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Entre as propostas consta a Instrução que se refere à admissão dos membros, e tem como 

objectivo instruir os candidatos à qualidade de membro da BODIVA. 

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) submeteu ontem, quarta-feira 18, à Comissão 

do Mercado de Capitais (CMC), para aprovação, novas regras relacionadas com: a organização 

geral e de funcionamento dos mercados regulamentados sob sua gestão e, com as normas de 

funcionamento do Mercado Regulamentado de Dívida Pública Titulada (MRDPTT). A instituição 

submeteu de igual modo, para registo, a Instrução referente à admissão dos membros e o 

Preçário Geral em que define a tabela de preços a serem aplicados aos serviços prestados pela 

BODIVA. Informou a instituição num comunicado a que o Semanário Económico teve acesso. 

 

De acordo com o documento os diplomas acima mencionados revogam os anteriores diplomas 

registados na CMC, no passado mês de Dezembro de 2014. As Regras nº 1/2015 da 

Organização Geral e Funcionamento dos Mercados Regulamentados, determinam os termos e 

condições respeitantes à organização geral e de funcionamento dos mercados regulamentados 

sob sua gestão. Este normativo é de carácter generalista e transversal à actividade da BODIVA, 

definindo a estrutura e a hierarquia dos normativos da BODIVA, a arquitectura dos mercados por 

si geridos, o universo dos participantes do mercado, as regras de conduta aplicáveis aos 

referidos participantes, incluindo, os deveres e as medidas a serem aplicadas no caso de 

violação das Regras do mercado. 

As Regras n°2 /2015 do Mercado Regulamentado da Dívida Pública Titulada, visam estabelecer 

as normas de funcionamento do Mercado Regulamentado de Dívida Pública Titulada (MRDPTT), 

nomeadamente, a compartimentação do mercado, as normas de admissão dos membros à 

BODIVA, as regras de negociação dos respectivos compartimentos e as disposições de 

liquidação das operações realizadas. A Instrução, com o nº 1/2015, tem como objectivo instruir 

os candidatos à qualidade de membro da BODIVA. No que respeita às exigências para a sua 

admissão em mercado BODIVA, sublinhando se, como regra essencial da Instrução, o princípio 



 
 
segundo o qual a admissão à negociação nos mercados geridos pela BODIVA depende da 

verificação de todas as condições nela identificadas. 

O Preçário Geral é outra proposta submetida, sendo que define a tabela de preços a serem 

aplicados aos serviços prestados pela BODIVA, designadamente, os de filiação de emitentes e 

intermediários financeiros/membros, os de admissão à negociação de valores mobiliários, os de 

transacção/negociação e os de venda de informação de mercado. As sobreditas Regras regem, 

entre outros, o MRDPT, o qual se subdivide em dois segmentos distintos, nomeadamente, o 

Mercado de Registo de Títulos do Tesouro (MRTT) e o Mercado por Grosso de Títulos do 

Tesouro (MGTT). 

O MRTT é o primeiro segmento de mercado a ser disponibilizado pela BODIVA e tem como 

objectivo permitir aos investidores particulares e institucionais o registo em mercado 

regulamentado de operações de compra e venda de títulos do Tesouro, que até agora eram 

efectuadas sem o conhecimento dos restantes participantes do MDPT e do público em geral. O 

registo dos negócios no MRTT, ao dar a conhecer a todo o mercado os termos dos negócios 

(preço e quantidade) efectuados fora dele, irá contribuir para o aumento da transparência e dar 

confiança dos investidores.  

 

Mercado por Grosso de Títulos do Tesouro é próximo segmento a ser lançado 

O Mercado por Grosso de Títulos do Tesouro (MGTT) será o próximo segmento a ser 

disponibilizado pela BODIVA e irá permitir aos investidores efectuar as suas operações em 

regime de quote driven, isto é, por meio de pedidos de cotação aos criadores de mercado (vulgo 

market makers), informou a instituição ao Semanário Económico. Segundo fonte oficial, a 

entrada em funcionamento não tem data prevista, por não depender única e exclusivamente da 

BODIVA, mas da dinâmica do mercado. Com a sua entrada em funcionamento, todo e qualquer 

investidor que pretenda investir em títulos do Tesouro poderá, através do seu agente de 

intermediação, aceder a este segmento de mercado e solicitar cotações de compra/venda para 

os títulos que pretenda transaccionar. 

"A abertura deste segmento de mercado irá permitir acrescentar maior dinamismo, profundidade 

e liquidez ao MDPT, uma vez que os criadores de mercado irão disponibilizar ao longo da sessão 

de negociação, cotações de compra e venda para os títulos de dívida pública aí negociados", lê 

se na nota. Adicionalmente, refere a nota, o MGTT irá contribuir para a formação de uma curva 

de preços dos títulos do Tesouro nele transaccionados, devendo esta de referência para os 



 
 
preços e rendibilidades exigidas para investimentos noutros instrumentos financeiros, 

designadamente, obrigações corporativas e acções. 

 


