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O processo de integração de valores mobiliários consiste na inclusão, em sistema centralizado gerido pela 

BODIVA, CEVAMA®, de modo a que seja possível a transacção dos mesmos por via electrónica. Neste 

contexto, torna-se fundamental a clara e transparente definição de todos os procedimentos necessários à 

efectivação deste processo. 

 

Nesta conformidade, o Conselho de Administração aprova nos termos do disposto no artigo 94.º do Código 

de Valores Mobiliários, das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 24.º dos Estatutos da BODIVA e da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Regra BODIVA N.º 6/15 – Da Compensação, Liquidação e Custódia Centralizada de 

Valores Mobiliários, a seguinte Instrução: 

 

 

Artigo 1.º 

(Objecto e âmbito de aplicação) 
1. A presente Instrução estabelece os procedimentos para a integração de valores mobiliários a serem 

admitidos nos Mercados Regulamentados geridos pela BODIVA.  

2. Engloba todos os valores mobiliários, previstos pelo Código dos Valores Mobiliários, a serem integrados 

no sistema centralizado, CEVAMA®.  

 

Artigo 2.º 

(Forma) 
Para efeitos da presente instrução, os valores mobiliários revestem a forma de escriturais ou titulados.  

 
Artigo 3.º 

(Instrução do Pedido de Integração) 
1. Para a integração e, consequente, registo de emissão na CEVAMA®, o Emitente ou o agente por si 

mandatado deverá efectuar um pedido por escrito, dirigido ao Conselho de Administração da BODIVA, 

e preencher o formulário, em anexo à presente instrução. 

2. O formulário supramencionado deve fazer-se acompanhar, além da documentação exigida no nº 1 do 

artigo 9º das Regras BODIVA Nº 6/15, da seguinte informação:  

a. Comprovativo da deliberação, pelo Órgão competente, sobre a inscrição da emissão na 

CEVAMA®; 

b. A ficha técnica da emissão conforme Instrução BODIVA N.º 2/16 – Da Ficha Técnica de Valores 

Mobiliários; 

c. Número de conta junto do Membro de Liquidação, para efeito de liquidação de eventos de 

distribuição de rendimentos; 
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d. Cópia do comprovativo do número de identificação fiscal; 

e. Cópia do contrato com o agente de guarda, no caso de valores mobiliários titulados; 

f. O registo da emissão de valores mobiliários junto do Emitente efectuado em suporte de papel 

ou em suporte electrónico.  

g. A lista de titulares dos títulos que compõem a emissão contendo, no mínimo, a seguinte 

informação: 

i. Identificação do nome do titular, 

ii. Número de identificação fiscal; e, 

iii. Número de conta de registo individualizado junto da CEVAMA®. 

3. Caso o titular do título que compõe a emissão não tenha conta de registo individualizado, o Emitente 

deve promover junto do mesmo a abertura de uma conta com um Membro de Liquidação registado 

na BODIVA. 

Artigo 4.º 

(Inscrição da Emissão na CEVAMA®) 
1. A CEVAMA® verifica a conformidade do pedido, nos termos do artigo anterior, e caso seja detectado 

algum vício, solicita ao Emitente ou ao agente por si mandatado, a superação do mesmo, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias. 

2. Caso a emissão, em apreço, não tenha codificação ISIN, a CEVAMA® procede à codificação do valor 

mobiliário.  

3. Verificada a conformidade do pedido acima, a CEVAMA® procede à inscrição da emissão e ao 

aprovisionamento das contas de registo individualizado com base na lista de titulares fornecida pelo 

Emitente. 

4. A CEVAMA® notifica, por escrito, o Emitente ou o agente por si mandatado, da conformidade do 

pedido, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da recepção do pedido de 

integração.  

5. Caso sejam solicitados elementos ou informações complementares, o prazo previsto no número 

anterior suspende-se até à data de recepção dos mesmos.  

6. Na   falta de decisão nos prazos previstos nos números anteriores, presume-se indeferido o pedido.  
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Artigo 5.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 6.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 11 de Dezembro de 2017. 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Este formulário destina-se a entidades que pretendam integrar os seus valores mobiliários através de um 

Membro de Liquidação (intermediário financeiro registado na CEVAMA®, gerido pela BODIVA). Preencha-o 

e, juntamente com os documentos de suporte e remeta-o para o seguinte endereço:  

 

BODIVA – SGMR, S.A. 

Rua Rainha Ginga, n.º 73, 5.º Andar  

Luanda, Angola                                          

Correio electrónico: cevama@bodiva.ao 

 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

 

Queira fornecer respostas completas, verdadeiras, actuais, claras, objectivas e lícitas a todas as questões 

identificadas no presente formulário de solicitação para a integração de valores mobiliários. Se, na sua 

opinião, qualquer informação solicitada estiver indisponível, for inapropriada ou inaplicável, responda em 

conformidade. Para qualquer resposta que requeira mais espaço do que o disponível no presente 

Formulário, responda numa folha à parte devidamente identificada. Anexe toda informação adicional 

solicitada. 

 

Para além do envio da versão em suporte físico do presente Formulário de solicitação para integração de 

valores mobiliários, devidamente assinado, e respectivos documentos de suporte, deverá também ser 

enviada uma versão digital dos referidos documentos para o endereço de correio electrónico 

cevama@bodiva.ao. Contudo, apenas será considerado como válido o pedido submetido em suporte físico. 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE  

 

Identificação do Requerente  

Denominação Social: 
 

Data de Criação:  

Sede:  

Capital Social:  

Descrição da Actividade:  

Membro de Liquidação CEVAMA®: 
 

Contactos (email e telefone):  

Número de Registo na CMC:  

   

 

mailto:cevama@bodiva.ao
mailto:cevama@bodiva.ao
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Identificação do Valor Mobiliário 

Código ISIN: 

Código de negociação pretendido: 1 

Data de solicitação:  

 

 

Em momento algum o presente formulário limita ou impossibilita, que, em qualquer circunstância a 

BODIVA/CEVAMA® (i) solicite ao Requerente qualquer informação adicional e/ou documento de acordo 

com as Regras e Instruções BODIVA e demais instrumentos normativos ou (ii) imponha condições para 

desmaterialização de valores mobiliários adicionais em conformidade com as Regras.  

  

                                                           
1 Aplicável apenas a acções e fundos de investimento. 
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ANEXO II 
MODELO DE REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

[Folha timbrada] 

 

Ao  

Presidente do Conselho de Administração da BODIVA 

Rua Rainha Ginga, nº73, 5º andar 

Luanda 

ASSUNTO: Solicitação para integração de valores mobiliários.  

Exmo. Senhor, 

O [nome da instituição requerente], com o número de Identificação Fiscal nº [.], com sede em [rua, andar, 

localidade], matriculado na Conservatória do Registo Comercial de [.], sob o nº [.], com o capital social de 

[.], registado na Comissão do Mercado de Capitais sob o nº [.], vem requerer a V. Exa. a autorização para 

a integração dos valores mobiliários representativos de capital da [nome da instituição requerente] junto 

da BODIVA/CEVAMA®.  

 

Pede Deferimento, 

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

(Assinatura do (s) representante (s) da Empresa 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E COMPROMISSO DO EMITENTE 
 
 

Para os devidos efeitos e na qualidade de Emitente, declaro, pela presente, que:  

 

i. A informação prestada é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, não tendo omitido 

quaisquer factos que possam relevar para a avaliação do pedido de integração de valores mobiliários;  

ii. Tem conhecimento do conteúdo das Regras e Instruções em vigor na BODIVA na data de 

assinatura da presente declaração, as quais se compromete a cumprir, bem como outras que 

venham a ser publicadas pela BODIVA.  

iii. Tem conhecimento do conteúdo do Código Deontológico em vigor na BODIVA  

iv. Encontra-se em plena conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis à sua 

actividade.  

v. Compromete-se a cumprir as exigências legais relativas ao combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento ao terrorismo e ao abuso de mercado. 

vi. Compromete-se a cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis ao mercado de valores 

mobiliários, durante todo o tempo que os seus valores mobiliários estejam integrados em 

Sistema Centralizado, CEVAMA®.  

vii. Compromete-se a comunicar à BODIVA imediatamente após a sua verificação, todos os factos 

susceptíveis de modificar alguma das informações acima prestadas.  

 

Por ser verdade, subscrevo a presente declaração.  

 
 
Luanda, [.] de [.] de [.].  
 
 

_______________                 _______________ 
  [.]                                             [.] 

 

[assinatura(s) do(s) Administrador(es) que legalmente vinculem a sociedade ou, em nome e representação deste(s), por 

procurador(es) devidamente mandato(s) para o efeito] 

 


