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REGRA BODIVA N.º 4/18 – DO MERCADO DE OPERAÇÕES DE REPORTE 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Considerando que, nos termos do Código de Valores Mobiliários e das Regras da BODIVA, cabe a esta a 

gestão do Mercado de Bolsa e do Mercado de Balcão Organizado, podendo nestes mercados, serem 

criados segmentos que se revelem necessários consoante a natureza dos instrumentos financeiros a 

negociar e as regras que vigoram nos mesmos. 

A presente Regra visa disciplinar o funcionamento e a organização do Mercado de Operações de 

Reporte gerido pela BODIVA, nos termos determinados pelo Código dos Valores Mobiliários e demais 

regulamentação aplicável. 

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 Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/13, de 10 de Outubro, sobre o Regime 

Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados, do artigo 10.º do Regulamento CMC n.º 

2/17, de 7 de Dezembro e das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 20.º dos Estatutos da BODIVA é aprovada 

a seguinte Regra:  

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º 

(Objecto e Âmbito de Aplicação) 

1. A presente Regra disciplina, especificamente, o funcionamento do Mercado de Operações Reporte, 

doravante, abreviadamente, designado por “MOR”.  

2. O MOR é um segmento do Mercado de Balcão Organizado, destinado exclusivamente à negociação e 

registo de operações de reporte fraccionado sobre valores mobiliários autorizados pela BODIVA.  

3. Ficam sujeitos à observância da presente Regra, os participantes dos Mercados BODIVA. 
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Artigo 2.º 

(Definições) 

Para os efeitos da presente Regra e sem prejuízo do disposto na Lei e regulamentação aplicáveis, os 

termos utilizados são os definidos pela Regra BODIVA N.º 1/18 – Da Organização Geral e Funcionamento 

dos Mercados Regulamentados, e complementarmente pelas seguintes alíneas: 

a) Comprador: o comitente que adquire o valor mobiliário e que se compromete a revendê-lo a um 

preço determinado numa data futura; 

b) Data de Registo do Reporte: data em que se procede ao registo da operação, no sistema de 

negociação disponibilizado pela BODIVA; 

c) Data de Início do Reporte: data em que se procede à liquidação do primeiro segmento da 

operação de reporte; 

d) Data de Liquidação: data em que a operação de reporte é liquidada física e financeiramente, isto 

é, a data em que efectivamente são trocados os valores mobiliários e os fundos monetários; 

e) Data de Recompra: data convencionada entre os comitentes e na qual o vendedor tem que 

recomprar os valores mobiliários envolvidos na operação de reporte; 

f) Data de Revenda: data convencionada entre os comitentes e na qual o comprador tem que 

revender o valor mobiliário ao vendedor; 

g) Data de Vencimento do Reporte: data em que se procede à liquidação física e financeira do 

segundo segmento da operação de reporte; 

h) Dia útil: qualquer dia em que haja expediente bancário que permita a liquidação de operações 

financeiras; 

i) Ciclo de Liquidação: corresponde ao número de dias entre a data da transacção e a data de 

liquidação;  

j) Maturidade Residual: o tempo remanescente até a data de vencimento de um valor mobiliário; 

k) Liquidação: corresponde à definição prevista na Regra BODIVA N.º 6/15 – Da Compensação, 

Liquidação e Custódia de Valores Mobiliários; 

l) Liquidação Financeira: corresponde à definição prevista na Regra BODIVA N.º 6/15 – Da 

Compensação, Liquidação e Custódia de Valores Mobiliários; 

m) Liquidação Física: corresponde à definição prevista na Regra BODIVA N.º 6/15 – Da Compensação, 

Liquidação e Custódia de Valores Mobiliários; 
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n) Preço de Compra: preço através do qual o comprador procede à aquisição do valor mobiliário, o 

qual não inclui juros ou quaisquer rendimentos ou direitos sobre o valor mobiliário; 

o) Preço de Recompra: preço através do qual o vendedor se compromete a recomprar o valor 

mobiliário, o qual não inclui juros ou quaisquer rendimentos ou direitos sobre o valor mobiliário; 

p) Preço de Venda: preço através do qual o vendedor procede à alienação do valor mobiliário, o qual 

não inclui juros ou quaisquer rendimentos ou direitos sobre o valor mobiliário (clean price); 

q) Preço de Revenda: preço através do qual o comprador se compromete a revender o valor 

mobiliário, o qual não inclui juros ou quaisquer rendimentos ou direitos sobre o valor mobiliário 

(clean price); 

r) Risco de Contraparte: corresponde à definição prevista na Regra BODIVA N.º 6/15 – Da 

Compensação, Liquidação e Custódia de Valores Mobiliários; 

s) Risco de Crédito: corresponde à definição prevista na Regra BODIVA N.º 6/15 – Da Compensação, 

Liquidação e Custódia de Valores Mobiliários; 

t) Operação de Reporte: operação em que, de forma conjugada, o comprador assume o 

compromisso de revender o valor mobiliário e o vendedor assume o compromisso de recomprar 

o mesmo valor mobiliário, a preço específico numa data futura; 

u) Operação de Reporte Bilateral: operação de reporte em que os comitentes assumem o risco de 

contraparte, não existindo garantias de boa liquidação por parte de uma terceira entidade; 

v) Operação de Reporte Fraccionado (buy/sell back): união de duas operações distintas, mas 

acordadas simultaneamente, entre as mesmas entidades, sobre valores equivalentes, sendo uma 

operação de venda e outra operação de recompra, realizadas em datas diferentes; 

w) Valor de Mercado: preço de mercado, em cada momento, de um determinado valor mobiliário, 

estabelecido em mercado regulamentado ou, na sua ausência, resultante de avaliação efectuada 

pelos Membros BODIVA; 

x) Vendedor: o comitente que aliena o valor mobiliário e que se compromete a recomprá-lo a um 

preço determinado numa data futura. 
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CAPÍTULO II  

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO DE OPERAÇÕES DE REPORTE 

 

Secção I 

Admissão, Suspensão e Exclusão 

Artigo 3.º 

(Admissão à Negociação) 

1. São passiveis de admissão à negociação no Mercado de Operações de Reporte, os valores mobiliários 

custodiados junto da BODIVA/CEVAMA® e admitidos à negociação em pelo menos um dos mercados 

geridos pela BODIVA. 

2. A BODIVA poderá, através de Instrução, definir requisitos adicionais para admissão de valores 

mobiliários à negociação no Mercado de Operações de Reporte. 

 

Artigo 4.º 

(Suspensão e Exclusão) 

1. A BODIVA poderá, em prol do mercado, proceder à suspensão e/ou exclusão de um ou mais valores 

mobiliários do Mercado de Operações de Reporte. 

2. A suspensão e/ou exclusão de um ou mais valores mobiliários do Mercado de Operações de Reporte 

ocorre por deliberação da BODIVA, nos termos previstos nos artigos 48.º e 49.º da Regra BODIVA N.º 

1/18 – Da Organização Geral e Funcionamento dos Mercados Regulamentados, respectivamente.  

3. A decisão de suspensão ou de exclusão é imediatamente comunicada ao Órgão de Regulação e 

Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a BODIVA procede à divulgação da decisão no Boletim 

de Mercado e no seu sítio oficial da internet. 

 

 

Secção II 

Negociação 
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Artigo 5.º 

(Membros) 

1. A negociação no Mercado de Operações de Reporte realiza-se unicamente através dos Membros de 

Negociação e Membros Associados BODIVA. 

2. Ao realizar operações no Mercado de Operações de Reporte, os Membros BODIVA declaram ter 

conhecimento e aceitam as regras aplicáveis ao referido segmento de mercado. 

3. Os Membros BODIVA podem actuar no Mercado de Operações de Reporte para a realização de 

operações de carteira própria e/ou em representação dos seus clientes, nos termos legais de 

autorização. 

Artigo 6.º 

(Operações de Reporte) 

1. As operações realizadas no Mercado de Operações de Reporte são consideradas operações de reporte 

fraccionadas. 

2. As operações de reporte referidas no número anterior implicam a alteração efectiva da titularidade 

do valor mobiliário durante a vigência da operação. 

3. Os negócios realizados no Mercado de Operações de Reporte consideram-se operações de reporte 

bilateral, não podendo a BODIVA ser considerada como parte integrante das referidas operações. 

4. Na vigência da operação de reporte, os rendimentos associados ao valor mobiliário pertencem ao 

comprador. 

5. A duração do reporte é definida pelos comitentes, sendo que a duração máxima é de 365 dias. 

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a data de vencimento das operações de reporte sobre 

valores mobiliários que apresentem maturidade, deverá ser inferior à data de vencimento do 

respectivo valor mobiliário. 

7. Nas operações de reporte, pelo menos, um dos comitentes finais deverá ser Membro de Liquidação 

BODIVA. 

8. As operações de reporte interbancárias devem ser realizadas entre contas de carteiras próprias dos 

Membros BODIVA. 
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Artigo 7.º 

(Procedimento de Negociação) 

1. O Membro BODIVA insere a oferta de compra ou de venda e selecciona o(s) restante(s) Membros 

que poderão visualizar a mesma. 

2. Ao visualizar a oferta, o(s) os Membro(s) seleccionados têm a faculdade de aceitar os termos do 

negócio ou sugerir alterações. Se aceitar os termos do negócio, o negócio será considerado como 

executado. Se sugerir alterações aos termos do negócio, o Membro de Negociação BODIVA que 

inseriu a oferta poderá aceitar ou recusar as alterações. 

3. Se o Membro BODIVA que inseriu a oferta de compra ou de venda aceitar as alterações propostas, 

o negócio é considerado como executado. Se não aceitar as alterações, a oferta continuará 

disponível com os termos iniciais e visível aos demais membros seleccionados. 

 

Artigo 8.º 

(Horário de Negociação) 

O horário de negociação no Mercado de Operações de Reporte é definido na Instrução relativa ao 

Calendário e Horário de Funcionamento do Mercado BODIVA. 

 

Artigo 9.º 

(Conteúdo Mínimo das Ofertas) 

A introdução de ofertas no Mercado de Operações de Reporte requer a indicação: 

a) Do código de negociação do valor mobiliário; 

b) Data de início da operação; 

c) Da qualificação da oferta enquanto oferta de compra ou oferta de venda; 

d) Da quantidade referente ao valor mobiliário ofertado; 

e) Das condições de preço, nomeadamente de venda ou compra e o preço de recompra ou 

revenda; 

f) Duração da operação (quantidade de dias entre a compra ou venda e a recompra ou 

revenda); 

g) Da conta de custódia a movimentar; 

h) Da selecção dos Membros de Negociação BODIVA que irão visualizar a oferta. 
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Artigo 10.º 

(Modificações e Cancelamentos) 

Qualquer oferta introduzida no Mercado de Operações de Reporte pode ser modificada ou cancelada 

antes da sua execução. 

 

Artigo 11.º 

(Validade das Ofertas) 

1. As ofertas introduzidas no Mercado de Operações de Reporte são válidas até ao final da sessão 

de negociação do dia anterior à data de início do reporte. 

2. As ofertas não satisfeitas durante a sessão de negociação serão automaticamente canceladas 

após o encerramento da sessão de negociação. 

 

Artigo 12.º 

(Quantidade das Ofertas) 

1. Podem ser inseridas ofertas sobre quaisquer quantidades de valores mobiliários custodiados 

junto da BODIVA/CEVAMA® e admitidos à negociação em pelo menos um dos mercados geridos 

pela BODIVA. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a quantidade mínima e incremental de negociação 

é a unidade. 

Artigo 13.º 

(Limites Mínimos de Variação de Preço e Casas Decimais) 

Os limites mínimos de variação de preço são os seguintes: 

a) Para preços em percentagem: 0,0001% (quatro casas decimais); 

b) Para preços em valor absoluto, a variação mínima é estabelecida por escalões: 

i. AOA 0,01 (duas casas decimais) para preços até AOA 99,99 (noventa e nove Kwanzas e 

noventa e nove cêntimos); 

ii. AOA 1 (sem casas decimais) para preços compreendidos entre AOA 100 (cem kwanzas) 

e AOA 9.999 (nove mil novecentos e noventa e nove Kwanzas); e, 

iii. AOA 10 (sem casas decimais) para preços superiores a AOA 10.000 (dez mil Kwanzas). 
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Artigo 14.º 

(Preços) 

Os preços podem ser apresentados da seguinte forma:  

a) Por percentagem do valor nominal, no caso das Obrigações do Tesouro;  

b) Por taxa de juro, no caso das Obrigações do Tesouro de cupão zero;  

c) Em valor absoluto, para os restantes valores mobiliários.  

 

Artigo 15.º 

(Anulação de Negócios) 

1. Os negócios realizados no Mercado de Operações de Reporte podem ser anulados com o 

consentimento mútuo dos comitentes até às 15h30 do dia anterior à  data de início do reporte. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a BODIVA poderá proceder à anulação de 

operações de reporte sempre que ocorram circunstâncias excepcionais que impliquem a 

interrupção do normal funcionamento do sistema de negociação e dos controlos adoptados para 

o adequado funcionamento do Mercado de Operações de Reporte. 

3. Em caso de anulação de operações de reporte ao abrigo no número anterior, os comitentes 

deverão ser informados, o mais depressa possível, por quaisquer meios considerados apropriados 

pela BODIVA, até à data do início do reporte. 

 

Secção III 

Pós - Negociação 

 

Artigo 16.º 

(Compensação e Liquidação) 

Os negócios realizados no Mercado de Operações de Reporte são integrados no Sistema de Compensação 

e Liquidação dos Mercados Regulamentados BODIVA. 
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Artigo 17.º 

(Ciclo de Liquidação) 

A liquidação das operações realizadas no Mercado de Operações de Reporte ocorre na data da operação 

e na data convencionada para a recompra/revenda, designado por ciclo D+1. 

 

Artigo 18.º 

(Horários de Compensação e Liquidação) 

Os horários de compensação e liquidação são definidos na Instrução relativa ao Calendário e Horário de 

Funcionamento do Mercado BODIVA. 

 

 

Secção IV 

Incumprimentos 

 

Artigo 19.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 20.º 

(Incumprimento Financeiro) 

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

individualizado aplica-se o previsto no artigo 51.º da Regra BODIVA N.º 6/15 – Da Compensação, 

Liquidação e Custódia Centralizada de Valores Mobiliários. 

2. Em caso de insuficiência de saldo financeiro por parte do Membro de Liquidação na data de início do 

reporte, a BODIVA procede ao cancelamento da operação. 

3. Em caso de insuficiência de saldo financeiro por parte do Membro de Liquidação na data de 

vencimento do reporte, a BODIVA procede ao cancelamento da operação. 

4. Em caso de cancelamento ao abrigo do número anterior, o comitente lesado torna-se legítimo 

proprietário dos valores mobiliários. 
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5. Pelo cancelamento de operações de reporte nos termos do número 2 e 3 do presente artigo, a BODIVA 

aplica ao Membro de Liquidação inadimplente uma penalidade pecuniária correspondente a 5% sobre 

o montante da operação. 

6. O valor da penalidade referida no número anterior reverte a favor do comitente lesado, deduzidas as 

comissões BODIVA aplicáveis, sem prejuízo de possíveis acções judiciais que o comitente lesado possa 

intentar em busca de ressarcimento pelos prejuízos incorridos em razão do incumprimento da 

contraparte. 

 

Artigo 21.º 

(Incumprimento Físico) 

1. Em caso de insuficiência de saldo de valores mobiliários nas contas de registo individualizado na data 

de início do reporte, a BODIVA procede ao cancelamento da operação. 

2. Em caso de insuficiência de saldo de valores mobiliários nas contas de registo individualizado na data 

de vencimento do reporte, o comitente lesado torna-se legítimo proprietário dos fundos. 

3. Pelo cancelamento de operações de reporte nos termos do número 1 e 2 do presente artigo, a BODIVA 

aplica ao Membro de Liquidação uma penalidade correspondente a 5% do montante global da 

operação.  

4. A comissão referida no número anterior reverte a favor do comitente lesado, deduzido das comissões 

BODIVA aplicáveis. 

5. Sem prejuízo no disposto nos números 2, 3 e 4 deste artigo, o comitente lesado tem o direito 

de solicitar a devida indeminização nos termos gerais de direito. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 22.º 

(Alterações às Regras) 

Qualquer alteração à presente Regra, após registo na CMC, será comunicada aos Participantes dos 

Mercados BODIVA, 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 23.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 24.º 

        (Entrada em Vigor) 

A presente Regra entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Em Luanda, aos 29 de Agosto de 2018 

O Presidente do Conselho de Administração,  

António Gomes Furtado.  

 


