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INSTRUÇÃO BODIVA N.º 1/16 

DO MANUAL DE UTILIZADOR SIMER (TWS) NEGOCIAÇÃO 

 

O SIMER Negociação permite aos Membros Associados e de Negociação negociar de 

forma eficiente, transparente e equitativa nos Mercados BODIVA, bem como 

acompanhar o desenvolvimento dos referidos mercados numa base diária em tempo 

real.  

 

A presente Instrução visa auxiliar o desempenho das funções dos Técnicos de 

Negociação de Mercados Regulamentados, assegurando a manutenção de elevados 

padrões de qualidade e eficiência na gestão dos mercados BODIVA. 

 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 27.º das Regras BODIVA Nº1/15 – Da 

Organização Geral e Funcionamento dos Mercados Regulamentados e da alínea a) e b) 

do n.º 2 do artigo 24.º dos Estatutos da BODIVA, é aprovada a seguinte Instrução:  

 

Artigo 1.º 

 (Objecto e âmbito da aplicação)  

A presente Instrução define os procedimentos de utilização do SIMER Negociação 

pelos Técnicos de Negociação de Mercados Regulamentados, através do Manual do 

Utilizador que segue, em anexo, à presente Instrução.  

 

Artigo 2.º 

 (Alterações)  

Qualquer alteração à presente Instrução, após registo na CMC, deve ser comunicada 

aos Participantes BODIVA com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias de 

negociação, antes da respectiva entrada em vigor, pelos meios que o Conselho de 

Administração da BODIVA considere adequados, que incluem, em qualquer caso, uma 

comunicação electrónica difundida através do sistema de difusão de informação.  
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Artigo 3.º 

 (Dúvidas e omissões)  

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação da presente Instrução 

são resolvidas pelo Conselho de Administração da BODIVA.  

 

Artigo 4.º 

(Entrada em vigor) 

 

A presente Instrução entra em vigor na data da sua publicação.  

 

O Presidente do Conselho de Administração,   

  

António Gomes Furtado. 

  

Luanda, aos 10 de Agosto de 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Instrução registada na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 
14/RI/CMC/08-16, emitida aos 10 de Agosto de 2016. 4  
 

ANEXO I 

MANUAL DE UTILIZADOR SIMER TWS (NEGOCIAÇÃO) 

Índice 

 

1. Introdução  

2. Acesso ao SIMER TWS 

2.1. Alterar a palavra passe 

2.2. Desconexão do SIMER TWS  

3. Página principal do SIMER TWS  

4. Profundidade total de ordens  

5. Minhas ordens  

5.1. Consulta de ordens próprias  

5.2. Filtrar ordens a consultar  

5.3. Inserção de novas ordens  

5.4. Cancelar ordens 

5.5. Actualização da janela de ordens 

5.6. Modificar uma ordem 

6. Quotes 

6.1. Inserir uma quote 

6.2. Modificar uma quote 

6.3. Cancelar uma quote 

7. Negócios executados  

8. Resumo de mercado  

8.1. Visualização de mercado 

8.1.1.  Criar um quadro de mercado 

8.1.2.  Inserção de valores mobiliários no quadro 

8.1.3.  Apagar um valor mobiliário de um quadro 

8.1.4.  Apagar um quadro 

8.2. Profundidade de mercado 

9. Pedido de quote  

10. Registo de negócios  

10.1. Confirmação do registo 

10.2. Rejeição do registo 

10.3. Registo sem actuação por parte do computador  

11. Notificações  

12. Lista de instrumentos  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este Manual destina-se a auxiliar os Utilizadores a usar, de uma forma facilitada e correcta, o 

Sistema de Negociação SIMER TWS.  

É um pré-requisito de acesso ao SIMER TWS, que o utilizador disponha na sua máquina, do 

Sistema Operativo Microsoft Windows.  

 

O sistema de negociação SIMER, na versão WEB, permite ao utilizador, de uma forma simples 

e rápida o acesso ao mercado BODIVA.  

  

O utilizador quando autorizado e conectado ao mercado BODIVA, por esta via, ficará apto a:  

 

 Inserir, modificar e cancelar ordens  

 Inserir, modificar e cancelar quotes 

 Enviar pedidos de cotação ao criador de mercado  

 Consultar o livro de ordens na sua profundidade  

 Consultar toda a informação relativa aos valores mobiliários admitidos na BODIVA  

 Registar negócios de uma forma autónoma e em simultâneo com a negociação, quer 

em contínuo quer em chamada, de Valores Mobiliários.  

 

Importante salientar que, todas as funcionalidades descritas são parametrizáveis pelo Sistema 

de Supervisão gerido pela BODIVA. 

 

2. ACESSO AO SIMER TWS 

 

1. Abrir o Internet Explorer; 

2. Inserir o endereço de acesso ao SIMER TWS; ficará acessível a seguinte janela: 
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3. Inserir o nome do utilizador;  

4. Inserir a palavra-chave <Password>; 

5. Seleccionar aceder ou pressionar <Enter>; A página principal ficará acessível:  

 

Nota:  

Para que o acesso seja efectuado com êxito é necessário que:  

 O membro, ao qual pertence o utilizador, se encontre registado e activo junto 

da BODIVA;  

 O utilizador se encontre registado e activo pela BODIVA; 

 A palavra-chave se encontre correcta. 

 

2.1. Alterar a Palavra-chave  

1. Na barra de ferramentas do TWS, seleccionar o campo palavra-chave <Password>;  

 

2. Inserir a Palavra-chave actual;  

3. Inserir a nova Palavra-chave;  

4. Confirmar a nova Palavra-chave;  

5. Seleccionar <alterar>; 
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Nota: A palavra-chave terá de obedecer a um mínimo de 6 e um máximo de 25 caracteres. 

Em caso de esquecimento, o utilizador, deverá reportar ao Administrador (BODIVA), para 

solicitação de uma nova palavra-chave de acesso ao Sistema.  

 

2.2. Desconectar do SIMER TWS  

 

1. Na barra de ferramentas do TWS, seleccionar o campo <Sair>; 

 

 

2. Para nova conexão seleccionar <Aceder Novamente>; 

3. Para sair do SIMER TWS selecionar <X> do Internet Explorer. 

 

 

3. PÁGINA PRINCIPAL DO SIMER-TWS  

A página principal do SIMER subdivide-se em 3 áreas:  

 Barra de ferramentas principal;  

 Barra de ferramentas secundária;  

 Rodapé de mensagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barra de ferramentas principal é fixa e dispõe dos seguintes “Links”  
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 Profundidade Total de Ordens;  

 Minhas Ordens;  

 <Quotes>;  

 Negócios Executados; 

 Resumo de Mercado;  

 Pedido de Quotes;   

 Negócios Registados;  

 Notificações;  

 Lista de Instrumentos;  

  <Password>;  

 Sair.  

 

Dispõe também de dois botões, um em cada extremidade de barra de ferramentas que 

indicam o estado da ligação com o sistema SIMERTWS:  

 

O botão do lado esquerdo indica a ligação com o SIMER Net.  

O botão do lado Direito indica a ligação com a difusão.   

 

Verde – indica que a ligação está a ser efectuada com sucesso;  

 

Vermelho – indica que a ligação está a ser efectuada com “interferências” ou não se 

está a efectuar.  

A Barra de Ferramentas Secundária corresponde ao link seleccionado da barra de ferramentas 

principal, apresentando-se com informação diferente de link para link.  

 

A Barra de Mensagens relata as mensagens relacionadas com as conexões à BODIVA aos 

Routers de Ordens, e relata as mensagens ao estado das ordens, quotes, negócios, pedidos de 

quotes e registos.  

 

4. PROFUNDIDADE TOTAL DE ORDENS  

 

Esta funcionalidade permite ao utilizador a consulta do livro de ordens para um determinado 

valor mobiliário com total profundidade, mantendo o completo anonimato das ofertas.  

 

1. Na barra de ferramentas principal selecionar a opção <livro de ordens>;  

2. Inserir o valor mobiliário a consultar;  

3. Seleccionar filtrar <Filter>.  
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Para mudar o valor mobiliário a consultar:  

1. Inserir o novo valor mobiliário; 

2. Seleccionar <Filtro>. 

 

5. MINHAS ORDENS 

 

Esta funcionalidade permite inserir, modificar, cancelar e consultar as ordens no Sistema de 

Negociação. Caso existam ordens pendentes no sistema, o ecrã deverá apresentá-las da 

seguinte forma:  
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5.1 Consulta de Ordens   

 

Esta funcionalidade permite a consulta das ordens inseridas pelo Operador de Mercado: 

 

 

 

5.2 Filtrar Ordens a Consultar   

Esta funcionalidade permite a consulta das ordens de acordo com os diversos detalhes da 

ordem:  

1. Preencher um ou vários dos seguintes campos;  

2. Seleccionar <Aplicar>.   
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5.3 Inserção de Novas Ordens 

Esta funcionalidade permite a inserção de novas ordens de compra ou venda no 

Sistema:  

                                    

1. Preencher os detalhes da ordem;  

 

 

2. Seleccionar <colocar ordem>.  

NOTA: São requisitos obrigatórios à inserção de ofertas:  

a) O Membro ao qual pertence o utilizador estar autorizado e activo no 

Sistema de Negociação SIMER  

b) O Utilizador ter permissões para negociar no Sistema de Negociação SIMER 

e no segmento em causa.  

 

5.4 Cancelar Ordem 

Esta funcionalidade permite o cancelamento da(s) ordem(s) inseridas pelo próprio Utilizador:  

1. Seleccionar a(s) ordem(s) pretendida(s);  

2. Seleccionar <Cancelar Ordem> na barra de ferramentas;  
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3. Seleccionar <OK>, para prosseguir o cancelamento. 

4. Seleccionar <Cancelar>, caso não pretenda prosseguir o comando do 

cancelamento; 

Em rodapé é possível verificar a seguinte mensagem:  

 

5.5 Actualização da Janela de Ofertas  

Esta funcionalidade permite a actualização da difusão do ecrã.   

5.6 Modificar uma oferta  

 

1. Seleccionar a oferta pretendida;  

2. Seleccionar <Modificar>. 

 

3. Modificar um ou vários dos campos possíveis  

a) Quantidade 

b) Preço  

c) Preço de Disparo (ordens Stop)  

d) Validade (ordens com validade) 
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4. Seleccionar <Modificar> 

Uma vez executada a modificação, será visível no rodapé reservado às Mensagens a seguinte 

mensagem:  

  

NOTA: São requisitos obrigatórios à modificação de ofertas:  

a) A oferta estar activa no Sistema de Negociação SIMER; 

b) A oferta não ter sido executada aquando da modificação;  

c) Caso a oferta seja parcialmente executada, apenas a quantidade disponível poderá ser 

modificada; 

d) A quantidade alterada terá que ser múltipla do lote mínimo; 

e) O preço alterado terá que ser múltiplo do Tick Size;  

 

Consequências da modificação: 

a) O número da oferta será o mesmo da oferta original.  

b) Não será mantida a prioridade da oferta original, comportando-se esta modificação, 

como uma nova ordem inserida.  

 

6. QUOTES   

Esta funcionalidade permite inserir, modificar, cancelar e consultar Quotes no Sistema. Apenas 

os criadores de mercado estão autorizados nas funcionalidades descritas.  

6.1 Inserir uma Quote; 

 

a) Seleccionar <colocar nova quote>; 
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b) Preencher os detalhes da quote; 

Após a inserção de uma Quote, ficará disponível a seguinte informação no ecrã:  

 

 

6.2 Modificar um Quote  

A modificação é executada com a inserção de uma nova Quote, em que a nova quantidade ou 

novo preço se vão sobrepor às existentes no sistema.   

6.3 Cancelar uma Quote  

O cancelamento é executado com uma nova inserção, em que, quer a quantidade quer o 

preço, na compra e na venda terão que ser (0), como mostra o seguinte exemplo:  
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7. NEGÓCIOS EXECUTADOS  

Esta funcionalidade permite a consulta dos negócios efectuados no dia pelo Utilizador:  

  

É possível filtrar os negócios a visualizar de acordo com os seguintes parâmetros:  

 

8. RESUMO DE MERCADO   

Esta funcionalidade divide-se em 2 (duas) parcelas:  

1. Visualização de mercado; 

2. Profundidade de mercado (por valor mobiliário). 
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8.1.  Visualização de Mercado   

 

8.1.1. Criar um Resumo de Mercado  

 

A janela superior é dedicada à construção de um ou vários quadros de mercado:  

1. Seleccionar a opção <Adc. Quadro>;  

2. Dar nome ao quadro.   

 

 

3. Seleccionar <Adicionar>;  

4. Seleccionar <OK>;  

5. Seleccionar o botão <Actualizar do Resumo de Mercado>;  

6. O quadro criado já se encontra disponível em Selec. Quadro, no entanto sem valores 

mobiliários:   

 

 

8.1.2. Inserção de Valores Mobiliários no Resumo de Mercado: 

 

1. Seleccionar o botão <Adc. Inst.> da barra de ferramentas do resumo de mercado, 

para adicionar os valores mobiliários;  

2. Seleccionar a opção <Aplicar>  

3. Seleccionar <OK>;  

4. Repetir a alínea 1) e 2) para inserir todos os valores mobiliários pretendidos para o 

resumo de mercado em causa.  
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O ecrã obtido será o seguinte:  

  

Descrição dos Campos observados:  

 

8.1.3. Apagar um Valor Mobiliário do Quadro  

1. Seleccionar o resumo de mercado no <Selecionar visualização>;  

2. Seleccionar o valor mobiliário a cancelar no <Resumo de Mercado>;  

3. Seleccionar <Apg. Quadro> na barra de ferramentas do resumo;  

 

  

 

 

 

4. Seleccionar <OK> para apagar o valor mobiliário; 

5. Seleccionar <Cancelar> para manter o valor mobiliário;  

 

8.1.4. Apagar um Quadro  

1. Seleccionar o resumo de mercado no Selecionar visualização <Select Watch>  

2. Seleccionar Apagar visualização <Del Watch> da barra de ferramentas do 

Resumo de Mercado <Market Watch>  
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3. Seleccionar <OK> para apagar o resumo de mercado  

4. Seleccionar <Cancelar> para manter o resumo de mercado. 

 

8.2. Profundidade de Mercado  

Esta funcionalidade permite a consulta dos cinco melhores limites de preços, quer na compra 

quer na venda, por valor mobiliário.  

É possível a visualização de dois valores mobiliários em simultâneo, sendo, para isso, 

necessário clicar por cima dos valores mobiliários pretendidos.  

 

9. PEDIDO DE QUOTE 

Esta funcionalidade permite aos Membros do Mercado enviar pedidos de “quote” aos 

criadores de mercado dos valores mobiliários:  

1. Abrir a janela do Resumo de Mercado;  

2. Seleccionar o botão PedirQuote na barra de ferramentas.

 
 

 

3. Inserir o valor mobiliário;  

4. Identificar se é compra, venda ou ambos (Opcional); 

5. Inserir a quantidade (Opcional); 

6. Seleccionar o botão <Enviar>.   

 

NOTA: São requisitos obrigatórios na inserção de um pedido de quote:  

1. O membro não ser criador de mercado do valor mobiliário em causa;  
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2. O valor mobiliário encontrar-se activo.  

 

Seleccionando na barra de ferramentas principal a opção “Pedido de Quote”, é apresentado o 

seguinte ecrã:  

  

O criador de mercado visualiza os Pedidos de Quote no mesmo ecrã, no entanto, na metade 

inferior da janela:  

 

Descrição da informação de um Pedido de Quote:  

 

10. NEGÓCIOS REGISTADOS 
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Esta funcionalidade permite o registo de negócios de uma forma directa, sem que, para isso, 

haja necessidade de recorrer ao livro de ordens. Não há qualquer implicação com a 

negociação, quer em contínuo, quer em chamada, uma vez que ocorre de uma forma 

autónoma do segmento ao qual o valor mobiliário está inserido.  

 

1. Seleccionar negócios registados no menu principal;  

 
 

O vendedor insere os dados do registo e o comprador confirma ou rejeita  

 

2. Seleccionar <Inserir negócio registo>:  

 

 

 

3. Preencher os dados no negócio:  

 

Instrumento Código do valor mobiliário 
Preço Preço do registo 
Quantidade Quantidade do negócio 
Contraparte Membro contraparte do negócio 
Data Data do registo 
Tipo de Cliente Cliente ou carteira própria 
Código de Cliente Conta de custódia do cliente 

 

 

 

4. Seleccionar <Inserir negócio>:  
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O Membro comprador tem três opções:  

10.1. Confirmação do Registo: 

 

O membro comprador, após identificação do cliente/carteira própria e inserção do código do 

cliente, confirma o negócio selecionando a opção <Confirmar> no seu ecrã de registo de 

negócios, na linha do negócio em causa:  

 

Será desencadeada a seguinte mensagem:  

 

 

 

 

Para encerrar a janela selecionar Sair 

<Exit>, ou esperar cinco segundos para 

encerrar automaticamente.  

 

 

10.2. Rejeição do Registo  

O Membro comprador rejeita o negócio, selecionando a opção <Rejeitar> no seu ecrã de 

registo de negócios na linha do negócio em causa:  

  

  

Para encerrar a janela seleccionar Sair <Exit>, ou esperar cinco (5) segundos para encerrar 

automaticamente.  
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10.3. Registo sem actuação por parte do comprador  

Caso o membro comprador não confirme nem rejeite o negócio, este não será validado e 

deixará de ser visualizado no ecrã de registo de negócios no dia seguinte ao da sua inserção.  

 

11. NOTIFICAÇÕES  

Todas as notificações (mensagens) enviadas, pelo Sistema de Negociação SIMER, ao Membro, 

serão visualizadas neste ecrã. Estas notificações terão a validade do dia em questão, podendo 

no entanto, ser transportadas para ficheiros e guardadas para posterior consulta por parte do 

Membro.  

1. Seleccionar a opção Notificações na barra de ferramentas principal do SIMER:  

 

 

2. Poderá visualizar a data e mensagem enviada no dia. Apresentam-se por ordem 

descendente, ficando a última mensagem na primeira linha do ecrã.  

 

12. LISTA DE INSTRUMENTOS 

Esta funcionalidade permite a todos os utilizadores a consulta dos valores mobiliários, bem 

como, toda a informação relevante sobre os mesmos:  

1. Seleccionar a opção Lista de Instrumentos  da barra de ferramentas principal do 



 
 

Instrução registada na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 
14/RI/CMC/08-16, emitida aos 10 de Agosto de 2016. 23  
 

SIMER:  

 

2. Seleccionar o valor mobiliário pretendido, ou o segmento pretendido ou todos os 

valores mobiliários registados no Sistema:  

 
 

3. Seleccionar a opção Mostrar:    

 

Detalhes da consulta:  

 

 

 


