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INSTRUÇÃO BODIVA Nº 2/16  

DA FICHA TÉCNICA DOS VALORES MOBILIÁRIOS  

 

A Ficha Técnica é um documento que sumariza as características, termos e condições de 

um determinado instrumento financeiro, sendo por isso essencial ao processo de 

negociação nos Mercados Regulamentados geridos pela BODIVA. 

 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 3.º das Regras BODIVA N.º 5/15 – DO 

MERCADO DE BOLSA; artigo 41.º das REGRAS BODIVA N.º 1/15 – 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 de aplicação) 

1. A presente Instrução define o conteúdo mínimo obrigatório que deve constar na Ficha 

Técnica de emissão de valores mobiliários admitidos a negociação nos mercados 

BODIVA. 

2. O conteúdo da informação da ficha técnica é da responsabilidade do Emitente e deve 

conter toda informação, para além da prevista na presente Instrução, que o Emitente 

considere relevante. 

 

Artigo 2.º 

(Tipos) 

O conteúdo mínimo da Ficha Técnica previsto na presente Instrução é organizado em 

função dos seguintes tipos de instrumentos financeiros: 

a) Ficha Técnica para as acções, conforme Anexo I; 
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b) Ficha Técnica para as obrigações e outros valores mobiliários representativos de 

divida, conforme Anexo II; 

c) Ficha técnica para unidades de participação ou acções emitidas por Organismos de 

Investimento Colectivo, sob a espécie de fechados, conforme Anexo III. 

 

Artigo 3.º 

(Alterações) 

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

Participantes dos Mercados 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.  

 

Artigo 4.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 5.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.   
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ANEXO I 

FICHA TÉCNICA DE ACÇÕES 

1. Identificação completa do Emitente: A identificação deve conter as seguintes 

informações:  

a) Denominação social; 

b) Capital social; 

c) Número de registo comercial. 

 

2. Quantidade de acções: indicar a quantidade total de títulos emitidos. 

 

3. Categoria da acção: indicar se as acções são ordinárias, preferenciais sem voto ou 

remíveis. 

 

4. Série: indicar a série de emissão dos títulos. Cada série corresponde a direitos 

patrimoniais e societários idênticos. 

 

5. Representação da emissão: indicar a forma de representação dos títulos (escriturais ou 

titulados); a sua natureza (nominativos ou ao portador); a Entidade de custódia, bem 

como a Entidade de depósito, no caso de representação titulada. 

 

6. Direitos patrimoniais relevantes: deve ser feita uma descrição sumária dos direitos 

patrimoniais relevantes, o seu exercício e respectivas condicionantes, tais como: 

participações nos resultados; direitos de preferência na subscrição de aumentos de 

capital, entre outros. 
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7. Direitos societários relevantes: deve ser feita uma descrição sumária dos direitos 

societários relevantes, o seu exercício e respectivas condicionantes, tais como: direitos 

de voto; maiorias qualificadas; entre outos. 

 

8. Entidade pagadora: Identificação da entidade pagadora dos dividendos ou outras 

contrapartidas financeiras. 

 

9. Locais de pagamento dos rendimentos: identificação dos locais (bancos) onde será feito 

o pagamento dos rendimentos. 

 

10. Regime fiscal relevante: deve ser indicado o regime fiscal aplicável aos rendimentos dos 

títulos. 

 

11. Lei aplicável e foro competente: indicar a legislação aplicável e o foro competente para 

a resolução de litígios. 

 

12. Código ISIN: indicar o número de identificação internacional atribuído pela entidade 

nacional de numeração competente. 
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ANEXO II 

FICHA TÉCNICA DE OBRIGAÇÕES E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS 

DE DÍVIDA 

 

1. Identificação completa do Emitente: A identificação deve conter as seguintes 

informações:  

a) Denominação social; 

b) Capital social; 

c) Número de registo comercial. 

 

2. Modalidade: indicar a modalidade das obrigações, nos termos previsto da Lei das 

Sociedades Comerciais.   

 

3. Valor nominal do capital a mutuar: indicar a moeda e o montante total da emissão – 

Neste item deve indicar a quantidade de instrumentos financeiros emitidos e o valor 

nominal de cada unidade. 

 

4. Representação da emissão: indicar a forma de representação dos títulos (escriturais ou 

titulados); a sua natureza (nominativos ou ao portador); a Entidade de custódia, bem 

como a Entidade de depósito, no caso de representação titulada. 

 

5. Estrutura temporal da emissão: indicar a data de início; data de vencimento ou termo; 

e o prazo da emissão ou prazo global, correspondente ao período que decorre entre a 

data de início e a data de vencimento, medido em dias, semanas, meses ou anos. 

 

6. Cupão de capital: indicar o número de cupões de capital; a modalidade de reembolso, 

no caso de cupões superior a 1; a data de vencimento dos cupões, sendo que o último 
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ocorre na data de vencimento da emissão; e o método de liquidação (em dinheiro; em 

espécie – com ou sem opção de convertibilidade noutro instrumento financeiro); com 

ou sem opção de reembolso antecipado por iniciativa do titular do emitente).  

 

7. Cupão de juros: indicar a aplicabilidade (aos instrumentos emitidos com cupão de 

juros); a modalidade (taxa de juro fixa ou indexada); a taxa nominal do cupão de juros 

(se a emissão for na modalidade fixa); o indexante (incluir a fonte de referência e da 

data relevante da indexação); o diferencial sobre o indexante (no caso das emissões 

com taxas de juro indexadas); a data de vencimento dos cupões de juros; as convenções 

para o cálculo dos cupões de juros, nomeadamente: (i) a regra de interpolação para 

determinar a taxa no prazo do cupão de juros; (ii) a regra de contagem do número de 

dias decorridos; (iii) a regra de base do número de dias do ano; o número de casas 

decimais significativas na taxa no prazo do cupão de juros; e a (iv) a regra de 

arredondamento.  

 

8. Despesas ou comissões: indicar as despesas ou comissões que possam ser aplicáveis no 

pagamento dos cupões.  

 

9. Consequência da mora: Enumerar as consequências relevantes para titulares, em caso 

de mora no pagamento dos cupões de juro e capital. 

 

10. Garantias constituídas a favor dos titulares: identificar qualquer garantia patrimonial 

associada ao instrumento financeiro. 

 

11. Cláusulas de protecção dos titulares: identificar quaisquer cláusulas, tais como: par e 

passo; garantias negativas; acções de grupo. 
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12. Terceiras entidades responsáveis: identificar a entidade assistente em ofertas públicas, 

quando aplicável e a entidade pagadora dos cupões de capital e de juros, conforme 

instruções do Emitente.  

 

13. Locais de pagamento: indicar os locais de pagamento (bancos) dos cupões de capital de 

juros. 

 

14. Regime fiscal relevante: indicar o regime fiscal aplicável aos rendimentos dos títulos. 

 

15. Lei aplicável e foro competente: indicar a legislação aplicável e o foro competente para 

a resolução de litígios. 

 

16. Código ISIN: indicar o número de identificação internacional atribuído pela entidade 

nacional de numeração competente.  
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ANEXO III 

FICHA TÉCNICA DE EMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR ORGANISMOS DE 

INVESTIMENTO COLECTIVO (OIC) FECHADOS 

 

1. Denominação do OIC: indicar o nome do OIC. 

 

2. Natureza: indicar a natureza do valor mobiliário - unidade de participação de Fundos de 

Investimento ou acções de Sociedades de Investimento. 

 

3. Tipo do OIC: Identificar a tipologia, nos termos previstos na Lei e Regulamentos da CMC. 

 

4. Identificação da Entidade Gestora: A identificação deve conter as seguintes 

informações:  

a) Denominação social; 

b) Capital social; 

c) Número de registo comercial. 

 

5. Identificação da Entidade Depositária: A identificação deve conter as seguintes 

informações:  

a) Denominação social; 

b) Capital social; 

c) Número de registo comercial. 

 

6. Início da actividade: indicar a data de início de actividade do OIC. 

7. Termo: indicar se o OIC é por tempo determinado ou indeterminado, bem como a data 

de liquidação ou próxima renovação. 
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8. Quantidade: indicar a quantidade de unidades de participação ou acções que serão 

emitidas. 

 

9. Método de cálculo: indicar o método de cálculo do valor da unidade de participação ou 

acção. 

 

10. Divulgação do valor: indicar a periodicidade e os meios a utilizar para divulgação do 

valor da unidade de participação ou acção.  

 

11. Representação da emissão: indicar a forma de representação dos títulos (escriturais ou 

titulados); a sua natureza (nominativos ou ao portador); a Entidade de custódia, bem 

como a Entidade de depósito, no caso de representação titulada. 

 

12. Entidade pagadora: identificar a entidade responsável pelo pagamento dos dividendos 

ou outras contrapartidas financeiras. 

 

13. Política de distribuição de rendimentos: identificar a Política de distribuição de 

dividendos nos termos da Lei e Regulamentação aplicável. 

 

14. Locais de pagamento: identificar os locais de pagamento dos rendimentos e 

contrapartidas financeiras. 

 

 

15. Regime fiscal relevante: indicar o regime fiscal aplicável aos rendimentos dos títulos. 

 

16. Lei aplicável e foro competente: indicar a legislação aplicável e o foro competente para 

a resolução de litígios. 
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17. Código ISIN: indicar o número de identificação internacional atribuído pela entidade 

nacional de numeração competente. 


