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INSTRUÇÃO BODIVA N.º 3/16 

DA CUSTÓDIA DE DÍVIDA PÚBLICA REPRESENTADA POR VALORES MOBILIÁRIOS 

 

A dívida pública representada por valores mobiliários, nos termos da aliena j) do artigo 2º 

da Lei n.º 1/14, de 6 de Fevereiro - Lei do Regime Jurídico de Emissão e Gestão da Dívida 

Pública Directa e Indirecta , encontra-se em custódia centralizada junto do Banco Nacional 

de Angola. Todavia, a sua negociação em mercados regulamentados geridos pela BODIVA 

implica a subcustódia, destes valores mobiliários, junto da CEVAMA. 

 

A presente Instrução visa disciplinar os procedimentos de subcustódia de dívida pública 

representada por valores mobiliários junto da CEVAMA, previstos nos artigos 28.º e 29.º 

das Regras BODIVA Nº 6/15 – Da Compensação, Liquidação e Custódia Centralizada de 

Valores Mobiliários.  

 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 92.º a 98.º do Código de Valores Mobiliários, nos 

artigos 3.º e 6º nas Regras BODIVA Nº 6/15, e na alínea a) e b) do n.º 2 do artigo 24.º dos 

Estatutos da BODIVA, é aprovada a seguinte Instrução: 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

(Objecto e âmbito de aplicação)  

1. A presente Instrução visa disciplinar, organizar e instruir os actos atinentes à subcustódia 

da dívida pública representada por valores mobiliários, no Sistema Centralizado de Valores 

Mobiliários geridos pela BODIVA, designado abreviadamente por “CEVAMA”. 
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2. Ficam sujeitos à observância das presentes disposições os Participantes dos Mercados 

BODIVA.   

Artigo 2.º 

(Definições)  

Sem prejuízo do disposto na lei e regulamentação aplicáveis, os termos utilizados são os 

definidos pelas Regras BODIVA N.º 1/15 – Da Organização Geral e Funcionamento dos 

Mercados Regulamentados (Regras BODIVA N.º 1/15) e complementarmente pelas Regras 

BODIVA Nº 6/15 – Da Compensação, Liquidação e Custódia de Centralizada de Valores 

Mobiliários (Regras BODIVA Nº 6/15). 

 

Artigo 3.º 

 (Conta de Regularização de Clientes para Dívida Pública) 

1. Os Membros de Liquidação devem abrir uma conta especial com a descrição “Conta de 

Regularização de Clientes para Dívida Pública ”, junto da CEVAMA. 

2. A conta de regularização de clientes para dívida pública é uma conta transitória utilizada, 

exclusivamente, para realizar o depósito de valores mobiliários na conta de registo 

individualizado dos seus clientes. 

 

CAPÍTULO II 

DEPÓSITO DE DÍVIDA PÚBLICA REPRESENTADA POR VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Artigo 4.º 

 (Transferência de posições no SIGMA) 

1. O Membro de Liquidação que pretenda efectuar um depósito de dívida pública 

representada por valores mobiliários em contas CEVAMA deve solicitar a transferência dos 

respectivos valores mobiliários, junto do SIGMA, para crédito da conta da BODIVA. 
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2. O Membro de Liquidação informa a CEVAMA, por escrito, do pedido de transferência 

previsto no número anterior e identifica os respectivos valores mobiliários e montantes a 

creditar nas contas CEVAMA respectivas. 

1. As contas CEVAMA, previstas no número anterior, são as seguintes: 

a) Conta de regularização de clientes para dívida pública; 

b) Conta de registo individualizado de carteira própria do Membro de Liquidação. 

2. Aos Participantes com conta directa aplica-se as disposições dos números anteriores, 

com excepção da alínea a) do número anterior. 

 

Artigo 5.º 

 (Transferência de posições para contas de registo individualizado) 

1. Verificada a transferência referida no nº 1 do artigo anterior, a CEVAMA credita as contas 

respectivas nos termos do número 2 e 3 do artigo anterior. 

2. Os créditos nas contas de registo individualizado dos clientes são realizados pelos 

Membros de Liquidação por débito da conta de regularização de clientes para dívida 

pública. 

 

Artigo 6.º 

                                                                  (Prazos) 

1. Para efeitos do disposto no número 2 do artigo anterior, o Membro de Liquidação dispõe 

de 2 (dois) dias úteis para realizar as respectivas transferências. 

2. O prazo referido no número anterior pode ser alterado, por ofício-circular para processar 

eventos de caracter excepcional. 

3. Os incumprimentos dos prazos estabelecidos pelos números anteriores serão 

comunicados à CMC. 
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CAPÍTULO III 

LEVANTAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA REPRESENTADA POR VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Artigo 7.º 

(Levantamento na CEVAMA) 

1. O Membro de Liquidação que pretenda efectuar a transferência, no todo ou em parte, 

da dívida pública representada por valores mobiliários de conta de registo individualizado, 

junto da CEVAMA, para contas junto do SIGMA, deve solicita-la, por escrito, à CEVAMA, com 

a identificação dos valores mobiliários e respectivos montantes. 

2. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 36.º das Regras BODIVA nº 6/15, a 

CEVAMA procede a uma verificação prévia dos saldos e, em caso de saldo suficiente, efectua 

o levantamento de valores mobiliários na conta de registo individualizado. 

3. A CEVAMA remete as respectivas instruções de débito à conta da BODIVA junto do 

SIGMA, para crédito da conta junto do mesmo sistema. 

4. As transferências previstas no número anterior realizam exclusivamente para contas do 

SIGMA cuja titularidade seja idêntica à conta de levantamento dos valores mobiliários, junto 

da CEVAMA. 

5. O Membro de Liquidação responsável pela respectiva conta de registo individualizada 

tem o dever de verificar a titularidade prevista no número anterior. 

6. Aos Participantes com conta directa aplica-se as disposições dos números anteriores. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 8.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 úteis, 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 9.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 10.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.   

 


