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REGRAS BODIVA N.º 4/15  

DO MERCADO DE REGISTO DE OPERAÇÕES SOBRE VALORES MOBILIÁRIOS 

(Revoga as Regras BODIVA N.º 2/14 – Do Mercado Regulamentado da Dívida Pública 

Titulada) 

 

O Regime Jurídico do Mercado Regulamentado da Dívida Pública Titulada, aprovado 

pelo Decreto Legislativo Presidencial n.º 4/13, de 9 de Outubro, veio estabelecer um 

sistema de negociação multilateral no qual podem ser admitidos à negociação os 

títulos da dívida pública directa emitidos pela República de Angola. Com a aprovação 

do Código de Valores Mobiliários (CVM), pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto, foi 

revogado o referido regime passando, o referido mercado, a fazer parte dos mercados 

de balcão organizado.  

 

Esta revogação implicou a revogação das Regras BODIVA N.º 2/14 – Do Mercado 

Regulamentado da Dívida Pública Titulada e a aprovação de um quadro regulamentar 

que vise amparar o mercado de registo de operações de valores mobiliários, realizadas 

nos sistemas da BODIVA, anteriormente conhecidas por Mercado de Registo de Títulos 

do Tesouro. 

 
Deste modo, os tipos de mercado geridos pela BODIVA, tal como definidos no CVM, 

são o mercado de bolsa e o mercado de balcão organizado, podendo estes mercados 

ser criados segmentos que se revelem necessários tendo em conta a natureza dos 

instrumentos financeiros a negociar e as regras que vigoram nos mesmos.  

 

O Mercado de Registos de Operações sobre Valores Mobiliários é assim um segmento 

do Mercado de Balcão Organizado, que se destina exclusivamente ao registo de 

operações previamente realizadas, mas não liquidadas, de quaisquer tipos de valores 

mobiliários, que não estejam admitidos à negociação noutros segmentos de Mercados 

BODIVA, regulado pelas presentes Regras. 
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Assim, ao abrigo do disposto no artigo 223.º da Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto, que 

aprova o Código de Valores Mobiliários, artigo 10.º do Regulamento CMC n.º 2/14 de 

30 de Outubro e das alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto Legislativo 

Presidencial n.º 6/13, de 10 de Outubro, sobre o Regime Jurídico das Sociedades 

Gestoras de Mercados Regulamentados e da alínea a) e b) do n.º 2 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 disciplinam, especificamente, o funcionamento do Mercado 

de Registos de Operações sobre Valores Mobiliários, abreviadamente (MROV). 

2. O MROV é um segmento do Mercado de Balcão Organizado destinado 

exclusivamente ao registo de operações previamente realizadas, mas não 

liquidadas, de quaisquer tipos de valores mobiliários, que não estejam admitidos à 

negociação noutros segmentos dos Mercados BODIVA. 

3. Ficam sujeitos à observância das presentes Regras, os Participantes dos Mercados 

BODIVA.  

 

Artigo 2.º 

(Definições) 

Sem prejuízo do disposto na Lei e demais regulamentação, ao presente regime são 

aplicáveis, com as necessárias adaptações, as definições previstas nas Regras BODIVA 

N.º 1/15 – Da Organização Geral e Funcionamento dos Mercados Regulamentados 

(Regras BODIVA N.º 1/15). 
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CAPÍTULO II 

FUNCIONAMENTO DO MROV 

 

Secção I 

Admissão e Exclusão 

 

Artigo 3.º 

(Admissão à negociação) 

1. São passíveis de admissão ao MROV os valores mobiliários, fungíveis, livremente 

transmissíveis, integralmente liberados e que não estejam sujeitos a penhor ou a 

qualquer outra situação jurídica que os onere.  

2. Os valores mobiliários, previstos no número anterior, têm de estar integrados em 

sistema centralizado. 

3. Admissão ao MROV realiza-se a pedido do emitente, com o objectivo exclusivo de 

registar uma ou várias operações previamente realizadas. 

 

Artigo 4.º 

(Pedido de admissão) 

O pedido de admissão deve conter os seguintes elementos: 

a) Os elementos requeridos no registo inicial do Emitente, se este ainda não tiver 

qualquer valor mobiliário admitido à negociação, em qualquer outro segmento 

de mercado regulamentado; 

b) A Ficha Técnica que corresponda ao conjunto de características distintivas da 

emissão;  

c) O comprovativo de integração dos valores mobiliários no sistema centralizado, 

com a indicação do código ISIN. 

d) Quaisquer outros elementos exigidos por Lei ou Regulamento da CMC. 
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Artigo 5.º 

(Registo inicial de Emitente) 

Os Emitentes, que ainda não tenham valores mobiliários admitidos à negociação no 

Mercado de Bolsa, devem apresentar os seguintes elementos: 

a) Identificação da sociedade, do qual conste: 

i. Denominação social; 

ii. Sede social; 

iii. País; 

iv. Número de registo comercial; 

v. Número de identificação fiscal; 

vi. Cópia certificada dos estatutos actualizados. 

b) Identificação dos membros dos órgãos sociais; 

c) Identificação dos representantes legais. 

 

Artigo 6.º 

(Deliberação sobre o pedido de admissão) 

1. A BODIVA comunica o deferimento ou indeferimento do pedido de admissão de 

valores mobiliários, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a recepção do 

pedido ou das informações adicionais prestadas pelo requerente, por iniciativa 

própria ou por exigência da BODIVA.  

2. O prazo previsto no número anterior será alargado para 10 (dez) dias úteis, quando 

o pedido de admissão dos valores mobiliários exigir o registo inicial do emitente. 

3. Caso o pedido seja indeferido, a deliberação da BODIVA deve ser justificada e 

comunicada por escrito ao candidato, podendo o mesmo apresentar reclamação 

da decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação de 

indeferimento.  

4. Caso não seja apresentada reclamação da decisão 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.  
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Artigo 7.º 

(Manutenção do registo do emitente) 

1. O Emitente deve manter actualizados os elementos previstos no artigo 5.º. 

2. Sem prejuízo de outros elementos que sejam exigidos por Lei ou Regulamento da 

CMC, a BODIVA, sempre que julgue necessário, pode solicitar outros elementos 

complementares aos previstos no artigo 5.º. 

 

Artigo 8.º 

(Exclusão) 

A exclusão de um valor mobiliário do segmento MROV pode ocorrer: 

a) A pedido do Emitente; 

b) Por deliberação da BODIVA, nos termos previstos do artigo 47.º das Regras 

BODIVA N.º 1/15, se o volume de negócios realizados e a diversidade dos 

comitentes forem considerados excessivos e o emitente não proceder à 

mudança de segmento de negociação. 

 

Secção II 

Negociação 

 

Artigo 9.º 

(Membros) 

Os registos no MROV realizam-se através dos Membros de Negociação e Associados. 

 

Artigo 10.º 

(Registo) 

1. Os registos no MROV decorrem nos dias e no horário previstos para a negociação 

em Mercado de Bolsa, conforme estipulado em Instrução específica. 

2. Exceptua-se do número anterior o dia de negociação que antecede a distribuição 

de rendimentos do respectivo valor mobiliário. 
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1. Nos registos do MROV, o Membro BODIVA vendedor insere os termos do negócio e 

o Membro BODIVA comprador tem a faculdade de aceitar ou rejeitar a mesma. 

2. No caso do registo de operações, cujo preço represente uma variação superior a 

15%, face ao último preço conhecido do respectivo valor mobiliário, a BODIVA 

pode solicitar informações adicionais que justifiquem o preço de registo, sem 

prejuízo da aplicação das normas de cancelamento de negócios previstas em 

Instrução BODIVA.  

 

Secção III 

Liquidação 

 
Artigo 11.º 

(Ciclo de liquidação) 

1. As operações registadas no MROV são integradas no sistema de compensação e 

liquidação dos mercados regulamentados geridos pela BODIVA. 

2. A liquidação das operações registadas no MROV ocorre no dia útil seguinte à data 

de registo, designado por ciclo D+1. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 12.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. 
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Artigo 13.º 

(Revogação) 

Com a entrada em vigor das presentes Regras, revogam-se as disposições constantes 

das Regras BODIVA N.º 2/15 – Do Mercado Regulamentado da Dívida Pública Titulada.  

   

Artigo 14.º 

(Dúvidas e omissões) 

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

resolvidas pelo Conselho de Administração da BODIVA.  

 

Artigo 15.º 

(Entrada em vigor) 

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

 

O Presidente do Conselho de Administração,  

 

António Gomes Furtado.  

 

Em Luanda, aos 09 de Dezembro de 2015. 


