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REGRAS BODIVA N.º 6/15 

DA COMPENSAÇÃO, LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA CENTRALIZADA DE VALORES 

MOBILIÁRIOS

 

As presentes Regras fixam os termos e condições respeitantes à organização e ao 

funcionamento dos sistemas de compensação, liquidação e de centralização de valores 

mobiliários, cujos serviços, prestados, pela BODIVA, são agrupados numa marca comercial, 

designada CEVAMA®. 

 

Assim, ao abrigo do n.º 1 do artigo 223.º do Código de Valores Mobiliários, da alínea e) e f) 

do nº 2 do artigo 5.º, alíneas a) 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:   

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇOES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

(Objecto e âmbito de aplicação) 

1. As presentes Regras disciplinam a organização e funcionamento do Sistema de 

Compensação e Liquidação e do Sistema Centralizado de Valores Mobiliários, 

escriturais e titulados, geridos pela BODIVA sob a marca comercial “CEVAMA” e que 

doravante são conjuntamente designados por CEVAMA. 

2. Ficam sujeitos à observância das presentes Regras os Membros de Negociação, os 

Membros de Liquidação e os Emitentes. 
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Artigo 2.º 

(Definições) 

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

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

Mercados Regulamentados (Regras BODIVA N.º 1/15), e complementarmente pelas 

seguintes alíneas: 

a) Agente de intermediação custodiante: o agente de intermediação autorizado a 

prestar o serviço de registo e depósito de valores mobiliários em Angola, registado 

junto da Comissão do Mercado de Capitais e participante no sistema centralizado 

através do qual são abertas as contas de registo individualizado junto da CEVAMA; 

b) Agente de intermediação de guarda: o agente de intermediação à guarda de quem 

a CEVAMA entregue os títulos junto dela, depositados nos termos do número 2 do 

artigo 110.º do Código dos Valores Mobiliários; 

c) BNA: Banco Nacional de Angola; 

d) Codificação CFI: consiste na atribuição de um conjunto de 6 caracteres 

alfanuméricos, que permite facilitar a compreensão das principais características 

dos instrumentos financeiros, de acordo com a norma ISO 10962; 

e) Codificação FSIN: consiste na atribuição de um conjunto de 35 caracteres 

alfanuméricos, que permite criar um nome sintético para os instrumentos 

financeiros, de acordo com a norma ISO 18774; 

f) Codificação ISIN: consiste na atribuição de um conjunto de 12 caracteres 

alfanuméricos, que permite identificar os valores, de acordo com a norma 

internacional ISO 6166 e as recomendações da ANNA – Association of National 

Numbering Agencies, SCRL; 

g) Compensação bilateral: apuramento de um saldo devedor ou credor de um 

Membro de Liquidação, em relação a um outro Membro de Liquidação, por cada 

emissão de valores mobiliários e contrapartida financeira; 
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h) Compensação multilateral: procedimento para apurar o saldo de cada participante, 

através da soma dos saldos bilaterais devedores e credores de cada um em relação 

aos demais; 

i) Liquidação: corresponde à finalização de uma operação mediante a transferência 

definitiva, de valores mobiliários e/ou contrapartidas financeiras, entre contas; 

j) Liquidação financeira: corresponde à componente da contrapartida financeira do 

processo de finalização de uma operação, mediante a transferência de fundos entre 

contas bancárias; 

k) Liquidação física: corresponde à componente dos valores mobiliários do processo 

de finalização de uma operação, mediante a transferência de valores mobiliários 

entre contas; 

l) Risco de contraparte: corresponde à probabilidade de ocorrer uma perda, para uma 

das partes de um contrato, de montante equivalente ao custo da reposição da 

situação que resultaria do cumprimento das obrigações pela contraparte 

incumpridora; 

m) Risco de crédito: corresponde à probabilidade de ocorrer uma perda, para uma das 

partes de um contrato, de montante equivalente à obrigação não cumprida pela 

contraparte; 

n) SIGMA - Sistema Integrado de Gestão de Mercados de Activos: sistema gerido pelo 

BNA, que tem como objectivo o registo e custódia de títulos escriturais de emissão 

do Tesouro e do Banco Nacional de Angola; 

o) SPA - Sistema de Pagamentos de Angola: conjunto de instrumentos, de 

procedimentos bancários e de subsistemas interbancários de transferência de 

fundos destinados a facilitar a circulação da moeda em Angola; 

p) SPTR - Sistema de Pagamentos em Tempo Real: subsistema do SPA que assegura a 

liquidação dos pagamentos de elevado valor entre bancos do SPA ou entre estes e 
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o BNA ou o Ministério das Finanças (MINFIN), bem como a liquidação dos saldos de 

todos os subsistemas de compensação do SPA; 

q) Valores mobiliários escriturais: correspondem aos valores mobiliários 

representados unicamente por registo em conta; 

r) Valores mobiliários titulados: correspondem aos valores mobiliários representados 

por documentos em papel, designados por títulos, independentemente do controlo 

da propriedade se realizar por suporte informático sob o formato de registo em 

conta. 

 

Artigo 3.º 

(Agentes de Intermediação Custodiantes) 

1. Os Agentes de Intermediação Custodiantes são responsáveis pela abertura de contas de 

registo individualizado, junto da CEVAMA e têm de: 

a) Estar registados na CMC para o exercício das actividades de registo e depósito 

de valores mobiliários; e 

b) Ser intervenientes no SPA. 

2. Os Agentes de Intermediação Custodiantes responsabilizam-se, perante a CEVAMA, 

pela liquidação de operações dos seus clientes, provendo tempestivamente os activos 

e os recursos financeiros correspondentes, nos termos do Contrato de Membro de 

Liquidação, anexo às Regras BODIVA N.º 1/15. 

 

Artigo 4.º 

(Agentes de Intermediação de Guarda) 

Podem ser agentes de intermediação de guarda, aqueles que se encontrem registados na 

CMC para o exercício das actividades previstas na alínea k) do n.º 1 do artigo 316.º do 

Código de Valores Mobiliários. 
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Artigo 5.º 

(Horário e calendário) 

Os horários e os dias de funcionamento da CEVAMA, em cada ano civil, são anunciados 

através de Instrução publicada até ao último dia útil do ano anterior. 

 

Artigo 6.º 

(Procedimentos operacionais) 

A BODIVA estabelece, mediante Instruções, os procedimentos para operacionalização do 

disposto nas presentes Regras. 

 

CAPÍTULO II 

SISTEMA CENTRALIZADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Secção I 

Inscrição de Valores Mobiliários 

 

Artigo 7.º 

(Princípio geral) 

Qualquer operação sobre valores mobiliários, a efectuar no âmbito das presentes Regras, 

exige a inscrição prévia da emissão junto da CEVAMA. 

 

Artigo 8.º 

(Integração das emissões) 

1. As entidades Emitentes devem promover por si, ou através do Membro de Liquidação 

devidamente mandatado, a inscrição de valores mobiliários na CEVAMA. 

2. A inscrição deve realizar-se: 

a) Obrigatoriamente, tratando-se de emissões de valores mobiliários: 
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i.  A admitir à negociação em mercados regulamentados; 

ii. A distribuir por oferta pública. 

b) Oficiosamente, tratando-se de: 

i. Emissão de valores mobiliários resultantes do exercício de direitos 

inerentes a valores integrantes de emissões já inscritas, se os primeiros 

forem da mesma categoria dos segundos; 

ii. Direitos destacados de valores já integrados na CEVAMA. 

c) Facultativamente, nos restantes casos não contemplados nas alíneas anteriores. 

3. A inscrição das emissões de valores mobiliários deve ser requerida dentro dos seguintes 

prazos: 

a) Por exigência da admissão à negociação em mercado regulamentado, até 5 

(cinco) dias úteis após a comunicação da autorização de admissão; 

b) No caso de subscrição pelo público ou exercício de direitos, de valores 

mobiliários escriturais ou titulados, até dez dias úteis antes do início do período 

considerado para a realização do evento; 

c) Tratando-se da conversão de valores mobiliários titulados em escriturais, até 10 

(dez) dias úteis antes do início do prazo definido pela entidade emitente para 

depósito dos títulos a converter.  

4. Os prazos a que se refere o número anterior podem ser alterados mediante solicitação 

do requerente devidamente fundamentada. 

5. A decisão de qualquer pedido de integração é notificada no prazo de 10 (dez) dias úteis 

a contar da data de recepção do pedido ou da completa instrução do mesmo. 
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Artigo 9.º 

(Procedimento de inscrição) 

1. Sem prejuízo do disposto na Lei e nos Regulamentos da CMC, a inscrição das emissões 

de valores mobiliários deve ser instruída, designadamente com os seguintes 

documentos:  

a) Cópia certificada dos estatutos actualizados; 

b) Certidão do registo comercial actualizada ou, tratando-se de entidade que não 

lhe seja sujeita, documento comprovativo da existência da entidade emitente do 

montante, se for o caso, do seu capital social da identificação dos membros dos 

órgãos de administração e fiscalização da entidade emitente e de quem pode 

obrigá-la;  

c) Cópia autenticada das actas das deliberações ou resoluções dos órgãos sociais 

da entidade emitente, ou quando for o caso, dos diplomas e actos 

administrativos que, nos termos das disposições legais e estatutárias aplicáveis, 

aprovaram, conforme o caso, a emissão ou a conversão; 

d) Indicação da quantidade de valores mobiliários emitida e, se existir, o respectivo 

valor nominal, a forma de representação dos valores mobiliários, eventuais 

direitos e obrigações especiais ou privilégios da respectiva categoria de valores 

e eventuais limites à titularidade dos valores mobiliários a inscrever, bem como, 

sendo caso disso, do período de subscrição;  

e) Quaisquer outros documentos que venham a ser estabelecidos ou solicitados 

pela CEVAMA ou que o requerente fundadamente entenda dever apresentar.  

2. Pode ser dispensada a apresentação de algum ou alguns dos documentos referidos no 

número anterior, sempre que a forma jurídica, características particulares ou 

actividades específicas da entidade emitente, ou a natureza e características da emissão 
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o justifiquem, e bem assim quando, por qualquer motivo, se encontrem já em poder da 

CEVAMA. 

3. Se ocorrer qualquer alteração nos documentos mencionados no número um, o 

emitente deverá remeter à CEVAMA a versão actualizada dos mesmos até 30 (trinta) 

dias após a sua verificação. 

 

Artigo 10.º 

(Codificação) 

1. Os valores mobiliários e os direitos destacados são identificados nas contas da CEVAMA 

pelo código ISIN, pelo código CFI e pelo código FSIN. 

2. O código ISIN é atribuído pela CMC, por solicitação da CEVAMA ou por pedido da 

entidade emitente. 

3. Os códigos CFI e FSIN são atribuídos pela CEVAMA. 

 

Artigo 11.º 

(Exclusão de emissão) 

1. A exclusão da emissão processa-se através do cancelamento da inscrição, nos termos 

definidos por Regulamento da CMC. 

2. A CEVAMA verifica: 

a) A regularidade do processo de exclusão; 

b) A extinção dos valores mobiliários nas contas de registo individualizado. 
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Secção II 

Contas 

 

Artigo 12.º 

(Tipologia) 

A CEVAMA adopta a seguinte estrutura de contas: 

a) Contas de controlo de emissão; 

b) Contas de registo individualizado; 

c) Subcontas de registo individualizado para subscrição; 

d) Contas de controlo de registo individualizado; 

e) Contas de subcustodiantes; 

f) Contas especiais; e 

g) Contas directas. 

 

Artigo 13.º 

(Contas de controlo de emissão) 

As contas de controlo de emissão são as contas de controlo abertas por cada um dos 

Emitentes na CEVAMA, nos termos da alínea a), do número 3 do artigo 48.º do Código dos 

Valores Mobiliários e correspondem ao saldo devedor representativo da quantidade da 

emissão de valores mobiliários integrada na CEVAMA. 

 

Artigo 14.º 

(Contas de registo individualizado) 

1. As contas de registo individualizado identificam os titulares dos valores mobiliários 

registados na CEVAMA. 

2. A abertura, manutenção e encerramento das contas de registo individualizado compete 

aos Membros de Liquidação. 
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3. A cada conta de registo individualizado corresponde um único Membro de Liquidação. 

4. Os Membros de Liquidação devem abrir contas bancárias, para efeito exclusivo das 

liquidações financeiras das operações CEVAMA, cuja titularidade, forma de obrigar e 

responsabilidade é igual às contas de registo individualizado. 

5. Os Membros de Liquidação mantêm uma conta de controlo dos movimentos de valores 

mobiliários realizados nas contas de registo individualizado, junto da CEVAMA. 

6. Os Membros de Negociação podem unicamente realizar negócios sobre valores 

mobiliários proveniente de ordens transmitidas, desde que previamente autorizados 

pelos titulares das contas de registo individualizado e pelos Membros de Liquidação 

associados às respectivas contas.  

7. Para efeitos do número 4, os Membros de Liquidação são responsáveis por: 

a) Cumprir a legislação, regulamentos das autoridades competentes e Regras e 

Instruções, relativamente à abertura, manutenção e encerramento de contas 

em entidades financeiras; 

b) Guardar toda a documentação inerente ao cumprimento da alínea anterior, com 

excepção das ordens de compra e venda transmitidas aos Membros de 

Negociação. 

8. Os Membros de Negociação são responsáveis por cumprir a legislação, regulamentos 

das autoridades competentes e Regras e Instruções, relativamente às ordens de compra 

e venda, bem como aos respectivos negócios realizados nas contas de registo 

individualizado. 

9. A CEVAMA procede à verificação do cumprimento das exigências previstas nos números 

7 e 8, nos termos que entender mais adequados. 

10. As contas de registo individualizado, de pessoas singulares, podem agregar diversos 

titulares, sujeitos às seguintes restrições: 

a) Têm de estar sujeitos ao mesmo regime fiscal; 

b) Têm de estar sujeitos ao mesmo regime de movimentos de capitais; 
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c) Têm de ter o mesmo regime de disponibilidade dos valores mobiliários. 

11. As contas de registo individualizado de pessoas colectivas ou equiparadas apenas 

contêm um único titular. 

12. Se outra convenção não for estipulada pelos titulares, presume-se que a divisão da 

propriedade dos valores mobiliários registados é em partes iguais. 

13. Se outra convenção não for estipulada pelos titulares, presume-se que o primeiro titular 

é o representante comum dos restantes. 

14. Com excepção, do número anterior, a estrutura de titularidade das contas de registo 

individualizado, após a realização do primeiro movimento, é inalterável. 

15. As alterações da estrutura de titularidade têm de realizar-se por abertura de novas 

contas de registo individualizado e encerramento da conta original, que produzam os 

efeitos pretendidos pelos titulares. 

 

Artigo 15.º 

                               (Subcontas de registo individualizado para subscrição) 

As intenções de subscrição de valores mobiliários associadas ao exercício de direitos e às 

ofertas públicas são associadas às contas de registo individualizado respectivas. 

 

Artigo 16.º 

(Contas de controlo de registo individualizado) 

1. As contas de controlo de registo individualizado abertas pelos agentes de intermediação 

custodiantes na CEVAMA correspondem ao somatório de todas as contas de registo 

individualizado sob a responsabilidade de cada Membro de Liquidação. 

2. Não são permitidos movimentos autónomos nas contas de controlo de registo 

individualizado. 
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Artigo 17.º 

(Contas de subcustodiantes) 

As contas de subcustodiantes podem ser abertas, junto dos Membros de Liquidação por: 

a) Entidades responsáveis pela custódia dos investidores previstos no número 2 do 

artigo 65.º do Código de Valores Mobiliários; 

b) Agentes de intermediação autorizados a gerir patrimónios por conta de outrem, 

relativamente às contas de registo individualizado sob sua gestão; 

c) As sociedades gestoras de organismos de investimento colectivo, relativamente 

às contas de registo individualizado de cada um destes organismos sob sua 

gestão. 

 

Artigo 18.º 

(Contas especiais) 

São contas especiais: 

a) A conta do BNA para efeitos de processamento de eventos de dívida pública 

representada por valores mobiliários que estejam registados ou depositados nas 

contas de registo individualizado; 

b) Contas de controlo dos títulos depositados nos agentes de intermediação de 

guarda;  

c) Contas de regularização de erros dos Membros de Negociação, junto dos 

Membros de Liquidação, para uso exclusivo na regularização de incumprimentos 

e insuficiência de saldos de valores mobiliários. 

 

Artigo 19.º 

(Contas directas) 

1. Podem ser abertas contas de registo individualizado directamente, sem a intervenção 

de Membros de Liquidação. 
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2. As contas previstas no número anterior têm as seguintes condições: 

a) Correspondem unicamente à carteira própria das entidades autorizadas; 

b) As entidades autorizadas são participantes no SPA e podem proceder às 

liquidações financeiras, em contas abertas junto do BNA. 

 

Secção III 

Valores mobiliários escriturais 

 

Artigo 20.º 

(Informações à CEVAMA) 

Com a inscrição dos valores mobiliários escriturais o Emitente deve comunicar à CEVAMA: 

a) A quantidade de valores mobiliários a integrar; e 

b) A distribuição da quantidade referida na alínea anterior pelas contas de registo 

individualizado. 

 

Artigo 21.º 

(Registo) 

1. Cumprido o disposto no artigo anterior, a CEVAMA credita os valores mobiliários 

escriturais na conta de registo individualizado que, para o efeito, se encontre 

operacionalmente definida. 

2. A movimentação dos valores mobiliários escriturais registados em conta nos termos do 

número anterior processa-se de acordo com o estabelecido nas presentes Regras e 

Instruções aplicáveis. 
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Secção IV 

Valores Mobiliários Titulados 

 

Artigo 22.º 

(Guarda dos títulos) 

1. A CEVAMA assegura a centralização dos títulos através de agentes de intermediação de 

guarda. 

2. A CEVAMA procede à publicação no Boletim de Mercado a lista dos agentes de 

intermediação de guarda. 

3. Cada emissão de títulos encontra-se depositada num único agente de intermediação de 

guarda. 

4. Sem prejuízo das competências da CEVAMA, o agente de intermediação de guarda 

verifica a regularidade dos títulos depositados. 

 

Artigo 23.º 

(Organização) 

1. Os Emitentes depositam ou levantam os títulos, directamente nos agentes de 

intermediação de guarda. 

2. O depósito ou levantamento é realizado na presença de representantes da CEVAMA, do 

Emitente e do agente de intermediação de guarda. 

3. Dos actos do número anterior é lavrado um documento, guia de depósito ou guia de 

levantamento, devidamente assinado pelos representantes das partes envolvidas. 
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Artigo 24.º 

(Registo) 

1. Os depósitos e levantamentos de títulos nas contas de registo individualizado são 

realizados, pela CEVAMA, mediante discriminação dos títulos em causa, comunicada 

pelo Emitente, nos documentos previstos no número 3 do artigo anterior. 

2. Após a integração dos títulos nas contas de registo individualizado aplicam-se as Regras 

e Instruções previstas para os valores mobiliários escriturais. 

 

Secção V 

Conversão de valores mobiliários 

 

Artigo 25.º 

(Princípio geral) 

1. Nos termos do artigo 52.º do Código de Valores Mobiliários compete ao Emitente 

deliberar sobre a conversão das formas de representação dos valores mobiliários por si 

emitidos. 

2. A conversão das formas de representação processa-se automaticamente nas contas de 

registo individualizado, através da execução do evento societário de troca de valores 

mobiliários, na relação de 1:1. 

 

Artigo 26.º 

(Conversão de valores mobiliários escriturais em títulos) 

1. Os valores mobiliários escriturais, integrados na CEVAMA, consideram-se convertidos 

quando os títulos estiverem disponíveis para entrega. 

2. Os registos dos valores mobiliários convertidos devem ser inutilizados ou cancelados 

com menção da data de conversão.  
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3. Após a conversão os títulos podem ser integrados na CEVAMA, nos termos da Secção IV 

do presente Capítulo. 

 

Artigo 27.º 

(Conversão de títulos em valores mobiliários escriturais) 

1. Os títulos, integrados na CEVAMA, consideram-se convertidos, mediante comunicação 

do emitente da deliberação de mudança da forma de representação, incluindo a 

responsabilidade pela inutilização dos mesmos. 

2. Os valores mobiliários titulados a converter devem ser entregues ao emitente ou 

depositados junto da entidade que prestará o serviço de registo após a conversão. 

3. Os títulos convertidos à guarda do agente de intermediação de guarda são levantados 

para posterior inutilização pelo Emitente. 

 

Secção VI 

Dívida Pública Representada Por Valores Mobiliários 

 

Artigo 28.º 

(Custódia das emissões) 

1. Nos termos da Lei, as emissões de dívida pública representada por valores mobiliários 

encontram-se registadas no BNA. 

2. As normas aplicáveis ao respectivo registo regem-se pelo subsistema do SPA, designado 

por SIGMA. 

 

Artigo 29.º 

(Subcustódia na CEVAMA) 

1. A CEVAMA tem uma conta no SIGMA correspondente ao saldo da dívida pública 

representada por valores mobiliários, inscritos nas contas de registo individualizado. 
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2. Os movimentos, a crédito e a débito, na conta da CEVAMA no SIGMA, nos termos 

previstos nas normas do BNA, correspondem a depósitos e levantamentos, realizados 

pela CEVAMA, nas contas de registo individualizado. 

 

Artigo 30.º 

(Conta especial de liquidação de eventos) 

Os pagamentos dos cupões de juros e amortizações processam-se nos ciclos de liquidação, 

mediante uma conta especial de liquidação do BNA, junto da CEVAMA. 

 

Secção VII 

Movimentos Nas Contas 

 

Artigo 31.º 

(Tipologia) 

Os movimentos de valores mobiliários nas contas previstas no artigo 12.º podem ter 

origem: 

a) Nos negócios realizados nos sistemas de negociação, de mercado primário e 

secundário, geridos pela BODIVA; 

b) Em depósitos ou levantamentos, conforme instruções do emitente ou dos 

titulares das contas de registo individualizado, ou seus representantes; 

c) Em transferências, conforme instruções dos titulares das contas de registo 

individualizado, ou seus representantes; 

d) Em eventos societários de reorganização. 
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Artigo 32.º 

(Negócios) 

1. Os negócios realizados nos sistemas de negociação, de mercado primário e secundário, 

geridos pela BODIVA, originam movimentos a débito ou crédito provenientes da 

execução das ordens de compra ou venda respectivamente.    

2. Os movimentos provenientes de negócios têm origem nas acções dos Membros de 

Negociação nos sistemas de negociação da BODIVA. 

 

Artigo 33.º 

(Depósitos e levantamentos) 

1. Os depósitos e levantamentos por iniciativa do Emitente resultam: 

a) Integração ou exclusão dos valores mobiliários da CEVAMA; 

b) Exercício de direitos patrimoniais de reorganização. 

2. Os depósitos e levantamentos por iniciativa de titulares de contas de registo 

individualizado, através dos Membros de Liquidação respectivos, aplicam-se 

unicamente à dívida pública representada por valores mobiliários. 

3. Os depósitos e levantamentos são realizados pela CEVAMA. 

 

Artigo 34.º 

(Transferências) 

1. As transferências de valores mobiliários podem ser realizadas: 

a) Sem contrapartida financeira; 

b) Com contrapartida financeira. 

2. As transferências com contrapartida financeira só podem realizar-se com recurso ao 

sistema de negociação da BODIVA, tendo a natureza prevista no artigo 32.º. 
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3. As transferências sem contrapartida financeira são realizadas pelos Membros de 

Liquidação, mediante instruções dos titulares das contas de registo individualizado, ou 

seus representantes. 

4. A aceitação da transferência, prevista no número anterior, é automática se a estrutura 

de propriedade da conta de registo individualizada de destino for idêntica à conta de 

origem, e é independente da vontade do Membro de Liquidação da conta de destino. 

5. A aceitação da transferência, prevista no número 3, não é automática se a estrutura de 

propriedade da conta de registo individualizada de destino for diferente da conta de 

origem, procedendo a CEVAMA à verificação das condições legais para a sua execução, 

e à consulta do Membro de Liquidação de destino, quando for diferente daquele que 

está associado à conta de origem. 

 

Artigo 35.º 

(Eventos societários de reorganização) 

1. Os eventos societários de reorganização sem contrapartida financeira são creditados 

automaticamente nas contas de registo individualizado, nos termos e condições 

previstas no evento. 

2. Os eventos societários de reorganização com contrapartida financeira determinam o 

destaque de direitos e o respectivo crédito nas contas de registo individualizado. 

3. As intenções de exercício dos direitos são registadas em subcontas de registo 

individualizado para subscrição. 

4. Os direitos destacados extinguem-se, pelo exercício dos direitos, nos termos e 

condições previstas no evento. 

 



  

 
Regras registadas na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 05/RI/CMC/12-15, 
emitida aos 03 de Dezembro de 2015. Contém as alterações introduzidas pelos Averbamentos N.º 

01/2015, de 23 de Dezembro, N.º 04/2016, de 06 de Junho, N.º 07/2016, de 10 de Agosto – Versão 
consolidada. 

29 
 

Artigo 36.º 

(Verificação prévia) 

Os débitos, com origem em levantamentos ou transferências, nas contas de registo 

individualizado, por iniciativa dos titulares ou seus representantes, estão sujeitos a 

verificação prévia de saldos, conforme estipulado nas Regras N.º 1/15. 

 

Artigo 37.º 

(Ciclos das operações) 

As operações de depósitos, levantamentos e transferências realizam-se após o 

encerramento da negociação dos mercados regulamentados, geridos pela BODIVA. 

 

Artigo 38.º 

(Ciclo de liquidação) 

Os depósitos, levantamentos e transferências são liquidados no dia útil seguinte, após os 

seus registos nos sistemas da CEVAMA. 

 

Artigo 39.º 

(Bloqueios à movimentação de contas) 

1. Nos termos previstos na Lei e regulamentação aplicável, as contas de registo 

individualizado podem ser sujeitas a bloqueios de movimentação. 

2. Quando o bloqueio for parcial, por abranger um número limitado de titulares, será 

necessário abrir uma nova conta de registo individualizado para que o bloqueio produza 

os efeitos pretendidos. 

3. Os valores mobiliários são bloqueados, através de um registo em conta, com indicação 

do seu fundamento, do prazo de vigência e da quantidade abrangida.  
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CAPÍTULO III 

LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO  

 

Secção I 

Disposições gerais 

 

Artigo 40.º 

(Funções) 

1. Incumbe à CEVAMA a organização e gestão de sistemas de liquidação de valores 

mobiliários com vista a assegurar, designadamente, a realização de transferências de 

dinheiro associadas às transferências de valores mobiliários ou a direitos inerentes e às 

garantias relativas a operações sobre valores mobiliários. 

2. A compensação faz parte integrante do sistema de liquidação. 

 

Artigo 41.º 

(Responsabilidade) 

Sem prejuízo do direito de regresso, os Membros de Liquidação são responsáveis pelas 

liquidações das operações realizadas nas contas de registo individualizado. 

 

 

Secção II 

Liquidação 

 

Artigo 42.º 

(Princípios) 

1. O sistema de liquidação adopta o princípio de entrega contra pagamento, 

correspondente à simultaneidade da liquidação física e financeira. 
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2. A liquidação torna-se definitiva, após o encerramento da sessão do dia útil anterior à 

data convencionada para a execução da liquidação. 

3. O ciclo de processamento das liquidações determina a prioridade dos créditos sobre os 

débitos. 

 

Artigo 43.º 

(Liquidação física) 

1. A liquidação física realiza-se, operação a operação, entre as partes envolvidas nas 

mesmas. 

2. A CEVAMA procede, em cada sessão, ao apuramento de eventuais insuficiências de 

saldos de valores mobiliários nas contas de registo individualizado. 

 

Artigo 44.º 

(Liquidação financeira em moeda nacional) 

1. As liquidações financeiras das operações realizadas nas contas de registo 

individualizado ocorrem operação a operação, entre as partes envolvidas nas mesmas, 

por débito ou crédito nas contas bancárias de suporte, junto dos respectivos Membros 

de Liquidação. 

2. A liquidação financeira dos eventos societários com contrapartida financeira, a favor ou 

da responsabilidade do Emitente, realiza-se na conta bancária, indicada por este, junto 

de um Membro de Liquidação. 

3. Para efeitos de liquidação financeira, entre Membros de Liquidação, os montantes em 

Kwanzas apurados, correspondentes às operações realizadas no âmbito das presentes 

Regras são: 

a) Arredondados, por excesso ou por defeito, para o cêntimo mais próximo; 
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b) Compensados num único saldo, credor ou devedor, por Membro de Liquidação 

e liquidados autonomamente, no caso dos negócios realizados nos mercados 

regulamentados geridos pela BODIVA; 

c) Liquidados por grosso e autonomamente, por cada operação prevista nas 

alienas b), c), d) e e) do artigo 45º. 

4. Os Membros de Liquidação com saldos devedores, em cada ficheiro de liquidação, têm 

de, até ao final do dia anterior à data convencionada para a liquidação financeira, 

remeter ao SPTR as seguintes instruções: 

a) Montante não agregado correspondente a cada saldo devedor apurado nos 

diversos ficheiros de liquidação pela CEVAMA; 

b) Para crédito da conta da BODIVA junto do BNA; 

c) A data futura de liquidação corresponde à data convencionada para a liquidação 

financeira. 

5. A BODIVA, após a confirmação das transferências realizadas, nos termos do número 

anterior, emitirá, nas datas convencionadas para as liquidações financeiras, por débito 

da sua conta junto do BNA, as seguintes instruções para o SPTR: 

a) Montante não agregado correspondente a cada saldo credor apurado nos 

diversos ficheiros de liquidação pela CEVAMA; 

b) Para crédito das respectivas contas dos Membros de Liquidação; 

c) No horário previsto em Instrução. 

 

Secção III 

Compensação 

 

Artigo 45.º 

   (Operações com contrapartida financeira) 

Para efeitos do artigo anterior são consideradas as seguintes operações com contrapartida 

financeira: 
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a) Negócios realizados nas sessões normais dos mercados regulamentados geridos 

pela BODIVA; 

b) Negócios realizados nas sessões especiais dos mercados regulamentados geridos 

pela BODIVA; 

c) Eventos societários de reorganização com contrapartida financeira; 

d) Eventos societários de distribuição; 

e) Regularização de operações de recompra. 

 

Artigo 46.º 

(Natureza) 

A CEVAMA adopta o sistema de compensação multilateral, das contrapartidas financeiras 

das operações a liquidar entre Membros de Liquidação, negócios realizados nas sessões 

normais dos mercados regulamentados geridos pela BODIVA. 

 

 

Artigo 47.º 

(Efeitos) 

Nos termos do artigo 278.º do Código de Valores Mobiliários, a compensação efectuada no 

âmbito do sistema de liquidação tem carácter definitivo e é efectuada pelo próprio sistema. 
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CAPÍTULO IV 

INCUMPRIMENTOS E INSUFICIÊNCIA DE SALDOS  

 

Secção I 

Incumprimentos 

 

Artigo 48.º 

(Âmbito) 

A presente secção aplica-se aos possíveis incumprimentos resultantes do não 

reconhecimento, no todo ou em parte, pelos titulares das contas de registo individualizado 

ou seus representantes, das operações pendentes de liquidação, nas respectivas contas.  

 

Artigo 49.º 

(Procedimentos aplicáveis na falta de regularizações) 

Se, no final da sessão de bolsa do dia útil anterior à data convencionada para a liquidação 

das operações, não tiverem sido regularizadas as operações não reconhecidas, operam-se 

os seguintes movimentos: 

a) No caso dos incumprimentos sobre operações de compra de valores mobiliários, as 

mesmas devem ser reespecificadas na conta de regularização de erros do Membro de 

Negociação;  

b) Os saldos credores de valores mobiliários resultantes das operações da alínea anterior 

serão alienados pelo Membro de Liquidação responsável pelas respectivas contas de 

regularização de erros dos Membros de Negociação; 

c) No caso dos incumprimentos sobre operações de venda de valores mobiliários, serão 

aplicadas as normas de regularização de insuficiência de saldos de valores mobiliários 

previstas na Secção III do presente Capítulo. 
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Secção II 

Insuficiência de Saldos Financeiros 

 

Artigo 50.º 

(Emitentes) 

1. A insuficiência parcial ou total de saldo financeiro na conta bancária do Emitente, junto 

do Membro de Liquidação, para processar o pagamento do evento implica o 

cancelamento do mesmo pela CEVAMA, não sendo, por isso, aceites pagamentos 

parcelares. 

2. O evento pode ser reprogramado para datas posteriores. 

3. O risco de crédito inerente à insuficiência prevista no n.º 1 incide sobre os titulares das 

contas de registo individualizado. 

 

Artigo 51.º 

(Contas de registo individualizado) 

1. A insuficiência de saldo financeiro nas contas bancárias de suporte às contas de registo 

individualizado é da responsabilidade dos Membros de Liquidação. 

2. A CEVAMA não cancela qualquer liquidação financeira por motivos de insuficiência de 

saldos financeiros verificados nestas contas. 

3. Os Membros de Liquidação podem bloquear os valores mobiliários necessários à 

cobertura da insuficiência de saldos financeiros. 

4. Os Membros de Liquidação assumem o risco de contraparte por insuficiência de saldos 

financeiros nas contas de registo individualizado. 
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Artigo 52.º 

(Membros de Liquidação) 

1. Em caso de falhas na liquidação financeira por qualquer Membro de Liquidação, dos 

montantes previstos no número 4 do artigo 44º, a CEVAMA procede aos seguintes 

cancelamentos: 

a) Parcelares das operações previstas na aliena a) o artigo 45º, no montante da 

falha de liquidação; 

b) Integrais das operações com liquidação por grosso, previstas nas alienas b), c), 

d) e e) do artigo 45º. 

2. Os cancelamentos previstos na alínea a) do número anterior são realizados pela 

seguinte ordem: 

a) Cancelar os negócios cujas contrapartes de venda se mantenham credoras após 

o cancelamento dos negócios e dentro destas pela ordem inversa da prioridade 

temporal, e se não for suficiente; 

b) Cancelar os negócios nas contrapartes de venda que minimizem o agravamento 

de saldos devedores após o cancelamento e dentro destas pela ordem inversa 

da prioridade temporal.  

3. Os Membros de Liquidação são obrigados a proceder à liquidação dos novos saldos 

devedores, após o cancelamento das operações previstas nos números anteriores. 

4. Os cancelamentos previstos nos números anteriores são realizados, na data 

convencionada para as liquidações e no horário definido em Instrução. 

5. A CEVAMA notificará os Membros de Liquidação e Membros de Negociação dos 

vendedores afectados pelos cancelamentos, no horário definido em Instrução. 

6. Os Membros de Negociação dos vendedores afectados podem accionar os mecanismos 

de revenda para repor a situação originária nas contas de registo individualizado 

contrapartes. 
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7. Os vendedores afectados pelos cancelamentos têm direito a ser ressarcidos dos 

eventuais prejuízos. 

 

Artigo 53.º 

(Revenda) 

Os Membros de Negociação podem emitir ordens de revenda nos termos definidos pelo 

artigo 58.º com as necessárias adaptações à natureza inversa da operação. 

 

Artigo 54.º 

(Indemnização) 

Os vendedores afectados pelos cancelamentos previstos na presente secção têm o direito 

a ser ressarcidos, nos termos definidos pelo artigo 60.º, com as necessárias adaptações à 

natureza inversa da operação. 

 

Artigo 55.º 

(Suspensão) 

1. O Membro de Liquidação, que por falha de liquidação, origine o cancelamento de 

quaisquer operações fica impedido, de imediato, de realizar a liquidação de compras de 

valores mobiliários em sessões normais ou especiais e de processar outros eventos que 

determinem saldos devedores perante os restantes participantes. 

2. A suspensão prevista no número anterior será revogada se houver acordo favorável da 

maioria dos restantes Membros de Liquidação, e as autoridades de supervisão, BNA e 

CMC, não se opuserem ao levantamento da suspensão. 

3. Em caso de reincidência, a revogação da suspensão fica dependente do acordo 

favorável de todos os Membros de Liquidação e das autoridades de supervisão, BNA e 

CMC. 
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Artigo 56.º 

(Penalidades) 

Os Membros de Liquidação que originem atrasos ou falhas de liquidação ficam sujeitos a 

penalidades previstas em Instrução. 

 

Secção III 

Insuficiência de Saldos de Valores Mobiliários 

 

Artigo 57.º 

(Princípios) 

1. No encerramento da sessão do dia útil anterior à data convencionada para as 

liquidações, as contas de registo individualizado não podem apresentar insuficiência de 

saldo de valores mobiliários. 

2. A regularização da insuficiência de saldos em contas de registo individualizado implica 

o cancelamento total ou parcial das operações de venda e das respectivas compras de 

contrapartida, no final da sessão do dia útil anterior à data convencionada para as 

liquidações. 

3. Se os cancelamentos parcelares afectarem diversas compras de contrapartida, estas 

serão canceladas por ordem inversa da prioridade preço-tempo. 

4.  A CEVAMA notificará os Membros de Negociação dos compradores afectados pelos 

cancelamentos, no final da sessão do dia útil anterior à data convencionada para as 

liquidações.  

5. Os Membros de Negociação dos compradores afectados podem accionar os 

mecanismos de recompra para repor a situação originária nas contas de registo 

individualizado contrapartes.  

6. Os compradores afectados pelos cancelamentos têm direito a ser ressarcidos dos 

eventuais prejuízos.  
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Artigo 58.º 

(Recompra) 

1. Os Membros de Negociação responsáveis pelas contas de registo individualizado 

afectadas pelos cancelamentos previstos no n.º 2 do artigo anterior, emitem ordens de 

recompra até à sexta sessão de negociação prevista para o valor mobiliário, inclusive, 

posterior à data de registo da operação inicial, para repor a situação original nas 

respectivas contas. 

2. Os Membros de Negociação, referidos no número anterior, notificam a CEVAMA, até à 

sétima sessão de negociação prevista para o valor mobiliário, inclusive, posterior à data 

de registo da operação inicial, quanto aos resultados do processo de recompra. 

3. No caso de existir uma diferença desfavorável, para as contrapartes, entre o valor da 

recompra ou o valor da compra não liquidada e o valor da operação original onde houve 

falta de valores mobiliários, a CEVAMA emite uma ordem de transferência financeira, 

do diferencial, no final da sétima sessão de negociação prevista para o valor mobiliário, 

posterior à data de registo da operação inicial, nos seguintes termos: 

a) Débito da conta bancária, junto do Membro de Liquidação, de suporte à conta 

de regularização de erros do Membro de Negociação-Vendedor; 

b) Crédito das contas bancárias, nas contas de registo individualizado das 

contrapartes afectadas pelos cancelamentos. 

4. As transferências financeiras previstas no número anterior são liquidadas 

autonomamente e por grosso, no dia seguinte à emissão da ordem pela CEVAMA. 

 

Artigo 59.º 

(Indemnização) 

1. Os compradores afectados pelos cancelamentos previstos nesta secção, têm o direito a 

serem ressarcidos, pelo maior diferencial positivo entre as seguintes alternativas: 
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a) O valor das recompras e o valor das operações originais, nas quais houve faltas 

de entrega de valores mobiliários; 

b) O valor das compras não liquidadas e o valor das operações originais, nas quais 

houve faltas de entrega de valores mobiliários; 

2. Para efeitos do cálculo do valor das compras não liquidadas, previsto na alínea b) do 

número anterior, considera-se a ultima cotação média diária observada para os valores 

mobiliários onde houve faltas de entrega, até à sexta sessão de negociação prevista para 

o valor mobiliário, inclusive, posterior à data de registo da operação inicial. 

3. No caso dos valores mobiliários com componente de rendimento variável, o cálculo da 

indemnização previsto nos números anteriores deve considerar-se: 

a) Se as recompras foram executadas após o prazo final de negociação com direito 

a eventos societários de rendimento, as importâncias relativas a esses eventos 

devem ser acrescentadas ao cálculo previsto no número 1; 

b) Se as recompras foram executadas após o prazo final com direito a eventos 

societários de reorganização, os Membros de Negociação dos compradores 

afectados devem também adquirir a quantidade proporcional aos eventos 

societários atribuídos pelo Emitente; 

c) Se as recompras foram executadas após o prazo final para o exercício de direitos 

de subscrição, os Membros de Negociação dos compradores devem adquirir a 

quantidade proporcional à subscrição, desde que haja manifestação de interesse 

dos compradores afectados nesse sentido, dentro do prazo fixado pelo Emitente 

para o exercício daqueles direitos; 

4. No caso previsto na alínea anterior, o valor relativo à quantidade proporcional à 

subscrição será deduzido do valor de exercício dos direitos. 

5. Os Membros de Negociação dos compradores afectados comunicam à CEVAMA, até à 

sétima sessão de negociação prevista para o valor mobiliário, inclusive, posterior à data 
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de registo da operação inicial, as importâncias que devem ser creditadas nas contas de 

registo individualizadas. 

6. A CEVAMA, após validação do pedido dos Membros de Negociação dos compradores 

afectados, notifica o Membro de Negociação do vendedor e o respectivo Membro de 

Liquidação das importâncias financeiras a debitar pela regularização dos pedidos de 

indemnização. 

7. A ausência de comunicação dos Membros de Negociação dos compradores afectados, 

nos termos e no prazo previsto no número 4, determina a perda do direito ao 

ressarcimento, de acordo com o disposto neste artigo.  

 

Artigo 60.º 

(Direito de regresso) 

Os Membros de Liquidação têm direito de regresso sobre os causadores de eventuais 

prejuízos por si incorridos, que resultem das regularizações previstas na alínea a) do artigo 

52.º e da alínea a), do número 3 do artigo 58.º das presentes Regras. 

 

 

CAPÍTULO V 

INFORMAÇÕES 

 

Artigo 61.º 

(Aos Emitentes) 

1. Nos eventos societários de distribuição, é fornecida ao Emitente a discriminação dos 

montantes a pagar, por classe fiscal dos titulares das contas de registo individualizado. 

2. Complementarmente à informação prevista no número anterior, é fornecida a 

identificação dos titulares de contas de registo individualizado com regime fiscal mais 

favorável àquele que incide sobre o evento em termos gerais. 
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3. Para os valores mobiliários nominativos, a informação sobre titularidade poderá ser 

disponibilizada a pedido especifico dos Emitentes. 

4. Para efeitos de realização de Assembleias Gerais, é disponibilizada a informação dos 

titulares de direitos patrimoniais elegíveis nas seguintes condições: 

a) O pedido do Emitente deve ser entregue na CEVAMA, até ao 10.º dia útil anterior à 

data convencionada para a realização da Assembleia Geral; 

b) A CEVAMA elabora a lista de titulares relativa à posição do valor mobiliário 

respectivo no final da sessão do 6.º dia útil anterior à data convencionada para a 

realização da Assembleia Geral; 

c) A CEVAMA entrega ao Emitente a lista prevista na alínea supra até ao 3.º dia útil 

anterior à data convencionada para a realização da Assembleia Geral. 

 

Artigo 62.º 

(Aos Membros BODIVA) 

A CEVAMA disponibiliza diariamente aos Membros BODIVA, toda a informação relacionada 

com os movimentos realizados nos sistemas de compensação e liquidação e centralizados 

de valores mobiliários, por si geridos. 

 

Artigo 63.º 

(Dos Membros BODIVA) 

1. Os Membros BODIVA deverão disponibilizar toda a informação que a CEVAMA 

considere relevante para o exercício das suas funções. 

2. Os Membros de Liquidação disponibilizam, semanalmente, à CEVAMA, ou sempre que 

esta o exigir, a informação dos saldos de valores mobiliários, incluindo pendentes de 

liquidação, por cada conta de controlo prevista no n.º 6, do artigo 15.º. 
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Artigo 64.º 

(Ao BNA) 

A CEVAMA envia ao BNA, no horário para o efeito fixado, a informação necessária para que 

se proceda: 

a) À liquidação financeira das operações; 

b) À transferência, da dívida pública representada por valores mobiliários, da conta 

CEVAMA para as contas de carteira própria dos Membros de Liquidação, junto 

do SIGMA. 

 

Artigo 65.º 

(À CMC) 

1. Sempre que sejam detectadas irregularidades nos valores mobiliários integrados na 

CEVAMA ou quaisquer das situações previstas no Capítulo IV das presentes Regras são 

de imediato comunicadas à CMC. 

2. Sempre que sejam detectadas operações suspeitas de branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo, de manipulação de mercado, e de abuso de informação 

privilegiada são de imediato comunicadas à CMC. 

 

Artigo 66.º 

                                             (À Unidade de Informação Financeira) 

Sempre que sejam detectadas operações suspeitas de branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo são de imediato comunicadas à Unidade de Informação 

Financeira. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Artigo 67.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 68.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 69.º 

(Entrada em vigor) 

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

 

O Presidente do Conselho de Administração,  

 

António Gomes Furtado.  

 

Em Luanda, aos 09 de Dezembro de 2015. 
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ANEXO 

CONTRATO DE ADMISSÃO À QUALIDADE DE  

MEMBRO BODIVA DE LIQUIDAÇÃO 

 

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, 

registada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob o n.º ___________, neste 

acto representada pelo Presidente Sr.____________________ e Sr. 

___________________, Vogal da Comissão Executiva, devidamente identificados nas 

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

E 

___________________________________ (denominação da sociedade), com sede em 

Luanda, na Rua___________, com capital social de _____________, com o Número de 

Identificação Fiscal de ___________, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de 

_____, devidamente representado por ______________________ (nome(s)), na qualidade 

de _______, adiante designado por Segundo Contraente ou “Membro de Liquidação”; 

 

CONSIDERANDO QUE: 

a) A BODIVA tem a seu cargo a gestão dos sistemas de compensação e liquidação e 

custódia centralizada de valores mobiliários, através da sua marca comercial 

CEVAMA®, nos termos definidos pelas Regras BODIVA N.º 06/15 – Da Compensação, 

Liquidação e Custódia Centralizada de Valores Mobiliários; 

tel:5417277886
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b) O Segundo Contraente pretende actuar como Membro de Liquidação e prestar 

serviços de registo e depósito de valores mobiliários registados na CEVAMA; 

c) Os serviços referidos no considerando anterior serão prestados aos titulares de 

valores mobiliários que pretendam domiciliar a sua carteira na CEVAMA; 

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

estabelecidos nas Regras BODIVA.  

 

É celebrado o presente Contrato de Admissão à Qualidade de Membro de 

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

mencionados e pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1.ª 

(Objecto) 

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

na qualidade de Membro de Liquidação. 

2. A BODIVA presta, através do Membro de Liquidação, o serviço de custódia centralizada 

de valores mobiliários aos titulares das contas de registo individualizado, nos termos 

da Lei, dos regulamentos da CMC e das Regras da BODIVA. 

3. Por sua vez, o Membro de Liquidação fica desta forma habilitado a prestar serviços de 

registo e depósito de valores mobiliários registados na CEVAMA. 

4. Os serviços referidos no número anterior serão contratados com o Membro de 

Liquidação pelos titulares dos valores mobiliários que pretendam domiciliar a sua 

carteira na CEVAMA. 
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Cláusula 2.ª 

(Âmbito) 

O presente contrato consagra os termos e condições aplicáveis à actuação do Membro, no 

âmbito dos Mercados BODIVA, enquadrados pelas Regras BODIVA N.º 01/2015 – Da 

Organização Geral e Funcionamento dos Mercados Regulamentados, pelo Código 

Deontológico e pelas Regras BODIVA N.º 06/2015 – Da Compensação, Liquidação e Custódia 

Centralizada de Valores Mobiliários. 

Cláusula 3.ª 

(Aceitação) 

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

reservas, as disposições legais e regulamentares aplicáveis aos Membros de Liquidação 

e o disposto no presente Contrato, obrigando-se nestes termos a cumpri-lo 

integralmente, nomeadamente: 

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

aplicáveis, em particular a referente a assunção da responsabilidade perante os 

seus clientes pelo cumprimento de todas as obrigações resultantes das operações 

por si realizadas por conta daqueles; 

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. 
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Cláusula 4.ª 

(Início de actividade) 

O Membro de Liquidação participa nos Mercados BODIVA a partir da data de celebração do 

presente Contrato. 

 

Cláusula 5.ª 

(Preçário) 

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

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

conhecimento. 

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

3. As alterações ao Preçário estão sujeitas a registo obrigatório na Comissão do Mercado 

de Capitais (“CMC”). 

 

Cláusula 6.ª 

(Deveres gerais do Membro) 

1. O Membro de Liquidação deve:  

a) Possuir as condições técnicas e operacionais, 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, ligação, gestão e utilização dos 

sistemas de informação e liquidação; 

c) Manter as licenças necessárias ao exercício da sua actividade; 

d) Comunicar imediatamente e por escrito à BODIVA: (i) qualquer alteração dos 

seus estatutos ou natureza jurídica ou outra informação prestada aquando da 
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análise do seu pedido de admissão como Membro de Liquidação que impeçam 

a sua permanência como Membro BODIVA; (ii) outras informações que se 

considere relevante, para o regular funcionamento do mercado, nomeadamente 

relativas à sua solvabilidade e capacidade financeira para continuar a actuar 

como Membro de Liquidação (iii) qualquer processo contra-ordenacional 

relativo à prestação de serviços de intermediação financeira pelo Membro de 

Liquidação, ou dos seus colaboradores, quando em exercício de funções. 

 

Cláusula 7.ª 

(Deveres específicos do Membro) 

O Membro de Liquidação deve, ainda: 

a) Ter uma conta aberta no BNA; 

b) Manter contrato com um ou mais Membros de Negociação, excepto se estiver 

simultaneamente autorizado a actuar enquanto Membro de Negociação e de 

Liquidação;  

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

qualquer alteração aos mesmos; 

d) Os contratos com os seus clientes podem ser celebrados com base em cláusulas 

gerais e devem conter, como conteúdo mínimo, o estabelecido no número 1 do 

artigo 357.º do Código de Valores Mobiliários; 

e) Responsabilizar-se pela liquidação de operações de seus clientes, provendo 

tempestivamente os activos e os recursos financeiros correspondentes;  

f) Responsabilizar-se pela decisão de prestar serviços de liquidação para os seus 

clientes, exonerando a BODIVA de qualquer responsabilidade, caso o cliente não 
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cumpra com as suas obrigações contratuais, não importando as razões do 

incumprimento;  

g) Designar um titular do seu órgão de administração ou um representante com 

poderes bastantes como interlocutor directo perante a BODIVA.  

 

Cláusula 8.ª 

(Deveres de informação aos clientes) 

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

regulamentação aplicável. 

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

actividades como Membro de Liquidação, sem prejuízo do cumprimento das obrigações 

pendentes na BODIVA assumidas por conta deles. 

 

Cláusula 9.ª 

(Acesso à informação) 

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

competentes informações relativas ao Membro de Liquidação. 

2. O Membro de Liquidação 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. 

3. O Membro de Liquidação aceita que a informação por si fornecida no processo de 

admissão a Membro, em especial dados pessoais, seja objecto de tratamento 

informático, sem prejuízo do dever de sigilo e do direito de aceder aos elementos 

constantes da base de dados e de exigir rectificação ou actualização. 
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4. O Membro de Liquidação obriga-se a apenas utilizar a informação que lhe seja fornecida 

pela BODIVA para a realização das operações de liquidação. 

 

Cláusula 10.ª 

(Gravações das comunicações) 

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

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

instruções ou pedidos para prova da sua realização e, bem assim, à divulgação de tais 

gravações sempre que as mesmas sejam solicitadas pelas autoridades judiciais, 

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

funções como entidade gestora do mercado. 

 

Cláusula 11.ª 

(Fiscalização) 

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

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

mesmo a adoptar os comportamentos e a disponibilizar os elementos necessários para o 

efeito. 

 

Cláusula 12.ª 

(Procedimentos disciplinares) 

1. O Membro de Liquidação é responsabilizado disciplinarmente pelo incumprimento das 

disposições legais e 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.  
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Cláusula 13.ª 

(Serviço de Custódia Centralizada da CEVAMA) 

1. Os serviços de custódia centralizada compreendem o seguinte: 

a) A guarda dos valores mobiliários, escriturais ou titulados, depositados na 

CEVAMA, mantendo-se inalteráveis os titulares dos valores mobiliários; 

b) O exercício dos direitos, junto do Emitente, e em representação dos titulares dos 

valores mobiliários, nos termos e condições estabelecidos nos eventos 

societários subjacentes a estes direitos; 

c) Os movimentos de valores mobiliários inerentes às operações realizadas por 

ordem dos respectivos titulares; 

d) A conciliação das posições entre as contas de registo individualizado, junto da 

CEVAMA, as contas de emissão, junto do emitente, e as contas de controlo, junto 

dos Membros de Liquidação. 

2. Sem prejuízo do direito à informação dos titulares dos valores mobiliários, os serviços 

previstos no número anterior são prestados através o Membro de Liquidação. 

 

Cláusula 14.ª 

(Membro de Liquidação) 

1. O Membro de Liquidação deve abrir contas de registo individualizado dos titulares dos 

valores mobiliários, junto da CEVAMA, que devem ser movimentadas nos termos do 

disposto nas Regras BODIVA N.º 06/15. 

2. O Membro de Liquidação deve abrir contas bancárias, solidárias, com a mesma 

estrutura de titularidade das contas de registo individualizado da CEVAMA, para realizar 

exclusivamente as liquidações financeiras, a débito e a crédito, das operações realizadas 



  

 
Regras registadas na Comissão do Mercado de Capitais, mediante Certidão N.º 05/RI/CMC/12-15, 
emitida aos 03 de Dezembro de 2015. Contém as alterações introduzidas pelos Averbamentos N.º 

01/2015, de 23 de Dezembro, N.º 04/2016, de 06 de Junho, N.º 07/2016, de 10 de Agosto – Versão 
consolidada. 

53 
 

no âmbito dos contratos de prestação de serviços de registo e depósito de valores 

mobiliários.  

3. O Membro de Liquidação deve abrir uma conta de controlo das contas de registo 

individualizado de valores mobiliários depositados na CEVAMA.  

4. O Membro de Liquidação deve actuar como representante legal dos titulares das contas 

de registo individualizado perante a CEVAMA. 

5. O Membro de Liquidação é responsável, perante a CEVAMA, pelas liquidações das 

operações ordenadas pelos titulares das contas de registo individualizado. 

6. O Membro de Liquidação pode proceder aos bloqueios necessários à garantia das 

liquidações das operações ordenadas pelos titulares das contas de registo 

individualizado. 

7. O Membro de Liquidação pode impor limites operacionais para realização de operações 

pelos titulares das contas de registo individualizado. 

 

Cláusula 15.ª 

(Identificação e diligência) 

1. O Membro de Liquidação é responsável pela verificação da legitimidade e autenticidade 

da documentação entregue pelos titulares da conta de registo individualizado, para o 

efeito da celebração do contrato de prestação de serviços de registo e depósito de 

valores mobiliários, nos termos da legislação aplicável. 

2. O Membro de Liquidação assume que: 

a) Cumpriu os deveres de identificação e de diligência, nos termos previstos na Lei 

n.º 34/11, de 12 de Dezembro – Lei do Combate do Branqueamento de Capitais e 

Financiamento ao Terrorismo e normas complementares das autoridades de 
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supervisão e fiscalização, relativamente aos titulares das contas de registo 

individualizado; 

b) Os titulares das contas de registo individualizado estão legalmente habilitados a 

subscrever os contratos de prestação de serviços de registo e depósito de 

valores mobiliários. 

 

Cláusula 16.ª 

(Membros de Negociação) 

1. Os titulares das contas de registo individualizado podem realizar negócios nos 

mercados regulamentados geridos pela BODIVA através dos Membros de Negociação, 

com os quais tenham estabelecido um contrato de prestação de serviços de recepção 

e execução de ordens designados por Membros de Negociação Autorizados, e 

constantes da lista anexa ao contrato de prestação de serviços de registo e depósito de 

valores mobiliários. 

2. A execução de qualquer ordem transmitida pelo titular da conta de registo 

individualizado ao Membro de Negociação, no âmbito dos contratos de prestação de 

serviços de recepção e execução de ordens previstos no número anterior, depende de 

autorização do Membro de Liquidação. 

3. A lista de Membros de Negociação Autorizados respeitante a cada conta de registo 

individualizado tem de ser comunicada à BODIVA pelo Membro de Liquidação, bem 

como qualquer alteração à mesma. 
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Cláusula 17.ª 

(Conteúdo Obrigatório do Contrato de prestação de serviços) 

O contrato de prestação de serviços de registo e depósito de valores mobiliários celebrado 

entre o Membro de Liquidação e o titular da conta de registo individualizado, deve conter 

obrigatoriamente o seguinte:  

a) Conhecimento e aceitação das Regras e Instruções da BODIVA; 

b) A faculdade do Membro de Liquidação poder actuar perante a BODIVA como seu 

representante; 

c) Que os investimentos nos mercados regulamentados contêm riscos; 

d) Que, apesar dos sistemas de controlo da BODIVA, dos Membros de Negociação 

Autorizados e dos Membros de Liquidação, é responsável pelos efeitos da 

execução das ordens, por si ordenadas, na sua conta de registo individualizada 

com saldo, financeiro ou físico, insuficiente; 

e) Que em caso de insuficiência de saldo financeiro, na conta de registo 

individualizado, o Membro de Liquidação pode bloquear e alienar a quantidade 

de valores mobiliários necessários à regularização do saldo devedor; 

f) Que em caso de insuficiência de saldos de valores mobiliários, na conta de 

registo individualizado, o Membro de Liquidação pode recomprar, ao seu 

critério, a quantidade de valores mobiliários necessários à regularização do saldo 

devedor, para as datas de liquidação respectivas; 

g) Que podem ocorrer incumprimentos dos Emitentes nos pagamentos de eventos 

de distribuição de rendimentos ou reembolsos, a que corresponde à assumpção 

do risco de crédito; 

h) A possibilidade de, sem prejuízo do seu direito de regresso, podem ocorrer 

perdas resultantes do cancelamento de operações, por incumprimento de 

liquidação de terceiros, a que corresponde a assumpção do risco de contraparte, 

nos termos definidos nas Regras BODIVA N.º 6/15;  
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i) A indicação de que a BODIVA não desempenha a função de contraparte central, 

e por isso, não assume o risco de contraparte expresso na alínea anterior; 

j) Que os negócios realizados pelos Membros de Negociação Autorizados sejam 

registados na sua conta de registo individualizado, desde que não tenham sido 

contestados até às 12 horas do dia útil anterior à data convencionada para a 

liquidação dos mesmos; 

k) Que os Membros de Negociação Autorizados podem consultar a sua conta de 

registo individualizado na CEVAMA e a respectiva conta bancária associada no 

Membro de Liquidação; 

l) Que as operações realizadas pelos Membros de Liquidação, e por si ordenadas 

ou os créditos provenientes do processamento de eventos societários, sejam 

registadas na sua conta de registo individualizado; 

m) Que autoriza o Membro de Liquidação a proceder a gravação das suas 

comunicações de voz e que terão os mesmos efeitos que as ordens escritas”. 

 

Cláusula 18.ª 

(Exclusão de responsabilidade) 

O Membro de Liquidação deve, no contrato de prestação de serviços de registo e depósito 

de valores mobiliários, assegurar que o titular da conta de registo individualizado, deve 

conhecer o facto de que a BODIVA não se responsabiliza: 

a) Por eventuais interrupções que inviabilizem ou prejudiquem o acesso aos sistemas 

da BODIVA, em especial mas não exclusivamente, por motivos de caso fortuito ou 

força maior e problemas ou limitações técnicas de terceiros; 

b) Por distorções ou má recepção de informações por deficiente prestação de serviços 

de terceiros, como por exemplo os fornecedores de telecomunicações; 
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c) Pelos danos sofridos em virtude do cumprimento da regulamentação aplicável, da 

evolução adversa das condições de mercado ou da interrupção, suspensão ou 

exclusão da negociação de um determinado instrumento financeiro; 

d) Pela conduta imprecisa, negligente ou imprudente imputável ao Membro de 

Liquidação ou aos Membros de Negociação Autorizados, seus funcionários ou 

colaboradores; 

e) Pela falta de cumprimento de qualquer obrigação, perante o titular da conta de 

registo individualizada, imputável ao Membro de Liquidação ou Membros de 

Negociação Autorizados; 

f) Pela falta de cumprimento de qualquer obrigação perante o Membro de Liquidação, 

imputável ao titular da conta de registo individualizada; 

g) Pelo uso indevido de quaisquer códigos de acesso disponibilizados pela BODIVA, ao 

Membro de Liquidação e ao titular da conta de registo individualizada, se aplicável.  

 

Cláusula 19.ª 

(Vigência) 

1. O presente Contrato produz efeitos a partir data da sua celebração, e vigora 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 Liquidação seja excluído.  

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

pendentes decorrentes de operações que o Membro BODIVA tenha realizado. 

 

Cláusula 20.ª 

(Lei e foro aplicável) 

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

 

Luanda aos___ de ______ de _____. 

 

_______________________________ 

Representantes da BODIVA, SGMR, S.A. 

 

________________________________ 

Representantes do Membro de Liquidação    (Paginas rubricadas) 

 

 


