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1. OBJECTIVO 

O modelo de governo societário adoptado pela BODIVA está assente no disposto na 

legislação vigente e nas recomendações e práticas internacionais sobre o tema e tem 

como objetivos principais, assegurar a transparência da gestão; atingir os objetivos 

estratégicos; gerar valor ao(s) acionista(s) por meio da otimização do uso dos recursos; 

e fomentar o mercado de valores mobiliários de Angola. 

 

A estructura orgânica da Sociedade foi estabelecida de modo a permitir a segregação 

de funções, de acordo com seu actual quadro de colaboradores e a complexidade dos 

negócios. Como meio de minimizar riscos pela impossibilidade de segregar actividades 

conflituantes, a BODIVA adopta controlos compensatórios em conformidade com as 

prácticas e recomendações internacionais. 

2. ENQUADRAMENTO 

O presente documento tem como objectivo, definir a Estrutura Orgânica da BODIVA e 

seu modelo de Governo Societário, definindo as responsabilidades de suas Unidades 

Operacionais. O modelo adoptado tem por base os seguintes diplomas legais, 

regulamentares e estatutários: 

 

 Artigo 315º da Lei das Sociedades Comerciais (“LSC”); 

 Artigo 16º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público (“LBSEP”); 

 Artigo 12º do Regulamento 3/14 da Comissão do Mercado de Capitais (“CMC”); 

 Estatuto Social da BODIVA. 
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3. ÓRGÃOS SOCIAIS E UNIDADES OPERACIONAIS 

O modelo de governo societário da BODIVA foi definido com o objetivo de acolher às 

exigências legais e regulamentares aplicáveis e às boas práticas internacionais sobre 

governo societário a adoptar no mercado de valores mobiliários. Assim, sua estrutura 

orgânica é composta por Órgãos Sociais, Comissões e Unidades Operacionais. 

4. ORGANIGRAMA 
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5. COMPETÊNCIAS 

As competências dos Órgãos Sociais da BODIVA e das suas Unidades Operacionais são 

definidas no presente documento e podem ser encontradas em detalhe no Estatuto 

Social da Sociedade e nos Regulamentos Internos dos Órgãos Sociais. 

5.1. Assembleia Geral 

Sendo um órgão deliberativo por natureza e responsável pela administração da 

Sociedade, a Assembleia Geral da BODIVA (AG) é competente para tratar de 

matérias previstas na Lei e no Estatuto Social, com ênfase às matérias estruturais 

ou organizativas da sociedade, às eletivas e de controlos. 

5.1.1. Mesa da Assembleia Geral 

A Mesa da Assembleia é um Órgão Social constituído por um Presidente, um 

Vice-Presidente e um(a) Secretário(a), eleitos pelo(s) acionista(s) com 

mandatos de três anos, cujo funcionamento é regulado nos termos do 

Estatuto da Sociedade. 

5.1.2. Comissão de Remunerações 

A Comissão de Remunerações, eleita pela Assembleia Geral, tem como 

missão definir a política e os objectivos societários relativos à fixação das 

remunerações dos membros que compõem os órgãos sociais da BODIVA. 
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5.2. Conselho Fiscal 

As competências do Conselho Fiscal (CF) incluem, nomeadamente, a supervisão 

das actividades sociais da BODIVA, o controlo da informação financeira gerada pela 

mesma, a fiscalização dos sistemas internos de gestão de riscos, controlo e 

auditoria interna e a recepção e tratamento de eventuais denúncias de 

irregularidades nas actividades sujeitas a sua fiscalização. 

 

Ao Conselho Fiscal compete ainda assegurar a existência de um auditor externo 

independente, bem como dar parecer sobre os procedimentos internos em 

matéria de auditoria ou sobre questões que sejam suscitadas a respeito das 

práticas contabilísticas seguidas pela Sociedade. 

5.3. Conselho de Administração 

O Conselho de Administração (CA) dispõe de competências para gerir as 

actividades da Sociedade e para deliberar sobre qualquer assunto relativo à 

administração da mesma, ou outro que não se inclua na competência exclusiva da 

AG, com plenos poderes para efectuar a sua representação orgânica. Nesse 

contexto, o CA é responsável pela supervisão e pela monitoração do desempenho 

da Comissão Executiva, órgão responsável pela gestão corrente da Sociedade e 

cujos membros são delegados pelo Conselho de Administração. 

 

É também o Órgão Social que tem a responsabilidade de promover e manter um 

sistema de controlos internos que possibilite à Sociedade identificar os riscos 

inerentes às suas actividades, avalia-los e responder aos mesmos a fim de 

minimizar os impactos de tais riscos de acordo com o apetite a risco da Sociedade. 

 



  
Versão 1 

 
 
 

GOVERNO SOCIETÁRIO E 
ESTRUTURA ORGÂNICA 

 
  Aprovação 

24/06/2016 

 

7 
 

Tem entre suas atribuições, ainda, a divulgação e a promoção dos valores e da 

visão relativos aos padrões de conduta e ética (deontologia) que guiam a 

Sociedade no desenvolvimento de suas actividades sociais, sendo tais padrões 

incentivados e esperados de seus colaboradores, titulares de órgãos sociais, 

trabalhadores que exerçam funções em comissão de serviço, membros dos 

mercados administrados pela BODIVA e demais entidades que intervenham nos 

mercados por ela geridos. 

5.3.1. Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo é um órgão de consulta multissectorial, composto por 

membros indicados pelo CA e aprovados pela AG. A sua composição inclui, 

obrigatoriamente, representantes dos membros BODIVA; dos emitentes de 

valores mobiliários negociados nos Mercados BODIVA; e dos investidores 

institucionais e não institucionais, cabendo-lhes as actividades previstas nos 

termos da Lei e do Estatuto da BODIVA, com destaque ao aconselhamento 

ao Conselho de Administração sobre as acções a desenvolver no âmbito da 

gestão dos mercados BODIVA e de promoção do mercado de valores 

mobiliários em Angola. 

5.3.2. Comissão de Deontologia 

A Comissão de Deontologia é um Órgão de apoio ao CA e tem como objectivo 

ajudar o Órgão no estabelecimento de ações de disseminação dos valores de 

conduta e ética (deontologia) a todas às pessoas (singulares ou coletivas) 

sujeitas aos termos do Código Deontológico da Sociedade. 
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Compete ainda à Comissão de Deontologia, a análise de eventuais 

ocorrências de alegado incumprimento do disposto no Código Deontológico, 

recomendando ao CA as eventuais medidas a serem aplicadas. 

5.3.3. Comissão de Auditoria e Controlo Interno 

A Comissão de Auditoria e Controlo Interno é um Órgão de apoio ao CA e 

tem como objectivo, sem prejuízo das competências que cabem ao Conselho 

Fiscal, acompanhar o processo de preparação e divulgação da informação 

financeira e a eficácia do sistema de controlo interno, incluindo a gestão de 

riscos não financeiros e de auditoria interna. Compete ainda à Comissão de 

Auditoria e Controlo Interno supervisionar as actividades das funções de 

Auditoria Interna, Compliance e Gestão de Riscos. 

5.3.3.1. Gabinete de Auditoria Interna 

O Gabinete de Auditoria Interna é a unidade responsável pelas 

actividades de auditoria interna da BODIVA com subordinação 

diretamente ao Conselho de Administração na figura de seu 

Presidente (PCA). Compete a este Gabinete o seguinte: (i) a 

supervisão e coordenação geral das actividades de auditoria interna 

na BODIVA; (ii) o desenvolvimento de actividades de prevenção, 

deteção e apuramento de fraudes; (iii) o apuramento de denúncias 

recebidas envolvendo os colaboradores, contratados e membros 

dos mercados BODIVA no âmbito do disposto no Código 

Deontológico da Sociedade; (iv) a avaliação do Sistema de Controlos 

Internos de modo a verificar sua eficácia e a aderência às leis, 

regulamentos, políticas e normas; (v) o apoio à Auditoria Externa no 
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desenvolvimento de suas actividades no que se refere às 

demonstrações financeiras da BODIVA; (vi) o apoio no atendimento 

às demandas dos órgãos reguladores e fiscalizadores ou nas suas 

acções de supervisão “in loquo”; e (vii) a resposta a eventuais 

pedidos provenientes do CA. 

 

O Gabinete de Auditoria Interna actua em linha com os objetivos 

estratégicos traçados para a BODIVA a fim de apoiar o CA no 

cumprimento desses objetivos. Para tal, executa as suas actividades 

de modo a prover à Sociedade, avaliações independentes e 

objectivas, acompanhadas de recomendações que permitam o 

constante aperfeiçoamento do processo de governação societária, 

da gestão de riscos e da eficácia dos controlos internos. 

 

Cabe ainda ao Gabinete de Auditoria Interna, reportar-se 

periodicamente ao CA, por meio de comunicação à Comissão de 

Auditoria e Controlo Interno, relatando a esse Órgão o resultado dos 

trabalhos de auditoria, o nível de cumprimento do Plano Anual de 

Auditoria Interna e dos resultados das eventuais acções de 

apuramento de denúncias ou situações de fraudes que tenham sido 

objeto de auditoria interna. 

5.3.3.2. Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos Operacionais 

O Gabinete de Compliance e Gestão de Ricos Operacionais é a 

unidade responsável pelas funções de Controlos Internos, 

Compliance e Gestão de Riscos Operacionais da BODIVA, com 
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reporte diretamente ao CA, na figura do presidente do referido 

Órgão (PCA). A este Gabinete compete, nomeadamente: 

5.3.3.2.1. Controlos Internos 

 Promover, com apoio do CA, a criação e a manutenção 

de um ambiente de controlo sólido e condizente com 

a natureza das actividades da BODIVA; 

 Acompanhar, controlar e avaliar, de forma 

independente; autónoma; permanente; e efectiva, a 

elaboração e a implementação dos instrumentos 

normativos internos da BODIVA; 

 Avaliar a efectividade e a aderência dos controlos 

internos adoptados pela Sociedade por meio de 

avaliações periódicas; 

 Disseminar o conhecimento e a importância dos 

controlos junto dos colaboradores da Sociedade e de 

outros públicos que venham a ser designados; 

 Apoiar na resposta às demandas dos órgãos 

reguladores e fiscalizadores e nas acções de supervisão 

“in loquo” levadas a cabo por tais órgãos; 

 Analisar os negócios realizados nos mercados geridos 

pela BODIVA e que apresentem indícios de alegado 

incumprimento do disposto nos instrumentos que 

compõem a Estrutura Normativa Externa da 

Sociedade; 

 Atuar no processo de monitorização do estrito 

cumprimento da Política de Segurança da Informação 
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adoptada pela Sociedade, bem como promover, sob 

orientação do CA e em conjunto com o Departamento 

de Sistemas e Tecnologias de Informação, a promoção 

da cultura de segurança da informação junto dos 

colaboradores da BODIVA; 

 Acompanhar as actividades e medidas estabelecidas 

no sentido de assegurar a continuidade dos negócios 

da BODIVA. 

5.3.3.2.2. Compliance 

 Tomar conhecimento de novas leis ou regulamentos 

aplicáveis à actividade da BODIVA e avaliar a 

exigibilidade de cumprimento das mesmas pela 

BODIVA, participando, inclusive, nos processos de 

consulta pública propostos pelas autoridades 

nacionais; 

 Divulgar junto às áreas afectas, as leis e regulamentos 

aplicáveis para que sejam avaliadas pelas mesmas e 

adoptadas as medidas que permitam o cumprimento 

das novas exigências legais e regulamentares; 

 Acompanhar a conformidade das Políticas e Normas 

internas no sentido de que não haja eventuais conflitos 

entre tais normas e as leis e regulamentos aplicáveis a 

actividade da BODIVA; 

 Acompanhar e apoiar a implementação pelas 

Unidades Operacionais de medidas que visem o 
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cumprimento de exigências legais e regulamentares ou 

novas definições normativas internas; 

 Avaliar periodicamente, por meio de testes e 

avaliações de compliance, o cumprimento das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, a fim 

de garantir a regularidade da Sociedade; 

 Acompanhar e apoiar o CA e as Unidades Operacionais 

para que eventuais pedidos de informações oriundos 

de órgãos reguladores e fiscalizadores sejam 

respondidos dentro do prazo estabelecido, bem como 

o envio de informações periódicas a órgão reguladores 

e fiscalizadores, para que o envio ocorra nos prazos 

previstos nas leis e regulamentos aplicáveis; 

 Acompanhar junto das demais Unidades Operacionais, 

o cumprimento dos prazos para implementação dos 

planos de acção propostos pelos responsáveis das 

Unidades Operacionais para sanar eventuais 

fragilidades apontadas pelos órgãos reguladores e 

fiscalizadores e pela Auditoria Externa, bem como 

elaborar um relatório periódico sobre o 

acompanhamento dos planos de acção que é 

apresentado periodicamente ao CA; 

 Zelar pelo cumprimento da legislação relativa ao 

combate ao branqueamento de capitais e do 

financiamento ao terrorismo e atuar na análise de 

casos que apresentem indícios de alegado 

incumprimento à legislação, com apoio das demais 
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unidades operacionais da BODIVA, caso necessário, 

bem como proceder à comunicação à Unidade de 

Informação Financeira (UIF). 

5.3.3.2.3. Gestão de Riscos Operacionais 

 Desenvolver, implementar e executar a metodologia 

de gestão de riscos operacionais que permita a 

identificação; a avaliação e a resposta aos riscos 

operacionais de forma consistente e condizente com 

as directrizes do CA; 

 Elaborar as matrizes de risco, com o apoio das 

Unidades Operacionais, e mantê-las actualizadas; 

 Rever periodicamente a metodologia de gestão de 

riscos adoptada a fim de mantê-la adequada às 

necessidades da Sociedade e às práticas 

internacionais. 

 

Além das actividades acima referidas, o Gabinete de Compliance e Gestão de 

Riscos Operacionais é responsável por reportar periodicamente ao CA, por 

meio de comunicação à Comissão de Auditoria e Controlo Interno, sobre as 

atividades desenvolvidas pelo Gabinete e eventuais fragilidades ou riscos 

identificados nas suas avaliações. O Gabinete de Compliance e Gestão de 

Riscos Operacionais é também responsável pelo reporte imediato ao CA, por 

meio de comunicação à Comissão de Auditoria e Controlo Interno, de 

situações que exponham a Sociedade a riscos ainda não tratados e que 

tenham sido identificados pelo mesmo. 
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Cabe ainda ao Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos Operacionais 

participar na Comissão de Novos Produtos e Serviços com o objectivo de 

apoiar no processo de desenvolvimento ou melhoria de produtos e serviços 

por meio da avaliação de potenciais riscos, necessidade de desenvolvimento 

de novos controlos ou de eventual incumprimento de exigências normativas 

internas ou externas (compliance). 

5.4. Comissão Executiva 

A Comissão Executiva (CE) é o órgão responsável pela gestão corrente da BODIVA, 

de acordo com a delegação de competências atribuída pelo CA e pelas definições 

estratégicas deste Órgão, conforme consta no Regulamento Interno da Comissão 

Executiva. A excepção das matérias que competem exclusivamente ao CA, a CE, de 

acordo com as competências que lhe foram atribuídas, é competente para 

deliberar sobre matérias de gestão da atividade corrente da Sociedade, devendo 

submeter ao CA todos os assuntos que, pela sua relevância, considere necessitar 

de aprovação superior prévia, seguindo o disposto no seu Regulamento Interno. 

 

De forma a assegurar a optimização da eficiência da gestão levada a cabo pela CE, 

seus membros repartem entre si a responsabilidade pelo acompanhamento 

directo de Unidades Operacionais que compõem a Estrutura Orgânica da BODIVA 

por meio da atribuição de pelouros. 
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5.4.1. Comissão de Novos Produtos e Serviços 

A Comissão de Novos Produtos e Serviços é um órgão sem caracter 

vinculativo, composto pelos representantes das Unidades Operacionais da 

BODIVA e tem por objectivo apoiar a CE no processo de desenvolvimento ou 

de melhoria de produtos e serviços oferecidos pela BODIVA ao mercado ou 

internamente. Essa Comissão não tem caráter definitivo e reúne-se sempre 

que necessário para avaliar as eventuais propostas de desenvolvimento ou 

de melhoria em produtos e serviços externos ou internos sob a perspectiva 

e especialidades das Unidades Operacionais de modo a minimizar os riscos 

inerentes a tal processo por meio da adopção de um método estruturado 

que permita verificar a (i) viabilidade econômico-financeira; (ii) a viabilidade 

técnica e operacional; (iii) os riscos envolvidos; (iv) os aspectos legais; (v) a 

sua conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis; e (vi) as questões 

envolvendo tecnologia da informação em cada proposta. 

 

As avaliações feitas por esta Comissão são formalizadas em parecer 

contendo informações da proposta analisada e a posição das Unidades 

Operacionais para fundamentar a avaliação da CE e do CA, caso necessário. 
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5.5. Unidades Operacionais 

Abaixo, descrevemos as principais actividades e responsabilidades das Unidades 

Operacionais da BODIVA: 

5.5.1. Departamento de Mercados e Desenvolvimento de Negócio 

O Departamento de Mercados e Desenvolvimento de Negócio é a unidade 

operacional responsável pelo acompanhamento das operações de registro e 

negociação de valores mobiliários nos mercados geridos pela BODIVA, bem 

como pela comercialização de serviços complementares. Compete a esta 

unidade operacional, a adopção das medidas necessárias para o alcance dos 

objectivos estratégicos definidos para a BODIVA pelo CA, nomeadamente a 

coordenação das actividades de desenvolvimento e promoção de negócios e 

dos mercados geridos pela Sociedade, além do suporte aos membros 

BODIVA no que se refere ao processo de negociação. 

 

No âmbito do processo de acompanhamento dos registros e negociações 

realizadas nos mercados BODIVA, o Departamento de Mercados e 

Desenvolvimento de Negócio, ao identificar potenciais casos de registros ou 

negócios que violem a lei, os regulamentos da Comissão do Mercado de 

Capitais (CMC) ou as regras da BODIVA, fica responsável por enviar o(s) 

caso(s) ao Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos Operacionais para 

análise. 

 

Cabe também ao Departamento de Mercados e Desenvolvimento de 

Negócio, a coordenação do processo de admissão de membros, com apoio 

das demais Unidades Operacionais da Sociedade, nomeadamente: 
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 Departamento Jurídico; 

 Departamento de Liquidação e Custódia; 

 Departamento de Sistemas e de Tecnologias de Informação; 

 Departamento Administrativo e Financeiro; 

 Gabinete de Compliance e Gestão de Riscos Operacionais. 

 

Compete ainda ao Departamento de Mercados e Desenvolvimento de 

Negócio coordenar os testes internos ao Sistema de Negociação utilizado 

pela Sociedade, com o suporte do Departamento de Sistemas e Tecnologias 

de Informação, bem como os testes que envolvam a participação dos 

membros da BODIVA. 

 

O Departamento de Mercados e Desenvolvimento de Negócio tem ainda a 

responsabilidade por ministrar formações voltadas aos operadores 

designados pelos membros BODIVA com o objectivo os capacitar no uso do 

sistema de negociação disponibilizado pela Sociedade, além da geração e 

entrega de senhas dos usuários para acesso ao referido Sistema. 

 

5.5.2. Departamento Jurídico e Regulatório 

O Departamento Jurídico e Regulatório é uma unidade operacional de 

natureza consultiva, sendo responsável por, nomeadamente, prestar 

aconselhamento jurídico ao CA, à CE e às demais Unidades Operacionais da 

BODIVA. 
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Além do exercício de actividades consultivas, o Departamento Jurídico e 

Regulatório tem, no âmbito de suas responsabilidades, a elaboração e a 

revisão dos regulamentos aplicáveis aos mercados geridos pela BODIVA, bem 

como dos serviços oferecidos pela Sociedade com apoio das demais 

Unidades Operacionais, com destaque para o Departamento de Mercados e 

Desenvolvimento de Negócio e o Departamento de Liquidação e Custódia. 

 

Dentro do âmbito das suas responsabilidades de regulação dos mercados, 

esta Unidade Operacional é também responsável por prestar apoio jurídico 

consultivo ao CA nos casos de alegado incumprimento dos regulamentos 

pelos membros BODIVA. 

 

Adicionalmente, é da responsabilidade do Departamento Jurídico e 

Regulatório, prestar apoio jurídico consultivo à Comissão de Deontologia da 

Sociedade nos casos em que estejam a ser analisadas situações de alegado 

incumprimento do disposto no Código Deontológico da BODIVA por pessoa 

e/ou entidade sujeita ao referido Código. 

5.5.3. Departamento de Liquidação e Custódia 

O Departamento de Liquidação e Custódia é a unidade operacional 

responsável pelas actividades de pós negociação e de custódia de valores 

mobiliários da BODIVA. As suas responsabilidades estão relacionadas, 

nomeadamente, às actividades de: 

 

 Contraparte Central; 

 Compensação e Liquidação; e 

 Central Depositária de Valores Mobiliários. 
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Dentro do âmbito das suas actividades, cabe à esta Unidade Operacional 

proceder ao controlo dos limites operacionais atribuídos aos membros de 

liquidação; o controlo das garantias depositadas para cobertura de risco de 

contraparte pelos membros (colateralização); a gestão do processo de 

liquidação física (entrega de valores mobiliários negociados aos 

compradores) e financeira; o acompanhamento e controlo de 

movimentações de custódia (depósitos, transferências e retiradas); a 

conciliação de saldos em custódia; e o controlo dos eventos societários que 

tenham impacto sobre os activos custodiados pela BODIVA. 

 

Não obstante às actividades supra, cabe ao Departamento de Liquidação e 

Custódia coordenar os testes internos aos Sistemas de Liquidação e Custódia 

utilizados pela BODIVA, bem como os testes que envolvam a participação dos 

membros de liquidação da BODIVA. Tal processo é conduzido com o apoio 

do Departamento de Sistema e Tecnologias de Informação. 

 

Cabe ainda ao Departamento de Liquidação e Custódia, ministrar formações 

voltados à capacitação dos usuários dos sistemas disponibilizados ao 

mercado no que se refere à Central Depositária, Compensação e Liquidação, 

bem como apoiar na realização de eventos que tenham como objetivo a 

divulgação, fomento e fortalecimento dos mercados geridos pela BODIVA. 

 

É também da responsabilidade dessa Unidade, a emissão e entrega das 

senhas de acesso aos usuários dos sistemas voltados às actividades de 

Compensação e Liquidação e Central Depositária designados pelos membros 

de liquidação BODIVA. 
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5.5.4. Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação 

O Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação tem como 

responsabilidade, assegurar que a BODIVA disponha de um manancial 

tecnológico alinhado com os seus objectivos de negócio. 

 

Para concretização desta missão, o Departamento de Sistemas e Tecnologias 

de Informação é responsável por prover a infraestrutura tecnológica 

necessária para o pleno funcionamento dos mercados geridos pela BODIVA, 

assegurando que tal infraestrutura tecnológica seja adequada e atenda aos 

padrões internacionais exigidos das entidades gestoras de mercados de 

valores mobiliários (Bolsas de Valores e Balcão Organizado); das 

Contrapartes Centrais; das Centrais Depositárias; e das Entidades de 

Compensação e Liquidação em termos de segurança, desempenho, 

confiabilidade, e disponibilidade. 

 

Para tal, esta Unidade Operacional é responsável também por realizar 

diariamente os testes que assegurem o pleno funcionamento dos aplicativos 

disponibilizados ao mercado para negociação; liquidação; e custódia, bem 

como a monitorização contínua da sua infraestrutura tecnológica. 

 

O Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação tem entre as suas 

atribuições o apoio aos usuários internos no que se refere ao uso das 

tecnologias de informação (“help desk”). No caso dos usuários externos 

(Membros BODIVA), a unidade tem como responsabilidade o apoio voltado 

a questões técnicas relacionadas à conectividade e à utilização dos 

aplicativos disponibilizados aos membros para o pleno funcionamento dos 

mercados geridos pela BODIVA. 
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Adicionalmente, o Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação 

é a unidade operacional responsável pelas actividades voltadas à segurança 

da informação no que se refere aos aspectos de Tecnologias de Informação. 

A referida actividade é desenvolvida juntamente com o Gabinete de 

Compliance e Gestão de Riscos Operacionais que acompanha os processos 

voltados à manutenção da segurança da informação e efetua avaliações 

sobre o cumprimento do disposto na Política de Segurança da Informação da 

Sociedade. 

 

Cabe também à unidade, o apoio na realização de testes de funcionalidade 

dos sistemas de negociação; compensação e liquidação; e central depositária 

pelos usuários internos e externos sempre que necessário. 

 

O Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação é ainda a Unidade 

Operacional responsável pela gestão de processos afectos à continuidade 

dos negócios da BODIVA e para tal, desenvolve neste aspecto as suas 

actividades de acordo com as prácticas e recomendações internacionais 

aplicáveis. 

 

5.5.5. Departamento Administrativo Financeiro 

O Departamento Administrativo Financeiro é responsável por assegurar a 

execução das actividades administrativas de suporte à BODIVA, tendo 

sempre em contas as directrizes do CA e da CE, bem como as normas que 

compõem a Estrutura Normativa Interna da Sociedade. 
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As funções afectas à Unidade incluem a (i) gestão econômica e financeira 

(tesouraria); (ii) a execução dos pagamentos aos fornecedores; (iii) a gestão 

dos recebíveis; (iv) a gestão patrimonial; (v) gestão de recursos humanos; (vi) 

gestão contábil; e (vii) gestão orçamentária. 

 

 

 

 

 

 

  



  
Versão 1 

 
 
 

GOVERNO SOCIETÁRIO E 
ESTRUTURA ORGÂNICA 

 
  Aprovação 

24/06/2016 

 

23 
 

6. CONTROLO DA VERSÃO DO DOCUMENTO 
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