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DEFINIR OBJECTIVOS 
 

É necessário que defina objectivos claros e precisos para o seu investimento. 

Adicionalmente, deverá ponderar sobre que horizonte temporal pretende investir e os 

resultados esperados, isto é, como e durante quanto tempo pretende que o 

investimento gere o rendimento que lhe permitirá alcançar os objectivos definidos 

inicialmente. 

ESCOLHA UM INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO  

 

É através de um Intermediário Financeiro (IF) que o investidor tem acesso à Bolsa de 

Valores. Classificam-se como IF’s (oficialmente designados como Agentes de 

Intermediação) os bancos, as sociedades correctoras e as sociedades distribuidoras, 

devidamente licenciadas pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e autorizadas 

pela BODIVA a prestar, pelo menos, serviços de recepção e execução de ordens nos 

mercados regulamentados. Os mesmos podem também exercer o papel de consultor 

financeiro, prestando assim serviços de consultoria e/ou gestão de carteira aos seus 

clientes. Na escolha de um IF, é importante ponderar os serviços que o mesmo 

disponibiliza e respectivas comissões associadas. 

DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO 
 

Cada investidor tem a sua própria relação com o risco. Deve, por isso, proceder a 

uma análise em que identifique factores como fundos disponíveis para investimento, 

horizonte temporal, rendimentos, despesas fixas, dívidas, projectos futuros, entre 

outros, o que irá permitir traçar uma estratégia de investimento que se adeque ao seu 

perfil de risco, ou seja a sua maior ou menor tolerância ao risco. Se, assim entender, 

o investidor poderá delegar a definição da sua estratégia de investimento ao seu IF, 

que após análise fundamentada deverá apresentar uma estratégia de investimento 

ajustada ao perfil de risco do investidor.  

 

 

 

 



 
 

NORMA DE SERVIÇO 
Nº022/DOS/21 

 

 
GUIA DO INVESTIDOR  

 
 

 

Versão: 01 Data de Entrada em Vigor:  Banco BAI Micro Finanças 

Última actualização: 17-11-2021 Imediata Página: 4 / 6 

 

IDENTIFICAR O TÍTULO DO TESOURO A INVESTIR  
 

Antes de investir em um determinado instrumento financeiro, o investidor deve 

conhecer o seu funcionamento e as enumeras vantagens que o mesmo apresenta, 

com destaques aos seguintes elementos: 

   - As taxas de rendimentos são bastante apetecíveis para todos os perfis de 

investidores (Conservadores, moderados e arrojados); 

   - O risco de incumprimento muito reduzido ou quase nulo; 

   - Possibilidade de diversificar a carteira de investimentos; 

   - O rendimento da aplicação em títulos públicos é bastante competitivo se 

comparado com as outras aplicações financeiras existentes no mercado nacional; 

   - Em alguns casos podem ser utilizados como garantia ou colateral em operações 

de crédito. 

Feito a devida análise o investidor poderá escolher o instrumento financeiro que 

melhor satisfaz o seu apetite. 

Uma decisão de investimento deve ter como base o conhecimento das 

características, termos e condições oferecidas pelo instrumento financeiro que se 

pretende avaliar. 

Esta premissa é uma condição essencial para quem investe, permite identificar e 

monitorar factores chave de impacto no comportamento do activo investido ou a 

investir, o que condiciona positivamente as decisões de compra ou de venda. 

 

CARACTERÍSTICA DO ACTIVO 

 

As características, os termos e condições do instrumento financeiro estão descritas 

na sua Ficha Técnica. A Ficha Técnica é como o bilhete de identidade de determinada 

emissão de valores mobiliários, ou seja, instrumento financeiro. A partir dela é 

possível extrair informação como: 

 Identificação do Emitente; 

 

 ISIN – International Securities Identification Number (Código Internacional de 

Identificação de Valor Mobiliário); 
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 Tipologia da Emissão; 

 Quantidade de títulos emitidos; 

 Data de Emissão; 

 Data de Vencimento; 

 A rentabilidade oferecida pelo emitente; 

 Valor Nominal; 

 Outras condições gerais oferecidas pelo emitente.  

BILHETES DO TESOURO 

 

Os bilhetes do tesouro são instrumentos de dívida pública de curto prazo com um 

valor nominal de mil kwanzas, podendo ser emitidos com maturidades até 364 dias, 

emitidas a desconto através do leilão de preços e reembolsáveis no vencimento pelo 

seu valor nominal. As taxas de rendimento para efeitos de referência podem ser 

encontradas na homepage do site da BODIVA.  

OBRIGAÇÕES DO TESOURO NÃO INDEXADOS 

 

As Obrigações do tesouro não indexadas são instrumentos de dívida pública de médio 

e longo prazo, com um valor nominal de 100.000,00 emitidas com uma yield que 

permite o desconto nos leilões competitivos, pagando cupões semestralmente e o 

reembolso acontece no vencimento pelo seu valor nominal mais o último cupão. As 

taxas de rendimento para efeitos de referência podem ser encontradas no site da 

BODIVA. 

OBRIGAÇÕES DO TESOURO INDEXADOS 

 

As Obrigações do tesouro indexadas são instrumentos de dívida pública de curto 

prazo com um valor nominal dependente do seu indexante, podendo ser emitidas em 

leilão competitivo ou não competitivo pagando cupões semestralmente e o reembolso 

acontece no vencimento pelo seu valor nominal mais o último cupão. As taxas de 

rendimento para efeitos de referência podem ser encontradas no site da BODIVA. 
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ENVIAR A ORDEM DE COMPRA OU VENDA 
 

Completados os passos anteriores, o investidor solicita ao IF que insira a sua intenção 

de compra ou venda no mercado, especificando o instrumento financeiro que 

pretende negociar, o preço e a respectiva quantidade. Após a inserção da sua 

intenção, o IF deverá fornecer-lhe o respectivo comprovativo 

 


