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INSTRUÇÃO BODIVA Nº 06/15  

MANUAL DE UTILIZADOR DE MEMBRO DE LIQUIDAÇÃO 

 

O SIMER Custódia está concebido para gerir e acompanhar a liquidação dos negócios 

efectuados no SIMER Negociação e para garantir a operacionalidade e controlo das 

operações de custódia e processamento dos eventos corporativos dos valores mobiliários 

integrados na CEVAMA. 

 

Assim, para auxiliar o desempenho das funções dos Técnicos de Processamento de 

Operações dos Membros de Liquidação, o Conselho de Administração aprova, nos termos 

do disposto do artigo 6º das Regras BODIVA n.º 6/15 – da Compensação, Liquidação e 

Custódia Centralizada de Valores Mobiliários e da alínea a) e b) do n.º 2 do artigo 24.º dos 

Estatutos da BODIVA, a seguinte Instrução:  

 

Artigo 1.º 

(Objecto e âmbito da aplicação) 

A presente Instrução define os procedimentos de utilização do SIMER Custódia pelos 

Técnicos de Processamento de Operações dos Membros de Liquidação BODIVA, através 

do Manual do Utilizador de Membro de Liquidação 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 



 

Instrução registada na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 12/RI/CMC/12-
15, emitida aos 23 de Dezembro de 2015. 

5 
 

BODIVA considere adequados, que incluem, em qualquer caso, uma comunicação 

electrónica difundida através do sistema de difusão de informação.  

 

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.  

 

Em Luanda, aos 23 de Dezembro de 2015. 
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ANEXO 

MANUAL DE UTILIZADOR 

 

1. Introdução 

Os menus apresentados pela aplicação SIMER Custódia variam de acordo com o perfil do 

utilizador. O SIMER Custódia alberga os seguintes perfis:  

 CEVAMA, cujo modo de acesso vem previsto no Manual de Utilizador Interno da 

CEVAMA; 

  Membros de Liquidação, cujo modo de acesso vem previsto no presente Manual 

de Utilizador; 

 Membros de Negociação, cujo modo de acesso vem previsto no Manual de 

Utilizador de Membro de Negociação; 

 Entidades Emitentes. 

 

A maior parte dos menus da aplicação tem uma funcionalidade de pesquisa. Para o efeito, 

basta digitar a informação pretendida e clicar em <Pesquisar>, sendo que a pesquisa é 

feita por aproximação. Por exemplo: pretende-se pesquisar o valor mobiliário “SICAM”. 

Caso a pesquisa seja efectuada apenas com a palavra “SI” será apresentada uma lista com 

todos os valores mobiliários começados por “SI”. Caso se digite a palavra “SICAM” apenas 

este valor mobiliário figurará no ecrã.  

 

A informação inserida no sistema só poderá ser apagada se não foi utilizada em qualquer 

operação. Esta encontra-se dividida nos menus, que serão, a seguir, detalhados. 



 

Instrução registada na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 12/RI/CMC/12-
15, emitida aos 23 de Dezembro de 2015. 

7 
 

 

2. Acesso ao SIMER Custódia 

De acordo com o pedido do Membro de Liquidação, a BODIVA atribui um código de 

utilizador e senha de acesso ao SIMER Custódia, indispensável ao acesso ao sistema. O 

acesso efectua-se pela digitalização do nome do utilizador e da senha de acesso e carregar 

no comando <entrar>. 
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Após entrar no SIMER Custódia o utilizador tem disponível um ecrã com a seguinte 

informação:

 

 

3. Gestão das Contas de Registo Individualizado 

3.1. Menu Contas 

Neste menu têm-se acesso às contas e titulares. 

 

O cadastro dos Titulares tem de preceder o processo de abertura de conta. 

 

3.2. Submenu Titulares 

Este submenu apresenta todos os titulares já adicionados no sistema, pelos utilizadores 

do respectivo Membro de Liquidação, sendo possível adicionar, apagar e editar os 

mesmos.  
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3.2.1. Adicionar novo Titular 

Para adicionar um novo titular deve seleccionar a opção <Adicionar novo Titular> no ecrã 

devendo preencher todos os campos existentes e gravar a informação. 

 

 Validação de duplicação de número de contribuinte 

O sistema impede o registo de um novo Titular cujo Numero de Contribuinte seja idêntico 

a outro Titular já registado no mesmo Membro de Liquidação. 

A CEVAMA verifica periodicamente, por validação das bases de dados, se um Número de 

Contribuinte está cadastrado em Titulares com nomes diferentes. 

Nesta função, a informação a preencher altera conforme o titular seja pessoa singular ou 

colectiva. 
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3.2.1.1. Pessoas singulares 

 

 

3.2.1.2. Pessoas colectivas 

No caso das pessoas colectivas além da informação sobre o titular é necessário 

seleccionar o tipo de pessoa colectiva no item “natureza jurídica” e preencher a 

informação referente aos representantes da mesma. 

 



 

Instrução registada na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 12/RI/CMC/12-
15, emitida aos 23 de Dezembro de 2015. 

11 
 

 

 

 

3.2.2. Apagar Titular 

Para eliminar um Titular deve seleccionar a opção <Apagar> na linha do Titular. Quando 

accionar o comando de <Apagar>, o sistema exige a confirmação da acção. 

 

 Validação  

O sistema impede a acção de “Apagar” titulares associados nas Contas que tenham 

realizado qualquer tipo de operação. 

3.2.3. Editar Titular 

As alterações de dados dos Titulares cadastrados no Membro de Liquidação podem 

realizar-se pela opção <Editar>. 

 

3.3. Submenu Contas  

Neste submenu são definidas as contas. 
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Este ecrã apresenta todas as contas já adicionadas no sistema, sendo possível apagar, 

editar, verificar as posições e os extractos de cada conta, bem como possibilita adicionar 

novas contas no sistema.  

 

A conta é o elemento basilar do sistema sendo absolutamente necessário a sua existência 

para que sejam alocados os respectivos negócios e restantes movimentações de valores 

mobiliários.  

 

O processo de abertura de contas compete aos Membros de Liquidação.  

São condições prévias essenciais à abertura de uma conta:  

 Classe Fiscal;  

 Titulares;  

 Membros de Negociação. 

3.3.1. Adicionar Conta 

Seleccionar a opção <Adicionar nova Conta>. Devem ser preenchidos todos os campos 

incluídos no seguinte ecrã e seleccionar <Gravar>.  
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 Número de Conta – o número é atribuído pelo membro liquidador e constitui um 

elemento essencial na identificação da conta através do qual são processadas as 

operações; 

 Descrição – é por defeito o primeiro a identidade do primeiro titular; 

 Status – a conta pode adquirir dois Status, nomeadamente, “Activo” e “Suspenso” 

sendo que no segundo estado não é possível efectuar qualquer operação sobre a 

mesma; 

 Conta Bancária – todas as contas de registo individualizado devem ter associadas 

uma conta bancária para que as operações de cariz financeiro possam ser 

processadas; conta DO de suporte às liquidações financeiras das operações com 

valores mobiliários; 

 Classe Fiscal – para fins de processamento das operações é possível atribuir um 

perfil de acordo com enquadramento fiscal dos titulares da conta. 

 

A classe fiscal é seleccionada com base em informação pré-existente no sistema. Deve ser 

seleccionada a classe fiscal que defina correctamente o enquadramento da conta em 

termos fiscais. Com base na classe fiscal seleccionada o sistema efectuará os respectivos 

cálculos associados à fiscalidade das operações efectuadas em mercado de capitais.  
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Se durante o processo de abertura de conta o utilizador constatar não existir a classe fiscal 

que melhor defina o enquadramento fiscal da conta que pretende abrir deve solicitar à 

CEVAMA a criação dessa classe fiscal e retomar o processo de abertura da conta após essa 

criação.  

 

 Subcustodiante 

O preenchimento do campo “Subcustodiante” é opcional e tem como objectivo 

referenciar terceiras entidades que tenham responsabilidades de custódia sobre as 

contas, para além do Membro de Liquidação, nomeadamente os custodiantes globais de 

contas de não residentes. 

 

3.3.1.1. Adicionar titulares na Conta 

No processo de criação da Conta tem de se adicionar os respectivos titulares. Quando se 

seleciona este submenu surge um ecrã com todos os titulares criados pelo Membro De 

Liquidação. 

 

Os titulares são associados à Conta pela transferência do(s) titular(es) para o campo 

“Titulares Seleccionados” indicando a % respectiva de cada titular nesta conta específica, 
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sendo que o sistema restringe a possibilidade do somatório dos percentuais exceder os 

100%. 

Caso não seja especificado o percentual de cada um dos titulares a aplicação assumirá 

automaticamente uma distribuição equitativa entre todos os titulares. 

 

 Validação 

o O sistema não permite que o percentual ultrapasse os 100%. 

o Não é possível adicionar titulares “pessoas singulares”, em contas de 

pessoas colectivas. 

o Não é possível associar mais que um titular, nas contas de pessoas 

colectivas. 

o Não é permitido agregar titulares residentes e não residentes na mesma 

conta. 

 

3.3.1.2. Adicionar Membros de Negociação na Conta 

A Conta deve ter pelo menos um Membro De Negociação autorizado a executar ordens 

nos Mercados Regulamentados geridos pela BODIVA.  

 

Na opção <Membros Negociadores> abre-se o seguinte ecrã: 
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No campo “Membros Negociadores” surgem todos os agentes de intermediação 

autorizados pela BODIVA a executar ordens nos Mercados Regulamentados. O(s) 

Membro(s) de Negociação são associados à Conta pela sua transferência para o campo 

“Membros de Negociação Seleccionados”. 

 

Se o Membro de Liquidação exerce as funções de Membro de Negociação, então também 

tem de ser associado à Conta. 

 

 Condições de selecção 

Na selecção dos Membros de Negociação cadastrados no sistema deve garantir-se, que: 

o Os Membros de Negociação seleccionados estão autorizados a interagir 

com a Conta que está a ser criada, pelo representante legal da Conta, 

mediante Contrato de Recepção e Execução de Ordens por Conta de 

Terceiros; 

o Os Membros de Negociação seleccionados estão autorizados a interagir 

com a Conta que está a ser criada, pelo Membro de Liquidação, mediante 

um Contrato de Liquidação válido e em vigor. 
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3.3.2. Apagar Conta 

Do submenu “Contas”, seleccionar a opção <Apagar> na linha da conta que se pretende 

apagar:  

 

 

 Validação  

O sistema impede a acção de “Apagar” as Contas que tenham realizado qualquer tipo de 

operação. 

 

3.3.3. Editar Contas 

Do submenu “Contas”, seleccionar a opção <Editar> na linha da conta que se pretende 

alterar:  
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Após alterar os campos pretendidos deve selecionar-se a opção <Gravar>. 

 

 Validação 

O sistema não permite alterar os titulares ou as percentagens de alocação patrimonial, 

nas contas que já realizaram qualquer operação. 

As alterações do parágrafo anterior são possíveis, mediante a criação duma nova conta 

com as alterações pretendidas e a transferência da carteira da conta a modificar para a 

nova conta. 

 

3.3.4. Verificar as Posições da Conta 

Nesta funcionalidade do sistema é possível consultar a posição de carteira de valores 

mobiliários da Conta. 

 

No menu “Contas” deve seleccionar a opção <Posições> na linha da conta que se pretende 

analisar, ficando disponíveis as seguintes informações: 
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A cada linha corresponderá um valor mobiliário e as suas respectivas posições da conta, 

nomeadamente: saldo disponível; quantidades bloqueadas; saldo de operações de 

compra e venda pendentes de liquidação; e saldo de operações de depósitos, 

levantamentos ou transferências pendentes de liquidação. 

 

3.3.5. Extracto da Conta 

Nesta funcionalidade é possível gerar um extracto, que pode ser impresso, com os 

movimentos realizados entre duas datas. 

 

Do submenu “Contas”, seleccionar a opção <Extracto> na linha da conta pretendida. Deve 

Indicar-se o intervalo de tempo do extracto a obter e seleccionar a opção <Gerar 

Extracto>, no ecrã que contem a seguinte informação: 
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4. Menu Movimentos  

Neste menu é possível visualizar os movimentos gerados pelas operações de depósitos, 

levantamentos e transferências, realizar operações de transferências e visualizar as 

operações pendentes de confirmação. 
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4.1. Submenu DLT 

Neste submenu é possível visualizar os depósitos, levantamentos e transferências, bem 

como criar novos movimentos e agir sobre aqueles que estão ainda pendentes de 

liquidação. 

 

Após selecionar o submenu <DLT> surge a seguinte ecrã: 

 

Neste ecrã pode-se visualizar todos os movimentos DLT realizados nas contas do Membro 

de Liquidação ordenados do mais recente para o mais antigo. 

 

A informação incluída no campo “Status” pode ser a seguinte: 

 1 – Por confirmar: nos movimentos que carecem duma acção de confirmação pelo 

Membro de Liquidação. 

 2 – Rejeitado: nos movimentos que tiveram uma acção de <rejeitar>, mas que 

ainda não foram processados. 

 3 – Aceite: nos movimentos que tiveram uma acção de <aceitar>, mas que ainda 

não foram processados. 
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 4 – Aceite auto: nos movimentos que tenham sido aceites automaticamente pelo 

sistema, porque o Membro de Liquidação não realizou qualquer acção de 

comando de <Aceitar> ou <Rejeitar>. 

 5 – Processado: nos movimentos aceites e que já foram liquidados. 

 6 – Processado anulado: nos movimentos anulados, cuja acção de anular já foi 

processada. 

 7 – Processado rejeitado: nos movimentos rejeitados, cuja acção de rejeitar já foi 

processada. 

 8 – Por confirmar (Titularidade): nos movimentos que carecem a acção de 

<aceitar> da CEVAMA. 

 

4.1.1. Adicionar Movimento 

Na criação de um novo movimento deve seleccionar a opção <Adicionar novo Movimento 

de Conta>, vide ecrã anterior, e no novo ecrã deve seleccionar a opção <Transferência>.   

 

Estas transferências correspondem, unicamente, a movimentos de valores mobiliários 

sem liquidação financeira associada.  

 

As operações de depósitos e levantamentos estão vedadas aos Membros de Liquidação e 

realizam-se unicamente na CEVAMA. 
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Nas transferências para contas domiciliadas noutros Membros de Liquidação deve 

seleccionar-se a opção <Não> no campo “Transferência” para conta do mesmo “Membro 

Liquidador”.  

Após o preenchimento dos dados deve accionar o comando <Gravar>. 

 

 Data de adicionar movimento 

Considerando que todos os movimentos de DLT têm uma data de liquidação de D+1, estes 

para produzirem efeitos numa determinada data, convencionada pelas partes, têm de ser 

inseridos exclusivamente no dia de negociação anterior, designado por D. 

 

4.1.2. Apagar e Editar Movimento 

Um movimento criado pode ser anulado ou alterado pela selecção do respectivo comando 

<Apagar>, ou <Editar>, conforme ecrã: 
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As acções de anular ou alterar não podem ser realizadas se a operação já estiver no 

estado de “processado”. 

 

4.2. Submenu Confirmação de Movimentos 

Após a inserção duma transferência no sistema, a mesma pode ser aceite ou rejeitada, 

mediante a selecção do respectivo comando <Aceitar>, ou <Rejeitar>, no ecrã de 

visualização dos “Movimentos por Confirmar”. 

 

Aquando do fecho da sessão todos os “movimentos por confirmar” são considerados 

tacitamente aceites pelo irão afectar a posição disponível das respectivas contas.  
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5. Menu Eventos  

Neste menu podem consultar os vários eventos societários possíveis, quer sejam de 

rendimento, juros e dividendos, quer sejam de reorganização, tais como: reembolso de 

obrigações; aumentos de capital de acções, etc.  

 

Os eventos processam-se sobre as posições liquidadas, nas contas dos clientes, no final do 

dia anterior (D). A gestão dos eventos é da competência exclusiva da CEVAMA.  

 

Todos os eventos podem apresentar-se no estado de “final” ou “provisório”, 

correspondendo. No processamento dos eventos, a CEVAMA, sempre que considere 

conveniente pode simular os resultados dum evento, sendo-lhe associado o estado de 

“provisório”. O estado “final” corresponde aos valores definitivos para liquidação do 

evento. 

 

 

5.1. Submenu de Pagamento de Juros 

A opção <Pagamento de Juros> permite a visualização de um plano de pagamento de 

juros, mediante a selecção da opção <valor mobiliário>. 
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5.1.1. Consultar Movimentos 

No submenu de “Pagamento de Juros” pode-se aceder à informação ao montante 

financeiro líquido de imposto, os respectivos Clientes e classe fiscal. 

 

 

 

5.2. Submenu de Amortizações 

Esta opção permite a visualização dos planos de amortização existentes para os vários 

valores mobiliários.  
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5.3. Submenu de Dividendos 

Esta opção permite a visualização dos pagamentos de dividendos existentes para os vários 

valores mobiliários de rendimento variável. 

 

O evento de “Dividendo” consiste na movimentação financeira aplicada a cada uma das 

contas que tenham posição do valor mobiliário seleccionado (só é possível seleccionar 

acções) e que resulta da multiplicação da quantidade pelo valor unitário indicado no 

evento.  
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O SIMER Custódia irá efectuar os cálculos tendo em atenção a classe fiscal do valor 

mobiliário e cada uma das contas.  

 

5.4. Submenu Aumentos de Capital – Subscrição 

Esta opção permite a visualização dos aumentos de capitais existentes para os vários 

valores mobiliários.  

 

Nos eventos societários de “aumentos de capital” com contrapartida financeira, o 

processo de realização destas operações pressupõe: 

 Valor mobiliário de “direitos de subscrição”: correspondem à quantidade de 

acções que os detentores de posições no valor mobiliário podem subscrever no 

aumento de capital. Estes direitos, ou opções de compra, podem ser negociados 

durante um determinado período que antecede a data de realização do aumento 

de capital. 

 Valor mobiliário de “cautela”: correspondem à conversão dos direitos em valores 

mobiliários provisórios. 
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5.5. Submenu Aumentos de Capital – Incorporação com destaque 

Esta opção permite a visualização dos aumentos de capital, existentes para os vários 

valores mobiliários.  

 

 

5.6. Submenu Aumentos de Capital – Incorporação sem destaque 

Esta opção permite a visualização dos aumentos de capital, existentes para os vários 

valores mobiliários.  

 

5.7. Submenu Troca 

Esta opção permite efectuar a visualização da troca de um valor mobiliário por outro valor 

mobiliário numa determinada data. As quantidades manter-se-ão inalteradas.  
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5.8. Submenu Redução 

Esta opção permite visualizar a alteração da quantidade de um valor mobiliário reduzindo 

a quantidade relativamente à quantidade inicial.  
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6. Menu de Consultas 

 

Este menu está disponível a todos os tipos de utilizadores do SIMER Custódia.  

 

6.1. Submenu Posições de Conta 

 

Esta opção permite a visualização da quantidade de títulos disponível por conta.  

 

Mediante a configuração dos respectivos critérios de selecção é possível obter as posições 

das contas por:  
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 Valor Mobiliário; 

 Membro Negociador; 

 Conta; e/ou 

 Classe Fiscal. 

 

6.2. Submenu Movimentos Físicos de Conta 

Esta opção permite a visualização de todos os movimentos realizados na conta, num 

determinado período, depósitos, levantamentos, transferências, negócios, e eventos 

societários de reorganização. 
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6.3. Submenu DLT 

 

 

Este ecrã permite visualizar os Depósitos, Levantamentos e Transferências por conta, 

permitindo a consulta por data ou valor mobiliário. 

 

 

6.4. Submenu Valores Mobiliários 
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Este ecrã permite visualizar os Valores Mobiliários existentes, bem como as suas 

características principais.  

 

Para além da informação disponível neste ecrã, a CEVAMA tem a possibilidade de 

disponibilizar aos Membros de Negociação e Liquidação um ficheiro contendo todas as 

informações relativas a todos os valores mobiliários registados na CEVAMA.  

 

 

6.5. Submenu Negócios 

 

 

Este ecrã permite visualizar os negócios efectuados nas contas e mediante a configuração 

dos respectivos critérios de selecção é possível filtrar os negócios por:  

 Valor Mobiliário; 

 Membro Liquidador; e  

 Conta. 

 

Neste ecrã é possível, ainda, aferir o estado do negócio, nomeadamente: 

 Liquidado; 
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 Por Liquidar; 

 Rejeitado. 

 

6.6. Submenu Negócios Pendentes de Liquidação 

Este ecrã permite visualizar os negócios pendentes de liquidação nas respectivas contas. 

 

 

7. Menu Aumentos de Capital 

Este menu permite a inserção dos pedidos de subscrição recepcionados pelos Membros 

de Liquidação. 
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7.1. Submenu Pedidos de Subscrição 

 

Este ecrã permite selecionar um Valor Mobiliário que estiver a proceder a um aumento de 

Capital por Subscrição. 

 

Após selecionar <Valor Mobiliário>, devem ser registados as intenções de Subscrição para 

as respectivas Contas de registo Individualizado Individuais para onde tenham sido dadas 

instruções. 

 

Este processo está sujeito a verificação prévia ou “Vetting”, ou seja, cada conta só poderá 

efectuar pedidos de subscrição caso tenha saldo suficiente de direitos de subscrição. 

 


