aumento	dos	níveis	de	Educação	Financeira	da	sociedade.	

Neste	sentido,	em	2021,	a	CMC	implementará	acções	com	o	fito	de	incentivar	
a	dispersão	em	Bolsa	de	Acções	das	empresas,	a	emissão	de	Obrigações	Corpo-
rativas,	e	iniciativas	de	Educação	Financeira	voltadas	para	o	alargamento	da	base	
de	investidores,	para	o	desenvolvimento	dos	OIC	e	para	o	fomento	do	crowdfun-
ding		e	de	start-ups	ligadas	ao	MVM.

A indústria dos OIC's 
atingiu AOA 422,09 mil 

milhões no final 
de 2020, um 
crescimento 

de 126,88% face 
ao período homólogo
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A I A  -  A S S O C I A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  D E  A N G O L A

A “ECONOMIA 
REAL” PRECISA DE 
UM MERCADO DE 

CAPITAIS QUE SEJA 
ALTERNATIVA DE 
FINANCIAMENTO 

FACE À BANCA, PELO 
QUE OS DESAFIOS 

SÃO GRANDES. MAS 
AS CONDIÇÕES 

PARA O SUCESSO 
PARECEM ESTAR A 

SER CRIADAS

A
s	expectativas	em	relação	a	estas	oportunidades	financeiras	têm	
sido	 goradas	 e,	 de	 certa	 maneira,	 este	 arrastar	 até	 diluiu	 o	 inte-
resse	tanto	das	empresas,	como	de	aforradores,	pelo	que	a	actual	
direcção	muito	tem	a	fazer	para	exponenciar	o	mesmo	apetite	que	
o	mercado	precisa.	

É	muito	ansiado	pela	chamada	“economia	real”,	pois	o	seu	funcionamento	re-
sultaria	 em	 alívio	 na	 pressão	 sobre	 a	 procura	 de	 crédito	 junto	 da	 banca	 pelos	
grandes	grupos	e	iria	abrir	caminho	mais	fácil,	até	porque	os	recursos	da	banca	
são	 limitados.	 Isto	 é	válido	 sobretudo	 para	 as	 PME’s,	 cujo	 tecido	 ainda	 é	 muito	
incipiente	e	a	viver	agora	mais	dificuldades,	pois	nem	o	serviço	de	alívio	da	dívida	
anti-Covid-10	serviu	para	a	maioria,	e	a	crise	pode	criar	raízes	ainda	mais	profun-
das	se	não	forem	activados	mecanismos	como	os	dos	do	mercado	de	capitais.	

A	 nova	 expressão	 comunicacional	 que	 a	 BODIVA	 está	 a	 ter	 –	 radio	 e	 jornal	
-	muito	contribuirá	para	“a	nova	onda	motivacional”,	e	com	isso	estamos	certos	
que	haverá,	a	partir	de	agora,		grupos	empresariais	que	se	irão	candidatar	a	ser	
financiadas	por	esta	via	e	pelo	aforro	de	outras	empresas	e	de	cidadãos	-	e	até	
capital	estrangeiro,	se	o	BNA	chegar	a	ser	o	central	vigilante	que	se	deseja	e	com	
alguns	sinais	nesse	sentido.

Sem	dúvida	que	com	tudo	isto	os	sistemas	contabilísticos	tornaram-se	mais	
rigorosos,	mais	vigiados,	mais	credíveis	pela	acção	da	AGT,	embora	ainda	se	pos-
sam	debitar	dúvidas	por	força	de	possíveis	contabilidades	paralelas	pronuncia-
das	por	uma	tributação	alta	para	os	níveis	de	carga	que	gestores	e	accionistas	e	
sócios	vivem	pelo	mau	ambiente	que	nos	macula	-	“ahka!”	como	se	diz	por	algu-
mas	regiões	-	ainda	sobrecarregam	as	empresas	e	a	economia,	onde	um	certo	
neo-corporativismo	nalguns	de	nós		pode	ser	nódoa	no	melhor	do	cetim	azul	e	
que	urge	corrigir,	pois	temos	condições	naturais	para,	com	estas	ferramentas,	e	
agora	que	petróleo	quase	só	serve	para	a	gestão	corrente,	fazer	o	Pais	crescer	a	
dois	dígitos	até	perto	de	2030.

O mercado 
que o País precisa

Por JOSÉ SEVERINO
Presidente do Conselho 

de Administração

Estamos certos de que 
haverá, a partir de agora,  
grupos empresariais 
que se irão candidatar 
a ser financiadas por 
esta via

Os sistemas 
contabilísticos 
tornaram-se mais 
rigorosos, mais vigiados, 
mais credíveis pela 
acção da AGT
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O 
ano	de	2020	foi	atípico,	como	do	conhecimento	de	todos.	Aos	de-
safios	 macroeconómicos	 e	 dos	 mercados	 em	 geral	 juntou-se	 a	
emergência	de	uma	crise	sanitária	com	impactos	à	escala	mun-
dial.	A	nossa	economia,	que	se	encontra	num	período	de	transi-
ção,	 foi	 naturalmente	 afectada	 por	 este	 quadro,	 que	veio	 tornar	
menos	 sólidos	 os	 pressupostos	 para	 a	 retoma	 de	 crescimento	

que	todos	ambicionamos	que	seja	alcançado	o	mais	rapidamente	possível.	
Os	 efeitos	 deste	 contexto	 sentiram-se	 em	 todos	 os	 sectores	 de	 actividade,	

não	 sendo	 excepção	 a	 indústria	 de	 gestão	 de	 activos.	 Para	 além	 dos	 efeitos	
globais	inerentes	ao	quadro	macroeconómico,	como	a	redução	dos	níveis	de	li-
quidez,	 sentimos,	 enquanto	 sociedade	 gestora	 de	 organismos	 de	 investimento	
colectivos	(“OIC’s”),	os	impactos	específicos	à	nossa	indústria,	como	a	retracção	
global	no	mercado	no	que	toca	ao	ritmo	de	desenvolvimento	das	diversas	inicia-
tivas	em	curso,	fruto	de	uma	menor	capacidade	de	respostas	das	instituições	em	
geral,	provocada	pelos	períodos	de	confinamento	e	pela	menor	mobilidade	de	
pessoas.	Para	uma	indústria	ainda	em	processo	de	formação	e	crescimento,	este	
factor	revelou-se	impactante.	

Todavia,	esta	foi	uma	oportunidade	para	se	afirmar	em	todos	os	agentes	da	
economia	 a	 importância	 da	 solidificação	 das	 instituições	 e	 de	 uma	 economia	
mais	formal	e	mais	profissionalizada:	o	mercado	cresceu	no	ano	em	activos	sob	
gestão	(VLG)	421%	(para	AOA	422	biliões),	contando	hoje	com	17	OIC’s	activos.	O	
quadro	 económico	 mais	 adverso	veio	 também	 criar	 uma	 pressão	 adicional	 nas	
empresas	 e	 no	 sector	 público	 para	 a	 recorrência	 a	 soluções	 de	 financiamento	
alternativas	ao	sector	bancário,	o	que	no	longo	prazo	poderá	ser	visto	como	um	
factor-chave	para	a	aceleração	do	desenvolvimento	dos	mercados	de	capitais	e	
também	da	indústria	de	OIC’s.	

É	importante,	para	todos,	a	noção	sobre	a	importância	da	indústria	de	OIC’s	
numa	economia.	Apenas	como	referência,	e	de	acordo	com	o	estudo	mais	recen-
te	da	consultora	BCG	sobre	a	indústria	(Global	Asset	Management	2020),	o	total	
de	activos	sob	gestão	da	 indústria	no	mundo	em	2019	foi	de	USD	88,7	triliões,	
equivalente	a	66,7%	do	total	do	PIB	mundial	no	mesmo	ano	(com	base	num	valor	
do	PIB	mundial	de	133	USD	Triliões,	de	acordo	com	o	World	Bank).	

Benefícios	da	indústria	
Os	benefícios	da	indústria	impactam	o	sector	público	e	o	sector	empresarial	

privado,	mas,	também	e	de	alta	relevância,	os	pequenos	aforradores,	que	atra-
vés	da	criação	de	poupança	ficam	mais	preparados	para	lidar	com	os	choques	
sistémicos	 que	 afectam	 de	 forma	 cíclica	 as	 economias	 e,	 assim,	 o	 rendimento	
recorrente	das	famílias.

Para	os	pequenos	aforradores,	a	adesão	a	OIC’s	releva-se	pois	fundamental,	
como	forma	de	criação	de	uma	base	de	poupança	sólida	e	gerida	de	acordo	com	
as	 melhores	 práticas	 internacionais.	 Os	 OIC’s	 são	 sempre	 geridos	 por	 equipas	
profissionais,	experientes	na	gestão	das	diferentes	classes	de	activos	e	sob	uma	
supervisão	rigorosa	das	entidades	reguladoras,	como	é	o	caso	da	Comissão	do	
Mercado	de	Capitais.	Através	da	combinação	destes	diversos	mecanismos,	qual-

A PANDEMIA 
DE COVID-19 E 

AS RESTRIÇÕES 
QUE TROUXE 

ÀS ECONOMIAS 
AFECTARAM O 

DESENVOLVIMENTO 
DE INICIATIVAS 
NO MERCADO 

DE CAPITAIS. 
MAS TAMBÉM 

MOSTROU UMA 
INDÚSTRIA MAIS 

PROFISSIONALIZADA 
QUE NÃO DEIXOU 

DE CRESCER EM 
VOLUME

Os desafios da gestão 
de activos no “novo normal”

H E R M E R A  C A P I TA L  P A R T N E R S
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quer	investidor	num	OIC	beneficia	de	um	quadro	sólido	de	protecção	do	seu	in-
vestimento,	ficando	assim	mais	preparado	para	lidar	com	cenários	adversos	que	
se	possam	materializar	ao	longo	da	sua	vida.	De	referir	que	os	pequenos	aforrado-
res	podem	(e	devem)	recorrer	de	forma	directa	ao	investimento	em	OIC’s,	sendo	
que	 a	 sua	 adesão	 a	 outros	 sistemas	 de	 aforro,	 como	 os	 fundos	 de	 pensões	 ou	
produtos	financeiros	vida	do	sector	segurador,	acabam	por	também	alimentar	o	
crescimento	da	indústria	de	OIC’s,	dado	que	estes	outros	veículos	de	investimento	
invariavelmente	canalizam	os	montantes	sob	gestão	para	o	investimento	em	OIC’s.	

Sendo	a	capacidade	de	criação	de	poupança	um	factor	estrutural	para	qual-
quer	economia,	a	indústria	de	OIC’s	torna-se	também	por	esta	via	de	importância	
estratégica	para	o	desenvolvimento	do	País	e	consolidação	da	sua	economia.

Mas	a	relevância	da	indústria	de	OIC’s	é	também	inegável	no	suporte	ao	de-
senvolvimento	do	mercado	de	capitais,	incluindo	para	o	sucesso	do	mercado	de	
acções,	o	qual	se	pretende	agora	desenvolver	no	nosso	País.	

UM CENÁRIO DE MAIOR PRESSÃO 
Mencionámos	 acima	 que	 o	 quadro	 económico	 actual,	 mais	 adverso,	 veio	 criar	
uma	 pressão	 adicional	 nas	 empresas	 e	 no	 sector	 público	 para	 a	 recorrência	 a	
soluções	de	financiamento	alternativas	ao	sector	bancário,	e	que	isso	acaba	por	
acelerar	o	desenvolvimento	dos	mercados	de	capitais	e	também	da	indústria	de	
OIC’s.	De	facto,	a	emissão	de	títulos	de	dívida	(obrigações)	ou	de	capital	próprio	
(acções)	em	mercado	regulamentado	é	um	excelente	exemplo	da	emergência	
de	 um	 canal	 de	 financiamento	 para	 as	 empresas,	 alternativo	 ao	 bancário,	 que	
pode	de	forma	material	melhorar	o	acesso	a	mais	dívida	e	capital.	

Torna-se,	contudo,	importante	a	noção	de	que,	qualquer	mercado	de	capitais,	
para	 funcionar	 com	 sucesso,	 precisa	 que	 se	 verifiquem	 três	 condições	 funda-
mentais:	um	sistema	forte	(regulação,	plataforma	de	negociação,	etc);	empresas	
em	condições	de	emitirem	(emitentes	bem	preparados,	com	solidez	financeira	de	
base	e	um	plano	de	desenvolvimento	atractivo	para	os	investidores)	e	existência	
de	investidores	em	mercado	que	consigam	trazer	os	níveis	de	liquidez	necessá-
rios	para	a	“máquina”	funcionar.	E	é	exactamente	para	a	garantia	de	cumprimento	
desta	última	condição	que	os	OIC’s	assumem	uma	grande	importância.

Tradicionalmente,	 os	 chamados	 investidores	 institucionais	 representam	 a	
grande	proporção	de	aporte	de	capital	para	investimento	nos	mercados	regula-
dos,	com	uma	proporção	de	investimento	largamente	superior	ao	investimento	
directo	 por	 parte	 dos	 investidores	 particulares.	 E	 dentro	 dos	 investidores	 insti-
tucionais	 emergem	 tipicamente	 os	 OIC’s	 como	 um	 dos	 principais	 investidores	
em	títulos,	quer	obrigações	quer	acções.	Neste	sentido,	e	à	semelhança	do	que	
acontece	em	mercados	de	capitais	por	todo	o	mundo,	será	uma	condição	críti-
ca	para	o	sucesso	do	nosso	que	a	indústria	de	OIC’s	cresça,	que	consiga	captar	
cada	vez	mais	investimento	junto	dos	agentes	económicos	para,	de	uma	forma	
profissional	e	sob	supervisão	das	entidades	reguladoras,	poder	aplicar	os	valores	
sob	gestão	em	investimento	no	mercado	regulamentado	e	assim	contribuir	para	
mercados	capitalizados	e	com	liquidez.

Referir,	por	fim,	que	também	os	OIC’s	podem	ser	contribuintes	na	emissão	de	
títulos	em	mercado	regulamentado.	Como	é	sabido,	o	nosso	sistema	contempla	
quatro	 segmentos	 de	 mercado	 especializados:	 o	 Mercado	 de	 Bolsa	 de	 Títulos	
do	 Tesouro	 (“MBTT”),	 o	 Mercado	 de	 Bolsa	 de	 Obrigações	 Privadas	 (“MBOP”),	 o	
Mercado	de	Bolsa	de	Unidades	de	Participação	(“MBUP”)	e	o	Mercado	de	Bolsa	
de	Acções	(“MBA”).	O	MBUP	é	precisamente	o	mercado	que	permite	a	negocia-
ção	 de	 unidades	 de	 participação,	 os	 títulos	 de	 investimento	 em	 OIC’s.	 Para	 os	
investidores,	a	existência	deste	mercado	permitirá	um	canal	de	acesso	flexível	de	
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investimento	em	OIC’s,	mas	também	a	possibilidade	de	acederem	por	esta	via	a	
diferentes	produtos,	de	diferentes	sociedades	gestoras,	num	só	“espaço	de	 in-
vestimento”.	Mas,	como	em	qualquer	relação	sólida,	as	vantagens	são	recíprocas.	

Também	para	a	indústria	de	OIC’s	o	MBUP	pode	vir	a	representar	um	importan-
te	factor	de	suporte.	Por	um	lado,	porque	este	mercado	deverá	afirmar-se	como	
uma	 plataforma	 de	 distribuição	 de	 grande	 importância,	 por	 permitir	 um	 acesso	
directo	aos	investidores	por	parte	das	sociedades	gestoras,	sem	necessariamente	
a	intervenção	dos	agentes	de	distribuição.	Este	canal	melhorará	os	níveis	de	efi-
ciência	do	processo	de	investimento	nos	OIC’s,	o	que	se	materializa	em	redução	
de	custo	para	o	investidor	e	logo	na	melhoria	de	rendibilidades	implícitas.	

Mas	a	vantagem	não	se	deve	esgotar	aqui.	Os	OIC’s	que	tradicionalmente	emi-
tem	as	suas	unidades	de	participação	em	mercado	regulamentado	são	os	OIC’s	
fechados,	dado	os	OIC’s	abertos	não	precisarem	de	ser	negociados	em	mercado	
para	gerar	liquidez	aos	 investidores,	atendendo	ao	seu	regime	de	subscrição	e	
resgate	permanente.	Olhando	para	os	mercados	internacionais,	um	caso	típico	de	
OIC’s	cotados	em	mercado	são	os	Real	Estate	Investment	Trust’s	(“REIT”).	

A	estrutura	da	nossa	economia	justifica,	para	os	próximos	anos,	que	a	indús-
tria	 de	 OIC’s	 seja	 muito	 activa	 na	 criação	 de	 OIC’s	 que	 invistam	 nas	 classes	 de	
activos	 chamadas	 de	 “activos	 reais”:	 activos	 como	 os	 imobiliários,	 o	 capital	 de	
risco	 ou	 as	 infra-estruturas.	 E	 os	 OIC’s	 para	 estas	 classes	 de	 activos	 são,	 pelas	
suas	características,	fechados.	O	processo	de	captação	de	investimento	em	OIC’s	
fechados	é,	em	muitos	casos,	mais	desafiante	para	as	sociedades	gestoras,	dado	
que,	uma	vez	efectuado	o	investimento,	o	mesmo	não	é	líquido,	devendo	o	inves-
tidor	aguardar	pelo	final	do	período	de	vida	útil	do	OIC	para	completar	o	ciclo	de	
investimento	implícito.	Ao	ser	possível,	por	via	do	MBUP,	a	colocação	em	nego-
ciação	das	unidades	de	participação	de	OIC’s	fechados,	estaremos	a	garantir	que	
as	mesmas	terão	sempre	liquidez	para	os	investidores,	o	que	poderá	ser	decisivo	
na	eliminação	de	inibições	ao	investimento	por	parte	de	investidores	para	quem	
a	manutenção	de	liquidez	é	crítica	(podendo,	inclusive,	permitir	alargar	a	maturi-
dade	média	dos	seus	investimentos).

Expande-se,	assim,	para	as	sociedades	gestoras,	o	mercado-alvo	de	potenciais	
investidores	nestas	classes	de	activos.	Por	esta	via,	os	OIC’s	estarão	a	canalizar	in-
vestimento	para	activos	fixos,	um	factor-chave	para	o	cumprimento	de	um	também	
actual	desafio	na	nossa	economia:	a	capacidade	de	consolidar	a	formação	bruta	de	
capital	fixo,	aspecto	determinante	para	uma	economia	sólida	e	sustentada.

Justifica-se que 
a nossa indústria 

de OIC’s seja muito 
activa na criação 

de OIC’s investidores 
em “activos reais"

Os OIC’s estão 
a canalizar 

investimento
para activos fixos

Para a indústria 
de OIC’s, o MBUP 

pode vir a representar 
um importante factor 

de suporte.
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O 
ano	de	2020	ficará	marcado	pela	emergência	da	pandemia	com	
efeitos	devastadores	na	economia	mundial.	As	medidas	de	con-
finamento	para	atenuar	os	efeitos	da	crise	sanitária	 tiveram	um	
impacto	 negativo	 pelo	 protelamento	 no	 início	 de	 actividade	 
de	diversos	Fundos	de	Investimento	e	que	só	foi	possível	relan-
çar	os	projectos	no	segundo	semestre.	Contudo,	o	ambiente	es-

perado	 de	 desvalorização	 do	 kwanza	 permitiu	 lançar	 com	 sucesso	 iniciativas	
onde	a	componente	principal	da	carteira	de	activos	está	indexada	ao	dólar	nor-
te-americano.

Os	Organismos	de	Investimento	Colectivo	(OIC’s)	–	Fundos	de	Investimen-
tos	 e	 Sociedades	 de	 Investimento	 permitem	 agregar	 poupanças	 de	 qualquer	
dimensão,	propiciar-lhes	uma	gestão	profissional	e	aproveitar	oportunidades	de	
negócio	que,	de	outro	modo,	não	estão	acessíveis	aos	aforradores	não	institu-
cionais,	 em	 especial	 os	 mais	 pequenos.	 Nesta	 perspectiva,	 os	 OIC’s	 são	 fun-
damentais	para	a	integração	financeira	dos	pequenos	aforradores,	pelo	que	é	
relevante	manter	o	seu	actual	regime	de	fiscal.

O	papel	dos	OIC’s	no	mercado	accionista	terá	maior	relevância	do	que	ac-
tualmente	acontece,	com	um	mercado	totalmente	dominado	pelas	Obrigações	
do	Estado.	No	mercado	accionista,	as	carteiras	próprias	dos	Bancos	não	terão	
uma	 actividade	 expectável	 relevante,	 se	 comparada	 com	 a	 do	 mercado	 de	
Obrigações	do	Estado,	pelo	que	serão	os	OIC’s,	Fundos	de	Pensões	e	Segura-
doras	os	principais	operadores	profissionais	nesta	vertente	de	mercado.

Os	OIC’s	abertos	compostos	por	activos	líquidos	cotados	em	Bolsa	não	são	
susceptíveis	de	cotação	em	Bolsa.	Os	OIC’s	fechados,	principalmente	compos-
tos	por	instrumentos	financeiros	não	cotados	(OIC's	de	capital	de	risco)	ou	acti-
vos	reais	(OIC's	imobiliários)	podem	ser	elegíveis	para	admissão	à	cotação,	em	
especial	se	recorreram	à	subscrição	pública	inicial.

B N I  -  A S S E T  M A N A G E M E N T

OIC’s e pequenos 
aforradores

O papel dos OIC's 
no mercado 

accionista terá 
maior relevância 

do que actualmente 
acontece, com um 

mercado totalmente 
dominado pelas 

Obrigações do Estado

A pressão sobre 
o financiamento 
bancário poderá 

vir a acelerar 
os mercados 
de capitais 

e a indústria de OIC’s

Por FRANCISCO GARCIA 
DOS SANTOS

Presidente do Conselho 
de Administração
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B A I  G E S T

O 
ano de 2020 foi desa-
fiante,	mas	posso	des-
tacar como aspectos 
positivos,	por	um	lado,	
a rápida adaptação da 
sociedade	 às	 limita-

ções	impostas	pela	pandemia,	conse-
guindo	assegurar	a	gestão	diária	com	
relativa	 normalidade	 e,	 por	 outro,	 o	
sucesso	 na	 comercialização	 do	 Fun-
do	BAI	Indexação	Cambial	Curto	Prazo	
II,	 lançado	 a	 Julho	 de	 2020,	 onde	 re-
gistamos	uma	procura	muito	superior	
à	 oferta.	 No	 que	 toca	 aos	 aspectos	
negativos,	 destaco	 a	 necessidade	 de	
adiar	o	lançamento	de	alguns	Fundos	
em	 carteira	 para	 2020,	 pela	 redução	
da	actividade	económica	que,	por	sua	
vez	impactou	na	viabilidade	e	no	ape-
tite	do	mercado	aos	referidos	fundos.

Podemos	 indicar	 como	 vantagens	
o	modelo	de	governação	dos	mesmos	
que,	por	força	da	regulação	existente,	
obriga	 ao	 cumprimento	 dos	 requisi-
tos	de	transparência,	oferecendo	uma	
maior	 segurança	 aos	 investidores.	 OS	
OIC´s	 são	 instrumentos	 geridos	 por	
uma	 equipa	 de	 profissionais	 dedica-
dos	com	conhecimento	e	experiência	
na	área,	com	acesso	às	melhores	fer-
ramentas de análise e controlo e são 
instrumentos	 com	 um	 regime	 fiscal	
vantajoso.	 Por	 fim,	 permitem	 que	 os	

pequenos	 aforradores	 participem	 em	
investimentos	 que,	 de	 outro	 modo,	
dado	 o	 baixo	 poder	 de	 compra,	 não	
teriam	acesso.	

Desde	logo	a	possibilidade	do	au-
mento	exponencial	de	constituição	de	
novos	 fundos,	 devido	 a	 existência	 de	
instrumentos	 financeiros	 diferencia-
dos	 (participações	 sociais)	 passíveis	
de	integrarem	as	carteiras	dos	fundos,	
ou	 seja,	 diversificação	 no	 processo	
de	 colateralização.	 Por	 outro	 lado,	 na	
prespectiva	dos	investidores,	os	OIC´s	
configuram-se	como	a	via	mais	segura	
para	 os	 pequenos	 investidores	 pode-
rem	aceder	a	este	mercado	que,	para	
muitos,	pode	parecer	inacessível.

Um	outro	aspecto,	não	menos	im-
portante,	 é	 o	 facto	 de	 os	 fundos	 de	
investimento,	 devido	 à	 sua	 capacida-
de	 na	 alocação	 de	 poupança,	 apare-
cerem	como	grande	financiador	deste	
mercado 

O	 mercado	 de	 bolsa	 de	 unidades	
de	 participação	 é	 uma	 solução	 que	
traz	 mais	 liquidez	 aos	 OIC´s	 e,	 nes-
sa	 medida,	 vejo	 com	 bons	 olhos	 o	
seu	surgimento	e	dinamização.	O	seu	 
sucesso	 dependerá	 da	 capacidade	
que	 tivermos	 de	 promover	 as	 suas	 
valências.	

Por KELSON CARDOSO
Administrador

O mercado de bolsa 
de unidades 

de participação 
é uma solução que 

traz mais liquidez aos 
OIC´s e, nessa medida, 

vejo com bons olhos 
o seu surgimento 

e dinamização
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M E M B R O S  N A  P R I M E I R A  P E S S O A

Durante o ano de 2020, e tendo em conta o ce-
nário de pandemia, quais foram os principais as-
pectos positivos e desafios que gostaria de real-
çar enquanto intermediário financeiro?

1
Como perspectiva a evolução do mercado de 
valores mobiliários em 2021 e qual a sua estra-
tégia para fomentar a captação de investido-
res/dinamizar a abertura de contas custódia?

2

Acha que as empresas estão preparadas para as 
exigências do mercado de acções? Como ten-
ciona dinamizar este mercado junto dos seus 
clientes?

4

No seu entender, quais podem ser os principais 
benefícios e desafios que o mercado de Repo´s 
pode trazer para o mercado?3
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A  B O L S A  O  M E R C A D O  E M  A C Ç Ã O

DEPOIS DE UM ANO 
ATÍPICO, COMO FOI 
2020, ELEVARAM-
SE OS DESAFIOS 
PARA A ECONOMIA 
ANGOLANA, EM 
PARTICULAR 
PARA O SECTOR 
FINANCEIRO. E POR 
ISSO CONVIDÁMOS 
GESTORES E 
ESPECIALISTAS 
DE DISTINTAS 
INSTITUIÇÕES 
PARA ANALISAR 
O MERCADO 
DE CAPITAIS E 
PERSPECTIVAR AS 
ACÇÕES E DESAFIOS 
QUE SE AVIZINHAM, 
NUM CONTEXTO 
DE INCERTEZAS
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B FA  -  B A N C O  D E  F O M E N T O  A N G O L A  

O Banco de Fomento Angola 
(BFA)	 assumiu,	 desde	 2015,	
uma	posição	de	relevo	na	BO-

DIVA.	 Foi	 o	 primeiro	 membro	 de	 Ne-
gociação	da	BODIVA,	estatuto	que	lhe	
conferiu	a	possibilidade	de	actuar	nos	
mercados	 regulamentados	 em	 nome	
próprio	e	como	intermediário	na	exe-
cução	de	Ordens	de	terceiros.

Em	 2020,	 consolidámos	 a	 nossa	
liderança,	 reforçando	 a	 nossa	 quota	
de	mercado	no	número	de	contas,	ob-
tendo	 62,29%	 do	 mercado,	 com	 9381	
contas	 no	 total.	 A	 nível	 do	 montante	
negociado,	 também	 como	 líder	 de	
mercado,	 negociámos	 mais	 de	 AOA	
500	 mil	 Milhões,	 o	 que	 representou	
uma	 quota	 de	 mercado	 de	 42%.	 Esse	
foi	 um	 ano	 atípico,	 a	 pandemia	 que	
vivenciámos,	com	origem	no	Corona-
vírus,	traduziu-se	em	inúmeras	conse-
quências	para	a	economia.	Assistimos	
a	uma	contracção	da	economia	global	
que	afectou	todos	os	mercados	e	so-
bretudo	o	PIB	global.	As	empresas	que	
tiveram	capacidade	resistiram	aos	di-
versos	confinamentos,	o	desemprego	
aumentou,	o	consumo	reduziu.

No	entanto,	o	BFA	conseguiu,	nes-
te	ano	tão	adverso,	fomentar	o	cresci-
mento	 na	 negociação,	 tendo	 variado	
positivamente	cerca	de	50%,	enquanto	
que	o	mercado	como	um	todo	variou	
35,8%	 (excluindo	 o	 nosso	 peso,	verifi-
camos	 um	 crescimento	 menor	 na	 or-
dem	dos	26,8%).

Este	 resultado	 foi	 fruto	 de	 um	
trabalho	 que	 tem	 sido	 desenvolvido	
pelo	 banco	 no	 fomento	 do	 mercado	
de capitais:

•	Uma	aposta	na	inovação,	visando	
a	 diversificação	 de	 alternativas	 de	
investimento	no	mercado	nacional,	
com	o	desenvolvimento	de	fundos	
de	investimento	fechados	especia-
lizados	em	dívida	pública;

•	A	aposta	na	dinamização	da	venda	

de	 Obrigações	 do	 Tesouro	 de	 taxa	
fixa	em	moeda	nacional,	permitindo	
aos nossos clientes e ao mercado 
em	 geral,	 o	 início	 da	 diversificação	
das	suas	carteiras	de	investimento;

•	 A	 contribuição	 para	 a	 satisfação	
das necessidades de empresas e 
particulares	no	acesso	à	liquidez	de	
uma	 forma	 muito	 eficiente,	 através	
da	venda	de	títulos	em	bolsa;

A	 contínua	 preocupação	 em	 dar	
aos nossos clientes as melhores opor-
tunidades	 de	 investimento,	 como	 é	
demonstrado	pelo	aumento	do	núme-
ro	 de	 contas	 abertas	 junto	 da	 Central	
de	Valores	Mobiliários	(CEVAMA),	mais	
1730	 face	 a	 2019	 (o	 que	 representou	
uma	variação	positiva	de	22.6%)

Enquanto	 Market	 Maker,	 o	 ban-
co	adquiriu	em	mercado	primário	um	
total	 de	 535	 Mil	 milhões	 de	 Kz	 e	 em	
mercado	secundário	um	total	de	AOA	
379	Mil	milhões	em	títulos	do	tesouro.	
Esta	 actividade	 implica	 que	 a	 UGD,	 a	
BODIVA	e	os	membros	trabalhem	em	
conjunto	 para	 encontrarem	 soluções	
para	 que	 o	 mercado	 aumente	 a	 sua	
liquidez.

É	 essencial	 captar	 mais	 membros	
para	 o	 mercado,	 para	 permitir	 a	 par-
ticipação de mais empresas e parti-
culares	 na	 BODIVA,	 que	 promovam	 a	
implementação	de	soluções	que	per-
mitam	 aos	 seus	 Clientes	 um	 acesso	
mais	rápido	e	eficiente	ao	mercado.

O	 BFA	 irá	 continuar	 a	 apostar	 na	
diversificação	 da	 oferta	 para	 os	 seus	
Clientes	 e	 no	 desenvolvimento	 do	
mercado	 de	 capitais.	 Queremos	 con-
tinuar	a	liderar	o	mercado	em	volume,	
participação	 e	 inovação	 para	 contri-
buir	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 um	
verdadeiro	 mercado	 de	 oportunida-
des,	onde	se	destaca	a	taxa	fixa	nacio-
nal	 e	 que	 satisfaça	 verdadeiramente	
as	necessidades	de	financiamento	da	
economia.	

Por LUÍS GONÇALVES
Presidente da Comissão 

Executiva

O BFA irá continuar 
a apostar 

na diversificação 
da oferta para 

os seus Clientes 
e no desenvolvimento 

do mercado 
de capitais



ESTE SECTOR PODE SER 
FINANCIADO NA BODIVA  



VISÃO

26  |   2 02 1   |   N ÚMERO  2

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

1 Começamos	 por	 mencionar	 a	 mu-
dança	 brusca	 de	 paradigma	 a	 que	
fomos	 todos	 confrontados,	 e	 com	

isso	 a	 necessidade	 urgente	 em	 ma-
terializar	 o	 funcionamento	 do	 teletra-
balho,	 hoje	 uma	 realidade	 de	 grande	
exigência	 tecnológica	 e	 humana.	 Não	
obstante	o	cenário	pandémico	se	apre-
sentar	bastante	desafiador	o	nível	mun-
dial,	ainda	assim,	o	número	de	transac-
ções	atingiu	patamares	nunca	vistos	no	
nosso	mercado	volume	(+36%).	Tal,	em	
nossa	opinião,	foi	resultado	do	aumento	
da	literacia	financeira	e	da	necessidade	
de	 os	 aforradores	 investirem	 em	 ins-
trumentos	 financeiros	 para	 garantirem	
as	 suas	 poupanças	 num	 momento	 de	
desvalorização	continuada	do	kwanza.	

Destacamos	 os	 Instrutivos	 6	 e	
9/2020	do	BNA	sobre	a	linha	para	com-
pra	de	OT’s	para	PME’s,	que	veio	garantir	
alguma	liquidez	às	empresas,	facilitan-
do	a	gestão	de	tesouraria	num	período	
de	menor	actividade.	Ainda	a	alteração	
na	base	de	contagem	das	transacções	
efectuadas	em	Bolsa,	reflectindo	o	vo-
lume	real	dos	negócios	no	MVM.

Por	fim,	destacamos	a	manutenção	
de	 uma	 política	 monetária	 restritiva,	
com	 incidência	 numa	 taxa	 de	 custó-
dia	 no	 mercado	 financeiro	 cobrada	
pelo	 BNA	 por	 força	 do	 Instrutivo	 n.º	
14/2020,	 de	 4	 de	 Agosto,	 redireccio-
nando	desta	feita	a	estratégia	na	ges-
tão	da	liquidez,	aumentando	o	volume	
de	transações	no	MVM.	

DESAFIOS:

• Os limites de negociação conti-
nuam	a	inibir	os	negócios	em	Bolsa	e,	
consequentemente,	limitam	a	profun-
didade	dos	instrumentos;	

•	 O	facto	de	algumas	empresas	pú-
blicas	estarem	confinadas	a	participar	
apenas	 no	 mercado	 primário	 influen-
cia	 negativamente	 o	volume	 de	 tran-
sacções	 e	 a	 melhoria	 da	 liquidez	 no	
mercado	 secundário	 dos	 títulos	 de	
dívida	pública.	

•	 O	PROPRIV,	apesar	da	adversidade,	
o	contexto	é	pouco	favorável	a	mate-
rialização	das	vendas.	

2 Perspectivamos	 a	 continuidade	
de	 promover	 um	 crescimento	
sustentado	do	mercado	de	capi-

tais,	à	boleia	do	que	tem	sido	o	desem-
penho	nos	mercados	internacionais.	

É	 imperiosa	 a	 não	 inibição	 de	 in-
vestidores	na	colocação	de	ordens	no	
mercado	primário,	levando	ao	aumen-
to	 da	 sua	 profundidade.	 Deve	 haver	
maior	 disponibilização	 dos	 canais	 di-
gitais	para	fomento,	captação,	e	maior	
liberdade	 nas	 transacções	 junto	 da	
Bolsa	por	investidores.	Continuaremos	
a	apostar	na	dinamização	dos	fundos	
de	investimentos.	

3 Este	mercado	tem	o	benefício	de	
alargar o espectro do mercado 
no	segmento	mais	curto,	possibi-

litando	o	desenvolvimento	de	um	mo-
delo	sustentável	de	market making,	es-
sencial na dinamização e capacitação 
de	 novos	 investidores,	 pois	 permitirá	
vislumbrarmos	financiamentos	a	taxas	
mais	vantajosas	na	negociação	destes	
instrumentos.	Embora	o	Aviso	15/2019	
venha	 contribuir	 para	 o	 alargamento	
da	base	de	investidores,	claramente,	e	
num	contexto	em	que	a	liquidez	conti-
nuará	refém	das	directrizes	da	política	
monetária,	 o	 maior	 desafio	 poderá	 ter	
a	ver	 com	 o	 grau	 de	 participação	 dos	
intervenientes	nesse	mercado.	

4 A maioria das empresas não está 
preparada	para	as	exigências	do	
mercado	 de	 acções.	 Mas	 cada	

vez	 mais	 vão	 tendo	 consciência	 das	
vantagens	do	mercado	de	capitais	na	
obtenção	 de	 capital	 permanente,	 as-
sim	como	também	mais	sensibilidade	
para	as	exigências	do	ponto	de	vista	da	
gestão	 e	 disciplina	 que	 acarreta.	 Para	
dinamizar	 o	 mercado,	 seria	 oportuno	
criarem-se	 equipas	 multidimensionais	
de	 apoio	 à	 organização	 e	 de	 acom-
panhamento	 no	 seu	 desenvolvimento	
naquilo	que	seriam	as	tarefas	de	apoio	
à	contabilidade,	no	envio	dos	reportes	
ao	regulador	e	BODIVA.

Por IRISOLANGE VERDADES 
Administradora

É imperiosa 
a não inibição 

de investidores 
na colocação 

de ordens no mercado 
primário, para levar 
ao aumento da sua 

profundidade 
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Em	 2020,	 o	 ATLANTICO	 consoli-
dou	o	seu	posicionamento	como	
o	terceiro	maior	intermediário	fi-

nanceiro	nos	mercados	BODIVA,	tendo	
atingido	 um	 total	 de	 AOA	 247	 mil	 mi-
lhões	em	transacções	realizadas,	com	
uma	 quota	 de	 mercado	 de	 cerca	 de	
14,5%	relativamente	ao	montante	total	
negociado	no	mercado	secundário.

 
Contudo,	 apesar	 dos	 resultados	

positivos	registados	no	mercado,	con-
vém	 recordar	 que	 o	 ano	 de	 2020	 foi	
marcado	 por	 grandes	 desafios,	 no-
meadamente	 o	 contexto	 de	 política	
monetária	 restritiva,	 que	 impacta	 a	
disponibilidade	de	liquidez	para	inves-
timento,	e	o	contexto	de	retracção	da	
actividade	 económica,	 com	 impactos	
significativos	 na	 situação	 financeira	
quer	das	empresas	quer	das	famílias.

Adicionalmente,	 as	 necessárias	
medidas	 de	 contingência	 implemen-
tadas	 com	 o	 objectivo	 de	 mitigação	
do	 risco	 de	 contágio	 da	 pandemia,	
em	particular	a	introdução	do	teletra-
balho	e	a	redução	de	equipas	em	tra-
balho	 presencial,	 originaram	 desafios	
ao	nível	da	manutenção	da	qualidade	
dos	 serviços	 de	 negociação	 e	 custó-
dia.	 Apesar	 disso,	 foi	 possível	 manter	
o	 mercado	 em	 pleno	 funcionamento	
face	 à	 célere	 capacidade	 de	 adapta-

ção	dos	membros	e	da	própria	BODI-
VA	enquanto	gestora	da	infra-estrutu-
ra	 de	 suporte	 ao	 mercado	 de	valores	
mobiliários.

 
BOAS PERSPECTIVAS 
PARA 2021
Em	 2021,	 o	 ATLANTICO	 acredita	 na	
continuidade	 do	 processo	 de	 desen-
volvimento	 do	 mercado	 de	 valores	
mobiliários,	 sobretudo	 dos	 segmen-
tos	adicionais	de	mercado,	para	além	
do	mercado	secundário	de	dívida	pú-
blica,	 com	 o	 contributo	 de	 iniciativas	
como	 o	 PROPRIV,	 que	 poderá	 contri-
buir	de	forma	relevante	para	a	dinami-
zação	do	mercado	accionista.	

Adicionalmente,	serão	também	re-
levantes	 o	 crescimento	 do	 segmento	
de	 Organismos	 de	 Investimento	 Co-
lectivo	 (“OICs”)	 quer	 na	 componente	
de	gestão	activa	de	carteiras,	quer	na	
componente de admissão de Unida-
des	 de	 Participação	 à	 negociação	 na	
BODIVA,	conferindo	maior	diversidade	
às	 alternativas	 de	 investimento,	 bem	
como	maior	profundidade	e	liquidez.	

A	revisão	das	regras	para	os	inves-
tidores	 não-residentes	 poderá	 tam-
bém	contribuir,	a	curto	ou	médio	pra-
zo,	para	a	participação	de	investidores	
externos	no	mercado.

Por DANIEL SANTOS
Presidente da Comissão 

Executiva
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1 2020	 foi	 muito	 desafiante	 para	 a	
economia	 mundial,	 e	 o	 sector	 fi-
nanceiro,	 como	 todos,	 teve	 de	

adaptar-se	 rapidamente	 e	 foi	 forçado	
a	 acelerar	 os	 planos	 de	 digitalização.	
O	 Standard	 Bank	 Angola	 foi	 capaz	
de	 continuar	 a	 servir	 os	 seus	 clientes	
neste	 cenário	 de	 incerteza	 e	 trabalho	
remoto.	

No	 mercado	 de	 capitais,	 o	 Banco	
conseguiu	 alcançar	 objectivos	 bas-
tante	 positivos,	 nomeadamente,	 com	
o ganho do mandato de assessoria 
financeira	 para	 privatização	 do	 Ban-
co	 de	 Comércio	 e	 Indústria,	 S.A.	 bem	
como	 com	 a	 realização	 de	 um	 webi-
nar	 de	 partilha	 de	 experiências	 sobre	
Ofertas	Públicas	Iniciais	(OPI)	que	con-
tou	 com	 a	 participação	 de	 empresas	
que	 realizaram	 OPI’s	 de	 sucesso	 re-
centemente	 no	 Gana	 e	 Moçambique,	
MTN	 Ghana	 e	 HCB	 Moçambique.	 O	
Banco	 continuou	 a	 prestar	 os	 servi-
ços	 de	 intermediação	 financeira	 para	
compra	e	venda	de	obrigações	tendo	
ficado	em	4.º	no	ranking	de	montante	
negociado	na	BODIVA.	

2 No	 início	 de	 2020,	 o	 BNA	 emitiu	
os	 regulamentos	 que	 permitem	
o	 investimento	 externo	 no	 mer-

cado	de	capitais,	mas	não	se	viu	gran-
de	 desenvolvimento	 devido	 ao	 início	
da	 pandemia.	 Em	 2021,	 os	 choques	
iniciais	da	Covid-19	 já	foram	ultrapas-
sados,	 tendo	 em	 conta	 que	 já	 há	 va-
cinas	 e	 maior	 conhecimento	 sobre	 o	
vírus.	Os	mercados	e	 investidores	es-
tão	 mais	 bem	 adaptados	 à	 situação,	
verificando-se	uma	crescente	procura	
mundial	para	mercados	com	taxas	de	
rendimento	elevadas.	

Caso	 Angola	 consiga	 estabilizar	
a	 moeda	 local	 em	 2021,	 poderá	 exis-
tir	 um	 crescente	 interesse	 de	 investi-
mento	externo	no	País.	O	PROPRIV	traz	
também	 uma	 oportunidade	 para	 de-
senvolvimento	do	mercado	de	acções	
com	 algumas	 empresas	 já	 identifica-
das	para	serem	privatizadas	via	OPI.

3 Hoje	 muitas	 empresas	 angola-
nas	 detêm	 títulos	 de	 dívida	 pú-
blica	 que	 recebem	 como	 meio	

de	pagamento	do	Estado	ou	que	com-
pram	para	se	protegerem	da	inflação	e	
desvalorização	 cambial.	 Quando	 pre-
cisam	 de	 liquidez,	 têm	 de	vender	 es-
tes	títulos,	muito	frequentemente	com	
grandes	descontos	devido	à	urgência	
com	 que	 necessitam	 dos	 fundos.	As-
sim,	os	REPO’s	poderão	trazer	grandes	
benefícios	 para	 as	 empresas	 angola-
nas,	 pois	 permitirão	 que	 possam	 an-
gariar	 liquidez	 junto	 dos	 bancos	 para	
cobrir	as	suas	necessidades	de	tesou-
raria,	dando	como	contrapartida	estes	
títulos,	 podendo	 comprá-los	 de	 volta	
numa	 data	 acordada	 no	 futuro	 a	 um	
certo	preço.	

4 No	 geral,	 as	 empresas	 angola-
nas não estão ainda preparadas 
para	 o	 mercado	 de	 acções.	 A	

cotação	 das	 acções	 em	 bolsa	 requer	
um	nível	de	governação	corporativa	e	
reporte	financeiro	que	a	grande	maio-
ria	 ainda	 não	 tem.	 Tendo	 em	 conta	 o	
estado	actual	do	mercado,	a	CMC	po-
derá adaptar a legislação do mercado 
de	 capitais,	 para	 que	 permita	 que	 as	
empresas	 no	 seu	 estado	 actual	 pos-
sam	aceder	ao	mercado	de	acções.	

Os	 mercados	 mais	 desenvolvidos,	
quando	 começaram	 há	 centenas	 de	
anos,	 também	 não	 tinham	 os	 requisi-
tos	que	hoje	são	necessários,	e	foram	
evoluindo	à	medida	que	o	mercado	e	
as	 empresas	 foram	 ficando	 mais	 so-
fisticadas.	Para	além	da	adaptação	da	
legislação	à	realidade	angolana,	é	im-
portante	 também	 criar	 parcerias	 com	
os stakeholders	 chave	 para	 alinha-
mento e promoção das regras de re-
porte	 financeiro	 mínimas	 necessárias.	
E	é	importante	que	as	empresas	sejam	
geridas	numa	base	de	criação	de	valor	
e	eficiência	e	que	as	equipas	de	ges-
tão	 estejam	 preparadas	 para	 prestar	
contas	aos	grupos	de	accionistas	ine-
rentes	a	uma	OPI.	

Por LUÍS TELES
Presidente do Conselho 

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

1 Não	obstante	o	cenário	da	pande-
mia	 de	 Covid-19,	 verificou-se	 um	
crescimento	 significativo,	 face	 ao	

ano	de	2019,	em	termos	de	negocia-
ção	 (montante	 e	 número	 de	 negó-
cios),	 bem	 como	 em	 termos	 de	 ade-
são	 ao	 MVM,	 por	 meio	 da	 abertura	
de	 contas	 de	 registo	 individualizado,	
sinal	 do	 desenvolvimento	 deste	 seg-
mento	de	mercado.	Os	Intermediários	
Financeiros	 têm	 enfrentado	 várias	
dificuldades	 relacionadas	 com	 a	 Re-
gulamentação,	 alertando	 para	 a	 ne-
cessidade	de	uma	maior	aproximação	
do	 mercado	 à	 realidade	 da	 situação	
económica	de	Angola.	

É	 evidente	 a	 necessidade	 da	 ac-
tualização	 da	 plataforma	 de	 negocia-
ção	e	custódia,	apelando	a	um	sistema	
mais	 interactivo	 e	 com	 mais	 opções	
de	consulta.

2 Considerando	 a	 situação	 em	
que	 Angola	 e	 o	 mundo	 se	 en-
contram	actualmente,	a	expec-

tativa	 de	 evolução	 é	 considerada	
como	um	"bónus"	em	qualquer	mer-
cado.	 Enquanto	 a	 liquidez	 abunda,	
diminuindo	 o	 valor	 do	 dinheiro	 e	 os	
prémios	 de	 risco	 por	 todo	 o	 Mundo,	
a	 incerteza	 afasta	 os	 investidores	
dos	 mercados,	 ficando	 as	 platafor-
mas	tecnológicas	e	digitais,	como	os	
sectores	 da	 defesa	 e	 da	 investiga-
ção	científica	e	saúde,	como	apostas	
que	 permitem	 ir	 ultrapassando	 esta	
questão.	O	BCGA	tem	em	carteira	um	
plano	de	formação	dos	seus	Agentes	
Comerciais,	a	fim	de	melhorar	as	téc-
nicas	de	actuação	no	MVM	e	a	litera-
cia	financeira	em	geral	junto	dos	seus	
clientes	 e	 investidores,	 apontando	 a	
adesão	 ao	 MVM	 como	 um	 veículo	
porto	seguro	para	realizar	negócios	e	
investimentos.

3 O	 mercado	 de	 REPO’s	 poderá	
constituir	mais	uma	forma	de	ob-
tenção	de	financiamento,	por	um	

lado,	e	de	aplicação	de	excedentes	de	
liquidez,	por	outro,	com	taxas	interes-
santes	 para	 ambas	 as	 partes,	 tendo	
em	conta	o	risco	suportado	pelo	acti-
vo	subjacente.	Do	ponto	de	vista	fiscal,	
os	REPO’s	poderão	revelar	vantagens,	
quando	comparados	com	as	tradicio-
nais	operações	de	utilização	de	crédi-
to	por	períodos	iguais	ou	superiores	a	
um	ano.	Os	maiores	desafios	para	este	
mercado	prendem-se	ainda	com	a	le-
gislação e com os mecanismos de es-
tabilização	e	de	regulação	do	funcio-
namento dos mercados monetário e 
cambial,	que	deverão	conferir	confian-
ça	aos	investidores	e	aos	operadores.

4 No	 contexto	 actual,	 pensamos	
que	 antes	 disso	 deverá	 refor-
çar-se	a	questão	de	as	referidas	

entidades	 possuírem	 no	 seu	 DNA	 a	
cultura	da	transparência,	manutenção,	
reporte	 e	 divulgação	 regular	 e	 atem-
pada	de	contas	auditadas	e	dos	seus	
projectos	 macro	 ao	 nível	 do	 seu	 mo-
delo	de	negócio	e	do	plano	estratégi-
co.	Só	com	esses	elementos	basilares	
o	 mercado	 poderá	 obter	 a	 confiança	
necessária para concorrer para esse 
tipo	de	investimento.	A	literacia	finan-
ceira,	a	desburocratização	de	proces-
sos	e	a	modernização	para	uma	maior	
celeridade	dos	tribunais	e	do	sistema	
jurídico	 e	 judicial	 terão	 um	 papel	 de-
terminante	 para	 a	 expansão	 susten-
tada do mercado de capitais e deste 
segmento	em	específico.	O	Caixa	An-
gola	pretende	estar	presente,	colabo-
rar e facilitar este processo de cresci-
mento,	 analisando	 todos	 os	 modelos	
viáveis	de	desenvolvimento,	tendo	em	
conta	 as	 características	 e	 o	 perfil	 dos	
seus	clientes	e	investidores.

Por VLADIMIR BORJA
Director/Direcção  

de Mercados Financeiros
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12020	foi	bastante	atípico	e	exigente	
para	 a	 economia,	 e	Angola	 não	 foi	
excepção,	devido	à	situação	epide-

miológica.	No	sector	financeiro,	a	rea-
lidade	é	semelhante,	colocando	enor-
me	pressão	sobre	os	seus	RH	e	sobre	
os	seus	resultados,	devido	à	necessi-
dade	 de	 adaptação	 à	 nova	 realidade	
económica	 e	 financeira,	 com	 desta-
que	 para	 a	 necessidade	 de	 acautelar	
eventuais	perdas	pelas	moratórias	no	
pagamento	 do	 crédito	 e	 downgrade	
do	rating	de	Angola.

Ao	longo	de	2020,	o	Banco	de	Co-
mércio	e	Indústria,	S.A.	(BCI)	deparou-
-se	 igualmente	 com	 a	 situação	 pan-
démica,	 realizando	 os	 ajustamentos	
necessários decorrentes do sanea-
mento imposto para a preparação do 
processo	da	sua	privatização	por	leilão	
em	Bolsa.

Para	 o	 sucesso	 desta	 operação,	 o	
Conselho de Administração tem em 
execução	 uma	 estratégia	 de	 susten-
tabilidade	 concretizada	 no	 reforço	
dos	 níveis	 de	 satisfação	 dos	 colabo-
radores,	 os	 nossos	 maiores	 activos,	
por	 meio	 de	 um	 programa	 de	 gestão	
de	mudança	e	de	acções	regulares	de	
capacitação	das	equipas.	

A	 estratégia	 de	 sustentabilidade	
do	 Banco	 encontra-se	 também	 fo-
cada	 em	 reforçar	 a	 sua	 dinâmica	 e	
proactividade	 comercial.	 O	 Programa	
de	 Reestruturação	 em	 execução	 visa	
alavancar	 o	 negócio,	 tornando	 o	 BCI	
num	 Banco	 mais	 rentável,	 dinâmico,	
eficiente	e	digital,	por	meio	da	imple-
mentação	 de	 um	 modelo	 de	 rentabi-
lidade,	optimização	e	dinamização	do	
negócio.

O	BCI	tem	desenvolvido	um	traba-
lho	 exaustivo	 com	 o	 sistema	 de	 con-
trolo	 interno,	 reestruturando	 as	 suas	
três	 linhas	 de	 defesa:	 Direcção	 de	
Gestão	 de	 Risco	 (DGR),	 Direcção	 de	
Compliance	 (DCO)	 e	 Direcção	 de	Au-
ditoria	Interna	(DAI).	

Estas	 e	 outras	 iniciativas	 que	 se	
encontram	em	curso	têm	permitido	ao	
BCI	 alcançar	 resultados	 concretos	 ao	
nível	do	programa	de	privatização.

No	 que	 diz	 respeito	 à	 dinamiza-	
ção	da	sua	actividade	como	interme-	
diário	 financeiro,	 o	 Banco	 tem	 estado	
bastante	activo	no	que	diz	respeito	às	
transacções	no	mercado	de	títulos	da	
dívida	pública	e	na	abertura	de	contas	
custódia.

Um dos pontos marcantes foi a 
desmaterialização,	 na	 CEVAMA,	 das	
suas	 acções,	 no	 âmbito	 do	 processo	
de	 privatização,	 o	 que	 permite	 a	 pre-
paração	 da	 realização	 da	 venda	 das	
mesmas	em	leilão.

2 Em	 2021	 prevemos	 alguma	 pru-
dência	da	parte	dos	investidores.	
No	 entanto,	 como	 integrante	 da	

primeira	privatização	em	Bolsa,	apesar	
de	 cautelosos,	 prevemos	 a	 materiali-
zação	 de	 outros	 processos	 de	 priva-
tização	 este	 ano,	 via	 Bolsa,	 o	 que	 irá	
dinamizar	 o	 mercado	 de	 valores	 mo-
biliários	e	onde,	naturalmente,	o	Ban-
co	irá	certamente	posicionar-se	como	
um	agente	de	intermediação	financei-
ra	bastante	activo.

3 O mercado de Repo´s irá propor-
cionar	 um	 conjunto	 de	 benefí-
cios,	com	realce	para	o	aumento	

da	 liquidez	 no	 mercado	 secundário	 e	
maior celeridade nas transacções da 
carteira	 de	 títulos	 dos	 agentes	 inter-
mediários.	

4 Consideramos	 que	 a	 maioria	
das empresas ainda não está 
preparada para implementar 

as	exigências	do	mercado	de	acções,	
abrindo	oportunidades	aos players do 
sector	financeiro.	Queremos	apoiar	as	
empresas	 a	 capacitarem-se	 e	 apoiar	
projectos	 empresariais	 que	 permitam	
alcançar	 bons	 resultados	 financeiros	
e	 se	 habilitem,	 no	 futuro,	 a	 ir	 para	 a	
Bolsa.	 A	 literacia	 tem	 um	 papel	 fun-
damental	 neste	 processo,	 e	 tem-se	
notado	o	investimento	e	os	resultados	
neste	sentido.	

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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B C H  -  B A N C O  C O M E R C I A L  D O  H U A M B O

1 O comportamento do mercado de 
capitais	 em	 2020	 foi	 muito	 marca-
do	 pelos	 impactos	 no	 novo	 Co-

ronavírus	 a	 nível	 mundial.	 Todas	 as	
economias	 sofreram	 efeitos	 econó-
micos	 muito	 negativos	 e	 uma	 grande	
volatilidade	 nos	 mercados.	 Em	 eco-
nomias	 africanas,	 em	 especial	 Ango-
la,	 o	 desempenho	 económico	 e	 dos	
mercados	não	foi	diferente	do	de	ou-
tros	 países.	 De	 referir	 que	 o	 mercado	
de	capitais	em	Angola	ainda	tem	uma	
dimensão	 pequena	 e,	 consequente-
mente,	o	seu	nível	de	liquidez	é	ainda	
muito	 reduzido,	 sendo	 este	 um	 dos	
grandes	desafios	do	mercado.	

O	 grande	 volume	 de	 actividade	
centra-se	 nas	 transacções	 dos	 títulos	
de	 dívida	 do	 Estado.	 Os	 investidores,	
em	 especial	 as	 entidades	 bancárias,	
têm	sido	importantes	para	o	Estado,	ao	
investirem	 em	 títulos	 do	 Tesouro	 (em-
prestam	dinheiro	ao	Estado)	e,	por	outro	
lado,	esses	investimentos	também	têm	
representado	 um	 segmento	 de	 negó-
cio	 importante	 para	 as	 entidades	 ban-
cárias,	o	que	tem	sido	um	dos	aspectos	
positivos	para	as	entidades	bancárias.	

2 O	desempenho	dos	mercados	vai	
depender	 muito	 da	 recuperação	
económica	 do	 País,	 e	 as	 entida-

des	bancárias	têm	adoptado	estratégias	
mais	agressivas	para	a	captação	de	pou-
panças	 para,	 dessa	 forma,	 haver	 mais	

liquidez	para	 investimentos	nos	merca-
dos	e	abertura	de	contas	de	custódia.

3 Os	mercados	financeiros	funcio-
nam	 melhor	 quanto	 mais	 pro-
dutos	 financeiros	 houver	 para	

captar	 poupanças	 e	 alternativas	 para	
investimentos	 e	 financiamentos.	 Con-
sidera-se	 que	 os	 REPO´s	 contribuem	
bastante	para	o	melhor	funcionamen-
to	e	estabilidade	do	mercado	monetá-
rio	e	de	capitais.	

4 O mercado de capitais em Ango-
la	ainda	enfrenta	vários	desafios,	
como	 o	 nível	 de	 alinhamento	

de	 enquadramento	 legal	 em	 diversos	
sectores	 da	 economia	 e	 empresarial,	
a	 falta	 de	 literacia	 financeira	 entre	 a	
população	e	a	grande	necessidade	de	
melhorar	mais	o	ambiente	de	negócios	
para	 atrair	 o	 investimento	 estrangeiro.	
Também	 são	 outros	 factores	 impor-
tantes	para	melhorar	o	funcionamento	
dos	 mercados	 de	 capitais	 em	Angola,	
em	particular,	o	mercado	accionista.	A	
criação	do	mercado	accionista	é	sem-
pre	 um	 bom	 sinal	 para	 a	 economia	 e	
os	seus	intermediários	financeiros.	Mas	
esta	 criação	 deverá	 ser	 realizada	 por	
etapas,	 selecionando-se	 empresas	
que	estejam	bem	preparadas	para	que	
haja	 um	 sinal	 de	 credibilidade	 e	 con-
fiança	para	os	investidores	no	mercado.

Por NATALINO LAVRADOR
Presidente do Conselho 

de Administração
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B C S  -  B A N C O  D E  C R É D I T O  D O  S U L

1 2020	foi	um	ano	atípico:	o	surgimen-
to	de	uma	pandemia	é	desafiante,	o	
mundo	não	estava	preparado,	tive-

ram	 de	 ser	 impostas	 regras	 de	 convi-
vência	 social	 e	 incentivar	 a	 resiliência	
e a capacidade de adaptação das or-
ganizações	empresariais.		Manter	a	ac-
tividade	económica	e	financeira	impli-
cou	a	adopção	de	novas	dinâmicas	de	
gestão	do	Capital	Humano,	da	relação	
com	 clientes	 e	 com	 outros	 stakehol-
ders,	impondo	uma	maior	utilização	de	
novos	 meios	 de	 tecnologias	 de	 infor-
mação.	A	apreensão	sobre	o	futuro	e	o	
isolamento	 forçado	 para	 evitar	 ou	 mi-
tigar	o	contágio	pela	Covid-19	trouxe-
ram	 uma	 série	 de	 novas	 experiências	
que	despertaram	capacidades	até	en-
tão	desconhecidas	pelo	ser	humano.

Mas	 é	 reconhecido	 que	 a	 actual	
conjuntura	 acelerou	 o	 processo	 de	
digitalização	das	instituições	financei-
ras	e	pôs	à	prova	a	sua	capacidade	de	
adaptação.	Apesar	de	se	verificar	uma	
diminuição	 da	 actividade	 económica	
na	maioria	dos	sectores,	o	BCS	inves-
tiu	 fortemente	 na	 sua	 capacidade	 de	
adaptação	 à	 nova	 realidade	 em	 tele-
trabalho	e	conseguiu	manter	os	bons	
níveis	de	serviço	esperados.

2 Para	 2021	 perspectivamos	 uma	
evolução	moderada	do	mercado	
de	 valores	 mobiliários,	 face	 ao	

ainda	 desafiante	 contexto	 económi-
co,	com	a	manutenção	expectável	do	
crescimento	 do	 volume	 de	 negócios	
em	montante	e	número	de	transações.	
O	 mercado	 poderá	 registar	 um	 au-
mento	de	participantes,	sobretudo	de	
membros	de	liquidação,	e	uma	maior	
diversidade	 de	 instrumentos	 transa-
cionados,	 com	 destaque	 para	 as	 uni-
dades	 de	 participação	 de	 OIC’s,	 con-
tribuindo	para	a	maior	disponibilidade	
de	activos	para	investimento.

Com	 o	 pagamento	 da	 dívida	 pú-
blica	 através	 da	 emissão	 de	 títulos,	
os	 clientes	 atestam	 uma	 crescen-
te	 necessidade	 de	 se	 adaptar	 a	 uma	
nova	realidade,	procurando	obter	mais	

informações	 e	 aprendizado	 sobre	 o	
mercado	de	títulos.	Consideramos	ser	
uma	 oportunidade	 para	 estimular	 e	
atrair	 novos	 investidores:	 a	 estratégia	
passa	por	criar	uma	relação	de	maior	
proximidade	 e	 facultar	 mais	 informa-
ção	 ao	 cliente,	 mostrando-lhe	 que	 o	
mercado	de	capitais	é	uma	alternativa	
de	 investimento	 credível	 e	 geradora	
de	retornos	financeiros	atractivos.

3 Com	 a	 emergência	 do	 mercado	
de	REPO’S,	surge	uma	alternati-
va	 de	 investimento	 que	 irá	 per-

mitir	aos	investidores	a	apostarem	em	
investimentos	 com	 maturidade	 mais	
reduzida,	 e	 certamente	 poderá	 trazer	
outra	dinâmica	à	BODIVA.	Poderá	criar	
no	circuito	económico	uma	importan-
te	 fonte	 de	 financiamento,	 maior	 pro-
fundidade	e	liquidez,	temos	de	traba-
lhar	em	conjunto	para	promover	ainda	
mais	 a	 literacia	 financeira,	 mitigar	 os	
riscos	 associados	 e	 fomentar	 o	 volu-
me	de	transacções.

4 Há	 um	 caminho	 a	 percorrer,	
pelas	razões	que	conhecemos,	
desde logo na preparação das 

empresas	em	termos	da	contabilidade	
organizada,	 publicação	 e	 apresenta-
ção	de	contas,	maior	transparência	na	
gestão	e	governação.	Com	o	mercado	
accionista,	 surge	 uma	 nova	 e	 impor-
tante	alternativa	para	o	investimento	e	
o	financiamento	das	empresas.

Com	 o	 PROPRIV,	 surge	 uma	 porta	
para	 acelerar	 a	 abertura	 do	 mercado	
accionista,	e	a	Banca	pode	ter	um	papel	
importante	 na	 assessoria	 de	 consulto-
ria	e	análise	dos	estudos	de	viabilidade	
e	 apoio	 às	 empresas	 na	 preparação	 e	
organização.	 Além	 da	 intermediação	
financeira	e	apoio	no	processo	de	colo-
cação	de	empresas	na	Bolsa,	o	BCS	irá	
assessorar	os	seus	clientes	no	acompa-
nhamento dos processos e na relação 
com	os	principais	stakeholders	internos	
e	 externos,	 disponibilizando	 as	 ferra-
mentas	e	conhecimento	para	o	efeito.

Por RAFEAL KAPOSE
Presidente da Comissão Executiva
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que a actual 
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capacidade 
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1 O	ano	de	2020	ficou	marcado	pela	
emergência	 dos	 efeitos	 da	 pande-
mia	quer	na	saúde	pública	quer	na	

economia	global.	O	abrandamento	da	
actividade	 económica,	 com	 reflexo	
no	consumo	de	petróleo,	tornou	mais	
vulneráveis	as	economias	dependen-
tes	da	produção	desta	matéria-prima,	
como	é	o	caso	de	Angola.	

A	redução	das	receitas	de	exporta-
ção	 do	 petróleo	 pressionou	 a	 moeda	
nacional,	 que	 desvalorizou	 contra	 o	
USD,	em	2020,	cerca	de	25,7%	e	dete-
riorou	a	notação	de	risco	da	República.	
Assim,	a	desvalorização	teve	um	efei-
to	positivo	nas	 instituições	financeiras	
expostas	 ao	 risco	 cambial,	 nomeada-
mente	pela	aplicação	em	Obrigações	
do	 Estado	 indexadas	 ao	 dólar	 norte-
-americano,	 enquanto	 a	 descida	 da	
notação	de	risco	da	República	afectou	
negativamente	 a	 solvabilidade	 das	
instituições	financeiras,	com	reflexo	na	
sua	capacidade	de	concessão	de	cré-
dito	à	economia.	

Contudo,	 o	 ano	 de	 2020	 também	
foi	 desafiante	 pela	 oportunidade	 do	
sector	 financeiro	 potenciar	 o	 progra-
ma	de	diversificação	da	economia,	em	
especial pela aplicação das normas 
de	concessão	de	crédito	ao	sector	real	
da	economia	previsto	no	Aviso	do	BNA	
n.º10/20,	 tendo	 o	 BNI	 cumprido	 inte-
gralmente	 as	 obrigações	 de	 suporte	
às	 actividades	 produtivas	 previstas	
neste	regulamento.

2 A dinamização do mercado de 
valores	mobiliários,	na	sua	com-
ponente	 accionista,	 está	 forte-

mente correlacionada com o programa 
de	 privatizações.	 Contudo,	 o	 ano	 de	
2021,	em	especial	o	primeiro	semestre,	

ainda	sofrerá	dos	efeitos	da	pandemia,	
pelo	 que	 não	 serão	 expectáveis	 alte-
rações	relevantes	face	ao	ano	anterior.	

O Banco BNI está comprometido 
com a dinamização do mercado de 
capitais	e	procedeu	a	alterações	rele-
vantes	no	início	deste	ano,	mediante	a	
segregação	funcional	das	actividades	
de	gestão	da	carteira	própria	da	ges-
tão	 das	 ordens	 dos	 clientes,	 imple-
mentou	 um	 novo	 sistema	 informático	
com	 ligação	 à	 BODIVA	 via	 protocolo	
FIX	 e	 disseminará,	 até	 ao	 final	 do	 pri-
meiro	 trimestre,	 a	 aplicação	 por	 toda	
a	 rede	 comercial	 do	 Banco.	 Esta	 reo-
rientação	estratégica	é	acompanhada	
pela	 definição	 de	 objectivos	 comer-
ciais	 de	 crescimento	 no	 número	 de	
contas	de	títulos	e	de	valores	mobiliá-
rios	em	custódia.

3 O	 mercado	 monetário	 interban-
cário	é	incipiente	por	motivos	fis-
cais	e	de	risco	entre	instituições.	

Assim,	o	mercado	de	Repo’s	é	funda-
mental	 para	 a	 gestão	 global	 da	 liqui-
dez	 do	 sistema	 financeiro,	 e	 o	 atraso	
na	 sua	 implementação	 tem	 penaliza-
do	a	eficiência	do	mercado	monetário.

4 O tecido empresarial nacional 
é	 maioritariamente	 de	 base	 fa-
miliar,	o	que	dificulta	a	adopção	

das	regras	mínimas	de	governo	socie-
tário para poderem estar cotadas em 
Bolsa.	Assim,	a	mudança	pode	ocorrer	
em	 sectores	 ou	 empresas	 de	 capital	
intensivo	 cujo	 crescimento	 já	 não	 es-
teja	 ao	 alcance	 dos	 accionistas	 com	
posições	dominantes.	Esta	base	pode	
ser	encontrada	nas	empresas	a	priva-
tizar,	nos	sectores	bancário	e	de	tele-
comunicações.

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 

Executivo
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1 Apesar	 de	 2020	 ter	 sido	 atípico,	 o	
BPC	 procurou	 desempenhar	 ac-
tivamente	 a	 sua	 função	 de	 inter-

mediário	 financeiro	 no	 mercado	 de	
capitais,	 com	 um	 elevado	 volume	 de	
vendas	de	títulos	da	carteira	própria	e	
o registo de operações de compra e 
venda	 de	 títulos	 da	 carteira	 de	 clien-
tes,	a	quem	dedicou	especial	atenção	
na	transmissão	de	conhecimento.	

Destacamos	 a	 conclusão	 do	 pro-
cesso	 de	 Desmaterialização/Integra-
ção	das	Acções	Ordinárias	ao	BPC,	na	
CEVAMA,	que	permitirá	o	Banco	auto-
matizar todo o processo relacionado 
com	as	suas	acções,	reduzindo	signifi-
cativamente	o	risco	operacional.	

Realçamos	o	downgrade	do	rating	
soberano,	 com	 um	 impacto	 bastante	
negativo	 na	 revalorização	 das	 cartei-
ras	de	títulos	dos	 investidores	 institu-
cionais,	 que	 obrigou	 a	 um	 aumento	
significativo	 das	 imparidades,	 pena-
lizando ainda mais os preços destes 
activos	no	mercado	secundário	e	sina-
lizando a necessidade de reforço dos 
sistemas	de	gestão	de	risco.		

2 A	dinâmica	deverá	continuar	ali-
cerçada pelas transacções de 
títulos	 de	 dívida	 pública,	 com	

destaque	para	os	indexados	em	moe-
da	 estrangeira.	 Perspectivamos	 para	
2021	 o	 abrandamento	 do	volume	 das	
transacções,	devido	à	escassez	de	re-
cursos	para	investimentos	e	à	existên-
cia	de	maior	oferta	de	títulos	de	valo-
res	mobiliários	considerando	as	novas	
emissões	 do	 Estado	 e	 o	 elevado	 nú-
mero	de	detentores	de	títulos	em	re-
sultado	do	processo	de	liquidação	de	
atrasados	do	Estado.

Mas	em	2021	iremos	assistir	a	mais	
eventos	de	emissão	em	Bolsa	de	obri-
gações	 privadas	 e	 à	 colocação	 em	
Bolsa	 de	 acções	 de	 empresas,	 muito	
suportado	pelo	PROPRIV	e	pela	neces-
sidade de dispersão do capital das insti-
tuições	financeiras.	Destacamos	a	aber-
tura	 da	 conta	 de	 capitais	 para	 maior	
atracção	de	investimento	estrangeiro.

No	sector	financeiro,	a	cada	vez	maior	
exigência	de	capitais	para	fazer	face	aos	
riscos	 da	 actividade	 poderá	 precipitar	
movimentos	 de	 Fusões	 &	 Aquisições,	
para	criação	de	valor	por	via	de	sinergias.	

3 Os	 REPO’S	 são	 uma	 forma	 ex-
pedita	 de	 se	 obter	 financiamen-
tos	 a	 curto	 prazo	 e	 a	 um	 custo	

competitivo,	 são	 uma	 alavanca	 para	
o	 mercado	 de	 capitais.	 Estas	 opera-
ções	poderão	consubstanciar-se	num	
empréstimo	 de	 títulos,	 remunerados	
a	uma	dada	taxa	por	contrapartida	de	
numerário,	 negócio	 que	 poderá	 per-
mitir	ao	comprador	assumir	uma	posi-
ção	de	arbitragem	garantida	pelo	acti-
vo	subjacente,	ou	o	exercício	de	poder	
estratégico	temporário	numa	socieda-
de,	pela	participação	adicional	no	seu	
capital.	Para	o	vendedor,	permite	col-
matar	problemas	pontuais	de	liquidez	
a	um	custo	mais	reduzido.

4 Persistem	 as	 dificuldades	 para	
cumprir	os	“mínimos	olímpicos”	
determinados pela CMC e pela 

BODIVA,	no	que	toca	à	robustez	eco-
nómica	e	financeira,	a	governação	cor-
porativa,	a	contabilidade	organizada	e	
auditada	e	aos	sistemas	de	gestão	de	
riscos	e	de	controlo	interno.	

É	 pretensão	 do	 IGAPE	 que	 alguns	
processos	 de	 privatização	 passem	
pela	BODIVA,	o	que	poderá	impulsio-
nar	o	mercado	corporativo.	O	mercado	
de	 capitais	 desempenhará	 um	 papel	
estratégico	no	pós-Covid-19,	e	as	em-
presas sairão deste processo mais re-
silientes	e	estruturadas,	o	que	será	útil	
na	sua	preparação	para	se	financiarem	
via	mercado	de	capitais,	e	ao	mesmo	
tempo	proporcionará	aos	investidores	
novas	alternativas.	É	fundamental	pro-
mover	programas	de	literacia	financei-
ra	para	os	investidores	sobre	o	merca-
do e consciencializar gestores de topo 
e	 accionistas	 sobre	 as	 vantagens	 de	
transformarem	 as	 suas	 empresas	 em	
sociedades	de	capital	aberto.	

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 ANTÓNIO ANDRÉ LOPES
Presidente do Conselho 

de Administração
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1 O	 exercício	 de	 2020	 foi	 bastante	
desafiante	 para	 a	 indústria	 finan-
ceira,	tendo	sido	exigida	uma	certa	

resiliência	operacional	para	lidar	com	
as	 adversidades.	Assistiu-se	 também	
à	redução	do	volume	de	transacções	
na	 economia,	 com	 inúmeras	 empre-
sas	 a	 reduzirem	 ou	 a	 encerrarem	 a	
actividade.		A	nível	do	mercado	de	va-
lores,	assistiu-se	a	uma	maior	procura	
para	investimento	em	títulos	e	valores	
mobiliários.

 

2 Subscrevemos	 inteiramente	 a	
campanha	 de	 educação	 finan-
ceira.	É,	sem	dúvida,	uma	inicia-

tiva	 que	 contribui	 e	 contribuirá	 para	
um	 maior	 entendimento	 das	 alterna-
tivas	 existentes	 aos	 produtos	 bancá-
rios.	 	 O	 Banco	 pretende	 incrementar	
o	engajamento	na	BODIVA	através	de	
captação	de	potenciais	investidores	e	
o	aconselhamento	dos	actuais	para	o	
aumento	das	suas	carteiras	de	títulos.	

3 O mercado de REPO´s	 é	 impor-
tante	por	ser	uma	fonte	alternati-
va	de	financiamento	das	institui-

ções	financeiras	no	curto	prazo	e,	por	
outro	lado,	vai	ajudar	a	mitigar	o	risco	
de	liquidez,	nas	operações	de	tomada	
e	cedência	de	liquidez.

4 Para	 além	 dos players já	 iden-
tificados	no	PROPRIV,	as	PME’s	
poderão	 ter	 um	 papel	 funda-

mental para potencialização do mer-
cado de Equity.	Todavia,	 é	 necessário	
em	 simultâneo	 melhorar	 a	 Governa-
ção	 Corporativa,	 crucial	 para	 a	 trans-
parência	 na	 gestão,	 adoptarem-se	
padrões	 internacionais	 de	 contabili-
dade,	 dentre	 outras	 iniciativas.	 A	 BO-
DIVA	tem	aqui	um	papel	fundamental	
e	destacamos,	desde	logo,	a	parceria	
estabelecida	com	o	LSE	(London	Sto-
ck	Exchange).	

Um	aspecto	a	ter	conta	é	o	receio	
de	perda	de	controlo,	pelos	empresá-
rios,	num	cenário	de	entrada	no	mer-
cado	 de	 capitais.	 É	 particularmente	
relevante	 no	 nosso	 contexto,	 onde	 a	
maioria	das	empresas	é	familiar.	Con-
vém,	contudo,	destacar	que	a	entrada	
no	 mercado	 de	 capitais	 oferece	 van-
tagens	 competitivas	 que	 contribuem	
significativamente	 para	 a	 melhoria	 da	
qualidade	da	gestão.

Os	 custos	 directos	 e	 indirectos	
associados	 à	 colocação	 deverão	 ser	
endereçados	em	sede	da	regulamen-
tação.	Para	os	empresários,	os	custos	
com	 a	 abertura	 de	 capital	 têm	 início	 
já	 na	 estruturação	 para	 o	 IPO's,	 pelo	 
que	defendem	a	existência	de	 incen-
tivos	fiscais.

Finalmente,	a	conta	de	capital	será	
um	 mecanismo	 de	 garantia	 de	 liqui-
dez	e	da	mesma	forma,	é	 importante	
o	 desenvolvimento	 da	 indústria	 de	
fundos	de	investimento,	para	suportar	
a dinamização do mercado de Equity.	

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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O mercado	de	valores	mobiliários	
desempenha	um	papel	funda-
mental	 no	 desenvolvimento	

económico	 e	 social	 do	 País,	 uma	 vez	
que	 constitui	 uma	 fonte	 privilegiada	
de	 financiamento	 para	 as	 empresas,	
num	quadro	de	obtenção	de	uma	es-
trutura	de	capitais	que	combine	recur-
sos	próprios	com	recursos	alheios.

Angola tem passado por transfor-
mações	 ao	 nível	 económico,	 e	 uma	
delas	 tem	 sido	 o	 surgimento	 de	 star-
tup’s	 e	 o	 crescimento	 de	 Pequenas	 
e	 Médias	 Empresas	 (PME’s),	 empre-
sas	 estas	 que	 têm	 ganho	 espaço	 na	 
economia	 de	 forma	 significativa,	 e	 o	
mercado	 de	 valores	 mobiliários	 po-
derá	 desempenhar	 um	 papel	 funda-
mental	para	que	alavanquem	os	seus	
negócios.

Existem	 benefícios	 e	 também	 de-
safios	 para	 uma	 empresa	 abrir	 o	 seu	
capital	 ao	 mercado	 mobiliário,	 porém	

esta	 estratégia	 pode	 ser	 favorável	
desde	 que	 a	 empresa	 saiba	 o	 mo-
mento certo para realização desta ac-
ção,	 com	 uma	 estrutura	 empresarial	
bem	 definida	 e	 que	 se	 enquadre	 nas	
normas da Comissão do Mercado de 
Capitais.

Para	o	sector	bancário,	em	particu-
lar,	 um	 dos	 grandes	 desafios	 é	 a	 for-
mação	 dos	 seus	 quadros	 no	 que	 ao	
mercado	de	capitais	diz	respeito,	para	
que	 estes	 possam	 também	 desem-
penhar	 um	 papel	 didático	 junto	 dos	
clientes	(investidores).	Os	investidores	
estarão	 mais	 confortáveis	 em	 investir	
em	sectores	bem	regulados	e	supervi-
sionados,	pelo	que	isso	é	também	um	
grande	desafio	para	todas	empresas.

Não	 obstante	 os	 desafios,	 augu-
ramos	 um	 futuro	 promissor	 para	 o	
mercado	de	capitais	em	Angola,	prin-
cipalmente	 com	 a	 entrada	 de	 novos	
investidores,	nacionais	e	estrangeiros.

B A N C O  VA L O R

Por JOSÉ PINTO
Presidente da Comissão 

Executiva
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1 O	ano	de	2020	foi	de	muitos	desa-
fios	devido	ao	cenário	de	pandemia	
que	 se	 alastrou	 a	 todas	 as	 econo-

mias	mundiais.	No	entanto,	assistimos	
a	uma	subida	da	comercialização	dos	
títulos	 disponíveis	 por	 parte	 da	 nossa	
instituição,	que	alcançou	um	maior	vo-
lume	de	negócios	e	que	serviu	como	
boa	 base	 para	 a	 correcta	 gestão	 da	
nossa	liquidez,	assim	como	o	forneci-
mento	de	liquidez	ao	mercado	bancá-
rio.	Houve	um	maior	foco	na	actuação	
do	mercado	secundário,	em	particular	
nas	 obrigações	 não-reajustáveis	 que	
permitiu	aumentar	a	rentabilização	do	
nosso	portfólio	e	dos	nossos	clientes.

2 Em	2021,	pretendemos	actuar	de	
forma	 mais	 energética	 e	 activa,	
dedicando mais do nosso tempo 

ao	 mercado	 de	 capitais,	 com	 o	 objec-
tivo	 de	 melhorar	 e	 aumentar	 o	 nosso	
quadro	 de	 negociações	 e	 portefólio,	
através	 da	 criação	 de	 produtos	 de	 in-
vestimento	e	um	maior	registo	de	negó-
cios	no	mercado	de	valores	mobiliários.	

3 Sem	 a	 participação	 do	 Banco	
Nacional	 de	 Angola	 (BNA)	 na	
criação	 do	 mercado	 de	 Repo’s,	

não	funcionará	plenamente.	

É	 necessário	 que	 o	 BNA	 defi-
na	 uma	 lista	 de	 valores	 mobiliários	
que	 possam	 ser	 considerados	 como	
um	 objecto	 de	 penhor	 ou	 de	 garan-
tia.	 Assim,	 esse	 mercado	 terá	 o	 seu	 
próprio	 benchmark	 e	 uma	 oportuni-
dade	garantida	de	atrair	liquidez.	Sem	
isso,	 esse	 mercado	 ficará	 fraco	 e	 in-
completo.

4 É	preciso	dinamizar	o	processo	
de	privatização	e	criar	uma	cul-
tura	 de	 trabalho	 das	 empresas	

emitentes de acções no mercado: as-
segurar	a	transparência,	a	 informação	
financeira	 bem	 clara,	 preparada	 em	
conformidade com normas interna-
cionais	 e	 auditada.	 Sem	 isso	 será	 im-
possível	 falar	 de	 desenvolvimento	 do	
mercado	 das	 acções	 e	 desenvolvi-
mento	real	deste	sector.		

B A N C O  V T B  Á F R I C A

Por IGOR SKVORTSOV
Presidente do Conselho

de Administração 
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1 Foi	um	tsunami!	No	início,	não	se	ti-
nha	noção	da	gravidade	da	doença	
nem	 do	 quanto	 poderia	 atingir	 as	

economias.	 Somente	 quando	 chegou	
ao	nosso	País	é	que	se	viu	a	realidade.	
A	Madz	Global	implantou	um	processo	
de	 profissionalização	 no	 mercado	 de	
corretagem,	sem	perder	o	foco	na	ren-
tabilidade	 dos	 investimentos	 de	 seus	
clientes,	 criando	 os	 centros	 satélites	
descentralizados	 da	 sede	 principal,	
oferecendo	 toda	 a	 infra-estrutura	 bá-
sica	para	a	realização	do	teletrabalho.		

Os	 nossos	 profissionais	 tentam	
atingir	a	melhor	execução	em	diversas	
classes	 de	 activos,	 oferecendo	 solu-
ções	 de	 negociação	 e	 análises	 sofis-
ticadas para atender as necessidades 
dos	clientes.	

A	dinâmica	da	crise	do	novo	Coro-
navírus	mudou	o	padrão	de	consumo	
da	 população,	 que	 passou	 a	 circular	
menos,	foram	beneficiadas	as	empre-
sas	que	produzem	bens	essenciais	ou	
que	 estavam	 bem	 posicionadas	 em	
operações	digitais.	Com	esta	crise,	as-
sistimos	à	necessidade	de	as	empre-
sas	investirem	nas	bolsas,	comprando	
e	 vendendo	 obrigações	 de	 forma	 a	
rentabilizarem	os	seus	activos.

2 O	 processo	 de	 privatização	 de-
verá,	 este	 ano,	 observar	 maior	
celeridade,	 com	 o	 lançamento	

da	 modalidade	 de	 leilão	 dos	 activos	
em	Bolsa,	mecanismo	este	que	vai	di-
namizar	o	Mercado	de	Acções.	Pensa-
mos	que	2021	é	o	ano	fulcral	para	se	
acelerar	este	programa,	e	o	outro	pon-
to	é	a	abertura	do	mercado	de	REPO´s 
na	BODIVA.

3 O	mercado	de	recompra	é	fun-
damental	para	o	funcionamento	
eficiente	 dos	 nossos	 mercados	

financeiros,	pois	irá	fornecer	uma	fon-
te	eficiente	de	financiamento	de	curto	
prazo	aos	investidores,	irá	possibilitar	
financiar	 investidores	 alavancados	 e	
cobrir	 investidores	 curtos.	 No	 entan-
to,	 poderá	 garantir	 liquidez	 no	 mer-
cado	secundário	de	dívida.	A	capaci-
dade de recompra garantida oferece 
um	 ambiente	 seguro	 e	 flexível	 para	
investimentos	 de	 curto	 prazo,	 para	
mitigar	 os	 riscos	 de	 crédito	 e	 liqui-
dez,	e	é	particularmente	avaliada	por	
investidores	 do	 mercado	 monetário	
avessos	ao	risco	e	que	procuram	um	
investimento	seguro	e	 líquido	para	o	
seu	 capital	 de	 giro	 ou	 outros	 saldos	
de	caixa.

4 A preparação para o filing	 é	
um	 pré-requisito	 de	 qualquer	
oferta.	Nem	todas	as	empresas	

estão preparadas para atender aos 
padrões	 exigidos	 pelos	 investidores	
de	 uma	 bolsa	 de	valores.	 O	 objectivo	
da	Madz	Global	é	preparar	os	nossos	
clientes	com	novos	processos	e	con-
trolos	 que	 devem	 ser	 instalados	 com	
padrões	 mais	 altos	 de	 governança	
corporativa	a	ser	adaptados.	

A	 auditoria	 e	 controlos	 financei-
ros	 mais	 rigorosos	 -	 e	 a	 contabilida-
de	 -	 devem	 estar	 integrados	 com	 a	
operação	via	sistemas	modernos,	e	as	
demonstrações	 financeiras	 minima-
mente	automatizadas.	

Quanto	 aos	 investidores,	 pensa-
mos	 em	 elevar	 o	 nível	 de	 formação	
e	 informação,	 no	 sentido	 de	 as	 deci-
sões	de	investimento	serem	baseadas	
numa	expectativa	de	ganhos	futuros.	

A organização de roadshows	é	im-
portante	para	que	os	investidores,	tan-
to	em	Angola	como	no	exterior,	optem	
por	canalizar	as	suas	poupanças	e	dis-
ponibilidades	de	capitais.

M A D Z  G L O B A L

Por MAURÍCIO AIROSA
Presidente do Conselho

de Administração 
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1 Considero	 que	 o	 mercado	 de	 valo-
res	 mobiliários	 pode	 apresentar-se	
como	 uma	 alternativa	 de	 financia-

mento	 ao	 crédito	 bancário	 bastante	
vantajosa	 para	 as	 empresas.	 Face	 aos	
diversos	programas	estabelecidos	pelo	
Governo,	 no	 âmbito	 da	 diversificação	
da	economia	e	das	oportunidades	que	
se estão a criar para as empresas em 
termos	 de	 expansão,	 crescimento	 e	
novos	negócios,	o	recurso	ao	mercado	
de	valores	 mobiliários	 pode	 constituir-
-se	numa	fonte	de	financiamento	mais	
barata	e	simultaneamente	de	captação	
de	investidores	que	contribuam	para	o	
desenvolvimento	das	empresas	através	
do	seu	know-how	e	contactos.	Embora	
o	 mercado	 de	 valores	 mobiliários	 em	
Angola	 seja	 ainda	 bastante	 incipiente,	
com	 um	 reduzido	 número	 de	 investi-
dores	 e	 emitentes	 e	 excessiva	 depen-
dência	 da	 divida	 pública,	 têm	 vindo	
a	 registar-se	 algumas	 iniciativas	 com	
vista	 à	 sua	 dinamização	 quer	 através	
do	PROPRIV,	quer	da	proximidade	com	
investidores	institucionais	e	formação.	

2 Baixos	 níveis	 de	 literacia	 finan-
ceira,	os	requisitos	de	acesso	ao	
mercado	 são	 muito	 exigentes	 e	

representam	 custos	 elevados	 face	 à	

situação	 actual	 das	 empresas,	 sendo	
o tecido empresarial angolano domi-
nado	 por	 PME’s,	 número	 reduzido	 de	
investidores	e	mercado	com	reduzida	
liquidez.	

3 Reforçar	 a	 divulgação	 e	 forma-
ção	sobre	o	mercado	de	valores	
mobiliários	 quer	 junto	 dos	 po-

tenciais	investidores	e	emitentes,	quer	
no	 ensino;	 criar	 condições	 especiais,	
menos	 exigentes,	 de	 acesso	 para	 as	
PME’s;	proporcionar	apoio	de	prepara-
ção de acesso ao mercado; dar acesso 
directo	aos	investidores	institucionais	e	
melhorar processo e sistema de nego-
ciação	e	formação	de	preços;	criar	um	
enquadramento	 fiscal	 mais	 favorável	
quer	 através	 dos	 impostos	 sobre	 os	
rendimentos,	 quer	 da	 majoração	 dos	
custos	de	acesso	para	efeitos	fiscais.

4 Face	à	estratégia	de	crescimen-
to	e	inovação	que	a	NOSSA	Se-
guros	 definiu	 no	 seu	 Plano	 Es-

tratégico	para	o	quadriénio	2020-2023,	
não	 pomos	 de	 parte	 a	 possibilidade	
de	 ponderarmos	 um	 eventual	 recur-
so	ao	mercado	de	valores	mobiliários	
para	o	seu	financiamento.

N O S S A  S E G U R O S

Por CRISTINA NASCIMENTO
Administradora Executiva 

Não pomos de parte 
a possibilidade 

de ponderarmos 
um eventual recurso 

ao mercado 
de valores 

mobiliários para 
o seu financiamento



ESTE SECTOR PODE SER 
FINANCIADO NA BODIVA  



VISÃO

50  |   2 02 1   |   N ÚMERO  2

1 Como	 sabemos,	 o	 mercado	 mobi-
liário	é	bem	emergente	em	Angola.		
A	 classe	 empresarial	 angolana,	 em	

particular,	ainda	está	num	processo	de	
entendimento	dos	reais	benefícios	que	
este	 mercado	 oferece.	 	 Notamos	 com	
satisfação	 o	 excelente	 trabalho	 que	 a	
BODIVA	vai	desenvolvendo	no	proces-
so	 de	 aproximação	 ao	 mercado,	 que	
certamente	irá	contribuir	para	uma	pro-
cura	 mais	 definitiva	 da	 BODIVA	 como	
alternativa	 de	 financiamento	 ao	 crédi-
to	 bancário,	 não	 só	 para	 as	 empresas	
prestadoras	de	serviço	do	sector	petro-
lífero	angolano,	mas	para	toda	a	cadeia	
de	 empresas	 angolanas	 emergentes,	
PME’s	e	outras	até	de	maior	porte.	

2 Este	é	um	segmento	do	merca-
do	financeiro	angolano	que	ainda	
não	 é	 bem	 conhecido	 e	 enten-

dido.	 As	 nossas	 empresas,	 os	 nossos	
gestores	 angolanos,	 por	 inerência	 da	
própria	dinâmica	empresarial	nacional,	
ainda	não	têm	o	domínio	deste	sector	
e	dos	benefícios	que	o	mesmo	oferece	
ou	poderá	oferecer	para	o	crescimen-
to	dos	seus	negócios.		Portanto,	deixo	
o	apelo	para	que	a	BODIVA	continue	a	
trabalhar	na	sua	estratégia	de	marke-
ting	e	educação	empresarial,	para	que	
a	 entidade	 sirva	 efectivamente	 o	 seu	
papel	e	função	para	que	foi	criada.	

3 O	trabalho	em	curso,	a	interacção	
com os diferentes segmentos do 
mercado	 económico	 angolano	

e	uma	continua	e	agressiva	estratégia	
de	marketing,	são,	em	minha	opinião,	
passos	 que	 a	 BODIVA	 deve	 continuar	
a	desenvolver.		Realço	com	satisfação,	
e	como	um	bom	exemplo,	a	assinatu-
ra do MoU	com	a	AECIPA	-	Associação	
das	Empresas	Prestadoras	de	Serviço	
da	Indústria	Petrolífera	Angolana,	que	
poderá	ser	uma	boa	porta	de	entrada	
para	o	sector	de	serviços	da	indústria	
petrolífera	 angolana,	 um	 sector	 que,	
como	 sabemos,	 é	 capital	 intensive	 e,	
como	tal,	poderá	ser	um	grande	bene-
ficiário	 dos	 pacotes	 financeiros	 que	 a	
BODIVA	oferece.	

4 Talvez	 ainda	 não.	 	 Contudo,	 é	
todo	 um	 processo	 de	 cresci-
mento	 para	 ambos	 os	 lados.		

Por	 um	 lado,	 a	 BODIVA	 tem	 de	 en-
tender	 quais	 as	 reais	 necessidades	 e	
expectativas	do	mercado	angolano,	e	
como	preparar	as	empresas	para	que	
possam	 real	 e	 efectivamente	 entrar	
para	a	Bolsa	de	Valores	de	Angola.		Por	
seu	 lado,	 as	 empresas	 angolanas	 te-
rão	de	se	ajustar	e	desenvolver	todos	
os procedimentos e processos para 
que	esse	“casamento”	seja,	na	realida-
de,	uma	preposição	win-win.			

Por BRÁULIO DE BRITO
Presidente do Conselho 

de Administração 

Este é um segmento 
do mercado financeiro

angolano que ainda 
não é bem conhecido 

e entendido
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1 Momentos	 de	 crise	 como	 a	 épo-
ca	 de	 pandemia	 em	 que	 vivemos	
impulsionam	 a	 inovação.	 Foi	 neste	

contexto	 que	 surgiu	 a	 iniciativa,	 por	
parte	do	grupo	de	jovens	empreende-
dores	da	ARO,	de	desenvolver	a	plata-
forma de crowdfunding	 com	 o	 intuito	
de	 preencher	 esta	 lacuna	 de	 finan-
ciamento	 em	Angola.	Aconteceu	 que,	
logo	 na	 fase	 inicial,	 enfrentámos	 um	
contexto	difícil:	à	contracção	económi-
ca,	juntou-se	uma	pandemia	-	e	assim	
a	“tempestade	perfeita”	em	Angola.

Restringiu-se	 o	 contacto	 entre	
pessoas,	e	com	isso	a	interacção	entre	
os	agentes	económicos,	empresários,	
bancos,	consumidores.	Com	isso	sen-
timos	 o	 lado	 negativo	 da	 menor	 par-
tilha	de	 informação	-	 less	caring,	 less	
sharing,	o	que	condicionou	a	divulga-
ção	 da	 nossa	 mensagem	 no	 período	
que	 inicialmente	 previmos.	 Tivemos	
de	aprender	a	ser	pacientes	e	procu-
rar	 novas	 formas	 de	 divulgar	 a	 nossa	
mensagem: pela internet,	 por	 canais	
apropriados entre empreendedores e 
investidores,	 ajustando	 a	 nossa	 men-
sagem	 para	 que	 fosse	 perceptível	
para	o	público.	

2 Para	 que	 o	 conceito	 seja	 bem-
-sucedido,	é	preciso	a	“multidão”	
ganhar	 consciência	 dos	 benefí-

cios	que	o	projecto	pode	proporcionar.	
Queremos,	por	isso,	primeiro,	consoli-
dar	 as	 nossas	 ferramentas	 (tecnolo-
gia),	e	depois	partir	para	a	divulgação	
em	fóruns	específicos	de	investimen-
to,	mercados	de	capitais,	empreende-
dorismo,	e	ganhar	adeptos	e	partilhar	
com	todos	o	que	será	o	crowdfunding	
e	 seus	 benefícios.	 Queremos	 ganhar	
a	 confiança	 a	 nível	 nacional	 e	 inter-
nacional,	logo,	a	ajuda	de	grandes	or-
ganizações	 que	 traga	 credibilidade	 à	
actividade	é	fulcral.	Além	disso,	a	difu-
são	de	informação	de	histórias	de	su-
cesso	 através	 dos	 meios	 convencio-
nais	com	grande	abrangência	(jornais,	
rádios,	TV)	e	redes	sociais	suscitará	a	

emoção	 do	 público,	 um	 componente	
essencial na aceitação e participação 
do crowdfunding.	

3 Que	 as	 entidades	 como	 a	 CMC	
conversem	 connosco,	 para	 jun-
tos	 procurarmos	 identificar	 os	

standards	 em	 que	 podemos	 enqua-
drar-nos	aproximar-nos	do	que	as	en-
tidades	 que	 regulam	 as	 plataformas	
internacionais,	 como	 é	 o	 caso	 da	 Fi-
nancial	Services	Authority	(FSA),	fazem	
com	 plataformas	 como	 a	 Crowdcube	
em	Inglaterra.	Plataformas	de	financia-
mento	por	capital	como	o	Crowdcube	
e	WeFunder	contêm	uma	taxa	de	su-
cesso	acima	dos	70%	nos	seus	projec-
tos	-	e	as	entidades	reguladoras	fazem	
parte	deste	sucesso.	Queremos	que	o	
nosso	 sucesso	 seja	 o	 sucesso	 do	 re-
gulador,	do	sistema	financeiro	e,	prin-
cipalmente,	da	nossa	economia.

 

4 Reforçamos	 que	 estamos	 dis-
poníveis	 para	 trabalharmos	 em	
conjunto	com	a	Bolsa	de	Valo-

res,	 CMC	 e	 Ministério	 das	 Finanças	 e	
fundos	 de	 investimento.	 Queremos	
ser	mais	que	inovadores,	também	pre-
cursores	 desse	 caminho	 conjunto	 de	
sucesso	 da	 plataforma	 para	 o	 nosso	
mercado.	

A	ARO,	 como	 plataforma	 de	 capi-
tal,	pretende,	numa	fase	inicial,	dispo-
nibilizar	a	compra	de	acções	ou	parti-
cipações das empresas antes de estas 
estarem	 presentes	 na	 Bolsa.	 Isto	 já	 a	
partir	de	Novembro	de	2021,	caso	haja	
a	aprovação	dos	nossos	termos	e	con-
dições	 por	 parte	 da	 CMC.	 Mais	 tarde,	
consoante	 o	 estágio	 de	 desenvolvi-
mento	 de	 cada	 empresa,	 poderemos	
colocar	 estas	 acções	 na	 bolsa	 de	va-
lores	de	Angola.	A	título	de	exemplo,	a	
Uprise	Africa	(África	do	Sul)	disponibi-
liza	acções	através	da	plataforma	ZAR	
X,	sendo	este	um	caminho	que	a	ARO	
e	a	bolsa	podem	encetar	em	conjunto,	
com	os	apoios	devidos.

Por PAULO POMPÍLIO
Director de Informação 

e Técnologia 
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E
m	 2021,	 a	 África	 subsaariana	 poderá	 registar	
um	 crescimento	 na	 ordem	 de	 3,1%,	 de	 acordo	
com	o	relatório	do	FMI	de	Outubro	de	2020.	No	
entanto,	levantam-se	algumas	reservas	devido	
à	 continuidade	 dos	 efeitos	 negativos	 da	 pan-
demia	provocada	pela	Covid–19.	Esta	previsão	

contrasta	 com	 o	 ano	 de	 2020,	 que	 deverá	 apresentar	 um	
Produto	Interno	Bruto	(PIB)	negativo	de	3,0%,	contracção	in-
duzida	igualmente	pela	pandemia	da	Covid-19.	Com	o	acor-
do	de	corte	de	produção	de	cerca	de	1,4	milhões	de	barris	

por	dia	pelos	membros	da	Organização	dos	Países	Expor-
tadores	 de	 Petróleo	 (OPEP),	 o	 preço	 do	 de	 petróleo	 tem	
estado	consistentemente	cotado	acima	dos	50	USD/barril.	
Esta	 subida	 tem	 apoiado	 as	 perspectivas	 de	 crescimento	
moderado	 de	 alguns	 países	 da	 região	 e	 em	 particular	 de	
Angola.	No	cenário	económico	nacional,	e	apesar	dos	esfor-
ços	feitos	a	nível	do	sector	não	petrolífero,	a	economia,	em	
2020,	terá	sofrido	uma	contracção	de	4%,	fruto	do	lockdown 
decretado	pelo	estado	de	emergência	e	dos	sucessivos	es-
tados	de	calamidade.	

PIB PETROLÍFERO & PIB NÃO PETROLÍFERO
Espera-se	que	em	2021	a	economia	não	petrolífera	apresente	o	melhor	desempenho	desde	2016,	atingindo	uma	taxa	de	
crescimento	próximo	dos	2,1%.	O	sector	petrolífero,	por	sua	vez,	continuará	a	experimentar	um	declínio	da	sua	actividade,	
registando	uma	taxa	de	crescimento	negativa	de	6,2%.		

Gráfico 1 - PIB Petrolífero & PIB Não Petrolífero

TAXA DE INFLAÇÃO
Em	2020,	o	Instituto	Nacional	de	Estatística	(INE)	apurou	o	índice	de	preços	no	consumidor		em	25,10%	.,	interrompendo	assim	
a	tendência	de	desaceleração	do	nível	geral	de	preços	verificada	em	2018	e	2019.	Esta	interrupção	poderá	ser	explicada	
pelos	efeitos	nefastos	da	crise	pandémica	que	afectou	negativamente	as	cadeias	logísticas	de	produção	e	distribuição,	bem	
como	pela	contínua	depreciação	da	moeda	nacional.		Para	2021	estima-se	uma	taxa	de	inflação	de	fim	de	período	corres-
pondente	a	18,7%,	retomando	assim	a	trajectória	de	desaceleração.

Um ano marcado pela 
crise sanitária mundial 

Tx de Crescimento do PIB Real Petrolífero % Tx de Crescimento do PIB Real Não Petrolífero %



A  B O L S A  O  M E R C A D O  E M  A C Ç Ã O

NÚMERO  2   |   2 02 1   |   55

Gráfico 2 - Índice de Preços do Consumidor

De	acordo	com	os	dados	do	BNA,	o	stock	de	Reservas	Internacionais	Brutas	(RIB)	fixou-se	em	USD	14,83	mil	milhões	em	
Dezembro	de	2020,	tendo	registado	uma	variação	homóloga	negativa	de	13,83%.	Por	outro	lado,	as	Reservas	Internacionais	
Líquidas	(RIL)	registaram	uma	queda	de	25,54%	do	seu	stock,	fixando-se	nos	USD	8,72	mil	milhões	em	Dezembro	de	2020.	

Gráfico 3 - Reservas Internacionais Líquidas (RIL’s)

TAXA DE CÂMBIO
Em	2020,	a	taxa	de	câmbio	média	de	referência	do	BNA	(USD/AOA)	teve	um	aumento	de	cerca	de	55,93%,	passando	de	AOA	
374,84	em	Dezembro	de	2019	para	AOA	584,49	em	Dezembro	de	2020	.	Quanto	à	taxa	de	câmbio	média	de	referência	do	BNA	
(EUR/AOA),	também	teve	um	aumento	de	cerca	de	60,27%,	passando	de	AOA	419,07	em	Dezembro	de	2019	para	AOA	671,64	
em	Dezembro	de	2020.	A	subida	acentuada	da	taxa	de	câmbio	foi	impulsionada,	principalmente,	pela	mudança	dos	regimes	
cambiais	–	regime	de	câmbio	semi-flexível	e	regime	de	câmbio	flexível	-	e	pela	consistente	procura	por	moeda	estrageira	
por	parte	dos	agentes	económicos.

Gráfico 4 - Variação anual da Taxa de Câmbio Média - Mercado Primário

Taxa de In ação

RIL (USD) RIB (USD)

Taxa de Câmbio: AOA/EUR Taxa de Câmbio: AOA/USD



ECONOMIA

56  |   2 02 1   |   N ÚMERO  2

BASE MONETÁRIA 
Apesar	das	medidas	de	política	monetária	contraccionistas	implementadas	pelo	BNA	ao	longo	de	2020,	a	base	monetária	
em	moeda	nacional	registou,	em	Dezembro,	um	aumento	de	4,53%	face	ao	período	homólogo.	
 
Gráfico 5 - Base Monetária (em Mil Milhões de Kwanzas) 

TAXA DE JURO 
Em	2020	o	BNA	deu	continuidade	a	implementação	de	medidas	para	controlar	a	Inflação	e	a	Base	Monetária,	assim	decidiu	
manter	inalteradas	a	taxa	de	juro	básica	BNA	e	a	taxa	da	facilidade	permanente	de	absorção	de	liquidez	com	maturidade	
overnight	em	15,5%	e	0%	respectivamente.	Para	reforçar	essas	medidas,	procedeu-se	ao	aumento	em	2%	do	coeficiente	de	
reservas	obrigatórias	em	moeda	estrangeira.

Gráfico 6  - Taxas de Juro

M3 M2 M1 Taxa de In ação

3 meses 9 meses Overnight Taxa básica BNA

2 0 2 0  E M  R E V I S TA



3 meses 9 meses Overnight Taxa básica BNA
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CRÉDITO À ACTIVIDADE ECONÓMICA
De	maneira	geral,	fruto	das	medidas	de	política	monetária	contracionistas	e	do	aumento	das	taxas	de	juro	dos	títulos	de	dívi-
da	pública,	o	crédito	à	actividade	económica	face	ao	homólogo,	registou	em	Novembro	de	2020	uma	queda	de	cerca	de	8%.	

À	semelhança	dos	anos	anteriores,	os	sectores	de	comércio,	restauração,	alojamento	e	transportes	foram	quem	mais	benefi-
ciou	da	concessão	de	crédito,	com	cerca	de	28%	do	total	de	crédito	da	economia.	De	igual	modo,	o	sector	industrial	mantém	
a	segunda	posição,	absorvendo	25%	do	total	de	crédito	concedido.

Gráfico 7 - Crédito à Economia (Milhões de Kwanzas)

Gráfico 8 - Crédito à Economia por Sector (%)

 Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura, Pescas Indústria Transformadora, construção, energética, gás e água
Comérgio, Restauração, Alojamento, Transporte Sector Financeiro, Seguros
Educação e Saúde Família c/ empregados e particulares
Outros

2 0 2 0  E M  R E V I S TA



ESTE SECTOR PODE SER 
FINANCIADO NA BODIVA  



DESEMPENHO

60  |   2 02 1   |   N ÚMERO  2

EVOLUÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES 2016-2020
Em	2020,	foram	realizados	5.512	negócios	nos	mercados	regulamentados	sob	a	gestão	da	BODIVA,	movimentando	um	total	
de	AOA	1.187.231.611.940,56	(equivalente	a	USD	2.064.566.819,21	)	o	que	representa	um	aumento	de	35,82%	face	ao	homólo-
go.	A	taxa	média	anual	de	crescimento	registada	nos	últimos	quatro	anos	foi	de	35,16%.

Gráfico 9 - Evolução da Negociação

Um mercado em crescimento  
num ano marcado pela Covid-19
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Face ao período homólogo, o montante negociado aumentou 35,82%, de AOA 874,12 mil milhões para AOA 1,18 biliões;

EVOLUÇÃO TRIMESTRAL DO MONTANTE NEGOCIADO 2019-2020
O	montante	médio	trimestral	dos	negócios	ocorridos	em	mercados	regulamentados	foi	de	AOA	296,80	mil	milhões,	sendo	o	
segundo	trimestre	o	período	em	que	se	registou	maior	volume	de	negociação,	com	cerca	de	AOA	339,02	mil	milhões.

Gráfico 10 - Evolução Trimestral Montante

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE NEGÓCIOS 2019-2020
No	que	se	refere	ao	número	de	negócios	realizados,	registou-se	um	aumento	de	27,42%	face	ao	período	homólogo,	tendo	
sido	realizados	um	total	de	5.512	negócios,	com	uma	média	trimestral	de	1.378	negócios.		O	crescimento	médio	anual	verifi-
cado	entre	2016	e	2020	foi	de	31,61%.

Gráfico 11 - Evolução do nº de Negócios

2019 2020
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EVOLUÇÃO TRIMESTRAL DO NÚMERO DE NEGÓCIOS
O	montante	médio	trimestral	dos	negócios	ocorridos	em	mercados	regulamentados	foi	de	AOA	296,80	mil	milhões,	sendo	
o	segundo	trimestre	aquele	em	que	se	registou	maior	volume	de	negociação,	com	cerca	de	AOA	339,02	mil	milhões.	Os	
resultados	verificados	no	período	em	apreço	foram	impulsionados	pela	admissão	de	novos	Membros	nos	Mercados	regu-
lamentados	e	geridos	pela	BODIVA,	assim	como	pela	operacionalização	dos	Instrutivos	06	e	09	do	BNA.	Neste	contexto,	as	
negociações	registaram	a	seguinte	evolução:

Gráfico 12 - Evolução do nº de Negócios

MONTANTE NEGOCIADO POR SEGMENTO
Na	distribuição	do	montante	negociado	por	segmento	de	mercado,	verifica-se	que	cerca	de	82,29%	foi	realizado	no	MBTT	
e	 cerca	 17,71%	 no	 MROV,	 representando	 uma	 tendência	 de	 preferência	 dos	 investidores	 em	 efectuarem	 os	 negócios	 em	
ambiente	multilateral.	

Gráfico 13 - Montante Realizado por Segmento

MONTANTE NEGOCIADO POR ANO DE 

2019 2020

MROV
MBTT
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VENCIMENTO (EM MIL MILHÕES AOA)
Quanto	ao	montante	negociado	por	ano	de	maturidade,	face	aos	períodos	anteriores,	confirma-se	a	tendência	para	a	con-
centração	em	títulos	com	maturidade	residual	até	3	anos,	com	os	títulos	com	maturidade	até	2022	a	representarem	72,97%	
do	montante	negociado.

Gráfico 14 - Montante Negociado por  Ano de Vencimento

NEGÓCIOS REALIZADOS POR ANO DE VENCIMENTO
Tal	como	o	montante	negociado,	o	número	de	negócios	encontra-se,	também	concentrado	nas	maturidades	mais	curtas,	
com	especial	realce	para	o	ano	de	2020.	Verificou-se,	assim	que,	os	negócios	realizados	nas	maturidades	de	2020,	2021	e	
2022	representaram,	respectivamente,	17,82%,	53,63%	e	15,87%,	totalizando	cerca	de	87,32%	dos	negócios	realizados.

Gráfico 15 - Negócios Realizados por Ano de Vencimento
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MONTANTE NEGOCIADO POR TIPOLOGIA DE VALOR MOBILIÁRIO
Em	relação	ao	montante	negociado	por	tipologia	de	valor	mobiliário,	confirma-se	a	predominância	das	OT-TX	(64,46%),	em	
relação	às	OT-NR	(35,21%),	as	OT-BT	(0,22%)	e	os	Bilhetes	do	Tesouro	(0,10%).	Por	outro	lado,	as	Unidades	de	Participação	de	
Fundos	de	Investimentos	representaram	(0,01%)	e	as	Obrigações	Privadas	representaram	apenas	0,0004%.

Gráfico 16 - Montante Negociado por Tipologia

NEGÓCIOS REALIZADOS POR TIPOLOGIA DE VALOR MOBILIÁRIO
Apesar	de	uma	maior	previsibilidade	da	taxa	de	câmbio,	os	investidores	continuam	a	privilegiar	a	negociação	de	instrumen-
tos	que	assegurem	o	hedging	contra	a	depreciação	do	kwanza.

As	OT	registaram	um	total	de	5.487	negócios,	sendo	que	57%	dizem	respeito	às	OTTX	e	41,93%	às	OTNR.	Os	BT	representem	
apenas	0,13%	e	as	unidades	de	participação	e	as	obrigações	privadas	representaram,	respectivamente,	0,25%	e	0,07%.

Gráfico 17 - Negócios Realizados por Tipologia (2)

OT-TX OT-NR OT-BT91 dias BT - 364 dias Unidades de Participação Obrigações Privadas
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Análise de Preços
PREÇO MÉDIO POR ANO DE VENCIMENTO
Em termos do pricing	praticado	nas	OTNR	por	ano	de	maturidade,	verifica-se	que	o	preço	que	os	investidores	estão	dispos-
tos	a	pagar	tende	a	diminuir	à	medida	que	a	maturidade	aumenta,	pelo	que,	no	que	diz	respeito	às	OT-TX,	verifica-se	que	o	
preço	tende	a	subir	quanto	mais	longa	for	a	maturidade.	Assim,	constata-se	que	nas	OTNR	existe	uma	correlação	negativas	
entre	o	preço	e	a	maturidade	dos	instrumentos	negociados.	

Gráfico 18 - Preço Médio dos Negócios de acordo com a Tipologia e Ano de Vencimento

Curva de Rendimentos
Baseando-se	nos	negócios	realizados	no	mercado	secundário,	a	curva	de	rendimentos	relaciona	o	rendimento	de	um	deter-
minado	título	com	a	sua	maturidade	residual.	As	curvas	de	rendimento	reflectem	as	expectativas	das	taxas	de	juros,	a	atitude	
dos	investidores	em	relação	ao	risco	e	sua	necessidade	de	investimento	em	diferentes	prazos	de	vencimento	dos	títulos.	

Gráfico 19 - Preço Médio_OTTX_OTNR

ANÁLISE DE PREÇO MÉDIO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ANUAL

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

BILHETES DO TESOURO

BT - 91 dias NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

BT - 182 dias NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

BT - 364 dias 15,26 14,61 NA 13,79 15,26 14,79 15,26 14,79 15,26 14,49

OBRIGAÇÕES DO TESOURO INDEXADAS

2020 98,75 101,03 99,46 102,99 99,46 103,23 99,44 102,58 99,28 102,46

2021 98,77 103,39 99,38 105,24 100,72 106,28 101,38 107,58 100,06 105,62

2022 93,37 105,48 98,45 104,38 98,83 106,50 100,52 107,89 97,79 106,06

2023 93,49 107,11 98,70 107,32 99,51 107,45 99,74 107,97 97,86 107,46

2024 99,47 107,90 98,08 105,30 100,40 107,33 102,99 107,16 100,24 106,92

2025 NA 115,74 104,79 109,45 104,79 109,45 108,17 111,29 105,92 111,48

OBRIGAÇÕES DO TESOURO NÃO INDEXADAS

2020 93,28 97,26 95,09 99,26 95,63 99,26 95,63 99,49 94,91 98,82

2021 83,28 94,06 88,76 93,59 90,57 94,27 91,68 94,92 88,57 94,21

2022 77,36 84,89 84,71 86,28 85,89 88,13 86,23 89,23 83,55 87,13

2023 78,83 82,39 82,45 83,36 82,55 84,92 82,01 85,74 81,46 84,10

2024 NA 70,84 86,27 76,91 83,53 76,91 81,20 79,61 83,67 76,07

2025 NA NA 105,75 NA 105,75 NA 110,34 112,52 107,28 112,52

OT-NR OT-TX
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No	que	se	refere	à	curva	de	rendimentos	de	activos	puramente	em	kwanzas	e	sem	indexação	à	taxa	de	câmbio	face	ao	USD,	
verifica-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	com	
maturidade	residual	superior	a	6	meses.

Gráfico 20 - Curva de Rendimento_BT_OTNR

Em	relação	às	OT-TX,	a	curva	reflecte	uma	reduzida	procura	por	títulos	com	maturidades	residual	até	6	meses,	com	a	yield	a	
situar-se	nos	16,37%	a	3	meses	e	nos	9,84%	a	6	meses.	Em	nosso	entender	grande	parte	desta	procura,	é	originada	por	clien-
tes	empresa	que	adquirem	os	títulos	para	se	protegerem	da	depreciação	da	moeda	nacional	enquanto	aguardam	liquidação	
de	operações	sobre	o	estrangeiro	e	o	facto	de	não	haver	emissões	de	OT-TX	em	mercado	primário.

Gráfico 21 - Curva de Rendimento OT-TX

TURNOVER DO MERCADO
Quando	analisamos	a	liquidez	do	mercado,	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.	Não	obstante	esta	tendência,	em	2020,	o	turnover	ratio	foi	de	32,17%,	isto	é,	foi	negociado	mais	de	um	quarto	do	
stock	de	divida	custodiado	na	CEVAMA.
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Gráfico 22 - Liquidez Turnover

AGENTES DE INTERMEDIAÇÃO
No	que	concerne	ao	desempenho	dos	membros	de	negociação,	verifica-se	que,	dos	26	membros	BODIVA,	22	contribuíram	
para	o	montante	negociado	em	2020.	Particular	realce	para	o	BFA,	BAI	e	BMA,	que	ocupam	os	três	primeiros	lugares	e	cujas	
transacções	representaram	cerca	de	60,22%	do	mercado.	

MONTANTE NEGOCIADO POR MEMBRO
O	 BFA	 mantém	 a	 liderança,	 com	 um	 montante	 negociado	 de	AOA	 500,89	 mil	 milhões,	 com	 uma	 quota	 de	 mercado	 de	
27,40%.	O	BAI,	na	segunda	posição,	negociou	AOA	335,89	mil	milhões	e	viu	a	sua	quota	de	mercado	cifrar-se	nos	18,38%.	Na	
terceira	posição,	surge	o	BMA,	com	uma	quota	de	14,44%,	com	um	montante	negociado	de	AOA	264,006	mil	milhões.	

Gráfico 23 - Montante Negociado por Membro

Montante Custodiano Montante Negociado Turnover

MONTANTES NEGOCIADOS
 

Ranking Membro de Negociação 2019
Quota de 
Mercado

Membro  

de Negociação 2020
Quota de 
Mercado

1 Banco de Fomento Angola  282.912.478.248,65    32,37%  Banco de Fomento Angola  500 849 770 123 27,40%

2 Banco Angolano de Investimentos  174.641.514.766,82    19,98%  Banco Angolano de Investimentos  335 895 288 681 18,38%

3 Banco Millennium Atlantico  140 088 375 301,48    16,03%  Banco Millennium Atlantico  264 006 077 776 14,44%

4 Standard Bank Angola  124 598 171 170,98    14,25%  Standard Bank Angola  231 213 532 786 12,65%

5 Banco Economico  44 145 930 973,98    5,05%  BNA  100 785 976 910 5,51%

6 Banco BIC  31 328 521 688,80    3,58%  Banco de Poupanca e Credito  100 169 388 189 5,48%

7 Banco SOL  20 989 356 378,72    2,40%  Banco BIC S.A  76 391 208 713 4,18%

8 Banco de Negocios Internacional  19 215 201 493,98    2,20%  Banco Economico  51 844 450 317 2,84%

9 Banco de Credito do Sul  11 212 852 066,88    1,28%  Banco de Negocios Internacional  37 072 285 159 2,03%

10 Banco Regional do Keve  8 666 171 956,20    0,99%  Banco de Credito do Sul, S.A  23 973 165 924 1,31%

11 Banco Prestigio  6 207 126 836,61    0,71%  Banco Regional do Keve  21 739 285 805 1,19%

12 Banco de Investimento Rural 4 932 863 369,00 0,56%  Banco Yetu S.A  17 340 942 963 0,95%

13 Banco Caixa Geral Angola  2 945 003 619,81    0,34%  Banco Caixa Geral Angola  16 695 717 064 0,91%

14 Banco Yetu 1 797 968 957,00 0,21%  Banco de Investimento Rural  12 055 928 193 0,66%

15 VTB AFRICA S.A 357 118 499,00 0,04%  VTB AFRICA S.A  11 777 937 104 0,64%

16 MADZGLOBAL 48 822 043,00 ,0,01%  Banco SOL  9 427 070 971 0,52%

17 BNA 39 113 027,00 0,00%  MADZGLOBAL  8 119 287 528 0,44%

18  Banco de Comercio e Industria  4 111 781 967 0,22%

19 FINIBANCO Angola S.A  2 677 156 000 0,15%

20 Banco Comercial Angolano  990 436 300 0,05%

21 Banco Prestigio  792 499 818 0,04%

22 Banco Valor S.A  368 795 917 0,02%

Totais 874 126 590 398 100% 1 827 929 188 299 100%
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MONTANTE NEGOCIADO POR MEMBRO (VENDA)
Analisando	 o	 desempenho	 por	 Membros,	 referente	 à	 posição	 vendedora,	 constata-se	 que	 o	 BFA,	 mantém	 a	 tendência	 
de	 liderança,	 com	 uma	 quota	 de	 mercado	 de	 30,82%,	 seguido	 do	 BMA	 e	 do	 BAI,	 com	 quotas	 de	 18,63%	 e	 15,91%,	 
respectivamente.

Gráfico 24 - Montante Negociado (Vendas)

MONTANTE NEGOCIADO POR MEMBRO (COMPRA)
Já	em	relação	ao	desempenho	tendo	em	conta	a	posição	compradora,	constata-se	a	liderança	do	BAI,	com	uma	quota	de	
mercado	de	(22,93%),	seguido	pelo	BFA,	BNA		e	pelo	SBA,	com	as	quotas	a	cifrarem-se	em	21,06%	e	14,94%	e	12,18%	res-
pectivamente.	

Gráfico 25 - Montante Negociado (Compras)

2020 2021 2022  2023  2024  2025  2026 2027 2035 2040 2041
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MATURIDADE NEGOCIADA POR MEMBRO 
Sobre	o	desempenho	dos	membros	por	maturidade,	constata-se	que	títulos	com	maturidade	2020	representam	a	preferên-
cia	dos	membros,	com	uma	quota	de	cerca	de	29,52%,	seguidos	da	maturidade	2021	e	2022,	com	21,29%	e	19,86%	respecti-
vamente.	

Gráfico 26 - Maturidade Negociada

2020 2021 2022  2023  2024  2025  2026 2027 2035 2040 2041
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Quando	analisamos	os	instrumentos	mais	negociados	pelos	membros,	confirma-se	a	preferência	por	instrumentos	que	ga-
rantam	a	protecção	cambial,	nomeadamente	as	OT-TX.	

Gráfico 27 - Intrumentos Negociados por Membro

MERCADOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO EM ANÁLISE
No	período	em	análise,	as	emissões	em	mercado	primário	atingiram	os	AOA	2,06	biliões,	ao	passo	que,	no	mercado	secun-
dário	negociou-se	um	total	de	AOA	1,18	biliões.	

Gráfico 28 - Montante Negociado MSDP

BT - 364 dias Obrigações Privadas OT-BT91 OT-NR OT-TX Unidades de Participação

Mercado Secundário Mercado Primário

B O D I VA



A  B O L S A  O  M E R C A D O  E M  A C Ç Ã O

NÚMERO  2   |   2 02 1   |   73

Análise dos Comitentes Finais
PRINCIPAIS PARTICIPANTES
No	que	se	refere	aos	comitentes	finais	dos	negócios	realizados	em	2020,	há	uma	prevalência	dos	agentes	de	intermediação	
e	dos	clientes-empresa,	que	respondem,	respectivamente,	por	47,80%	e	42,89%	do	montante	negociado.	Já	os	clientes	par-
ticulares,	aumentaram	o	seu	market share	de	6,62%	para	9,31%,	entre	2019	e	2020.

Gráfico 30 - Participação Comitentes

Ao	analisarmos	os	dados	numa	óptica	sectorial,	constatamos	que,	as	 Instituições	Financeiras	 	 	 foram	as	que	mais	nego-
ciaram,	na	posição	compradora,	com	um	total	de	AOA	130,56	mil	milhões,	seguido	das	empresas	do	sector	do	Comércio	a	
Grosso	e	a	Retalho	com	um	montante	correspondente	a	AOA	110,16	mil	milhões.	

Gráfico 31 - Participação EmpresasBT - 364 dias Obrigações Privadas OT-BT91 OT-NR OT-TX Unidades de Participação

Empresa
Intermediário Financeiro
Particular

Compra Venda
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CEVAMA VA L O R E S  M O B I L I Á R I O S

Contas Abertas
Durante	o	ano	2020,	foram	abertas	3.609	contas	de	registo	individualizado,	o	que	representa	um	decréscimo	de	22	%	face	ao	
período	homólogo.	O	3T	destacou-se	com	o	maior	número	de	registos.	Em	31	de	Dezembro	de	2020,	a	Central	de	Custódia	
de	Valores	Mobiliários	de	Angola	(CEVAMA)	contava	com	o	total	de	15.074	contas	activas,	o	que	engloba	as	contas	de	carteira	
própria	dos	membros,	contas	de	regularização	e	contas	de	registo	individualizado	dos	mais	variados	investidores.

Gráfico 32 – Evolução das contas abertas por trimestre

Durante	o	ano	de	2020,	a	média	de	contas	abertas	por	mês	situou-se	nas	902	contas,	o	que	revela	um	aumento	percentual	
de	136%	comparativamente	ao	ano	de	2019	que	se	situou	em	383.	

Os	extremos	verificados	nos	meses	de	Julho	e	de	Setembro	são,	fundamentalmente,	justificados	pelas	contas	abertas	du-
rante	os	processos	de	integração,	na	CEVAMA,	das	unidades	de	participação	dos	Fundos	BFA	Oportunidades	IV,	V,	e	do	BAI	
Indexação	Cambial	Curto	Prazo	II.

Gráfico 33 – Evolução das contas abertas por mês 

Ao	nível	da	distribuição	das	contas,	3	membros	concentram	88,48%	das	contas	de	registo	individualizado,	nomeadamente:	
BFA,	BAI	e	BMA.

Iº Tri IIº Tri IIIº Tri IVº Tri Total contas activas

2019 2020
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Gráfico 34 – Quota - Contas de Registo Individualizado

VALORES MOBILIÁRIOS SOB CUSTÓDIA - VALORES DÍVIDA PÚBLICA
Em	2020,	a	partir	do	3T,	houve	uma	baixa	ligeira	e	contínua	do	montante	de	títulos	públicos	sob	custódia.	A	taxa	média	de	
crescimento	por	trimestre	passou	de	22.51%	em	2019	para	-	0.56%	em	2020,	fruto	da	concentração	de	amortizações/resga-
tes	registados	em	2020.	O	património	sob	custódia	cifrou-se	em	cerca	AOA	3,54	mil	milhões,	o	equivalente	a	6,15	mil	milhões	
USD,	menos	6%	face	ao	homólogo.

Gráfico 35 – Montante Custodiado (biliões AOA)

Os	BT	representam	91%	dos	activos	sob	custódia	e	as	OT	o	restante,	em	volume	de	títulos.	Face	a	2019	houve	uma	queda	de	7%.

Gráfico 36 – Quantidade de Títulos Custodiados

Banco de Fomento Angola
Banco Angolano de Investimentos
Banco Millennium Atlantico
Banco BIC S.A
Banco Economico
Standard Bank Angola
Outros

2019 2020

BT
OT
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2019 2020

Ao	nível	da	tipologia,	de	2019	para	2020,	houve	um	aumento	na	ordem	136,40%	no	montante	de	Bilhetes	do	Tesouro	custo-
diados.	Paralelamente	à	custódia	da	dívida	de	medio	a	longo	prazo	as	Obrigações	do	Tesouro	Indexadas	ao	dólar	americano	
sofreu	uma	quebra	de	31,88%,	já	as	Obrigações	do	Tesouro	não	Indexadas/Reajustáveis,	tiveram	um	aumento	de	89,69%,	
alterações	estão	a	alinhadas	com	a	dinâmica	estabelecida	no	mercado	primário	de	títulos	do	tesouro.	

O	montante	em	custódia	de	Obrigações	com	Taxa	Variável	indexada	a	média	dos	Bilhetes	do	Tesouro	sofreu	variação	positi-
va	pela	custódia	das	obrigações	indexadas	aos	bilhetes	de	91	dias,	tipologia	está	que	não	existia	no	ano	transacto.

Gráfico 37 – Custódia por Tipologia de Emissão (biliões AOA)

O	nível	de	concentração	na	custódia	das	emissões	de	títulos	do	Tesouro,	teve	uma	alteração	causada	pela	activação	de	um	dos	nossos	
membros.	Os	cinco	membros	com	maior	posição	representavam,	em	2019,	85,81%	e	passaram	a	representar	79,01,	no	final	de	2020.

                           Gráfico 38 – Distribuição Custódia 2019                                  Gráfico 39 – Distribuição Custódia 2020

EMISSÕES PRIVADAS
Os	valores	mobiliários	representativos	de	emissões	privadas,	com	um	total	de	10	emissões	(mais	4	do	que	o	ano	anterior),	
contribuíram	para	o	montante	em	custódia	de	mais	de	AOA	151	mil	milhões.		Em	termos	absolutos,	o	património	de	emissões	
cresceu	108%	face	às	integrações	no	final	de	2019.

2019 2020 Variação %

BT
OT
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Gráfico 40 – Custódia Emissões Privadas (em Milhar de Milhões)

O	segmento	de	acções	manteve	constante	o	número	de	emissões	em	2020	face	a	2019,	totalizando	6	emissões:

 • Banco Prestígio, S.A.,	com	AOA	7,832	milhões	(USD	13	milhões),	cerca	de	5.06%	do	total	custodiado;
 • Banco BAI Micro Finanças, S.A.,	com	AOA	10,334	milhões	(USD	17	milhões),	cerca	de	6.68%	do	total	custodiado;
 • Banco YETU, S.A.,com	AOA	9,000	milhões,	(USD	15	milhões),	representando	5.82%;
 • BAIGEST, S.A.,	com	AOA	60	milhões	(USD	104	mil),	e	um	percentual	de	0.04%;
 • A BODIVA-SGMR, S.A.,	com	AOA	900	milhões	(USD	1	milhão),	cerca	de	0.58%	do	montante	custodiado;
 • BCI, S.A.,	com	AOA	67	mil	milhões	(USD	116	milhões),	representam	43.37%	do	total	custodiado.

Verificaram-se	sete	emissões	de	unidades	de	participação	(quatro	em	2019),	com	o	segmento	a	valorizar	27%	face	ao	homólogo:

 • BFA Gestão de Activos, S.A.,	com	3	emissões	no	valor	de	AOA	24	mil	milhões	(USD	42	milhões),	cerca	de	15.84%	do	total	 
	 	 das	emissões	privadas;
 • BAIGEST, S.A.,	com	4	emissões	no	valor	de	AOA	12	mil	milhões	(USD	21	milhões),	cerca	de	8.11%	do	total	da	dívida;
 •	Finalmente,	mas	não	menos	importante,	temos	a	dívida	privada,	com	uma	única	emissão	do	Standard Bank Angola,	no	 
	 	 montante	de	AOA	4.700	milhões	(USD	8	milhões),	representando	3.04%	do	total	da	dívida	corporativa	custodiada	na	 
	 	 Central	de	Custódia	e	Valores	Mobiliários	de	Angola.

 Gráfico 41 – Distribuição Emissões Privadas

Fundo BAI Indexação Cambial 
Fundo BAI Indexação Cambial Curto Prazo II
BAIGEST, S.A
Fundo BFA Oportunidades III
Fundo BFA Private
Fundo BFA Oportunidades IV
Fundo BFA Oportunidades V
Standard Bank Angola, S.A
Banco Prestígio, S.A
Banco YETU, S.A
Banco BAI Micro Finanças, S.A
Banco de Comércio e Indústria
BODIVA-SGMR, S.A

VA L O R E S  M O B I L I Á R I O S



A  B O L S A  O  M E R C A D O  E M  A C Ç Ã O

NÚMERO  2   |   2 02 1   |   79

D. Pública
D. Corporativa

Durante	o	período	em	analise,	a	dívida	corporativa	correspondeu	a	4%	do	montante	custodiado	pela	CEVAMA.

Gráfico 42 – Dívida Pública VS Emissões Privadas

Liquidação de Operações
MERCADO PRIMÁRIO - PORTAL DO INVESTIDOR
No	ano	de	2020,	foram	liquidados	1.389	negócios,	perfazendo	um	montante	financeiro	de	AOA	18,999	milhões	equivalente	
a	USD	33	milhões,	comparativamente	ao	período	homólogo,	houve	um	aumento	de	110%.	No	quesito	volume,	foram	liqui-
dados	fisicamente	11,196,295	títulos.	

Gráfico 43 – Montantes Liquidados no Portal do Investidor

No	que	concerne	à	tipologia	de	Valores	Mobiliários,	os	BT	tiveram	maior	procura	por	parte	dos	investidores	(55%).	O	rema-
nescente	corresponde	a	Obrigações	Não	Reajustáveis	(OT-NR)	no	montante	de	8.622	milhões	AOA.

Nº Negócios M.Financeiro
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Gráfico 44 – Tipologia Negociadas Portal do Investidor

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

Gráfico 45 – Evolução Operações no Portal do Investidor (AOA)

MERCADO SECUNDÁRIO
Relativamente	ao	serviço	de	liquidação	em	mercado	secundário,	foram	liquidados	5,512	negócios,	o	que	correspondeu	a	uma	
cifra	de	mais	de	1.163	mil	milhões,	perfazendo	o	equivalente	a	mais	de	USD	2,024	mil	milhões,	deste	universo,	foram	liquidados	
fisicamente	7,022,556	títulos.	Em	termos	comparativos	e	homólogos,	foi	registado	um	aumento	de	27%	no	número	de	operações	
liquidadas.	Esta	tendência	foi	acompanhada	pelo	montante	líquido	que	teve	uma	variação	positiva	de	33%.

Gráfico 46 – Negócios e Montantes Liquidados Mercado Secundário

Nº Negócios Montante Financeiro 

2018 2019

BT OT-NR
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No	que	concerne	aos	negócios	interbancários,	tendo	assinalado	580	operações,	registando	um	decréscimo	de	32%,	no	nú-
mero	de	negócios.	O	número	de	operações	não	acompanhou	a	tendência	negativa,	tendo,	em	2020,	ascendido	ao	montante	
de	mais	de	AOA	621,518	milhões	liquidados,	representando	um	valor	percentual	na	ordem	dos	123%.

Gráfico 47 – Evolução Negócios Interbancários

Eventos Processados 
PAGAMENTO DE JUROS E REEMBOLSOS
Em	2020,	foram	processados	1.014	eventos	de	distribuição	de	rendimentos,	nomeadamente,	824	pagamentos	de	cupão,	190	
resgates/amortizações.		Em	termos	de	volume	foram	liquidados	164,863,379	títulos,	perfazendo	um	montante	financeiro	de	
AOA	2,768	mil	milhões,	equivalente	a	USD	4.813	mil	milhões,	conforme	ilustra	o	gráfico.	

Gráfico 48 - Eventos de Distribuição de Rendimento

Comparativamente,	em	termos	percentuais	e	homólogos,	houve	um	acréscimo	de	270%	face	ao	ano	anterior.
 
Gráfico 49 – Evolução Eventos de Distribuição de Rendimento

Cupão Resgate

Cupão Resgate
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ADMISSÃO DE MEMBROS BODIVA:

Foram	admitidos	quatro	novos	Membros,	sendo	três	(3)	de	negociação	e	liquida-
ção	e	apenas	um	Membro	Associado:
 •	FINIBANCO	ANGOLA,	S.A;
 •	Banco	Comercial	do	Huambo;
 • Banco Valor;
 •	Banco	de	Desenvolvimento	de	Angola.

ADMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS: 

Foram	admitidos	quatro	(4),	novos	valores	mobiliários,	nomeadamente	as	seguintes	UP's:
 • BFA PRIVATE;
 •	BFA	Oportunidades	IV;
 •	BFA	Oportunidades	V;
 •	BAI	INDEXAÇÃO	CAMBIAL.

INTEGRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:

Em	2020	as	seguintes	entidades	integraram	as	suas	Acções	Ordinárias	na	CEVAMA:
 •	BAIGEST-SGRM,	S.A.;
 •	Banco	de	Comércio	e	Indústria;
 •	BODIVA	–	SGRM,	S.A;

O	Banco	de	Poupança	e	Crédito	deu	início	durante	o	4T	trimestre	de	2020	o	pro-
cesso	de	desmaterialização	das	suas	acções	ordinárias,	tendo	concluído	a	mes-
ma	em	Janeiro	de	2021.

Durante	o	ano	de	2020,	sob	gestão	da	Central	de	Custódia	foram	integradas	as	Uni-
dades	de	Participação	dos	seguintes	Fundos	de	Investimento	em	Valores	Mobiliários:
 •	BFA	Private;
 •	BFA	Oportunidades	IV	e	V;
 •	BAI	Rendimento	Loengo;
 •	BAI	Indexação	Cambial;
 •	BAI	Indexação	Cambial	Curto	Prazo;
 •	BAI	Indexação	Cambial	Curto	Prazo	II;

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

PROCESSAMENTO DE EVENTOS SOCIETÁRIOS: 

O	Standard	Bank	de	Angola,	S.A.,	continua	a	ser	a	primeira	entidade	a	proceder	o	
pagamento	de	cupão	de	um	instrumento	de	dívida	privada	na	CEVAMA.

CODIFICAÇÃO: 

A	BODIVA	obteve	o	seu	código	LEI	(Legal	Entity	Identifier)	Identificador	de	Entida-
de	Legal.	Este	código	serve	de	referência	na	identificação	entidades	que	engaja-
das	em	transacções	financeiras.	A	obtenção	desta	codificação	constitui	o	primeiro	
passo	 para	 a	 obtenção	 da	 acreditação	 de	 Local	 Operating	 Unit	 (LOU)	 junto	 da	
Global	Legal	Entity	Identifier	Foundation	(GLEIF).

FA C T O S  R E L E VA N T E S

EM 2020, APESAR 
DOS DESAFIOS 

MACRO-
ECONÓMICOS, 

E DAS LIMITAÇÕES 
IMPOSTAS PELA 

PANDEMIA 
DE COVID-19,  

A BODIVA 
MANTEVE-SE 

BASTANTE ACTIVA  
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COM SEGURANÇA E 
RENTABILIDADE

CUSTÓDIA DE VALORES MOBILIÁRIOS

• PREÇÁRIO ATRACTIVO
• EQUIPA ESPECIALIZADA
• ALTA RENTABILIDADE
• SEGURANÇA
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FÓRUM BODIVA 2021
RELATÓRIO ANUAL 
DOS MERCADOS

O MERCADO 
EM ACÇÃO04 2021

MARÇO

PROGRAMA

08:00 - 09:00
Recepção dos Convidados e Abertura da Sessão
Mestre de Cerimónia - Dr. Joel Costa

09:00 - 09:15
Mensagem de Boas Vindas
PCA BODIVA - Dr. António Furtado

09:15 - 09:30
Discurso de Abertura
Ministra das Finanças - Dra. Vera Daves de Sousa

09:30 - 10:00
Apresentação do Relatório Anual dos Mercados BODIVA
ADM - Dr. Odair Costa

10:00 - 10:40
 Apresentação das Empresas 
 Nacionais para o Mercado Accionista 

PCA BCI - Dra. Zenaida Zumbi

PCE BFA - Dr. Luís Rodrigues

PCE BAI - Dr. Luís Lélis

PCE SBA - Dr. Luís Teles

PCA AECIPA - Dr. Bráulio Brito

10:40 - 11:00
Apresentação da Nova Plataforma de Negociação
INFOTECH

11:00 - 11:30 Apresentação de Prémios

11:30 - 12:00 Notas de Encerramento

DEBATE Moderador
Dr.João Armando
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