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OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS -

VANTAGENS



 Emitentes

 As obrigações melhoram a capacidade de financiamento de longo prazo das empresas não
financeiras: ajustamento de maturidades de activos e passivos;

 Diminuição dos custos de intermediação financeira: potencial de melhoria do custo do
capital e crescente com o alongamento das maturidades;

 Canal alternativo ao sistema bancário: estabilidade dos recursos financeiros;

 Diversidade de instrumentos ajustados à necessidade de crescimento das empresas: Por
exemplo project-bonds;

 Alargamento da base de investidores: Acesso aos investidores não residentes.

Obrigações Corporativas 
Vantagens associadas



 Investidores

 Solução de investimento estável;

 Remuneração periódica do capital investido;

 Diversificação de carteiras de investimento;

 Obrigações cotadas – maior liquidez;

 Benefícios fiscais: redução do IAC em 50% sobre os juros de obrigações com maturidade
igual ou superior a 3 anos (taxa: 5%).

Obrigações Corporativas 
Vantagens associadas



 Mercados Regulamentados

 Os Mercados primário e secundário ligam os emitentes e os investidores de forma eficiente
em todo o mundo e cumpre funções económicas importantes;

 A confiança é sustentada por processos de regulação das relações contratuais e pela
supervisão das autoridades: Garantia de consistência dos mercados regulamentados;

 Encoraja a elevação dos padrões de transparência e governo societário;

 Promove a qualidade da informação: Fundamental para a avaliação e tomada de decisão
dos investidores;

 Facilita a percepção de liquidez dos investidores;

 Diminui a pressão sobre o crédito bancário: Promove a mitigação do risco sistémico

Obrigações Corporativas 

Vantagens associadas



ESTRUTURA DOS MERCADOS 

BODIVA



MERCADO 
SECUNDÁRIO

MERCADO 
PRIMÁRIO

Emissão de Valores 
Mobiliários, 
nomeadamente:

 Acções;
 Obrigações;
 Outros.

Negociação dos 
Valores Mobiliários 
emitidos em 
mercado primário

Mercado Primário e Secundário 

Estrutura dos Mercados BODIVA 



 As operações de Mercado Primário na BODIVA estão alicerçadas numa
plataforma flexível denominada SIMER IPO

IPO ADMIN – BODIVA e 
CEVAMA

IPO TWS – MEMBROS

Configuração das emissões

Recolha das ofertas não 
vinculativas (se aplicável)

Gestão do livro de ordens 
global

Atribuições (em função da 
configuração da emissão)

Liquidação física e financeira

Envio das ordens

Gestão do livro de ordens

Acompanhamento das 
emissões

Confirmação de atribuições

Processamento de atribuições

Relacionamento com o 
investidor

Estrutura dos Mercados BODIVA 

Mercado Primário



Mercado Primário

 FLUXO DE UMA EMISSÃO

CONFIGURAÇÃO DA EMISSÃO

ATRIBUIÇÃO (RATEIO)

DESCOBERTA DO PREÇO 
(se aplicável)

RECOLHA DAS OFERTAS

LIQUIDAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

B

O

D

I

V

A

CEVAMA

Estrutura dos Mercados BODIVA 



 SIMER IPO ADMIN

 Configuração da emissão: Tranches com regras e preços diversificados, Vendas
adicionais;

 Ordens por: Preço, Taxa, Yields, Critérios híbridos;

 Leilões: Competitivo multi–preço; Competitivo de preço único ou marginal; Não
competitivo em função do leilão competitivo;

 Alocações: Rateio por quantidade, prioridade tempo/preço, processos
customizados;

Mercado Primário

Estrutura dos Mercados BODIVA 



Mercado Primário

Estrutura dos Mercados BODIVA 

 SIMER IPO ADMIN – Visão Geral



 SIMER IPO ADMIN – Exemplo de configuração de emissão

Estrutura dos Mercados BODIVA 

Mercado Primário



 SIMER IPO TWS – Inserção de ordem

Mercado Primário

Estrutura dos Mercados BODIVA 



Mercado 
Secundário

Mercado de 
Bolsa

MBTT MBA MBOP MBUP

Mercado de 
Balcão 

Organizado

MRTT MGTT MROV

Mercado Secundário 

Estrutura dos Mercados BODIVA 



SIMER ADMIN – BODIVA SIMER TWS – MEMBROS

Criação de Mercados e 
Segmentos

Configuração dos Mercados 
de acordo com as regras 

aprovadas

Criação de Membros e 
respectivos operadores

Acompanhamento e gestão de 
mercado  

Acompanhamento do 
Mercado

Envio e gestão de 
ordens/quotes

Registo de negócios 
previamente acordados

Monitorização dos negócios 
executados/registados

Mercado Secundário 

Estrutura dos Mercados BODIVA 

 As operações de Mercado Secundário na BODIVA estão alicerçadas numa
plataforma de negociação denominada SIMER;



Mercado Secundário 

Estrutura dos Mercados BODIVA 

 SIMER ADMIN – Visão Geral



Mercado Secundário 

Estrutura dos Mercados BODIVA 

 SIMER TWS – Visão Geral / Resumo de Mercado



Mercado Secundário 

Estrutura dos Mercados BODIVA 

 SIMER TWS – Visão Geral / Menú Ordens



MERCADO DE BOLSA DE 

OBRIGAÇÕES PRIVADAS



O que é?

Mercado de Bolsa De Obrigações Privadas 

 O MBOP será o primeiro segmento de
divida corporativa a ser disponibilizado
pela BODIVA;

 Configura um novo canal de
financiamento para o tecido
empresarial nacional;

 Irá permitir aos investidores
efectuarem as suas operações de
compra e venda de obrigações
corporativas em regime de order
driven, isto é, por meio de interacção
permanente de todos os interesses de
compra e venda.



Requisitos de Admissão  
Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas 

 São admitidos unicamente valores mobiliários escriturais que estejam 

integrados no sistema centralizado;

 A admissão de obrigações está sujeita às seguintes condições:

 Montante de emissão não inferior a 60 milhões de AOA;

Mais um dos seguintes:

 Resultados líquidos positivos no último exercício;

 O Emitente apresente notação de risco da emissão atribuída por Sociedade de 

Notação de Risco registada na Comissão do Mercado de Capitais (“CMC”);

 O Emitente tenha acções admitidas à negociação em mercado regulamentado 

de bolsa;

 A emissão tenha garantia do Estado.



Pedido de Admissão  
Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas 

 O pedido de admissão à negociação pode ser requerido:

 Pelo Emitente;

 Por titulares de, pelo menos, 10% dos valores mobiliários emitidos,

pertencentes à mesma categoria, se o emitentes for uma sociedade aberta;

 O pedido de admissão deve conter:

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

qualquer valor mobiliários admitido à negociação;

 O Prospecto da emissão, autorizado pela CMC, quando for exigível por Lei ou

por Regulamento da CMC;

 A Ficha Técnica que corresponda ao conjunto de características distintivas da

emissão;

 O comprovativo de integração dos valores mobiliários no sistema centralizado,

com a indicação do código ISIN.



Registo Inicial   
Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas 

 Os emitentes, que ainda não tenha valores mobiliários admitidos á 

negociação, devem efectuar o Registo inicial do Emitente:

 Relatório de gestão e contas anuais, dos últimos 3 (três) exercícios,

devidamente auditadas por entidade registada na CMC;

 Informação financeira mais recente, se o pedido de admissão ocorrer após 6

(seis) meses relativamente ao último relatório de gestão e contas anuais;

 Identificação da sociedade;

 Identificação dos membros dos órgãos sociais;



Registo Inicial (cont.) 
Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas 

 Os emitentes, que ainda não tenham valores mobiliários admitidos á 

negociação, devem efectuar o Registo inicial do Emitente:

 Identificação dos representantes legais;

 Identificação do representante das relações com o mercado;

 Identificação de outras pessoas que no Emitente tenham acesso a informação

privilegiada;

 Identificação dos beneficiários finais, com participação no capital social, igual

ou superior a 10%;



Registo Inicial (cont.) 
Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas 

 Os emitentes, que ainda não tenham valores mobiliários admitidos á 

negociação, devem efectuar o Registo inicial do Emitente:

 Cópia da acta deliberativa do pedido de admissão à negociação no Mercado de

Bolsa;

 Identificação dos meios a utilizar pelo Emitente para a prestação da

informação ao público;

 Identificação do Membro de Liquidação BODIVA, responsável pelo pagamento

dos direitos patrimoniais relativos aos valores mobiliários a admitir à

negociação;

 Declaração de compromisso, conforme modelo disponibilizado pela BODIVA.



Deliberação do Pedido de Admissão 
Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas 

 A BODIVA delibera sobre o pedido de admissão à negociação no prazo máximo de

cinco dias úteis após a recepção do mesmo;

 O prazo é alargado para vinte dias úteis, quando o pedido de admissão dos valores

mobiliários exigir o registo inicial do Emitente.

 Caso o pedido seja indeferido, a deliberação é fundamentada e comunicada por

escrito ao candidato, podendo o mesmo apresentar recurso da decisão, no prazo de

dez dias úteis;



Negociação

Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas 

 Metodologia de Negociação:

 Order Driven

 Fases de Negociação:

 Pré-abertura
 Contínuo
 Pré - fecho
 Fecho
 Registo de negócios em pós

negociação

 Horário de Negociação:

 9:30 / 15:00



CENTRAL DE VALORES 

MOBILIÁRIOS DE ANGOLA 

(CEVAMA)



CEVAMA
Missão

 A CEVAMA é a entidade responsável por todas as actividades de pós negociação do 
mercado regulamentado de valores mobiliários em Angola, nomeadamente no que 
se refere:

 A compensação e liquidação física e financeira dos negócios;

 Processamento de eventos societários (juros, dividendos);

 Registo, depósito e guarda de valores mobiliários;

 Abertura, gestão e encerramento de contas;



 A estrutura de contas adoptada pela CEVAMA, tem por base a segregação
patrimonial entre intermediário financeiro e o seu cliente.

 Conta de custódia individualizada;

 Conta financeira junto do membro de liquidação, exclusiva para operações

sobre valores mobiliários;

 O membro de liquidação deverá ser membro do sistema de pagamentos de 

Angola (SPA).

CEVAMA
Estrutura de contas



CEVAMA

Membro 
Liquidador

Cliente 1

Cliente 2

Cliente N

Carteira 
Própria

Estrutura de Contas

Estrutura de contas

CEVAMA

 Modelo de contas 
individualizadas, por oposição 
ao modelo de contas globais;

 Objectivo de aumentar a 
transparência de mercado;

 Membros Liquidadores são 
responsáveis pela abertura das 
contas junto da CEVAMA;

 A cada cliente final 
corresponde uma ou mais 
contas, devidamente 
identificadas.



Conta 1 Associada conta bancária

Conta 2 Associada conta bancária

Conta 3 Associada conta bancária

Movimentos exclusivos para operações de 
Mercado regulamentado

Membro Liquidador

Tem a responsabilidade 
de liquidar 

financeiramente as 
operações realizadas em 
mercado regulamentado

CEVAMA
Estrutura de Contas



Cliente

Membro NegociadorMembro Liquidador

Habilita este 
membro a 

negociar em seu 
nome

Para que este 
liquide as 

operações via 
SPTR

CEVAMA 
Modelo Tripartido



SIMER NEGOCIAÇÃO

SIMER COMPENSAÇÃO

SIMER CUSTÓDIA

CEVAMA 
Arquitectura do Sistema



 A liquidação de todas as operações efectuadas nos mercados regulamentados
geridos pela BODIVA é da responsabilidade da Central de Valores Mobiliários de
Angola (CEVAMA).

CEVAMA 
Liquidação de Operações 

Assegurada 
integralmente 
pelos sistemas 
CEVAMA

Liquidação 
Física Assegurado pelo 

BNA, de acordo 
com as instruções 
da CEVAMA

Liquidação 
Financeira

O processo de liquidação efectuado de acordo com a regra Delivery versus
Payment (DVP), isto é, entrega contra pagamento.



 O ciclo de liquidação dos negócios realizados nos mercados regulamentados é o
seguinte:

CEVAMA 
Liquidação de Operações

D

Negociação

D+2

Liquidação

Entidades que intervêm no processo de liquidação:

 CEVAMA;
 Membros de Liquidação;
 Banco Nacional de Angola.

D

Negociação

D+1

Liquidação

Instrumentos de Divida Pública Outros Instrumentos 



BODIVA
SIMER 

Negociação

Investidor A

Intermediário

Investidor B

Intermediário

Investidor Investidor

Compensação
Simer

Compensação
CEVAMA

Simer Custódia
Liquidação

Financeira (SPTR)

A

InvestidorInvestidor

CEVAMA 

Ciclo Completo



CRONOGRAMA DE 

IMPLEMENTAÇÃO



Início da Negociação

Divida Publica

2016

Janeiro

Processo de implementação

Go Live CEVAMA / Negociação

instrumentos privados

Início do processo de Migração de 

carteiras do BNA para CEVAMA

Cronograma de Implementação

FevereiroDezembro

Testes SIMER CUSTÓDIA - Membros

Datas relevantes:
• 18.01.2016 – Go live CEVAMA e possibilidade negociação de instrumentos privados
• 19.01.2016 – Início da migração dos TT`s para a conta CEVAMA;
• 01.02.2016 – Go live Negociação de divida pública em ambiente de bolsa



ESTATÍSTICAS DE MERCADO E 

MEMBROS BODIVA



Estatísticas de Mercado e Membros BODIVA 

 O Mercado de Registo de Títulos do Tesouro (MRTT), registou os seguintes
volumes de negociação:

Montantes de Negociação
Mês AOA USD

Maio 5.155.172.195 AOA $         37.909.301,59 

Junho 21.524.351.792 AOA $       158.282.422,52 

Julho 9.407.576.305 AOA $         69.179.967,97 

Agosto 5.748.070.346 AOA $         42.269.263,57 

Setembro 12.055.281.417 AOA $         88.650.249,05 

Outubro 8.832.844.008 AOA $         64.953.591,21 

Novembro 15.769.574.894 AOA $       115.963.841,35 

Total 78.492.870.956 AOA $       577.208.637,27 

* Primeiro transacção registada a 20 de Maio / Média Mensal de 11,2 mil milhões de AOA



Estatísticas de Mercado e Membros BODIVA 

 Evolução gráfica:



 Actualmente a BODIVA conta com nove membros:

Membro Tipologia de Filiação

Banco de Fomento Angola Negociação e Liquidação

Banco Angolano de Investimentos Negociação e Liquidação

Banco Millennium Angola Negociação e Liquidação

Banco Privado Atlântico Negociação e Liquidação

Banco de Negócios Internacional Negociação e Liquidação

Standard Bank Angola Negociação e Liquidação

Banco Regional do Keve Negociação e Liquidação

Growth SCVM Negociação

Madz Global SCVM Negociação

Estatísticas de Mercado e Membros BODIVA 



 Processos em curso:

Membro Tipologia de Filiação

Banco de Poupança e Crédito Negociação e Liquidação

Banco SOL Negociação e Liquidação

Banco BCI Negociação e Liquidação

Estatísticas de Mercado e Membros BODIVA 



OBRIGADO PELA ATENÇÃO. 


