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REGRAS BODIVA N.º 01/15 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS REGULAMENTADOS  

(Revoga o Regulamento BODIVA N.º 1/14 – Regras Operacionais Gerais) 

 

A BODIVA tem como objecto principal a gestão de mercados regulamentados e é regulada 

pelo Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados e de Serviços 

Financeiros sobre Valores Mobiliários. A sua natureza, a actividade em si integrada, a 

Missão que se propõe e os Valores que defende, obrigam à definição das regras que 

orientam o funcionamento dos mercados regulamentados por si geridos. 

  

Assim, nas presentes Regras estão determinados os termos e condições respeitantes à 

organização geral e de funcionamento dos mercados regulamentados sob sua gestão. Este 

normativo é de carácter generalista e transversal à actividade da BODIVA, definindo a 

estrutura e hierarquia dos normativos da BODIVA, a arquitectura dos mercados por si 

geridos, o universo dos Participantes dos Mercados BODIVA e as regras de conduta 

aplicáveis aos referidos participantes, incluindo os deveres e as medidas a serem aplicadas 

em caso de violação das Regras BODIVA.  

 

Noutros normativos autónomos serão definidas as regras específicas aplicáveis às 

diferentes áreas funcionais, designadamente, a admissão, a negociação e a liquidação, a 

difusão de informação e o sistema centralizado de títulos, entre outras.  

 

Assim, ao abrigo do n.º 1 e 2 do artigo 223.º do Código de Valores Mobiliários e das alíneas 

a), b) e c) do n.º 2 do artigo 17.º, do Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados 

Regulamentados e da alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º do Estatuto Social da BODIVA, são 

aprovadas as seguintes Regras:   
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

(Objecto e âmbito de aplicação) 

As presentes Regras disciplinam a organização e funcionamento dos Mercados BODIVA e 

aplicam-se aos Participantes dos Mercados BODIVA.  

 

Artigo 2.º 

(Definições) 

Sem prejuízo do disposto na lei e regulamentação aplicáveis, os termos a seguir indicados 

têm o seguinte significado:  

a) BODIVA: Bolsa de Dívida e Valores de Angola – Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, Sociedade Anónima; 

b) Boletim de Mercado: documento que engloba as informações, que por lei ou 

regulamento da CMC, devam ser divulgadas no sítio da internet BODIVA;    

c) Capitalização bolsista: corresponde (i) ao produto entre o preço e a quantidade 

total de um Valor Mobiliário admitido à negociação, numa determinada data ou 

(ii) no caso de Obrigações, ao montante correspondente ao produto entre a 

percentagem definida para o preço de emissão da Obrigação e o valor nominal da 

emissão relevante no final desse dia;  

d) Cliente: qualquer pessoa que utilize os serviços de um Membro BODIVA 

relativamente a uma ou mais ordens de compra ou de venda de um ou mais 

instrumentos financeiros;  

e) CMC: Comissão do Mercado de Capitais;  

f) Colaboradores: trabalhadores, estagiários e prestadores de serviços da BODIVA, 

nacionais ou estrangeiros, a título permanente ou ocasional; 
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g) Comitente: o transmitente de uma ordem para a realização de operações sobre 

valores mobiliários ou instrumentos derivados pelo Membro de Negociação (ou 

agente de intermediação); 

h) Contrato de Admissão à negociação: contrato a celebrar entre o Emitente e a 

BODIVA, no qual o Emitente acorda a sua vinculação às Regras; 

i) Contrato de Admissão como Membro: contrato a celebrar entre o candidato a 

Membro e a BODIVA, nos termos do qual o candidato a Membro acorda a sua 

vinculação às Regras BODIVA; 

j) Contrato de Criação de Mercado: contrato a celebrar entre a BODIVA e um Criador 

de Mercado com objectivo de fomentar a liquidez de um determinado instrumento 

financeiro;  

k) Criador de Mercado: qualquer Membro que se tenha obrigado a fomentar a 

liquidez de um determinado instrumento negociável, nos termos do Contrato de 

Criação de Mercado celebrado para o efeito;  

l) CVM: Código dos Valores Mobiliários, aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de 

Agosto; 

m) Dias de Negociação: os dias em que os mercados BODIVA estejam abertos para a 

negociação, tal como estabelecido pela BODIVA mediante Instrução;  

n) Difusor de Informação: entidade autorizada a difundir informações dos mercados 

BODIVA, nos termos das respectivas Regras;  

o) Emitente: qualquer pessoa colectiva cujos valores mobiliários foram admitidos ou 

são objecto de um pedido de Admissão à Negociação nos Mercados BODIVA;  

p) Encontros: quaisquer operações executadas de acordo com as Regras e Instruções 

BODIVA, onde quer tanto a oferta de compra, como a oferta de venda são 

efectuadas por um Membro BODIVA, tendo por base ordens de diferentes Clientes; 
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q) Evento societário: qualquer evento que afecte os direitos dos instrumentos 

financeiros de um Emitente ou Oferente e que podem ser objecto de distribuição 

e/ou de reorganização; 

r) Evento societário de distribuição: qualquer evento societário, que não afecte a 

quantidade ou a natureza dos instrumentos financeiros existentes e corresponda 

à mera distribuição de rendimentos financeiros; 

s) Evento societário de reorganização: qualquer evento societário, que afecte a 

quantidade ou a natureza dos instrumentos financeiros existentes; 

t) Horário de Negociação: o horário de negociação em qualquer dia de negociação, 

nos termos estabelecidos pela BODIVA;  

u) Informativos BODIVA: quaisquer comunicações escritas sem natureza normativa 

dirigidas aos Participantes dos Mercados BODIVA, ou ao público em geral, com o 

intuito de dar a conhecer qualquer evento, facto ou situação relevante para o 

funcionamento dos Mercados BODIVA;  

v) Instruções BODIVA: quaisquer normativos dirigidos aos Participantes dos 

Mercados BODIVA, com o objectivo de interpretar ou implementar disposições 

legais ou regulamentares;  

w) Instrumentos derivados: (i) as opções; (ii), os futuros; (iii) os, swaps; (iv), os 

contratos a prazo; ou (v) quaisquer outros instrumentos ou contratos com 

características análogas;  

x) Livro de Ordens Central: livro de ofertas do SIMER Negociação no qual todas as 

ordens introduzidas e as respectivas modificações são mantidas até execução, 

caducidade ou cancelamento; 

y) Manual de Negociação: conjunto de procedimentos relativos à negociação nos 

mercados BODIVA, e emitidos pela mesma sob a forma de Instrução; 
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z) Mercados de balcão organizado: o tipo de mercado regulamentado onde a 

admissão à negociação de valores mobiliários é regulada por Lei, Regulamentos da 

CMC e Regras da BODIVA; 

aa) Mercados de Bolsa: tipo de mercado regulamentado onde os requisitos mínimos 

de admissão à negociação de valores mobiliários são regulados por Lei ou 

Regulamentos da CMC; 

bb) Mercados regulamentados: qualquer espaço ou sistema multilateral situado ou a 

funcionar em Angola em que se possibilite de forma organizada o encontro de 

interesses relativos a valores mobiliários e instrumentos derivados com vista à 

celebração de negócios sobre os mesmos; 

cc) Membro Associado: agente de intermediação, ou outra entidade autorizada, que 

negoceie, nos Mercados BODIVA, unicamente para carteira própria, nos termos 

definidos nas respectivas Regras BODIVA;  

dd) Membro BODIVA: qualquer entidade que tenha sido admitida à qualidade de 

membro de um Mercado BODIVA e em relação à qual tal qualidade não tenha 

cessado;  

ee) Membro de Liquidação: entidade autorizada a proceder às liquidações físicas e 

financeiras das operações realizadas nos mercados BODIVA;  

ff) Membro de Negociação: agente de intermediação autorizado a prestar, pelo 

menos, os serviços de recepção e execução de ordens nos mercados 

regulamentados;  

gg) Mercados BODIVA: tipos de Mercados BODIVA, designadamente, mercado de 

bolsa e mercado de balcão organizado;  

hh) Negociação por cotação: ocorre quando um ou mais Criadores de Mercado 

atendam a pedidos de cotação para certas quantidades e/ou preços de um certo 

instrumento financeiro, propondo acertos correspondentes às solicitações e 

registem os respectivos negócios; 
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ii) Negociação por oferta em leilão: ocorre quando as ofertas de compra e venda são 

objecto de agrupamento, em períodos de tempo pré-determinados, gerando em 

simultâneo múltiplas operações que resultam na formação de um único preço; 

jj) Negociação por oferta em contínuo: ocorre quando as ofertas de compra e venda, 

para cada instrumento financeiro, interferem entre si, através de leilão 

competitivo de preços, gerando múltiplas operações a que corresponde uma 

multiplicidade de preços; 

kk) Negócio: qualquer compra ou venda de um instrumento financeiro admitido à 

negociação num mercado BODIVA; 

ll) Negócio impróprio ou aberrante: qualquer negócio, cuja quantidade ou preço, 

ultrapasse os limites definidos em instrução; 

mm) Oferta: ordem e respectivas modificações introduzidas no SIMER Negociação e aí 

mantida até execução, caducidade ou cancelamento; 

nn) Oferta limitada: aquela que apenas pode ser executada ao limite de preço nela 

especificada ou a um melhor preço; 

oo) Oferta ao mercado: aquela que será executada ao melhor preço a obter quando a 

ordem atinja o Livro de Ordens Central; 

pp) Oferta de paragem limitada: aquela que é desencadeada quando um limite de 

preço específico é alcançado no mercado; 

qq) Ofício-Circular: são documentos emitidos e disponibilizados aos Participantes dos 

Mercados BODIVA e ao público externo em geral com o objectivo de comunicar 

assuntos de interesse desse público ou deliberações sobre temas específicos que 

devem ser conhecimento do público-alvo definido no comunicado. Quando tais 

documentos tratarem de deliberações sobre temas específicos, têm caracter 

vinculativo e passam a integrar a Estrutura Normativa Externa da BODIVA; 



    

Regras registadas na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 01/RI/CMC/12-15 
emitida aos 03 de Dezembro de 2015. Contém as alterações introduzidas pelo Averbamento N.º 
06/2016, de 10 de Agosto – Versão Consolidada.  

13 

rr) Ordem: intenção de compra ou venda de instrumentos financeiros, admitidos à 

negociação nos mercados BODIVA, transmitida pelo Cliente ao Membro de 

Negociação; 

ss) Participantes dos Mercados BODIVA: entidades com as quais a BODIVA estabelece 

uma relação contratual directamente relacionada com a negociação, liquidação, 

promoção de mercado e difusão de informação, que pelo Estatuto se obrigam a 

respeitar e cumprir as Regras em vigor;  

tt) Pessoa responsável pela execução de ordens nos mercados BODIVA: a pessoa 

registada nos termos da Instrução n.º 1/15, responsável pela execução das ordens 

do Membro nos mercados BODIVA; 

uu) Preço de referência: preço negociado ou teórico definido pela BODIVA, para 

referenciar limites relevantes; 

vv) Promotor de Mercado: entidade que desempenha funções relacionadas com a 

admissão pela BODIVA de valores mobiliários e o patrocínio institucional de 

Emitentes admitidos à negociação nos mercados BODIVA;  

ww) Regras BODIVA: todo texto normativo que engloba um conjunto de normas e 

preceitos, destinado a regular o funcionamento da actividade dos mercados 

BODIVA, pela BODIVA;  

xx) Segmento de negociação: agrupamento de instrumentos financeiros que são 

transaccionados num tipo de mercado regulamentado BODIVA segundo um 

mesmo conjunto de regras; 

yy) SIMER: Sistema Integrado de Mercados Regulamentados, denominação atribuída 

ao conjunto de aplicativos, o qual integra aplicativos de Negociação, Liquidação e 

Custódia de Títulos;  

zz) Sistema Automático de Transmissão de Ordens: qualquer sistema informático ou 

qualquer outro mecanismo que permita o envio de ordens pelo Cliente ao Membro 

BODIVA, e a submissão das mesmas ao SIMER;  



    

Regras registadas na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 01/RI/CMC/12-15 
emitida aos 03 de Dezembro de 2015. Contém as alterações introduzidas pelo Averbamento N.º 
06/2016, de 10 de Agosto – Versão Consolidada.  

14 

aaa) Sistema de Difusão de Informação: Sistema informático de difusão de informação 

acessível ao público, gerido pela BODIVA, que integra a informação definida nos 

termos previstos nas Regras BODIVA, bem como as decisões com interesse público 

e outras informação informações que sejam comunicadas ou aprovadas pela 

BODIVA ou por si aprovada;  

bbb) Sistema de Negociação BODIVA: aplicativo de negociação integrado no SIMER, 

que permite a execução das ordens nos mercados BODIVA; 

ccc) Valores mobiliários: (i) as acções; (ii) as obrigações; (iii) as unidades de 

participação em organismos de investimento colectivo; (iv) os direitos destacados 

dos valores mobiliários referidos nas alíneas (i) a (iii), desde que o destaque abranja 

toda a emissão ou série ou esteja previsto no acto de emissão; (v) outros 

documentos representativos de situações jurídicas homogéneas, desde que sejam 

susceptíveis de transmissão em mercado; 

ddd) Variações dinâmicas: corresponde as variações entre o último preço de mercado 

conhecido e aquele que uma oferta pode gerar;  

eee) Variações estáticas: corresponde as variações entre o último preço de fecho e 

aquele que uma oferta pode gerar.  

 

Artigo 3.º 

(Princípios da BODIVA) 

Sem prejuízo das disposições legais, regulamentares e estatutárias aplicáveis, compete à 

BODIVA primar pela:  

a) Transparência e não discriminação;  

b) Segurança do registo das operações;  

c) Promoção da cooperação e da coordenação com a CMC;  

d) Aplicação de elevados padrões éticos de negociação dos mercados por si geridos;  
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e) Manutenção do equilíbrio entre os seus interesses próprios e o interesse público a 

que deve atender, como responsável pela preservação e auto-regulação dos 

mercados por si geridos.  

 

Artigo 4.º 

(Medidas temporárias) 

1. Sem prejuízo dos poderes da CMC, a BODIVA pode tomar, caso ocorram circunstâncias 

adversas e nos termos permitidos por Lei, as medidas temporárias adequadas que visam 

sanar, repor, preservar ou restabelecer, as condições que permitam o regular 

funcionamento dos mercados.  

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se circunstâncias adversas todas as 

ocorrências que comprometam ou possam comprometer a capacidade da BODIVA de 

cumprir as suas obrigações enquanto entidade gestora de mercados regulamentados, 

ou assegurar o devido cumprimento dos contratos a que esteja vinculada.  

 

Artigo 5.º 

(Comunicações) 

1. As notificações ou outras comunicações dirigidas aos participantes BODIVA devem ser 

efectuadas por escrito, através de carta com recibo de recepção, para o endereço, 

número de fax ou endereço de correio electrónico acordado para o efeito.  

2. Se o motivo o justificar, as notificações e comunicações podem ser efectuadas por 

qualquer meio de comunicação que produza ou permita a reprodução de um texto 

escrito ou impresso da notificação ou comunicação.  

3. Sem prejuízo do disposto na lei ou regulamentos, a BODIVA reserva-se o direito de 

armazenar toda a informação referente aos intervenientes, que considere relevante, 

por um período mínimo de 5 (cinco) anos.  
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Artigo 6.º 

(Gravações) 

A BODIVA reserva-se o direito de gravar e conservar toda e qualquer conversa estabelecida 

com os Participantes BODIVA, mediante consentimento prévio dos mesmos.  

 

Artigo 7.º 

(Confidencialidade) 

1. Toda a informação relativa aos Participantes dos Mercados BODIVA ou a quem pretenda 

obter essa qualidade será tratada como confidencial.  

2. Sem prejuízo do disposto na lei, a BODIVA pode fornecer informação confidencial 

relativamente a um Participante BODIVA, ou colaborador seu, sem o consentimento 

prévio do visado, nas seguintes condições:  

a) Quando a informação for destinada à CMC ou a qualquer autoridade competente, 

nos termos da lei;  

b) Quando as informações forem indispensáveis aos procedimentos de compensação 

e liquidação de transacções;  

c) Quando as informações forem necessárias à execução das tarefas sob a 

responsabilidade da BODIVA, por entidades em relação de domínio com a BODIVA 

ou entidades subcontratadas pela BODIVA.  

3. As informações divulgadas às pessoas ou entidades legalmente autorizadas, nos termos 

do número anterior, ficam sujeitas às obrigações de segredo profissional e 

confidencialidade de informação.  

 

CAPÍTULO II 

PARTICIPANTES DOS MERCADOS BODIVA 
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Secção I 

Disposições comuns  

 

Artigo 8.º 

(Categorias) 

1. São Participantes dos Mercados BODIVA:  

a) Os Membros BODIVA;  

b) Os Emitentes;  

c) Os Promotores de mercado; e  

d) Os Difusores de informação.  

2. Os Membros BODIVA classificam-se do seguinte modo:  

a) Membros de Negociação;  

b) Membros Associados;  

c) Membros de Liquidação.  

3. A admissão de uma pessoa ou entidade à qualidade de participante está sujeita à 

celebração de um contrato com a BODIVA.  

 

Artigo 9.º 

(Deveres gerais dos Participantes) 

Os Participantes dos Mercados BODIVA devem, nomeadamente:  

a) Respeitar e cumprir os procedimentos operacionais estabelecidos na BODIVA;  

b) Actuar com justiça, honestidade, cuidado e diligência;  

c) Actuar com a devida competência de um modo cooperante, transparente, 

honesto e verdadeiro, não induzindo em erro ou ocultando qualquer assunto 

relevante;  

d) Responsabilizar-se pelos actos e omissões dos seus trabalhadores e agentes, e 

assegurar que as pessoas afectas às actividades decorrentes das relações 
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contratuais com a BODIVA, têm a formação adequada para o desempenho 

competente das mesmas;  

e) Informar à BODIVA sobre qualquer alteração substantiva à informação fornecida 

aquando do pedido de admissão, logo que tome conhecimento dessa alteração, 

ou que existam fortes indícios de que venha a ocorrer;  

f) Proceder ao pagamento pontual das comissões devidas à BODIVA, nos termos e 

condições comunicados previamente aos Participantes dos Mercados BODIVA.  

 

Artigo 10.º 

(Representantes) 

1. Os Participantes dos Mercados BODIVA devem identificar as pessoas que têm como 

funções executar as tarefas que resultem do contrato celebrado com a BODIVA.  

2. A BODIVA determina, por Instrução, as condições de registo das pessoas previstas no 

número anterior, e que pode incluir:  

a) Níveis mínimos de qualificações profissionais;  

b) Obrigatoriedade de obtenção de certificação profissional prévia ao desempenho 

de determinadas funções; e a  

c) Obrigatoriedade de formação contínua, de acordo com planos previamente 

comunicados pela BODIVA.  

 

Artigo 11.º 

(Código Deontológico) 

Os titulares dos órgãos sociais da BODIVA, os seus respectivos colaboradores, todos os 

Membros BODIVA e quaisquer entidades que intervenham nos respectivos mercados 

BODIVA ficam sujeitos ao código deontológico que compreende as normas de conduta e 

ética profissional.  
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Secção II 

Membros BODIVA 

 

Artigo 12.º 

(Elegibilidade) 

1. Podem solicitar a admissão à qualidade de Membro BODIVA todas as pessoas que 

preencham os requisitos estabelecidos na lei e regulamentação aplicáveis.  

2. O pedido de admissão deve nomeadamente demonstrar que o candidato:  

a) Se encontra autorizado pelas autoridades competentes a desenvolver actividade 

no mercado a que se candidata;  

b) Possui capacidade e experiência com vista a implementar e a manter 

procedimentos e mecanismos de controlo interno adequados à actividade que 

pretende desenvolver no mercado;  

c) Possui recursos humanos e materiais suficientes face à estrutura organizacional 

implementada e à actividade que pretende desempenhar, e que os seus recursos 

humanos possuem os níveis de competência, conhecimento e experiência 

necessários para a execução das responsabilidades que lhes sejam atribuídas.  

3. Os critérios de elegibilidade previstos nas presentes Regras aplicam-se não apenas 

ao momento do pedido de admissão como Membro BODIVA mas, de modo 

contínuo, enquanto a entidade em causa mantiver a qualidade de Membro BODIVA.  

 

Artigo 13.º 

(Deveres dos Membros BODIVA) 

Constituem deveres específicos dos Membros BODIVA:  

a) Obedecer à lei e regulamentação aplicáveis, bem como, às Regras BODIVA;  

b) Cumprir os termos e condições do Contrato de Admissão, em anexo às presentes 

Regras (Anexo I);  
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c) Assegurar que, qualquer descrição da sua qualidade de Membro BODIVA ou dos 

serviços que presta não induza em erro quanto às suas competências nos termos 

das Regras BODIVA;  

d) Implementar e manter procedimentos e controlo interno adequados em relação 

ao seu negócio nos mercados BODIVA;  

e) Implementar e manter procedimentos de registo e tratamento das reclamações 

dos Clientes;  

f) Cumprir os requisitos técnicos exigidos pelo SIMER ou de qualquer outro sistema 

de tecnologia da informação ou da rede operada pela BODIVA;  

g) Fornecer respostas completas e atempadas a todos os pedidos de informação 

efectuados pela BODIVA no que diz respeito à actividade desenvolvida nos 

mercados BODIVA;  

h) Disponibilizar o acesso a todos os livros, registos, gravações áudio e outras 

formas de documentação relevantes;  

i) Informar imediatamente a BODIVA de qualquer interrupção da sua actividade, 

tenha a mesma sido devida a uma falha informática, ou não;  

j) Notificar a BODIVA, logo que possível e por escrito, de qualquer alteração 

relevante nas informações prestadas durante a admissão à qualidade de 

membro, incluindo, em particular, as relativas às autorizações exigidas pela CMC 

ou outra autoridade de regulação e supervisão;  

k) Informar previamente, por escrito, a BODIVA de quaisquer factos ou 

circunstâncias que possam afectar a sua forma jurídica ou a organização, ou as 

suas actividades nos mercados BODIVA, incluindo qualquer, reorganização, 

fusão, mudança de nome ou mudança de controlo accionista;  

l) Notificar imediatamente da suspensão ou revogação de qualquer contrato 

estabelecido com terceiros, que seja essencial ao desempenho das suas 
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actividades nos mercados BODIVA, em particular, contratos de compensação e 

liquidação; 

m)  Informar imediatamente a BODIVA de qualquer erro, fraude, ou qualquer outro 

evento que coloque em causa a integridade dos mercados BODIVA ou a solvência 

do Membro BODIVA;  

n) Comunicar imediatamente à BODIVA a instauração de qualquer procedimento 

de falência, insolvência, dissolução, administração provisória ou procedimento 

equivalente, em que o Membro BODIVA esteja envolvido ou seja parte.  

 

Artigo 14.º 

(Intransmissibilidade) 

A qualidade de Membro BODIVA não pode ser, por qualquer modo, transmitida ou onerada 

pelo Membro.  

 

Artigo 15.º 

(Processo de admissão) 

1. O candidato a Membro deve submeter à BODIVA o pedido de admissão à qualidade de 

Membro BODIVA, fazendo prova de que os requisitos de exigibilidade como Membro se 

encontram preenchidos.  

2. O pedido referido no número anterior deve conter as informações e documentos 

requeridos por Instrução.  

3. A BODIVA pode exigir informações e documentos adicionais, e desencadear 

procedimentos para verificação da informação apresentada pelo candidato, incluindo 

entrevistas às pessoas relevantes, do candidato, para o exercício das actividades 

previstas como Membro BODIVA.  

4. A BODIVA pode consultar, a seu critério, outras fontes de informação, com o objectivo 

de obter esclarecimentos para decisão de deferimento ou indeferimento do pedido.  
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Artigo 16.º 

(Deliberação sobre o pedido de admissão) 

1. Concluída a instrução do procedimento de admissão, nos termos do artigo anterior, a 

BODIVA pode deferir, com ou sem reservas, ou indeferir, o pedido.  

2. A notificação da decisão tomada sobre o pedido de admissão do candidato deve ser-lhe 

notificada, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a recepção do pedido ou 

das informações adicionais prestadas pelo requerente, por iniciativa própria ou 

exigência da BODIVA.  

3. Caso o pedido seja indeferido ou deferido com reservas, a notificação deve conter os 

fundamentos da decisão da BODIVA, podendo o candidato reclamar no prazo de 10 

(dez) dias úteis, a contar da notificação.  

4. Caso não seja apresentada reclamação da decisão de indeferimento ou esta venha a ser 

julgada improcedente, o candidato pode apresentar um novo pedido de admissão, 

supridos os vícios que lhe tenham sido apontados ou complementado com os 

elementos em falta.  

 

Artigo 17.º 

(Registo) 

1. Deferido o pedido de admissão, a BODIVA procede ao registo dos seus Membros, 

devendo o mesmo conter as seguintes informações:  

a) Actividades autorizadas; e  

b) Contactos e identificação das pessoas que a BODIVA considere relevantes no 

exercício das actividades autorizadas.  

2. Os Membros BODIVA devem de comunicar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quaisquer 

alterações aos elementos previstos na alínea b) do número anterior.  
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Artigo 18.º 

(Renúncia) 

1. Um Membro BODIVA pode renunciar a esta qualidade mediante notificação por escrito 

dessa intenção, à BODIVA.  

2. Sem prejuízo do disposto na Lei e nos regulamentos aplicáveis, a BODIVA pode adiar a 

produção dos efeitos da renúncia se considerar necessário para a protecção dos 

interesses do investidor ou dos interesses do mercado.  

3. Nos termos do número anterior, a BODIVA deve comunicar por escrito o adiamento da 

produção dos efeitos da renúncia ao Membro BODIVA respectivo, incluindo a 

justificação da decisão e consequências da mesma.  

4. Durante o período referido no n.º 2 do presente artigo, a BODIVA pode dispensar o 

Membro do pagamento das comissões que eventualmente lhe sejam devidas.  

5. A renúncia do Membro BODIVA apenas produz efeitos na data confirmada na 

comunicação escrita enviada pela BODIVA a esse Membro.  

6. Na data referida no número anterior, o Membro BODIVA deve devolver imediatamente 

à BODIVA todo o programa informático, equipamento ou documentação que lhe 

tenham sido disponibilizados pela BODIVA. 

7. Nos termos dos números 5 e 6 supra, vencem-se e tornam-se imediatamente exigíveis 

todas as quantias devidas pelo mesmo à BODIVA resultantes da sua qualidade de 

Membro, e proceder ao pagamento de qualquer quantia devida.  

 

Artigo 19.º 

(Suspensão e exclusão) 

1. A BODIVA pode suspender os direitos, no todo ou em parte, associados à qualidade de 

Membro BODIVA, bem como fazer cessar a sua qualidade de Membro BODIVA, no caso 

de:  
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a) Incumprimento, definitivo ou temporário, de algumas das suas obrigações ou de 

disposições legais aplicáveis;  

b) Abertura de processo de falência ou outro evento similar de um Membro de 

mercado;  

c) Revogação ou caducidade das licenças indispensáveis à manutenção da qualidade 

de Membro BODIVA, pela CMC ou outras autoridades competentes;  

d) Erros ou omissões relevantes no pedido de admissão à qualidade de Membro 

BODIVA;  

e) Deixarem de se verificar as condições de admissão.  

2. A BODIVA deve levantar a suspensão, se considerar que o fundamento da mesma já não 

se verifica.  

3.  A suspensão total ou parcial da qualidade de Membro BODIVA tem os seguintes efeitos:  

a)  Proibição de exercer actividades na qualidade de Membro BODIVA durante o 

período da suspensão;  

b) Manutenção da responsabilidade pelo cumprimento das suas obrigações como 

Membro BODIVA, incluindo o pagamento de quaisquer comissões ou encargos 

aplicáveis, se devidos.  

4. Se um Membro BODIVA estiver suspenso por um período superior a 6 (seis) meses, será 

automaticamente excluído.  

5. Qualquer decisão da BODIVA no sentido de excluir da negociação um Membro BODIVA 

será comunicada à CMC e aos demais Participantes dos Mercados BODIVA, através do 

sistema de difusão de informação.  

6. Após comunicação da suspensão ou cessação da qualidade de Membro BODIVA, 

mediante exclusão, vencem-se e tornam-se imediatamente exigíveis todas as quantias 

devidas pelo mesmo à BODIVA resultantes dessa sua qualidade de Membro. 
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7. O Membro BODIVA deve também devolver imediatamente à BODIVA todo o programa 

informático, equipamento ou documentação que lhe tenham sido disponibilizados pela 

BODIVA. 

 

Artigo 20.º 

(Revogação da suspensão ou exclusão) 

1. O Membro BODIVA cujos direitos tenham sido suspensos ou cuja qualidade de Membro 

BODIVA tenha cessado pode, a qualquer momento, solicitar à BODIVA a revogação 

dessa suspensão ou exclusão.  

2. Após análise dos motivos que levaram à suspensão ou à exclusão, a BODIVA pode 

deferir, com ou sem reservas, ou indeferir, a solicitação de revogação da suspensão, ou 

readmitir o Membro BODIVA, com ou sem reservas.  

3. O Membro BODIVA tem o direito de solicitar à BODIVA esclarecimentos adicionais 

sobre a sua decisão, mediante a apresentação de um pedido escrito, no prazo de 7 

(sete) dias úteis após ter sido notificado da decisão de rejeição ou readmissão 

condicionada. 

 

Artigo 21.º 

(Relações com os clientes) 

1. Os Membros BODIVA, na relação com os seus clientes, encontram-se obrigados a:  

a) Disponibilizar todas as informações e documentos cuja obrigatoriedade decorra da 

Lei, dos regulamentos da CMC, das Regras BODIVA ou de outras entidades 

competentes, bem como as regras e outros parâmetros de actuação que vierem a 

estabelecer;  

b) Prestar informações sobre o funcionamento e características dos diferentes 

Mercados BODIVA, com destaque para os riscos envolvidos nos diferentes 

instrumentos financeiros admitidos à negociação;  
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c) Adoptar as medidas necessárias para evitar a realização de operações em situação 

de conflito de interesses, assegurando o tratamento justo e equitativo aos clientes, 

de acordo com as Regras BODIVA e legislação aplicável;  

d) Providenciar o envio, em tempo útil, de toda a documentação relativa aos negócios 

por eles realizados;  

e) Manter sigilo sobre as operações realizadas pelos respectivos Clientes e sobre os 

serviços a eles prestados.  

2. De forma a assegurar a integridade e credibilidade dos Mercados BODIVA, os Membros 

BODIVA devem, no relacionamento com os Clientes, observar o seguinte: 

a) Identificar os beneficiários finais dos interesses económicos, na estrita observância 

da legislação sobre branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo; 

b) Dispor de meios adequados à detecção de tipologias de negociação susceptíveis 

de configurarem crimes de branqueamento de capitais, manipulação do mercado 

e uso de informação privilegiada;  

c) Abster-se de aceitar que as contas dos clientes sejam habilitadas em numerário, 

com excepção dos membros BODIVA, com estatuto de instituição bancária.  

3. Todo o acesso concedido por um Membro de Negociação aos seus Clientes através de 

um Sistema Automático de Transmissão de Ordens deve ser adequadamente 

controlado e será realizado em nome do Membro de Negociação, o qual mantém a 

inteira responsabilidade por toda essa actividade. 

 

Secção III 

Emitentes   

 

Artigo 22.º 

(Obrigações gerais) 

Constituem obrigações dos Emitentes:  
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a) O cumprimento dos requisitos legais de divulgação e elaboração de relatórios, nos 

termos da legislação em vigor, de forma a garantir a transparência e a integridade 

do mercado;  

b) O cumprimento das obrigações previstas nas Regras BODIVA para a admissão e 

manutenção de valores mobiliários nos Mercados BODIVA;  

c) A nomeação de um Promotor de Mercado, sempre que exigível, sem prejuízo das 

exigências legais de nomeação de um agente de intermediação para a prestação 

de serviços de assistência em ofertas públicas de valores mobiliários; 

d) Cumprir os termos e condições da Declaração de Compromisso, em anexo às 

presentes Regras (Anexo II). 

 

Artigo 23.º 

(Relações com o mercado) 

1. O Emitente deve tratar os detentores da mesma classe de valores mobiliários por ele 

emitidos com equidade e em conformidade com a legislação aplicável.  

2. O Emitente deve fornecer ao mercado todas as informações necessárias ao exercício 

pleno de direitos pelos detentores dos seus valores mobiliários.  

3. O Emitente deve comunicar à BODIVA todas as informações que possam:  

a) Afectar o funcionamento regular, ordenado e eficiente dos mercados BODIVA; e  

b) Modificar o preço dos seus valores mobiliários, ao mesmo tempo que essa 

informação seja tornada pública.  

4. O Emitente deve informar a BODIVA dos eventos societários sobre os valores 

mobiliários admitidos à negociação, a fim de assegurar o funcionamento regular, 

ordenado e eficiente do mercado.  

5. A BODIVA determina, por Instrução, os requisitos a serem observados na submissão das 

informações previstas na presente secção. 
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Secção IV 

Outros Participantes 

 

Artigo 24.º 

(Promotores de mercado) 

Compete aos Promotores de Mercado cumprir:  

a) Os deveres gerais previstos no artigo 9.º das presentes Regras; e  

b) Os deveres que venham a ser definidos por outras Regras BODIVA.  

 

Artigo 25.º 

(Difusores de informação) 

Sem prejuízo dos deveres gerais, previstos no artigo 9.º das presentes Regras, as actividades 

dos difusores de informação são objecto de regulamentação específica.  

 

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS REGULAMENTADOS 

 

Secção I 

Estrutura  

 

Artigo 26.º 

(Tipologia) 

Nos termos da legislação em vigor, a BODIVA gere os seguintes tipos de Mercados 

regulamentados BODIVA:  

a) Mercado de Bolsa; e 

b) Mercado de Balcão Organizado. 
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Artigo 27.º 

(Regras gerais de funcionamento) 

1. A BODIVA estabelece as regras sobre as condições específicas de funcionamento de cada 

tipo de mercado regulamentado, sem prejuízo da aplicação da legislação em vigor.  

2. A negociação nos mercados BODIVA é realizada no sistema SIMER.  

3. São objecto de negociação nos mercados BODIVA, a partir da data constante de 

admissão, todos os instrumentos financeiros admitidos à negociação pela BODIVA.  

4. A BODIVA reserva-se o direito de interromper a negociação de qualquer instrumento 

financeiro negociável, nos termos e ao abrigo das disposições legais aplicáveis, quando 

tal se revele necessário ao regular funcionamento do mercado ou do sistema de 

negociação por motivos de ordem técnica, ou para prevenir a prática de quaisquer actos 

fraudulentos e outros susceptíveis de perturbar a regularidade do seu funcionamento, 

devendo para o efeito informar imediatamente aos intervenientes no mercado.  

5. A negociação de instrumentos financeiros derivados tem como base o estabelecido nas 

cláusulas contratuais gerais elaboradas pela BODIVA que padronizam o objecto, a 

quantidade, o prazo da operação, a periodicidade dos ajustes de perdas e ganhos e a 

modalidade de liquidação, sem prejuízo do disposto na lei aplicável.  

 

Artigo 28.º 

(Migração entre tipos e segmentos) 

1. O Emitente pode solicitar à BODIVA a migração de instrumentos financeiros entre 

mercados regulamentados geridos pela BODIVA desde que a referida migração seja 

permitida nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. 

2. A BODIVA pode deliberar a migração de um ou vários instrumentos financeiros 

admitidos à negociação, entre segmentos por si geridos. 
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3. A migração deliberada pela BODIVA nos termos previstos no número anterior carece de 

aceitação escrita do Emitente, no prazo máximo de 7 (sete) dias.  

4. A não-aceitação pelo Emitente de uma migração deliberada pela BODIVA poderá 

resultar na suspensão da negociação do instrumento financeiro em causa. 

 

Artigo 29.º 

(Membros autorizados a negociar em Mercados BODIVA) 

1. Apenas os Membros de Negociação e os Membros Associados podem participar 

directamente na negociação e no registo de transacções sobre instrumentos financeiros 

nos Mercados regulamentados BODIVA, nos termos definidos pelas Regras específicas 

de cada mercado. 

2. A BODIVA pode a seu exclusivo critério, estabelecer requisitos adicionais ou 

diferenciados segundo a categoria de acesso e as características do Participante, sendo, 

nesse caso, definido um prazo para que o Membro se enquadre nesses requisitos. 

Artigo 30.º 

(Calendário de funcionamento) 

Os dias de negociação de cada ano civil são anunciados pela BODIVA através de Instrução 

publicada até ao último dia de negociação do ano anterior. 

 

Artigo 31.º 

(Sessões) 

1. As sessões dos mercados regulamentados realizadas de acordo com o artigo anterior 

designam-se por sessões normais. 

2. A BODIVA pode realizar sessões especiais nos mercados regulamentados, em 

cumprimento de decisão judicial, a pedido dos interessados, ou por sua própria decisão. 
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Artigo 32.º 

(Sessões especiais) 

1. A realização de uma sessão especial é anunciada no Boletim de Mercado com, pelo 

menos, 10 (dez) dias de negociação antecedência. 

2. O anúncio referido no número anterior contém designadamente os seguintes 

elementos: 

a) A identificação da operação e dos instrumentos financeiros a transaccionar; 

b) A identificação do tipo e segmento de mercado em que terá lugar a sessão 

especial; 

c) Os locais em que foram publicados os documentos da oferta pública, se for esse 

o caso;  

d) Os prazos e a forma de entrega das ordens;  

e) A data e hora da realização da sessão especial; 

f) O local, a data e a hora da realização da sessão pública de apresentação dos 

resultados apurados na sessão especial, se for esse o caso; 

g) O prazo e a forma de publicação do resultado apurado;  

h) O prazo e a forma da liquidação física e financeira; 

i) A identificação completa do tribunal que ordenou a realização da sessão especial 

em causa e o processo ao abrigo do qual esta é feita, se for esse o caso. 

3. A realização de sessão especial a pedido dos interessados, através, se for o caso, de 

agente de intermediação que legalmente nela deva intervir, especificando os elementos 

e prestando as informações para o efeito solicitados pela BODIVA tendo em vista, 

designadamente, o cumprimento do disposto no número anterior. 
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Artigo 33.º 

(Moeda de negociação) 

As ofertas de compra ou de venda de instrumentos financeiros devem ser expressas na 

moeda determinada pela BODIVA.  

 

Artigo 34.º 

(Códigos de negociação) 

1. A BODIVA define Códigos de Negociação com o objectivo de identificar os instrumentos 

financeiros nos sistemas de negociação. 

2. Os Códigos de Negociação podem ser modificados ou reafectados a qualquer momento 

por iniciativa da BODIVA e serem publicados no sítio da internet da BODIVA. 

3. Os Emitentes dos instrumentos financeiros admitidos à negociação não têm quaisquer 

direitos sobre tais códigos. 

 

Artigo 35.º 

(Lote Padrão de Negociação) 

Os Lotes Padrão de Negociação para cada Mercado são estabelecidos nas Regras de cada 

Mercado BODIVA. 

 

Artigo 36.º 

(Indisponibilidade do sistema de negociação) 

1. A indisponibilidade do sistema pode, a critério da BODIVA, determinar a inexistência 

de negociação pelo período que perdure ou, em alternativa, determinar qualquer outro 

método de negociação, nos termos e condições que vierem a ser definidos por 

Instrução.  

2. Considera-se existir uma indisponibilidade do sistema de negociação quando o mesmo 

se encontrar inoperacional, não sendo possível inserir ordens ou realizar operações.  
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3. Nos casos de indisponibilidade do sistema, a BODIVA informa imediatamente a CMC.  

 

Artigo 37.º 

(Negociação em condições impróprias) 

1. A BODIVA pode anular os negócios efectuados em condições impróprias face ao regular 

funcionamento do mercado.  

2. A BODIVA determina, por Instrução, o que considera como condições impróprias.  

 

Artigo 38.º 

(Criadores de Mercado) 

1. Quando a BODIVA considerar que é do interesse do mercado que a liquidez de um 

determinado instrumento negociável seja fomentada, pode celebrar contratos pelos 

quais um ou mais membros BODIVA assumam a função de Criadores de Mercado de 

tais instrumentos.  

2. Cabe à BODIVA determinar o número mínimo e máximo de criadores de mercado para 

cada instrumento negociável.  

3. A BODIVA estabelece, por Instrução, os requisitos especiais de admissão, bem como o 

modo de publicação e actualização periódica da lista dos Criadores de Mercado.  

 

Artigo 39.º 

(Vigilância de mercados) 

1. No exercício dos poderes de fiscalização, a BODIVA efectua a monitorização e as 

inspecções às actividades dos Participantes dos Mercados BODIVA, para assegurar a 

implementação e a execução das Regras BODIVA e garantir o controlo das operações 

efectuadas nos mesmos.  

2. A fiscalização determinada no número anterior tem como objectivo identificar alegadas 

violações às Regras BODIVA, condições anormais de negociação ou comportamentos 
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susceptíveis de pôr em risco a regularidade de funcionamento, a transparência e a 

credibilidade do mercado.  

3. A BODIVA comunica imediatamente a ocorrência de alguma das situações referidas no 

número anterior, fornecendo todas as informações relevantes para a respectiva 

investigação, bem como as situações de incumprimento relevante de regras relativas 

ao funcionamento do mercado.  

 

Secção II 

Admissão para Negociação de Instrumentos Financeiros  

 

Artigo 40.º 

(Instrumentos admissíveis) 

Só são admitidos à negociação os valores mobiliários fungíveis, livremente transmissíveis, 

integralmente liberados e que não estejam sujeitos a penhor ou a qualquer oneração, e os 

instrumentos derivados cuja configuração permita a formação ordenada de preços.  

 

Artigo 41.º 

(Pedido de admissão) 

1. O pedido de admissão à negociação de instrumentos financeiros nos Mercados BODIVA 

deve ser apresentado por escrito pelo seu requerente à BODIVA, devidamente instruído 

nos termos definidos por Instrução.  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o pedido deve incluir uma descrição 

detalhada das características do instrumento financeiro objecto de requerimento. 

3. O requerente deve, aquando da solicitação de admissão, nomear um representante 

com poderes bastantes para as relações com o mercado e com a BODIVA.  
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4. O pedido de admissão pode ser apresentado pelo requerente, ainda que não estejam 

reunidos os elementos referidos no presente artigo, desde que sejam indicados os 

prazos em que os mesmos vão estar preenchidos.  

5. Um requerente que pretenda actuar num segmento diferente daquele em que já se 

encontra admitido ou que pretenda alargar a respectiva actividade a outro tipo de 

mercado regulamentado BODIVA deve apresentar um pedido escrito para esse efeito.  

 

Artigo 42.º 

(Requerentes) 

O pedido de admissão, submetido nos termos do artigo anterior, deve ser apresentado:  

a) Pelo Emitente; 

b) Por titulares de, pelo menos, 10% dos valores mobiliários emitidos, pertencentes à 

mesma categoria, se o emitente for uma sociedade aberta; 

c) Pelo Tesouro Nacional ou entidade por este mandatado, se se tratar de obrigações 

emitidas pelo Estado. 

 

Artigo 43.º 

(Decisão de admissão) 

1. Compete à BODIVA deliberar sobre o pedido apresentado, podendo solicitar, caso 

julgue necessário, a apresentação de informações complementares.  

2. A BODIVA envia à CMC cópia do pedido de admissão com os documentos necessários 

para a aprovação do prospecto ou para sua dispensa, se aplicável.  

3. A admissão deve ser comunicada ao requerente por escrito, no prazo definido nas 

regras do respectivo mercado BODIVA. 

4. A decisão de admissão à negociação não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo 

da informação, à situação económica e financeira do Emitente, à viabilidade deste e à 

qualidade dos valores mobiliários admitidos.  
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Artigo 44.º 

(Recusa de admissão) 

1. A BODIVA recusa a admissão se:  

a) Não estiverem preenchidos os requisitos exigidos na lei, em regulamento da CMC 

ou nas regras do respectivo mercado BODIVA;  

b) O Emitente não tiver cumprido os deveres a que está sujeito noutros mercados, a 

funcionar em Angola ou no estrangeiro, onde os instrumentos financeiros se 

encontrem admitidos à negociação;  

c) O interesse dos investidores desaconselhar a admissão à negociação, atenta a 

situação do Emitente.  

2. Caso a BODIVA decida recusar um pedido de admissão, deve comunicar de imediato e 

por escrito essa decisão ao requerente, indicando os respectivos fundamentos. 

3. Nos termos do número anterior, o requerente tem um prazo de 7 (sete) dias úteis após 

ter recebido a comunicação de recusa para requerer, por escrito, que a BODIVA forneça 

esclarecimentos adicionais acerca da sua decisão. 

 

Artigo 45.º 

(Comunicação de admissão) 

A BODIVA comunica imediatamente a sua decisão de admissão à CMC, identificando os 

instrumentos financeiros negociáveis, descrevendo as suas características e o modo de 

acesso ao prospecto. 

 

Secção III 

 Suspensão e Exclusão de Negociação de Instrumentos Financeiros 
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Artigo 46.º 

(Suspensão) 

1. A BODIVA suspende, em qualquer momento, a negociação de instrumentos financeiros 

admitidos nos seus mercados, quando:  

a) Deixem de se verificar as condições de admissão ou ocorra um incumprimento 

relevante de outras regras do mercado, que não seja sanável;  

b) Ocorram circunstâncias susceptíveis de, com razoável grau de probabilidade, 

perturbar o regular desenvolvimento da negociação;  

c) A situação do Emitente implique que a negociação seja, de forma inequívoca, 

prejudicial para os interesses dos investidores.  

2.  A decisão de suspensão é notificada ao Emitente para se pronunciar no prazo que lhe 

for razoavelmente fixado para o efeito, excepto se a tal obstar a urgência da decisão.  

3. A decisão final de suspensão é notificada ao Emitente, para que este no período fixado 

na decisão de suspensão proceda à devida sanação.  

4. Sem prejuízo do disposto na Lei e demais regulamentação aplicáveis, a BODIVA pode 

levantar a suspensão, caso conclua que os fundamentos que conduziram à mesma 

foram sanados ou já não se verificam.  

 

Artigo 47.º 

(Exclusão) 

1. A BODIVA exclui da negociação os instrumentos financeiros negociáveis em relação aos 

quais deixem de se verificar as condições de admissão, se uma vez decorrido o prazo 

fixado na decisão de suspensão, a irregularidade não tiver sido sanada.  

2. A decisão de exclusão é notificada ao Emitente para se pronunciar no prazo que lhe for 

fixado para o efeito, excepto se tal obstar a urgência da decisão.  

3. A exclusão de instrumentos financeiros negociáveis, cuja negociação seja condição de 

admissão de outros, implica a exclusão automática destes últimos. 
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Artigo 48.º 

(Efeitos da suspensão e exclusão) 

1. A decisão de suspensão ou de exclusão produz efeitos imediatos.  

2. A suspensão mantém-se pelo tempo estritamente necessário à regularização da 

situação que lhe deu origem.  

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo, a suspensão de um instrumento 

financeiro negociável por um período contínuo superior a 6 (seis) meses conduz à sua 

automática exclusão.  

4. A suspensão da negociação não exonera o Emitente do cumprimento das obrigações de 

informação a que está sujeito.  

 

Artigo 49.º 

(Comunicações) 

1. A decisão de suspensão ou de exclusão é imediatamente comunicada pela BODIVA à 

CMC.  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a BODIVA procede à divulgação da 

decisão no Boletim de Mercado, bem como ao Emitente.  

 

Secção IV 

 Procedimentos nas Ordens 

 

Artigo 50.º 

(Acordos específicos) 

As normas da presente secção não interferem com os acordos específicos relativos às 

características das ordens celebrados entre os Membros de Negociação e os seus Clientes.  
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Artigo 51.º 

(Conteúdo mínimo) 

A introdução de ordens no Livro de Ordens Central requer a indicação:  

a) Do código de negociação do instrumento financeiro; 

b) Da qualificação da ordem enquanto ordem de compra ou ordem de venda; 

c) Da quantidade da ordem; 

d) Das condições de preço; 

e) Da conta da custódia a movimentar. 

 

Artigo 52.º 

(Quantidades) 

Podem ser inseridas ordens sobre quaisquer quantidades, sem prejuízo de restrições 

particulares que sejam impostas em relação a determinados tipos de instrumentos 

financeiros, através de Regras específicas ou Instruções. 

 

Artigo 53.º 

(Preços) 

Os preços podem ser apresentados, conforme as regras específicas de cada segmento: 

a) Em valor absoluto para qualquer instrumento financeiro; 

b) Por percentagem do valor nominal no caso das obrigações; 

c) Por taxa de juro, no caso das obrigações de cupão zero;  

d) Os preços unitários das alíneas anteriores podem ser representados de zero a quatro 

casas decimais, respeitada a variação mínima de inserções de ordens. 
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Artigo 54.º 

(Eventos societários) 

1. As ordens relativas a um determinado instrumento financeiro que não tenham sido 

executadas, serão canceladas no Livro de Ordens Central após a ocorrência ou o anúncio 

de certos tipos de eventos relativos a determinado Emitente que sejam susceptíveis de 

afectar substancialmente o preço do referido instrumento, nos termos estabelecidos 

através de Instrução. 

2. Os Membros de Negociação devem acordar por escrito com os seus Clientes se a 

ocorrência de eventos do tipo referido no número anterior implica a expressa 

renovação das ordens, ou se os Membros de Negociação ficam habilitados a reintroduzir 

as ordens após terem efectuado os eventuais ajustamentos de preço e quantidade 

necessários. 

 

Artigo 55.º 

(Modificações e cancelamentos) 

1. Qualquer ordem introduzida no Livro de Ordens Central pode ser modificada ou 

cancelada antes da sua execução.  

2. Qualquer aumento na quantidade ou alteração do limite de preço da ordem implica a 

perda da prioridade-tempo. 

 

Artigo 56.º 

(Identificação das contrapartes) 

1. O SIMER reserva o anonimato das ordens e negócios realizados pelos Clientes, excepto 

para os Membros de Negociação e Liquidação associados à respectiva ordem ou conta. 

2. No método de negociação, o SIMER negociação mantem o anonimato das ordens dos 

Membros de Negociação, até ao momento da execução do negócio. 
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Artigo 57.º 

(Tipos de ordens) 

As ordens introduzidas no Livro de Ordens Central poderão ter, no SIMER Negociação, a 

natureza de: 

a) Ofertas ao Mercado que, no caso de não serem integralmente satisfeitas, serão 

canceladas, ou no caso de serem parcialmente satisfeitas, permanecerão quanto ao 

remanescente, enquanto ofertas limitadas no preço de execução parcial;  

b) Ofertas Limitadas, que requerem a sua execução integral, sob pena de 

cancelamento, ou que permitem a sua execução parcial, procedendo-se ao 

cancelamento do remanescente; 

c) Ofertas de Paragem Limitadas, as quais ficam visíveis, sempre que o preço ou outra 

condição especificada é atingida; caso contrário mantêm-se ocultas e são válidas 

apenas numa única sessão; 

d) Ofertas de Paragem ao Mercado, com características idênticas às referidas na alínea 

anterior, que se tornam visíveis ao mercado quando o preço ou outra condição 

especificada é atingida;  

e) Abertura Limitada, com as seguintes características: 

i. A oferta é válida apenas durante a pré-abertura, e fecha contra ofertas a 

preço igual ou melhor; 

ii. O remanescente da oferta após a pré-abertura é cancelado 

automaticamente; e 

iii. A oferta não é visível para o resto do mercado enquanto estiver válida. 

f) Abertura, com as seguintes características: 

i. A oferta é válida apenas durante a pré-abertura; 

ii. O preço limite é automaticamente o preço de abertura; 

iii. O remanescente da oferta após a pré-abertura é cancelado 

automaticamente; e 
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iv. A oferta não é visível para o resto do mercado enquanto estiver válida. 

g) As Ofertas de Fecho Limitadas e Fecho têm características similares às alíneas e) e f) 

respectivamente, para a fase do Leilão de Fecho; 

h) Ofertas de Fecho ao Mercado são similares às Ofertas de Fecho com a 

particularidade de ganharem prioridade; 

i) Outros tipos que venham a ser definidos por Instrução. 

 

Artigo 58.º 

(Validade das ordens) 

1. As ordens introduzidas no Livro de Ordens Central podem ser válidas para o Dia de 

Negociação, até uma data específica ou até serem canceladas, tendo um prazo máximo 

de validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

2. Na falta de especificação quanto ao seu prazo de validade, a ordem considera-se válida 

para o Dia de Negociação. 

3. Para uma determinada sessão de negociação, desde a sua introdução, uma ordem pode 

ser válida para um determinado período de tempo.  

4. No caso da negociação pelo método de cotação, apenas as ordens dos Criadores de 

Mercado permanecem activas no Livro de Ordens Central. 

 

Artigo 59.º 

(Filtragem de ordens) 

1. O Membro de Negociação deve implementar mecanismos apropriados que impeçam a 

introdução de ordens, no Livro de Ordens Central, as quais este não tenha saldo 

financeiro ou saldo em valores mobiliários para as satisfazer, independentemente da 

introdução das ordens ser manual ou através de um Sistema Automático de 

Transmissão de Ordens. 
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2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a BODIVA pode verificar previamente, à 

introdução de cada ordem de venda no Livro de Ordens Central, os saldos disponíveis 

de instrumentos financeiros, corrigidos pelos negócios pendentes de liquidação. 

3. Em caso de insuficiência do saldo do instrumento financeiro respectivo, calculado nos 

termos do número anterior, a BODIVA rejeita a introdução da ordem de venda no Livro 

de Ordens Central.  

4. De acordo com as regras específicas de cada tipo de mercado ou segmento, a BODIVA 

pode rejeitar as ordens que possam originar negócios com variações estáticas ou 

dinâmicas superiores a determinados limites. 

 

Secção V 

 Procedimentos de Negociação 

 

Artigo 60.º 

(Métodos) 

1. De acordo com as regras específicas de cada mercado ou segmento, a BODIVA adopta 

os seguintes métodos de negociação: 

a) Por oferta em contínuo; 

b) Por oferta em leilão; 

c) Por cotação; 

d) Por registo de operações previamente realizadas. 

2. A BODIVA pode adoptar métodos que incorporem simultaneamente características dos 

métodos de negociação citados no número anterior. 
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Artigo 61.º 

(Execução de negócios) 

1. A execução dos negócios por oferta em contínuo realiza-se de acordo com o princípio 

da prioridade-preço, e que corresponde à hierarquização das ofertas, no mesmo preço, 

em função do tempo. 

2. Na execução dos negócios em leilão, o preço único é fixado com base nas ofertas 

introduzidas no Livro de Ordens Central, concedendo-se prioridade às ofertas sem 

limitações, e que resulta da aplicação dos seguintes critérios sequenciais que: 

a) Maximize a quantidade negociada; 

b) Minimize a quantidade remanescente por negociar; 

c) Minimize a variação do preço face ao fecho da última sessão; 

d) Minimize a variação do preço face ao último preço de referência conhecido. 

3. A execução dos negócios no método por cotação realiza-se nos preços expostos, no 

Livro de Ordens Central, pelos Criadores de Mercado. 

4. No registo de operações previamente realizadas, os negócios são executados sem 

interferência das ofertas activas no Livro de Ordens Central, nas condições definidas 

pelas Regras específicas de cada tipo de mercado ou segmento.  

5. Um negócio será considerado realizado apenas a partir do momento em que o SIMER 

divulgue o respectivo fecho.  

6. Cada negócio realizado terá um número que identifica: 

a) As contrapartes do negócio; 

b) O tipo de instrumento financeiro; 

c) A hora de execução do negócio; 

d) A quantidade e preço do negócio. 
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Artigo 62.º 

(Condições do negócio) 

Os termos do negócio são irrevogáveis, com as seguintes excepções: 

a) O negócio pode ser integralmente anulado pela BODIVA, nos termos previstos em 

Instrução; 

b) O Comitente do negócio pode ser alterado, por iniciativa do Membro de Negociação, 

em virtude de erro de especificação na conta inicial. 

 

Artigo 63.º 

(Protecção da negociação) 

1. Sem prejuízo do disposto na Secção III, do presente Capítulo, a BODIVA pode adoptar, 

medidas suspensivas da negociação, de um determinado instrumento financeiro, em 

função da sua variação de preços estática ou dinâmica, prevista nas Regras específicas 

de cada segmento. 

2. No caso de suspensão da negociação, pelos motivos referidos no número anterior, o 

reinício da negociação deve ser realizado pelo método de leilão. 

 

Artigo 64.º 

(Gestão de Risco na Negociação) 

1. A BODIVA pode estabelecer níveis adicionais de gestão do risco de negociação dos 

Membros autorizados a negociar nos mercados por si geridos. 

2. Na gestão do risco de negociação a BODIVA pode estabelecer limites e parâmetros de 

alertas por Membro de Negociação, para: 

a) Exposição geral correspondente ao volume total dos negócios realizados na sessão 

acrescido do volume total de ofertas activas no SIMER; 

b) Exposição correspondente ao volume total de negócios realizados na sessão; e 
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c) Exposição correspondente ao volume de negócios realizados por Instrumento 

Financeiro. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
Artigo 65.º 

 (Alterações às Regras) 

Qualquer alteração às presentes Regras, após registo na CMC, será comunicada aos 

Participantes dos Mercados BODIVA com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias de 

negociação relativamente à data 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 66.º 

 (Revogação) 

É revogada toda a regulamentação que contrarie o disposto nas presentes Regras, 

nomeadamente o Regulamento BODIVA N.º 1/14 – Regras Operacionais Gerais de 

Funcionamento dos Mercados Regulamentados.  

 
Artigo 67.º 

 (Dúvidas e omissões) 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação das presentes Regras são 

resolvidas pelo Conselho de Administração da BODIVA. 

 
Artigo 68.º 

 (Entrada em vigor) 

As presentes Regras entram em vigor na data da sua publicação.  
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O Presidente do Conselho de Administração,  

 

António Gomes Furtado. 

 

Em Luanda, aos 09 de Dezembro de 2015. 

 

 

 

ANEXO I 

CONTRATO DE ADMISSÃO DE MEMBRO DE NEGOCIAÇÃO 

 

ENTRE: 

 

BOLSA DE DÍVIDA E VALORES DE ANGOLA, SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS 

REGULAMENTADOS “BODIVA – SGMR, S.A.”, com sede na Rua Rainha Ginga, n.º 73, 5.º 

Andar, Luanda, República de Angola, com Número de Identificação Fiscal 5417277886, com 

o capital social realizado de 900.000.000,00 milhões de Kwanzas, registada na 

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob o n.º 2.330-14/140704, neste acto 

representada pelos Srs. _______________________, na qualidade de Presidente do 

Conselho de Administração, e ________________________, na qualidade de Presidente da 

Comissão Executiva, com poderes bastantes para o acto e devidamente identificados nas 

assinaturas, adiante designada por “Primeira Contraente” ou “BODIVA”;  

 

E 

 

tel:5417277886
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____, com sede em Luanda, na Rua _____, com capital social de _____, com o Número de 

Identificação Fiscal ___ matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Luanda sob 

o n.º _____, devidamente representado pelos _____, na qualidade de ____, e a ________, 

na qualidade de ____, adiante designado por “Segundo Contraente” ou “Membro de 

Negociação”. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

a) A BODIVA tem a seu cargo a gestão dos Mercados BODIVA nos termos definidos 

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

Mercados Regulamentados; 

b) O Segundo Contraente pretende actuar nos Mercados BODIVA como Membro de 

Negociação; 

c) O Segundo Contraente preenche os requisitos, termos e condições de admissão 

estabelecidos nas Regras BODIVA. 

 

É celebrado o presente Contrato de Admissão de Membro BODIVA de 

Negociação (o “Contrato”), que se regerá pelos considerandos supra 

mencionados e pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula Primeira 

(Objecto) 

Pelo presente Contrato, a BODIVA admite ao Mercado BODIVA, o Segundo Contraente na 

qualidade de Membro de Negociação. 

 

Cláusula Segunda 

(Âmbito) 
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O presente contrato consagra os termos e condições aplicáveis à actuação do Membro e da 

BODIVA no âmbito dos Mercados BODIVA, enquadrados pelas Regras BODIVA N.º 01/15 – 

Da Organização Geral e Funcionamento dos Mercados Regulamentados, e pelo Código 

Deontológico. 

 

Cláusula Terceira 

(Aceitação) 

1. O Segundo Contraente declara ter pleno conhecimento e aceitar expressamente e sem 

reservas as disposições legais e regulamentares aplicáveis aos Membros BODIVA de 

Negociação e o disposto no presente contrato, obrigando-se nestes termos a cumpri-

los integralmente, nomeadamente: 

a) As responsabilidades previstas nas Regras e demais legislação e normas 

aplicáveis, em particular a assunção da responsabilidade perante os seus clientes 

pelo cumprimento de todas as obrigações resultantes das Operações por si 

realizadas por conta daqueles (sempre que actue por conta de Clientes);  

b) Os procedimentos disciplinares estabelecidos ao abrigo da regulamentação 

aplicável.  

2. A aceitação referida no número anterior abrange qualquer alteração contratual 

determinada pelas autoridades competentes no uso dos respectivos poderes. 

 

Cláusula Quarta 

(Início de actividade) 

O Membro de Negociação participa nos Mercados BODIVA, a partir da data de celebração 

do presente contrato. 

 

Cláusula Quinta 
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(Preçário) 

1. As obrigações remuneratórias a cargo do Membro de Negociação são as estabelecidas 

no Preçário aprovado pela BODIVA, sobre o qual o Membro BODIVA declara ter pleno 

conhecimento. 

2. As obrigações constantes do Preçário podem ser alteradas pela BODIVA mas só serão 

válidas após registo na Comissão de Mercado de Capitais (CMC). 

 

Cláusula Sexta  

(Deveres gerais do Membro de Negociação) 

O Membro de Negociação deve:  

a) Possuir as condições técnicas e operacionais de acesso e utilização do Sistema 

Integrado de Mercados Regulamentados (SIMER), bem como os meios humanos 

determinados pela BODIVA, indispensáveis para aceder ao sistema e para garantir o 

funcionamento daquelas em condições de eficiência e segurança, prevenindo e 

responsabilizando-se por actuações dolosas ou negligentes; 

b) Suportar os custos inerentes à instalação, gestão e utilização da infra-estrutura de 

acesso ao SIMER (ou outro sistema informático que o venha a substituir); 

c) Comunicar imediatamente e por escrito à BODIVA qualquer alteração dos seus 

estatutos ou natureza jurídica que impeçam a sua permanência como Membro 

BODIVA, e outras informações que se considere relevante, para o regular 

funcionamento do Mercado BODIVA; 

d)  Executar as ordens na BODIVA que tenham por objecto valores mobiliários 

admitidos à negociação em mercado regulamentado, e que aí se mantenham; 

e) Utilizar os dados e as informações obtidos a partir do SIMER somente para 

negociação e processamento das transacções. 

 

Cláusula Sétima  
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(Deveres específicos do Membro) 

Sem prejuízo do disposto nas disposições legais e regulamentares, o Membro de 

Negociação obriga-se a: 

a) Manter um contrato com um ou mais Membros de Liquidação, excepto se estiver, 

simultaneamente, autorizado a actuar como Membro de Negociação e Liquidação;  

b) Manter a BODIVA informada dos contratos identificados em a) supra e sobre 

qualquer alteração aos mesmos; 

c) Transmitir para os Mercados BODIVA as ordens recebidas dos seus clientes e 

cumprir todas as obrigações resultantes das operações por si realizadas, por conta 

daqueles, nos Mercados BODIVA; 

d) Cumprir, perante os outros Membros BODIVA com os quais haja realizado 

operações nos Mercados BODIVA, todas as obrigações daí resultantes; 

e) Transmitir à BODIVA todas as informações relativas às operações por si 

intermediadas ou realizadas, sempre que tal lhe seja solicitado com vista a 

salvaguardar o interesse geral do mercado; 

f) Designar um titular do seu órgão de Administração ou um representante com 

poderes bastantes como interlocutor directo perante a BODIVA; 

g) Que os contratos celebrados com os seus clientes, prevejam a obrigatoriedade do 

cumprimento da legislação e regulamentação em vigor. 

 

Cláusula Oitava  

 (Dever de informação aos clientes) 

1. O Membro de Negociação deve prestar aos seus clientes toda informação prevista na 

legislação aplicável.  

2. O Membro de Negociação deve informar os seus clientes sobre a cessação das suas 

actividades como Membro de Negociação, sem prejuízo do cumprimento das 

obrigações pendentes na BODIVA assumidas por conta deles. 
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Cláusula Nona  

(Acesso a informação) 

1. A BODIVA pode, caso tal lhe seja solicitado, transmitir às autoridades legalmente 

competentes, informações relativas ao Membro BODIVA de Negociação. 

2. O Membro BODIVA de Negociação aceita, desde já, que a BODIVA solicite às autoridades 

de supervisão toda a informação que entenda necessária para a verificação dos 

requisitos de que depende a sua admissão e manutenção enquanto Membro. 

 

 

Cláusula Décima  

(Gravações das comunicações) 

O Membro de Negociação presta, de igual modo, o seu consentimento a que a BODIVA 

proceda à gravação de quaisquer comunicações com ele, nomeadamente as relativas a 

ordens, instruções ou pedidos e, bem assim, à divulgação de tais gravações, para prova da 

realização das mesmas, sempre que tal lhe seja solicitado pelas autoridades judiciais, 

administrativas e de supervisão competentes ou para que a BODIVA possa exercer as suas 

funções como entidade gestora do mercado.  

 

Cláusula Décima Primeira 

(Fiscalização) 

A BODIVA deve fiscalizar o integral cumprimento das obrigações que impendem sobre o 

Membro de Negociação, pelos meios que entenda necessários, obrigando-se o Membro a 

adoptar os comportamentos e a disponibilizar os elementos necessários para o efeito.  
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Cláusula Décima Segunda 

(Procedimentos disciplinares) 

1. O Membro de Negociação é responsabilizado disciplinarmente pelo incumprimento da 

lei e demais disposições regulamentares aplicáveis no âmbito do presente Contrato. 

2. O incumprimento previsto no número anterior dá lugar à aplicação de sanções previstas 

na regulamentação aplicável, uma vez instruído o competente procedimento 

disciplinar.  

 

Cláusula Décima Terceira 

(Vigência) 

1. O presente Contrato produz efeitos a partir data da sua celebração, vigorando por 

tempo indeterminado.  

2. As Partes podem denunciar o Contrato por escrito, com um pré-aviso de, pelo menos, 

30 (trinta) dias. 

3. O Contrato cessa sempre que o Membro de Negociação seja excluído.  

4. A cessação do presente Contrato, não prejudica o cumprimento de todas as obrigações 

pendentes decorrentes de operações que o Membro tenha realizado. 

 

Cláusula Décima Quarta 

(Exclusão da Responsabilidade da BODIVA) 

O Membro de Negociação reconhece e aceita que a BODIVA não é responsável pelos danos 

sofridos em virtude da evolução adversa das condições de mercado, bem como pelos 

prejuízos que decorram de caso fortuito, de força maior, incluindo falhas da infraestrutura 

fora do controlo da BODIVA ou da interrupção, suspensão ou exclusão da negociação de um 

determinado instrumento financeiro. 
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Cláusula Décima Quinta 

(Lei e foro aplicável) 

1. O presente Contrato rege-se pela lei Angolana. 

2. As Partes declaram que estão de boa-fé e que envidarão todos os esforços, bem como 

utilizarão todos os meios ao seu alcance, com vista a assegurar a prossecução dos 

objectivos previstos neste Contrato, privilegiando sempre o acordo entre as mesmas 

para a solução de quaisquer divergências, dúvidas ou omissões.  

3. Em caso de disputa ou litígio quanto a questões relativas a este Contrato, não sendo 

possível o acordo entre as Partes, estas podem recorrer à mediação, que decorrerá no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da aceitação dos Mediadores escolhidos pelas 

Partes.  

4. Não havendo acordo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do número anterior 

qualquer uma as Partes submeterão o litígio à arbitragem voluntária, nos termos Lei de 

Arbitragem Voluntária Angolana. 

 

Feito em duplicado, em Luanda, aos ___ dias, do mês de ___________ de 2015. 

 

 

 

A Primeira Contraente 

 

_________________________________ 

 (Presidente do Conselho de Administração) 

 

 

 

O Segundo Contraente 

 

_________________________________ 

 

 

 



    

Regras registadas na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 01/RI/CMC/12-15 
emitida aos 03 de Dezembro de 2015. Contém as alterações introduzidas pelo Averbamento N.º 
06/2016, de 10 de Agosto – Versão Consolidada.  

55 

_________________________________ 

 

(Presidente da Comissão Executiva) 

 

_______________________________ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO EMITENTE 

 

Para os devidos efeitos declaramos: 

 

a) Cumprir todas as disposições legais, regulamentares e das Regras de mercado em 

vigor, para a admissão e manutenção em negociação dos valores mobiliários, por 

nós emitidos, nos Mercados Regulamentados BODIVA; 

b) A nossa responsabilidade se o pedido de admissão deve ou não ser sujeito à 

elaboração dum prospecto, bem como, no caso da sua execução, sob o conteúdo do 

mesmo; 

c) Que nós, e os beneficiários efectivos, cumprimos a legislação em vigor relativa à 

prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; 

d) O nosso compromisso em informar a BODIVA de toda a informação que: (i) possa 

ter impacto no justo, ordenado e eficiente funcionamento dos mercados operados 

pela BODIVA; ou (ii) possa modificar o preço dos Valores Mobiliários na mesma 

altura em que essa informação seja tornada pública; 

e) Aquando da recepção de quaisquer facturas emitidas pela BODIVA, que nos 

comprometemos a liquidar todas as quantias devidas nelas constantes de acordo 

com os procedimentos e condições em vigor; 

f) A aceitação de que as nossas referências comerciais, sejam marcas, denominações 

ou quaisquer outras, podem ser citadas pela BODIVA ou por qualquer outra 

sociedade do grupo BODIVA, por forma a promover os Mercados Regulamentados, 

sendo que tais referências comerciais poderão incluir dados relativos aos volumes 

de transacções efectuadas envolvendo os nossos valores mobiliários; 

g) Que as pessoas cujos dados pessoais, constam da informação a ser submetida à 

BODIVA, têm conhecimento e aceitam tal submissão;  



    

Regras registadas na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 01/RI/CMC/12-15 
emitida aos 03 de Dezembro de 2015. Contém as alterações introduzidas pelo Averbamento N.º 
06/2016, de 10 de Agosto – Versão Consolidada.  

57 

h) Que quaisquer alterações à informação contida no pedido de admissão à 

negociação, incluindo quaisquer factos novos que possam, pelo seu impacto na 

situação financeira ou condições de negócio da sociedade, afectar 

significativamente o preço dos valores mobiliários ou os termos e condições da 

emissão, serão comunicadas à BODIVA; 

i) Que toda a informação prestada em conexão com o pedido de admissão à 

negociação nos Mercados Regulamentados é, em todas as vertentes, exacta, 

completa e não enganadora.  

_____________________________ 

(Os Representantes) 

 


