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REGRAS BODIVA N.º 3/15 

DO PREÇÁRIO 

 

Considerando que, nos termos das Regras da BODIVA, constitui obrigação dos 

Participantes dos Mercados BODIVA, proceder ao pagamento pontual das comissões 

devidas. 

 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 223.º do Código de Valores Mobiliários, 

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

de Mercados Regulamentados, do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento CMC n.º 2/14, de 30 

de Outubro e das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 24.º dos Estatutos da BODIVA são 

aprovadas as seguintes Regras:  

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

(Objecto e âmbito de aplicação) 

1. As presentes Regras fixam as comissões devidas à BODIVA – Sociedade Gestora de 

Mercados Regulamentados, S.A. (abreviadamente, BODIVA) pelos seus participantes, 

em contrapartida dos serviços que lhes são prestados.  

2. As comissões referidas no número anterior constam das Tabelas inseridas no Anexo às 

presentes Regras, de que fazem parte integrante.  
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Artigo 2.º 

     (Serviços cobrados) 

1. As comissões constantes das Tabelas em anexo às presentes Regras, destinam-se aos 

pagamentos dos serviços relacionados com:  

a) A prestação de outros serviços relacionados com a emissão e a negociação de 

valores mobiliários e outros instrumentos financeiros que não constituam 

actividade de intermediação financeira;  

b) A prestação aos membros dos mercados por si geridos, dos serviços que se 

revelem necessários à intervenção desses membros em mercados geridos por 

entidade congénere de outro Estado;  

c) A gestão de sistemas de compensação e liquidação de valores mobiliários e 

restantes instrumentos financeiros; 

d) A gestão do sistema centralizado de valores mobiliários; 

e) A elaboração, distribuição e comercialização de informações relativas a mercados 

de instrumentos financeiros ou a instrumentos financeiros negociados; 

f) O desenvolvimento, gestão e comercialização de equipamento e de programas 

informáticos, bem como de redes telemáticas destinadas à contratação e à 

transmissão de ordens ou de dados; 

g) Prestação de serviços de suporte às actividades previstas nas alíneas anteriores, 

incluindo, estudos, formação profissional. 

2. As comissões constantes das Tabelas em anexo às presentes Regras podem ser 

aplicadas a outras entidades que participem nos sistemas geridos pela BODIVA, nos 

termos contratualmente estabelecidos nos respetivos Contratos de Adesão.  
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Artigo 3.º 

(Definições) 

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

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

Mercados Regulamentados. 

 

Artigo 4.º 

(Procedimentos de cobrança e liquidação) 

1. A BODIVA deve emitir mensalmente uma factura pelos serviços prestados aos 

Participantes dos Mercados BODIVA. 

2. Salvo se de outro modo se encontrar estabelecido nas presentes Regras, o pagamento 

das comissões devidas pelos serviços prestados pela BODIVA, deve ser efectuado, 

mensalmente, até ao 15.º dia do mês seguinte àquele a que as mesmas dizem 

respeito. 

3. O pagamento referido no número anterior processa-se por transferência bancária, 

para uma conta de titularidade da BODIVA. 

4. O cálculo das comissões a cobrar efectua-se em Kwanzas, sendo que, se tal se mostrar 

necessário, serão convertidas para essa moeda, antes da aplicação das percentagens 

constantes das tabelas em anexo às presentes Regras. 

5. Às comissões previstas nas presentes Regras acrescem os impostos de selo e de 

consumo à taxa legal em vigor, se e quando devido.  

6. A liquidação da factura deve ser feita na totalidade. 

7. A discordância do valor da factura, pelo Participante dos Mercados BODIVA, não 

suspende o pagamento da mesma, nos prazos previstos nas presentes Regras, 

devendo a apresentação do fundamento ser feita até ao 15º dia do mês seguinte a 

que a factura diz respeito. 
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8. Em caso de aceitação da reclamação, a BODIVA emite a correspondente nota de 

crédito a regularizar nas facturas subsequentes. 

9. Qualquer acerto que resulte do previsto no número anterior será liquidado no mês 

seguinte. 

 

 

CAPÍTULO II  

GESTÃO DOS MERCADOS REGULAMENTADOS 

 

Secção I 

Membros de Negociação e Membros Associados 

 

Artigo 5.º 

(Categorias) 

Os Membros de Negociação subdividem-se em: 

a) Membros de Negociação sem carteira própria; 

b) Membros de Negociação com carteira própria. 

 

Artigo 6.º 

(Filiação inicial) 

1. A admissão como Membro de Negociação implica o pagamento de uma comissão fixa, 

conforme descrita na Tabela I, anexa às presentes Regras. 

2. A comissão devida pela filiação na BODIVA deve ser liquidada aquando da conclusão 

do processo de admissão. 
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Artigo 7.º 

(Manutenção) 

1. A manutenção de Membro de Negociação implica o pagamento de uma comissão fixa 

mensal, conforme descrita na Tabela I, anexa às presentes Regras. 

2. A comissão devida pelo Membro de Negociação com carteira própria é o quíntuplo da 

comissão prevista para o Membro de Negociação sem carteira própria. 

 

Artigo 8.º 

(Mercado primário) 

1. Na organização, pela BODIVA, de operações de mercado primário, públicas ou 

privadas, é aplicada uma comissão aos Membros de Negociação representantes dos 

subscritores e ao Membro de Negociação representante do Emitente, conforme 

descrita na Tabela I, anexa às presentes Regras. 

2. A comissão, prevista no número anterior, resulta da aplicação de uma percentagem 

sobre o valor de cada negócio. 

3. Aos negócios sobre valores mobiliários representativos de dívida emitidos por prazos 

inferiores a 1 (um) ano, podem ser aplicados valores mínimos e máximos de 

comissões. 

 
Artigo 9.º 

(Mercado Secundário) 

1. Por cada negócio realizado ou registado, nos mercados regulamentados geridos pela 

BODIVA, é devida uma comissão, pelos Membros de Negociação comprador e 

vendedor, conforme descrita na Tabela I anexa às presentes Regras. 
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2. A comissão, prevista no número anterior, resulta da aplicação de uma percentagem 

sobre o valor do negócio, excluindo-se deste valor os rendimentos que sejam 

liquidados autonomamente. 

3. Aos negócios sobre valores mobiliários representativos de dívida emitidos por prazos 

não superiores a 1 (um) ano, podem ser aplicados valores mínimos e máximos de 

comissões. 

4. Os negócios realizados por Membros de Negociação com carteira própria, sobre 

valores mobiliários onde actuem como criadores de mercado, estão isentos das 

comissões previstas no presente artigo. 

5. À comissão de manutenção prevista no artigo 7.º, para os Membros de Negociação 

com carteira própria, deduz-se o total das comissões mensais devidas pelos negócios 

realizados para a carteira própria. 

6. A dedução, prevista no número anterior, não pode resultar numa comissão de 

manutenção, dos Membros de Negociação com carteira própria, inferior àquela que é 

prevista para os Membros de Negociação sem carteira própria.  

 

Artigo 10.º 

(Cancelamentos de ofertas) 

Por cada cancelamento de oferta, realizada pela BODIVA, a pedido do Membro de 

Negociação, é devida uma comissão fixa, conforme descrita na Tabela I anexa às presentes 

Regras. 

 

Artigo 11.º 

(Anulação de negócios) 

1. Por cada anulação de negócio, a pedido do Membro de Negociação com o acordo das 

partes, nos termos previstos na Instrução n.º 2/15 – Do Cancelamento de Ofertas e 

Anulação de Negócios, é devida uma comissão fixa a pagar pelo Membro de 
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Negociação que solicitou a anulação, conforme descrita na Tabela I, anexa às 

presentes Regras. 

2. Quando a anulação dos negócios não tenha concordância das contrapartes, o valor da 

comissão, prevista no número anterior, é multiplicado pelo factor 10. 

 

Artigo 12.º 

(Membros Associados) 

Aos Membros Associados aplicam-se as normas, previstas nesta secção, para os Membros 

de Negociação com carteira própria. 

 

Secção II 

Emitentes 

 

Artigo 13.º 

(Admissão à negociação) 

1. Pela admissão à negociação de instrumentos financeiros, nos mercados 

regulamentados geridos pela BODIVA, é devida, pelo Emitente, uma comissão que 

resulta da aplicação de uma percentagem ao valor de admissão, podendo ser 

aplicados limites mínimos e máximos, conforme descrita na Tabela II, anexa às 

presentes Regras. 

2. Na admissão de tranches adicionais fungíveis, com os valores mobiliários já admitidos, 

aplica-se as comissões previstas no número 1, sendo que o valor agregado das 

comissões pagas, sobre o mesmo valor mobiliário, não pode ultrapassar o limite 

máximo, se aplicável, conforme descrita na Tabela II, anexa às presentes Regras. 

3. Estão isentas das comissões previstas no presente artigo: 

a) Os valores mobiliários representativos de dívida pública; 

b) Os direitos destacados de valores mobiliários já admitidos; 
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c) Os instrumentos financeiros dispersos por operações sujeitas às comissões 

previstas no artigo 8.º; 

d) Os valores mobiliários negociáveis no Mercado de Registos de Operações sobre 

Valores Mobiliários. 

4. As comissões, previstas no presente artigo, são devidas no primeiro dia de negociação. 

 

Artigo 14.º 

(Manutenção em negociação) 

1. Pela manutenção em negociação de instrumentos financeiros, nos mercados 

regulamentados geridos pela BODIVA, é devida, pelo Emitente, uma comissão que 

resulta da aplicação de uma percentagem ao valor da capitalização de mercado no dia 

31 de Dezembro do ano anterior, ou sobre o último valor conhecido, podendo ser 

aplicados limites mínimos e máximos, conforme descrita na Tabela II, anexa às 

presentes Regras. 

2. A comissão, prevista no número 1, é devida no dia 1 de Janeiro e deve ser paga até ao 

dia 15 do mesmo mês. 

3. Sobre os instrumentos financeiros cuja data de maturidade ocorra até 31 de Março, 30 

de Junho e 30 de Setembro, é aplicado uma redução de 75%, 50%, 25%, 

respectivamente sobre a comissão prevista no número 1. 

4. A comissão, prevista no número anterior, é devida no dia 1 do mês seguinte, às 

referidas datas, e deve ser paga até ao dia 15 do mesmo mês. 

5. Estão isentos das comissões previstas no presente artigo: 

a) Os valores mobiliários representativos de dívida emitidos por prazos inferiores a 1 

(um) ano; 

b) Os valores mobiliários representativos de dívida pública; 

c) Os direitos destacados de valores mobiliários já admitidos; 
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d) Os valores mobiliários admitidos à negociação no Mercado de Registos de 

Operações sobre Valores Mobiliários.  

 

 
CAPÍTULO III 

GESTÃO DOS SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO, LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA  

 

Secção I 

Membros BODIVA 

 

Artigo 15.º 

(Filiação inicial e manutenção) 

1. Pela admissão do Membro de Liquidação é devida uma comissão fixa de filiação, 

conforme descrita na Tabela III, anexa às presentes Regras. 

2. A comissão, prevista no número anterior, é devida no dia da filiação, e deve ser paga 

no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de emissão da factura. 

3. Pela manutenção dos acessos aos sistemas, previstos neste capítulo é devida, pelos 

Membros de Negociação e pelos Membros de Liquidação uma comissão fixa anual, 

conforme descrita na Tabela III, anexa às presentes Regras. 

4. A comissão do Membro de Liquidação não pode ultrapassar o quíntuplo do valor 

fixado para o Membro de Negociação. 

5. A comissão, prevista no número 3, é devida no dia 31 de Dezembro e deve ser paga 

até ao dia 15 do mês seguinte. 
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Artigo 16.º 

(Liquidação de negócios de mercados) 

1. Por cada negócio realizado, no mercado primário ou secundário, é devida uma 

comissão de liquidação que resulta da aplicação de uma percentagem sobre o valor a 

liquidar, conforme descrita na Tabela III, anexa às presentes Regras. 

2. A comissão, prevista no número anterior, é devida pelos Membros de Liquidação do 

comprador e vendedor. 

 

Artigo 17.º 

(Contas de Registo Individualizado) 

1. Na abertura e encerramento de uma conta de registo individualizado é devida uma 

comissão fixa, nas datas dos respectivos eventos, conforme descrita na Tabela III, 

anexa às presentes Regras. 

2. A manutenção de uma conta de registo individualizado determina o pagamento de 

uma comissão fixa mensal, conforme descrita na Tabela III, anexa às presentes Regras. 

3. As comissões, previstas nos números anteriores, são devidas pelos Membros de 

Liquidação responsáveis pelas contas de registo individualizado. 

4. As contas próprias de registo individualizado dos Membros de Liquidação estão isentas 

das comissões previstas no presente artigo. 

 

Artigo 18.º 

(Depósitos e levantamentos) 

1. Pelo depósito e levantamento de valores mobiliários de e para as contas de custódia, 

junto do BNA, são devidas comissões fixas por operação, conforme descrita na Tabela 

III, anexa às presentes Regras. 
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2. As comissões, previstas no número anterior, são devidas pelo Membro de Liquidação 

ordenante. 

 

Artigo 19.º 

(Transferências) 

1. Pela transferência de valores mobiliários, entre contas de registo individualizado com 

a mesma estrutura de titularidade, é devida, pelo Membro de Liquidação ordenante, 

uma comissão fixa por operação, conforme descrita na Tabela III, anexa às presentes 

Regras. 

2. Pela transferência de valores mobiliários, entre contas de registo individualizado com 

uma estrutura de titularidade diferente, é devida, pelo Membro de Liquidação 

ordenante, uma comissão que resulta da aplicação de uma percentagem sobre o valor 

da operação, conforme descrita na Tabela III, anexa às presentes Regras. 

 

Artigo 20.º 

(Bloqueios) 

Nos bloqueios realizados pela CEVAMA são devidas, pelo Membro de Liquidação 

ordenante, comissões fixas por operação, conforme descrita na Tabela III, anexa às 

presentes Regras. 

 

Artigo 21.º 

(Realocações e reespecificações) 

Nas realocações e reespecificações de negócios, entre contas de registo individualizado, 

são devidas, pelo Membro de Negociação ordenante, uma comissão fixa por operação, 

conforme descrita na Tabela III, anexa às presentes Regras. 
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Artigo 22.º 

(Atrasos de liquidação e Cancelamento de negócios) 

1. Pelo atraso de liquidação financeira é devida, pelo respectivo Membro de Liquidação, 

uma comissão fixa por incidente. 

2. Pelos cancelamentos de negócios que tenham origem na insuficiência de saldos de 

valores mobiliários é devida, pelo Membro de Negociação responsável pela conta de 

registo individualizada que originou o cancelamento, uma comissão fixa por incidente. 

3. Pelos cancelamentos de negócios que tenham origem em falhas de liquidação 

financeira do Membro de Liquidação é devida uma comissão fixa por incidente. 

4. As comissões previstas nos números anteriores estão descritas na Tabela III, anexa às 

presentes Regras. 

 

Secção II 

Emitentes 

 

Artigo 23.º 

(Filiação) 

1. Pela filiação na CEVAMA, é devida, pelo Emitente, uma comissão fixa de admissão, 

como Participante dos Mercados BODIVA no sistema de custódia centralizada, 

conforme descrita na Tabela IV, anexa às presentes Regras. 

2. A comissão, prevista no número anterior, é devida no momento de admissão. 

 

Artigo 24.º 

(Codificação) 

1. Na atribuição dos códigos LOU, ISIN, FSIN, CFI é devida, pelo requerente, uma 

comissão fixa, conforme descrita na Tabela IV, anexa às presentes Regras. 
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2. Os Emitentes de instrumentos financeiros registados na CEVAMA estão isentos do 

pagamento da comissão prevista no número anterior. 

 

Artigo 25.º 

(Conta de controlo da emissão) 

1. Na manutenção da conta de controlo da emissão, é devida pelo Emitente, uma 

comissão semestral que resulta da aplicação de uma percentagem sobre o valor 

nominal dos instrumentos financeiros, em custódia no final de cada semestre, 

conforme descrita na Tabela IV, anexa às presentes Regras. 

2. Nos valores mobiliários titulados acrescem, à comissão prevista no número anterior, 

os custos debitados pelos agentes de intermediação de guarda, à CEVAMA.  

 

Artigo 26.º 

(Actos) 

É devida, pelo Emitente, uma comissão fixa, conforme descrita na Tabela IV, anexa às 

presentes Regras, sobre cada um dos seguintes actos: 

a) Alteração dos elementos iniciais de filiação do emitente; 

b) Registo e cancelamento da emissão; 

c) Conversão de valores mobiliários titulados em escriturais; 

d) Conversão de valores mobiliários escriturais em titulados; 

e) Eventos societários de distribuição de rendimentos e de reorganização, 

nomeadamente: 

i. Pagamentos de juros e dividendos; 

ii. Amortizações de capital; 

iii. Aumentos de capital e respectiva subscrição; 

iv. Aumento e diminuição do valor nominal; 

f) Outros serviços de apoio ao Emitente. 
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CAPÍTULO IV 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

Artigo 27.º 

(Difusão pública) 

1. Na difusão, por terceiras entidades, de cotações em tempo real e profundidade, dos 

mercados geridos pela BODIVA, é devida uma comissão fixa mensal, conforme descrita 

na Tabela V, anexa às presentes Regras. 

2. Pelo acesso, através do sítio de internet da BODIVA, às cotações em tempo real e 

profundidade, dos mercados geridos pela BODIVA, pode ser devida uma comissão fixa 

mensal, conforme descrita na Tabela V, anexa às presentes Regras.  

3. A difusão pública de informação de cotações, em tempo diferido, é gratuita. 

 

Artigo 28.º 

(Difusão privada) 

Pela divulgação de outra informação, que resulte do tratamento de informação, é devida 

uma comissão, estabelecida entre a BODIVA e as partes interessadas. 

 

Artigo 29.º 

(Publicidade) 

Pela divulgação de informação de terceiros, nos meios de comunicação da BODIVA, é 

devida uma comissão, estabelecida entre a BODIVA e as partes interessadas. 
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CAPÍTULO V 

CONECTIVIDADE E OUTROS SERVIÇOS 

 

Artigo 30.º 

(Senhas de acesso) 

1. Por cada de senha de acesso, disponibilizada pela BODIVA, ao sistema de negociação 

e/ou de pós-negociação SIMER, é devida uma comissão mensal fixa, conforme descrita 

na Tabela V, anexa às presentes Regras. 

2. A cada Membro de Negociação e Membro de Liquidação são atribuídas duas senhas 

acessos gratuitas. 

Artigo 31.º 

(Terminais) 

1. Por cada terminal, disponibilizado pela BODIVA, de acesso ao sistema de negociação 

e/ou de pós-negociação SIMER, é devida uma comissão fixa mensal, conforme descrita 

na Tabela V, anexa às presentes Regras. 

2. O hardware necessário à instalação dos terminais, previstos no número anterior, é da 

responsabilidade do Membro BODIVA. 

 

Artigo 32.º 

(Outros serviços) 

Quaisquer outros serviços fornecidos pela BODIVA, não previstos nos artigos precedentes, 

são estabelecidos, entre a BODIVA e as partes interessadas. 

 



 

Regras registadas na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 02/RI/CMC/12-15, 
emitida aos 03 de Dezembro de 2015. Contém as alterações introduzidas pelo Averbamento N.º 

02/2016, de 06 de Junho – Versão Consolidada.  20 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 33.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, antes da respectiva entrada em vigor, pelos meios que o Conselho de 

Administração da BODIVA considere adequados, que incluem, em qualquer caso, uma 

comunicação electrónica difundida através do sistema de difusão de informação. 

 

Artigo 34.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 35.º 

        (Entrada em vigor) 

As presentes Regras entram em vigor na data da sua publicação.  

 

O Presidente do Conselho de Administração,  

 

António Gomes Furtado.  
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Luanda, aos 09, de Dezembro, de 2015. 

 

 

ANEXO 

      TABELAS DE COMISSÕES 

Tabela I Gestão dos Mercados Regulamentados – Membros de Negociação e 

Membros Associados (Secção I do Capítulo II) 

DESCRIÇÃO PREÇO 

Filiação (artigo 6.º) 

 Membro de Negociação 

 

AOA 600.000 

Manutenção (artigo 7.º) 

 Membro de Negociação com carteira própria  

 Membro de Negociação sem carteira própria 

 

AOA 250.000/mês 

AOA 50.000/mês 

Mercado Primário (artigo 8.º) 

 Valores mobiliários representativos de dívida 

 Acções e outros instrumentos financeiros 

 

0,05% 

0,20% 

Mercado Secundário (Artigo 9.º) 

 Valores mobiliários representativos de dívida pública de 

prazo superior a 1 ano 

 Valores mobiliários representativos de dívida pública de 

prazo não superior a 1 ano 

o Limite mínimo 

o Limite máximo 

 Valores mobiliários representativos de dívida privada de 

prazo superior a 1 ano 

 Valores mobiliários representativos de dívida pública de 

prazo não superior a 1 ano 

o Limite mínimo 

o Limite máximo 

 

 

0,03% 

 

0,03% 

 

AOA 1.000 

AOA 50.000 

 

0,05% 

 

0,05% 

AOA 1.000 

AOA.50.000 
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 Acções e outros instrumentos financeiros 0,15% 

Cancelamentos de ofertas (artigo 10.º) AOA 1.000 

Anulação de negócios (artigo 11.º) 

 Com acordo das partes 

 Sem acordo das contrapartes 

 

AOA 25.000 

AOA 500.000 

 

 

 

 

Tabela II Gestão dos Mercados Regulamentados – Emitentes (Secção II do Capítulo 

II) 

 

DESCRIÇÃO PREÇO 

Admissão inicial de instrumentos financeiros (n.º 1, artigo 13.º) 

 Valores mobiliários representativos de dívida 

o Limite mínimo 

o Limite máximo 

 Acções e outros instrumentos financeiros 

o Limite mínimo 

o Limite máximo 

 

0,05% 

AOA 500.000 

AOA 8.000.000 

0,20% 

AOA 1.000.000 

AOA 12.000.000 

Admissão de tranches adicionais fungíveis (n.º 2, artigo 13.º) 

 Valores mobiliários representativos de dívida  

o Limite mínimo 

o Limite máximo 

o Valor máximo agregado 

 Acções e outros instrumentos financeiros 

o Limite mínimo 

o Limite máximo 

o Valor máximo agregado 

 

0,05% 

AOA 500.000 

AOA 8.000.000 

AOA 10.000.000 

0,20% 

AOA 1.000.000 

AOA 12.000.000 

AOA 12.000.000 

Manutenção em negociação (artigo 14.º) 

 Valores mobiliários representativos de dívida  

o Limite mínimo 

o Limite máximo 

 Acções e outros instrumentos financeiros 

 

0,04% 

AOA 500.000 

AOA 8.000.000 

0,15% 
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o Limite mínimo 

o Limite máximo 

AOA 1.000.000 

AOA 12.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela III Gestão dos Sistemas de Compensação, Liquidação e Custódia – Emitentes 

(Secção I do Capítulo III) 

 

DESCRIÇÃO PREÇO 

Filiação inicial (n.º 1, artigo 15.º) 

 Membro de Liquidação 

 

AOA 600.000 

Manutenção do acesso (n.º 3, artigo 15.º) 

 Membro de Liquidação 

 Membro de Negociação 

 

AOA 250.000/ano 

AOA 75.000/ano 

Liquidações de negócios (artigo 16.º) 

 Instrumentos de dívida pública 

 Instrumentos de dívida privada 

 Acções e outros instrumentos financeiros 

 

0,015% 

0,02% 

0,045% 

Contas de registo individualizado (n.º 1, artigo 17.º) 

 Abertura  

 Encerramento 

 

AOA 1.000 

AOA 5.000 

 Manutenção (n.º 2) 

o Não Institucionais 

o Institucionais 

 

 

AOA 1.200/semestre 

AOA 2.400/semestre 

Depósitos e levantamentos (n.º 1, artigo 18.º) AOA 350 

Transferências (artigo 19.º) 

 Mesma estrutura titularidade (n.º 1)   

 Estrutura de titularidade diferente (n.º 2)  

o Valores mobiliários representativos de dívida 

o Acções e outros instrumentos financeiros 

 

AOA 350 

 

0,03% 

0,15% 
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Bloqueios (artigo 20.º) AOA 350 

Realocações e reespecificações (artigo 21.º) AOA 500 

Anulações de negócios (artigo 22.º) 

 N.º 1. – Atraso de liquidação financeira 

 N.º 2 – Cancelamento de negócios – MN 

 N.º 3 – Cancelamento de negócios - ML 

 

AOA 500.000 

AOA 500.000 

AOA 1.000.000 

Tabela IV Gestão dos Sistemas de Compensação, Liquidação e Custódia – Emitentes 

(Secção II do Capítulo III) 

 

DESCRIÇÃO PREÇO 

Filiação (artigo 23.º) AOA 350.000 

Codificação (artigo 24.º) 

 LOU 
o Inicial 
o Manutenção 

 Outros códigos 

 

 

AOA 40.000 

AOA 30.000 

AOA 30.000 

Manutenção da conta de controlo da emissão (artigo 25.º) 0,0075%/semestral 

Actos (artigo 26.º) 

 Alteração dos elementos iniciais de filiação (alínea a)) 

 Registo e cancelamento da emissão (alínea b)) 

o Registo 

o Cancelamento 

 Conversão de valores mobiliários titulados em escriturais 

(alínea c)) 

 Conversão de valores mobiliários escriturais em titulados 

(alínea d)) 

 Eventos societários (alínea e)) 

o Pagamentos de juros e dividendos 

o Amortizações de capital 

o Aumentos de capital e respectiva subscrição 

o  Aumento e diminuição do valor nominal  

 Outros serviços de apoio ao emitente (alínea f)) 

o Pedidos de listas de detentores  

Redenominações e trocas 

 

AOA 25.000 

 

AOA 20.000 

AOA 35.000 

AOA 50.000 

 

AOA 500.000 

 

 

AOA 80.000 

AOA 80.000 

AOA 200.000 

AOA 80.000 

 

AOA 50.000 

AOA 40.000 
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Tabela V Divulgação de informação (Capítulo IV) e Conectividade e Outros Serviços (Capítulo 

V) 

 

Difusão pública (artigo 27.º) 

 Tempo real por terceiras entidades (n.º 1) 

 Tempo real no sítio da BODIVA (n.º 2) 

 

AOA 250.000/mês 

Grátis 

Senhas de acesso (artigo 30.º) AOA 15.000/mês 

Terminais (artigo 31.º) AOA 25.000/mês 

 

 

 


