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INSTRUÇÃO BODIVA N.º 1/19 

LEILÃO DE PRIVATIZAÇÕES 

 

Considerando que a Lei n.º 10/19, de 14 de Maio – Lei de Bases das Privatizações, prevê, de entre 

as modalidades de privatização de empresas do Sector Empresarial Público, a realização de 

operações de alienação de acções representativas do capital social em Bolsa de Valores por meio 

de leilão de lotes indivisíveis de participações sociais direccionado a candidatos especialmente 

qualificados.  

 

Havendo a necessidade de definir os procedimentos relativos à realização de sessões públicas de 

leilões de privatizações de empresas do Sector Empresarial Público na BODIVA, nos termos do 

disposto no artigo 223.º da Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto, Lei que aprova o Código dos Valores 

Mobiliários, nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Presidencial n.º 

6/13, de 10 de Outubro, sobre o Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados 

Regulamentados e de Serviços Financeiros sobre Valores Mobiliários, no artigo 8.º do 

Regulamento da CMC n.º 2/17, de 7 de Dezembro e nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 20.º do 

Estatuto Social da BODIVA, é aprovada a seguinte Instrução: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Artigo 1.º 

(Objecto e âmbito de aplicação) 

1. A presente Instrução estabelece os procedimentos para a realização de operações de leilão 

de privatizações, destinados à alienação de lotes indivisíveis de acções de empresas do Sector 

Empresarial Público. 

2. Ficam sujeitos à observância da presente Instrução os Membros BODIVA. 

 

Artigo 2.º 

(Definições) 

Sem prejuízo do disposto na lei e regulamentação aplicáveis, para efeitos da presente Instrução 

considera-se: 

 

a) Caderno de Encargos: é a peça do procedimento que contém as cláusulas jurídicas, 

incluindo as relativas à matéria de natureza técnica e financeira que devem constar 

do contrato a celebrar; 

 

b) Candidatos: os interessados, pessoas singulares ou colectivas, especialmente 

qualificados a participarem do leilão de privatização; 

 

c) Comissão de Negociação: comissão nomeada para a condução dos procedimentos de 

privatização; 
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d) Leilão de Privatização: leilão direccionado a candidatos especialmente qualificados, 

de um lote indivisível de participações sociais de Empresas do Sector Empresarial 

Público; 

e) Leilão Viva-Voz: modalidade de leilão em que, o participante ou a entidade por si 

mandatada, apresenta a oferta para a aquisição da participação social objecto de 

leilão, por via oral em viva voz, em conformidade com o estabelecido nas regras 

específicas do leilão; 

 

f) Leilão por Envelope: modalidade de leilão em que, o participante ou a entidade por 

si mandatada, apresenta a oferta para a aquisição da participação social objecto de 

leilão, sob a forma escrita, em envelope fechado, em conformidade com o 

estabelecido nas regras específicas do leilão; 

 

g) Leilão Misto: modalidade de leilão em que se conjuga as características do leilão por 

envelope e do leilão viva-voz, procedendo-se, inicialmente à entrega de ofertas por 

envelope e posteriormente a realização de leilão por viva voz. 

 

 
Artigo 3.º 

(Da admissão) 

1. A entidade responsável pelo processo de privatização ou a entidade devidamente mandatada 

por esta deve promover a admissão das acções da empresa do sector empresarial público a 

privatizar no Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (“MROV”), 

previamente à realização do leilão de privatização. 

2. Sem prejuízo do disposto na lei e regulamentação aplicáveis, a instrução do processo de 

admissão referida no número anterior segue os procedimentos estabelecidos na Regra 

BODIVA sobre o MROV. 
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Artigo 4.º 

(Requisitos gerais) 

1. As acções de empresas do sector empresarial público que sejam objecto de operações de 

leilão de privatizações devem ser previamente integradas em sistema centralizado, de 

acordo com os termos definidos em Instrução sobre a Integração dos Valores Mobiliários. 

2. Sem prejuízo da documentação exigível nos termos da Lei das Privatizações e da Regra 

BODIVA sobre o MROV, devem ainda ser apresentados os seguintes elementos adicionais: 

a) Caderno de Encargos do processo de privatização; 

b) Programa de procedimentos do processo de privatização;  

c) Identificação dos candidatos qualificados a participar no leilão de privatizações;  

d) Montante da garantia bancária a prestar, previamente pelos candidatos 

qualificados, caso seja aplicável, em caso de incumprimento de liquidação pelo 

candidato qualificado comprador e respectivas regras de accionamento; 

e) As condições de aceitação de títulos de dívida pública, para efeitos de liquidação 

da operação de privatização; 

f) Autorização de bloqueio das acções a alienar; 

g) Modalidade de leilão a adoptar; 

h) Outros documentos inerentes ao processo de privatização. 

 

Artigo 5.º 

(Anúncio) 

1. A entidade responsável pelo processo de privatização ou a entidade devidamente mandatada 

por esta deve comunicar à BODIVA, por escrito, a data, a hora e o local para o acto público 

que acomodará o processo de leilão. 
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2. Após recepção da informação definida no número anterior, a BODIVA dá publicidade à 

operação pelos meios que considere adequados, que incluem, em qualquer caso, uma 

comunicação electrónica difundida através do sistema de difusão de informação. 

3. Outras informações passíveis de divulgação, ao longo do leilão, são divulgadas pelos canais 

inicialmente utilizados. 

Artigo 6.º 

(Sessão especial) 

1. As operações de leilão de privatizações são realizadas em sessões especiais do MROV. 

2. Os lotes indivisíveis, previstos no n.º 1 do artigo 1.º da presente Instrução são considerados 

grandes lotes tal como definido na Regra BODIVA da Compensação, Liquidação e Custódia 

Centralizada de Valores Mobiliários.  

3. Sem prejuízo do estabelecido na lei e demais regulamentação aplicável, a sessão especial do 

leilão de privatizações inclui as seguintes fases: 

a) Recepção e transmissão de ofertas;  

b) Execução do negócio de privatização; 

c) Registo do negócio realizado; 

d) Liquidação física e financeira do negócio realizado. 

4. O registo do negócio e o respectivo ciclo de liquidação são realizados pelos Membros de 

Negociação BODIVA de acordo com os termos definidos pela presente Instrução. 

5. As fases previstas nas alíneas a) e b) do n.º 3, devem ser abertas ao público de acordo com 

os termos, condições e prioridades definidas pela BODIVA em cada sessão especial, em 

função das restrições físicas das instalações. 
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CAPÍTULO II 

TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE OFERTAS 

                                        

Artigo 7.º 

(Transmissão de ofertas) 

1. A oferta de venda corresponde à entrega dos documentos previstos no n.º 2 do artigo 4.º da 

presente Instrução pelo Membro de Negociação representante da entidade alienante, 

devendo a referida entrega ser efectuada com trinta dias de antecedência da data prevista 

para a realização da sessão especial. 

2. As ofertas de compra dos candidatos qualificados transmitidas através do Membro de 

Negociação são vinculativas. 

3. Presume-se que as ofertas de compra são para adquirir a totalidade do lote de participações 

sociais proposto para alienação. 

4. O preço de compra explicitado na oferta é por acção, sem prejuízo da indicação do montante 

total da compra quando aplicável. 

 

 

Artigo 8.º 

(Modalidades de Transmissão de Ofertas) 

Sem prejuízo do estabelecido na lei e demais regulamentação aplicável, as modalidades de 

transmissão de ofertas são as seguintes:  

a) Por viva-voz; 

b) Por envelope;  

c) Por leilão misto; 

d) Outras que a BODIVA vier a adoptar. 
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Artigo 9.º 

(Transmissão de ofertas por viva-voz) 

A transmissão de ofertas por viva-voz ocorre da seguinte forma: 

a) A sessão especial é presencial no dia e horas, previamente comunicadas; 

b) O Membro de Negociação do candidato qualificado deve entregar à BODIVA, dentro do 

prazo de três dias úteis antes da data prevista para a realização da sessão especial, os 

seguintes documentos: 

i. Uma carta com a identificação do técnico de negociação autorizado a transmitir 

as ordens na sessão especial, cuja falta poderá ser suprida até 30 minutos antes 

do início da sessão do leilão; 

ii. Uma carta do Membro de Liquidação respectivo, se for exigível uma garantia 

bancária nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º da presente Instrução, que 

em caso de falta implica a exclusão do candidato qualificado de participar no 

leilão; 

iii. Uma carta do candidato qualificado acompanhada com a autorização de bloqueio 

dos títulos de dívida pública que pretende entregar, se aplicável, para efeitos de 

liquidação da operação de aquisição do lote de acções, com a identificação do 

valor mobiliário e a quantidade a bloquear, que em caso de falta presume-se que 

a liquidação é integralmente em meios monetários. 

c) A carta do Membro de Liquidação deve autorizar a BODIVA a enviar uma instrução de 

débito na sua conta, junto do Banco Nacional de Angola, até ao valor máximo exigível 

pela entidade alienante, nos termos definidos na presente Instrução; 

d) As ofertas de compra são transmitidas, oralmente e em voz alta, por um único 

representante do Membro de Negociação do candidato qualificado, previamente 

identificado pelo responsável de negociação da BODIVA presente na organização do 

leilão; 

e) O responsável de negociação da BODIVA deve assegurar as condições de identificação do 

ordenante em cada ordem transmitida; 
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f) O responsável de negociação da BODIVA abre a licitação pelo preço de venda por acção 

indicado, previamente pelo representante do Membro de Negociação da entidade 

alienante do lote de acções; 

g) Se não existir nenhum lance de compra no preço de venda anunciado, o representante 

do Membro de Negociação da entidade alienante pode indicar um novo preço de venda 

de abertura ao responsável de negociação da BODIVA, ou retirar a oferta de venda e 

cancelar o leilão; 

h) Cada oferta de compra anunciada terá de superar a anterior num montante previamente 

anunciado nas condições do leilão; 

i) A oferta de compra é irrevogável, salvo se for superada por outra imediatamente 

superior. 

 

Artigo 10.º 

(Transmissão de ofertas por envelope) 

A transmissão de ofertas por envelope ocorre da seguinte forma: 

a) O envelope é veiculado pelo Membro de Negociação representante do candidato 

qualificado; 

b) No momento da recepção do envelope, a BODIVA regista a hora de entrega através de 

um documento de confirmação de recepção;  

c) O envelope com o timbre do Membro de Negociação deve apresentar os seguintes 

requisitos: 

i. Invólucro opaco, fechado e lacrado; 

ii. Identificação do nome da sociedade que se pretende adquirir e o respectivo 

processo de privatização; 

iii. No interior do envelope devem ser inseridos, nomeadamente, carta do Membro 

de Negociação, a oferta de compra do candidato qualificado, bem como a carta do 

Membro de Liquidação, caso seja exigível a prestação de garantia bancária nos 

termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º da presente Instrução. 

d) A carta do Membro de Negociação deve ter os seguintes requisitos: 
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i. Que o Membro de Negociação assegurou a legitimidade do ordenante; 

ii. Que o Membro de Negociação verificou os termos da oferta do candidato 

qualificado; 

iii. A identificação dos representantes do Membro de Negociação, no máximo de 

dois, presentes na sessão pública de atribuição do lote. 

e) A carta do candidato qualificado com os requisitos da oferta deve ter os seguintes 

requisitos: 

i. A confirmação do Membro de Negociação que o representa; 

ii. O nome da sociedade que se pretende adquirir; 

iii. O código ISIN fornecido previamente pela BODIVA; 

iv. O número de acções do lote; 

v. Um único preço de compra por acção, em algarismos e por extenso, que em caso 

de divergência prevalece o valor por extenso; 

vi. O valor de transacção em algarismos e por extenso, que em caso de divergência 

prevalece o valor por extenso; 

vii. A autorização de bloqueio dos títulos de dívida pública que pretende entregar, se 

aplicável, para efeitos de liquidação da operação de aquisição do lote, com a 

identificação do valor mobiliário e a quantidade a bloquear; 

viii. A assinatura dos representantes legais da entidade qualificada que vinculam a 

oferta. 

f) A carta do Membro de Liquidação deve autorizar a BODIVA a enviar uma instrução de 

débito na sua conta, junto do Banco Nacional de Angola, até ao valor máximo exigível 

pela entidade alienante, nos termos definidos na presente Instrução; 

g) A sessão especial é presencial e aberta ao público nos termos do n.º 5 do artigo 6.º da 

presente Instrução, no dia e hora, previamente comunicados, e que consiste na abertura 

dos envelopes entregues; 

h) As ofertas de compra são canceladas se: 
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i. Não forem observados pelo menos um dos itens v), vi) e/ou vii) previstos na alínea 

e); 

ii. Não cumprirem com os formalismos previstos nos itens i), ii) e viii) da alínea e); 

iii. Não for apresentada a carta do Membro de Liquidação com os requisitos exigidos 

pela alínea f). 

i) As ofertas de compra são aceites mediante rectificação, caso haja inconsistência entre o 

preço de compra por acção previsto no item v) da alínea e) e o valor de transacção 

previsto no item vi) da referida alínea, prevalecendo, para efeitos da oferta, o item que 

resulte num valor de transacção mais baixo; 

j) As ofertas de compra devem ser entregues até três dias úteis antes da data prevista para 

a realização do leilão; 

k) Sempre que nas melhores ofertas resulte uma diferença inferior a uma percentagem 

definida no caderno de encargos, é realizado um leilão viva-voz, do qual participam 

apenas os licitantes representantes das três melhores ofertas.  

 

Artigo 11.º 

(Transmissão de ofertas por leilão misto) 

A transmissão de ofertas por leilão misto ocorre nos casos previstos na alínea k) do artigo 

anterior, sendo, para o efeito, aplicável o previsto na presente Instrução para o leilão por 

envelope e viva-voz. 

Artigo 12.º 

(Atribuição do lote) 

1. Para efeitos da presente Instrução, o lote de acções é atribuído de acordo com o princípio do 

melhor preço de compra. 

2. No caso dos leilões viva-voz e sem prejuízo dos cancelamentos previstos na presente 

Instrução, o lote deve ser atribuído ao candidato qualificado que anunciou o último preço de 

compra, nas seguintes condições de encerramento do leilão: 
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a) A qualquer momento, após o início do leilão, se o responsável da negociação da 

BODIVA considerar que, dentro de um lapso de tempo adequado, não surgem novas 

licitações; 

b) No horário estabelecido para o encerramento do leilão; 

c) O encerramento do leilão ocorre quando o responsável de negociação da BODIVA 

anuncia três vezes o último preço de compra e identifica o candidato qualificado 

comprador do lote de acções. 

3. No caso dos leilões por envelope e sem prejuízo dos cancelamentos previstos na presente 

Instrução, o lote de acções é atribuído, se o melhor preço de compra for único, ao candidato 

qualificado subscritor da proposta. 

 

Artigo 13.º 

(Preço de fecho) 

1. O preço de fecho, para efeitos de liquidação da transacção, deve ser definido nas 

condições de cada leilão e pode ser uma das seguintes opções: 

a) Modalidade de leilão viva-voz: 

i. O melhor preço de compra. 

b) Modalidade de leilão por envelope: 

i. O melhor preço de compra; 

ii. O segundo melhor preço; 

2. O item ii) da alínea b) do número anterior é aplicável apenas aos casos em que não é 

accionada a alínea k) do artigo 10.º da presente Instrução. 

 

Artigo 14.º 

(Registo) 

1. No dia do encerramento do leilão e da respectiva atribuição do lote, a BODIVA deve 

confirmar aos Membros de Negociação e Membros de Liquidação das partes envolvidas, 

os termos das operações a registar, nomeadamente os preços e as quantidades de valores 

mobiliários. 
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2. O registo é realizado no dia útil anterior, à data convencionada para a liquidação física e 

financeira da transacção. 

3. A data convencionada para a liquidação física e financeira da transacção não pode ser 

inferior a sete dias úteis após a data de encerramento do leilão de atribuição do lote. 

4. O Membro de Liquidação responsável pelas liquidações física e financeira do candidato 

qualificado comprador deve notificar a BODIVA: 

a) Até às 15 horas do dia útil anterior ao dia previsto para o registo, indicando que a 

conta bancária do candidato qualificado comprador de suporte à liquidação 

financeira dispõe de meios monetários suficientes para a liquidação da operação 

e que os mesmos se encontram bloqueados para esse efeito; 

b) O número de conta de registo individualizado na CEVAMA do candidato 

qualificado comprador. 

5. Após o recebimento da notificação do Membro de Liquidação, prevista no número 

anterior, a BODIVA desbloqueia, entre às 15h30m e às 16h30m do dia útil anterior ao dia 

previsto para o registo, os valores mobiliários necessários para a execução da liquidação 

da operação. 

6. No dia do registo, após a confirmação do desbloqueio previsto no número anterior, o 

Membro de Negociação da entidade alienante deve registar a oferta de compra em 

sistema de negociação da BODIVA do lote de acções a alienar e o preço do leilão definido 

nos termos do artigo 13.º da presente Instrução e o Membro de Negociação do candidato 

qualificado comprador aceita os termos do negócio. 

7. No caso em que a liquidação da operação envolve a entrega, total ou parcial, de títulos 

de dívida pública, o Membro de Negociação do candidato qualificado deve promover a 

transferência dos valores mobiliários acima referidos a favor da entidade responsável 

pela privatização.  

8. A BODIVA verifica a conformidade da transferência referida no número anterior, 

solicitando a sua rectificação em caso de detecção de inconformidades. 
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CAPÍTULO III 

INCUMPRIMENTOS 

 

Artigo 15.º 

(Da entidade alienante) 

1. Para efeitos da presente Instrução, considera-se que há incumprimento dos termos da 

realização do leilão por parte da entidade alienante se o Membro de Negociação que a 

representa não inserir os registos das operações previstas nos n.ºs 6 e 7 do artigo 14.º da 

presente Instrução. 

2. O incumprimento previsto no número anterior implica o cancelamento dos efeitos 

resultantes do encerramento do leilão, nos termos dos artigos 12.º e 13.º da presente 

Instrução. 

Artigo 16.º 

(Do candidato qualificado comprador) 

1. Para efeitos da presente Instrução, considera-se que há incumprimento dos termos da 

realização do leilão por parte do candidato qualificado comprador: 

a)  Se o Membro de Liquidação não notificar a BODIVA, nos termos do n.º 4 do artigo 

14.º da presente Instrução; 

b) Se o Membro de Negociação do candidato qualificado comprador não inserir os 

registos das operações previstas nos n.ºs 6 e 7 do artigo 14.º da presente 

Instrução. 

2. O incumprimento previsto no número anterior implica o cancelamento dos efeitos 

resultantes do encerramento do leilão, nos termos dos artigos 12.º e 13.º da presente 

Instrução. 

 

Artigo 17.º 

(Revenda) 

1. Em caso de incumprimento, previsto no artigo 15.º da presente Instrução, deve ser 

realizado um novo leilão no sétimo dia útil após a data prevista para o registo das 
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operações do leilão inicial, unicamente na modalidade de viva-voz e aberto aos restantes 

candidatos qualificados do leilão inicial. 

2. Ao novo leilão aplicam-se as normas da presente Instrução. 

 

Artigo 18.º 

(Indemnização) 

Em caso de incumprimento, previsto no artigo 16.º da presente Instrução, é devida uma 

indemnização pelo accionamento da garantia prestada, nos casos em que é exigível, pelo 

Membro de Liquidação do candidato qualificado comprador em incumprimento e regido pelas 

condições previstas nos elementos adicionais entregues nos termos da alínea d) do n. º 2 do 

artigo 4.º da presente Instrução. 

 

Artigo 19.º 

(Incumprimento do Membro de Liquidação) 

O incumprimento da liquidação financeira pelo Membro de Liquidação do candidato 

qualificado comprador rege-se pelas normas aplicáveis às sessões normais dos mercados 

regulamentados. 

 

CAPÍTULO IV 

(Compensação e liquidação) 

 

Artigo 20.º 

(Ciclo de liquidação) 

 
1. As operações registadas nos termos do artigo 14.º da presente Instrução são integradas 

no sistema de compensação e liquidação dos mercados regulamentados geridos pela 

BODIVA. 
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2. A liquidação das operações registadas nos termos do artigo 14.º da presente Instrução 

ocorre no dia útil seguinte à data de registo, designado por ciclo D+1. 

 

Artigo 21.º 

(Liquidação da Indeminização) 

Em caso de accionamento da garantia conforme o disposto no artigo 18.º da presente Instrução, 

a BODIVA remete para liquidação o valor apurado de indemnização, até ao limite da garantia 

prestada, no dia da realização do novo leilão de revenda, através do Sistema de Pagamento em 

Tempo Real (SPTR). 

 

CAPÍTULO V 

(Disposições finais) 

 

Artigo 22.º 

(Alterações à Instrução) 

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

Participantes dos Mercados BODIVA, 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 23.º 

(Dúvidas e omissões) 

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

resolvidas pelo Conselho de Administração da BODIVA.  
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Artigo 24.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 10 de Junho de 2019. 
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ANEXO I 

 

AUTORIZAÇÃO PARA BLOQUEIO DE TÍTULOS  
[Folha timbrada] 

Ao  

Presidente do Conselho de Administração da BODIVA 

Rua Marechal Brós Tito, N.º 41, Sky Business Tower, 8º Andar.  

Luanda 

 

Referência: [.] 

ASSUNTO: Autorização para bloqueio de Títulos de Dívida Pública.  

Exmo. Senhor, 

O [nome da instituição requerente], com o número de Identificação Fiscal n.º [.], com sede em [rua, andar, 

localidade], vem, pela presente, solicitar a V. Excelências, o bloqueio de [tipologia de valor mobiliário] 

para efeitos de liquidação da operação referente à aquisição de lote de acções, disponível na nossa conta 

de custódia [.], conforme os dados, abaixo, referenciados:  

Conta RI 1 ISIN Código de 

Negociação 

Tipologia Valor 

Nominal 

Valorização 

CE 2 

Qtde 3 Total 

        

 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com a mais elevada estima e consideração. 

Luanda, em [.] de [.] de 201[.] 

Assinatura do (s) representante (s) da instituição requerente 

                                                      
1 Conta de Registo Individualizado. 
2 Valorização Segundo o Caderno de Encargos.  
3 Quantidade. 


