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O 
Código de Valores Mo-
biliários, aprovado pela 
Lei n.º 22/15, de 31 de 
Agosto, regula um con-
junto de matérias, em 
que destacamos o siste-
ma de contas de valores 
mobiliários, cujas regras 
operacionais constam do 
Regulamento n.º 7/16, de 

30 de Junho, sobre as In-
fra-estruturas de mercado.

A negociação de valores 
mobiliários em mercado 
regulamentado pressupõe a 
inscrição prévia da emissão 
junto do sistema centraliza-
do –  função assegurada pela 
Central de Valores Mobiliá-
rios de Angola (CEVAMA), 
gerida pela Bolsa de Dívida 
e Valores de Angola (Bodiva) 
– obedecendo aos procedi-
mentos estabelecidos na Re-
gra BODIVA n.º 2/20, sobre 
a Compensação, Liquida-
ção e Custódia Centralizada 
de Valores Mobiliários e na 
Instrução BODIVA n.º 2/20, 
sobre a integração de valores 
mobiliários.

Assim, a realização de qualquer 
operação em mercado regulamentado 
é precedida da abertura de uma conta 
individualizada (conta de custódia) na 
CEVAMA, onde são registados os movi-
mentos a débito ou a crédito atinentes 
aos valores mobiliários de cada investi-

dor, à semelhança das contas bancárias.
Para o efeito, é necessário a celebra-

ção de um contrato de registo e depósito 
de valores mobiliários entre o investidor 
e um agente de intermediação regista-
do na Comissão do Mercado de Capitais 
(CMC) e que seja membro Bodiva.

Em relação ao investimento exter-
no em valores mobiliários realizado por 
investidores não residentes cambiais, 

existem regras adicionais 
previstas no Aviso do Banco 
Nacional de Angola (BNA) 
n.º 15/19, de 30 de Dezem-
bro, nos termos do qual a 
compra de títulos de dívida 
pública está sujeita a licen-
ciamento prévio pelo BNA.

De realçar que os valores 
mobiliários representados por 
registos em conta assumem a 
forma escritural, diferencian-
do-se dos valores mobiliários 
titulados, representados por 
documentos em papel.

O registo individualiza-
do de valores mobiliários 
escriturais pode constar de:

a) Conta integrada em 
sistema centralizado, aberta 

junto da entidade gestora deste sistema 
por agente de intermediação custodian-
te;

b) Conta aberta junto de um único 
agente de intermediação indicado pelo 
emitente;

c) Conta aberta junto do emitente ou 
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de agente de intermediação que o re-
presenta, visto que a emissão de valores 
mobiliários está sujeita a registo no emi-
tente, nos termos regulados pelo Decre-
to Executivo n.º 273/17, de 3 de Maio.

O sistema centralizado refere-
-se a conjuntos interligados de con-
tas, através das quais se processa a  
constituição e a transferência dos va-
lores mobiliários nele integrados e se 
assegura o controlo da quantidade dos 
valores mobiliários em circulação e 
dos direitos sobre eles constituídos. 

Os valores mobiliários integrados 
em sistema centralizado são identifica-
dos nas contas pelos códigos ISIN, CFI e 
FSIN, atribuídos pela Bodiva por solici-
tação do emitente.

Os tipos de contas que integram o 
sistema centralizado são:

a) Contas de emissão, abertas no 
emitente, onde é inscrito o total de va-
lores mobiliários da mesma categoria, 
emitidos pela mesma entidade;

b) Contas de registo individualizado, 
abertas junto da entidade gestora do sis-
tema centralizado por agentes de inter-
mediação custodiantes que sejam parti-
cipantes deste sistema, em nome de cada 

um dos investidores; veio substituir as 
tradicionais “contas jumbo”, abertas em 
nome dos agentes de intermediação;

c) Contas de controlo da emissão, aber-
tas pelo emitente junto da entidade gestora 
do sistema centralizado, cujo saldo corres-
ponde à soma das contas de emissão;

d) Contas de controlo das contas de 
registo individualizado, abertas pelos 
agentes de intermediação custodiantes 
junto da entidade gestora do sistema 
centralizado, cujo saldo corresponde à 
soma dos valores mobiliários inscritos 
nas contas de registo individualizado.

Além disto, a CMC pode autorizar a 
abertura de contas de titularidade di-
recta, isto é, contas de registo indivi-
dualizado, abertas sem intervenção de 
agentes de intermediação custodiantes, 
relativas a valores mobiliários perten-
centes, nomeadamente, a investidores 
institucionais, sociedades abertas e or-
ganismos de investimento colectivo.

Na estrutura de contas da CEVAMA, 
que totalizou 11.485 contas activas até ao 
final de 2019, existem ainda subcontas 
de registo individualizado para subscri-
ção, contas de subcustodiantes (abertas 
junto dos agentes de intermediação cus-
todiantes) e contas especiais.

As contas podem ser movimenta-
das em virtude de negócios realizados 
nos sistemas de negociação da BODIVA, 
depósitos ou levantamentos, transferên-
cias, eventos societários de reorganiza-
ção e execução de garantias.

Importa também assinalar algumas 
vicissitudes a que as contas estão sujeitas:

a) Transferência dos valores mobiliá-
rios de uma conta para outra, mediante 
o lançamento a débito na conta de ori-
gem e a crédito na conta de destino; 

b) Interrupções técnicas do sistema 
centralizado;

c) Alteração à forma de representa-
ção, mediante a conversão dos valores 
mobiliários titulados em escriturais e 
vice-versa;

d) Bloqueio à movimentação de contas;
e) Exclusão da emissão dos valores 

mobiliários.

Em suma, o registo dos valores mo-
biliários em contas é importante porque 
garante maior segurança, transparência e 
controlo dos valores mobiliários em circu-
lação, maior celeridade no tratamento dos 
eventos que lhes são associados e maior 
protecção dos investidores. 

NA CEVAMA, QUE TOTALIZOU 11.485 CONTAS ACTIVAS ATÉ 
AO FINAL DE 2019, HÁ AINDA SUBCONTAS DE REGISTO 
INDIVIDUALIZADO PARA SUBSCRIÇÃO, CONTAS DE 
SUBCUSTODIANTES E CONTAS ESPECIAIS

OS VALORES MOBILIARIOS INTEGRADOS EM SISTEMA 
CENTRALIZADO SAO IDENTIFICADOS NAS CONTAS PELOS 
CÓDIGOS ISIN, CFI E FSIN, ATRIBUIDOS PELA BODIVA POR 
SOLICITACAO DO EMITENTE


