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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

Conselho de Ministros 

 

 

Decreto nº 25/2006 

De 23 de Agosto 

 

Tornando-se necessária a centralização dos mecanismos e práticas de registo e controlo de valores 

mobiliários com vista a reforçar a segurança, o rigor e a credibilidade do sistema, o Conselho de 

Ministros, ao abrigo do disposto na alínea f) do número 1 do artigo 204 da Constituição da 

República, decreta: 

 

Artigo 1:  É criada a Central de Valores Mobiliários e aprovado o Regulamento do seu 

funcionamento, anexo ao presente decreto e que dele é parte integrante. 

 

Artigo 2:  A entidade gestora da Central de Valores Mobiliários é a Bolsa de Valores de 

Moçambique a quem incumbe tomar todas as medidas de natureza organizacional, 

tecnológica, contabilística e administrativa necessárias ao seu funcionamento. 

 

Artigo 3:  As receitas e despesas inerentes ao  funcionamento da Central de Valores Mobiliários, 

constituem respectivamente, receitas e despesas próprias da Bolsa de Valores de 

Moçambique. 

 

Artigo 4:  Compete ao Ministro das Finanças aprovar as normas operacionais da Central de 

Valores Mobiliários, no prazo de noventa dias após a publicação do presente Decreto. 

 

 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 30 de Maio de 2006. 

 

Publique-se. 

A Primeira Ministra, Luísa Dias Diogo. 
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REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Artigo 1 

(Objecto) 

 

O presente Regulamento tem por objecto o estabelecimento dos princípios e disposições 

fundamentais que regem a natureza, organização, gestão e funcionamento da Central de Valores 

Mobiliários. 

 

Artigo 2 

(Natureza e funções) 

 

1.  A Central de Valores Mobiliários é um serviço individualizado por conveniência da sua 

especificidade técnica e da sua funcionalidade em prol do bom funcionamento do mercado de 

valores mobiliários. 

 

2.  Constituem funções da Central de Valores Mobiliários: 

 

a)  A estruturação, administração e funcionamento do sistema de registo e controlo de 

valores mobiliários, escriturais ou titulados, à excepção de valores cujo registo e controlo 

seja atribuído por lei a outra entidade; 

b)  A abertura e a movimentação de contas de controlo das emissões e de contas globais dos 

intermediários financeiros; 

c)  A liquidação e compensação das operações sobre valores mobiliários registados ou 

depositados; 

d)  A prestação de um serviço adequado para o exercício dos direitos de conteúdo 

patrimonial respeitantes aos valores mobiliários registados ou depositados; 

e)  A prestação de outros serviços conexos, decorrentes ou complementares aos anteriores, 

de interesse para o universo empresarial e para o mercado de valores mobiliários em 

geral, para os quais seja devidamente autorizada. 

 

3.   No exercício das suas funções, a Central de Valores Mobiliários assegura: 

 

a)  A gestão global do sistema e o adequado funcionamento da interligação com os demais 

intervenientes, naquilo que não dependa exclusivamente da esfera de intervenção material 

destes sobre o seu próprio equipamento ou componentes; 
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b)  A estruturação, administração e funcionamento dos sistemas de registo e de controlo; 

c)  A prestação de um serviço adequado para o exercício dos direitos de conteúdo 

patrimonial inerentes aos valores mobiliários registados no sistema; 

d)  O controlo do cumprimento pelos restantes intervenientes das normas aplicáveis e dos 

procedimentos que lhes incumbem, com vista ao regular funcionamento do sistema, sem 

prejuízo das competências do Banco de Moçambique; 

e)  A abertura e movimentação de contas de controlo das emissões e de contas globais dos 

intermediários financeiros. 

 

 

 

Artigo 3 

(Conexões operacionais e prestação de informações) 

 

No quadro das medidas necessárias ao funcionamento da Central de Valores Mobiliários, compete 

em especial à Bolsa de Valores de Moçambique estabelecer as conexões de natureza electrónica 

com vista ao tratamento automático de dados e à transmissão automática de informações, na 

medida que se revelem necessárias, considerando: 

 

a)  A interacção entre a Central de Valores Mobiliários e outros serviços geridos pela Bolsa de 

Valores de Moçambique; 

b)  A participação do Banco de Moçambique e dos intermediários financeiros nos procedimentos 

de liquidação financeira das operações; 

c)  A necessidade de prestação de informações às autoridades competentes, aos intermediários 

financeiros ou às entidades emitentes. 

 

 

 

Artigo 4 

(Adesão dos intermediários financeiros) 

 

A natureza da qualidade de filiado da Central de Valores Mobiliários, bem assim as funções que 

lhe estão reservadas e os requisitos de obtenção, manutenção e exercício dessa qualidade pelos 

intermediários financeiros, serão definidas pelas normas operacionais da Central  de Valores 

Mobiliários. 
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Artigo 5 

(Custo dos serviços) 

 

As comissões e outras remunerações a cobrar pelos serviços prestados pela Central de Valores 

Mobiliários aos intermediários financeiros, entidades emitentes e, sendo o caso, aos demais 

participantes, serão definidas nas normas operacionais da Central de Valores Mobiliários. 

 

 

Artigo 6 

(Intervenientes) 

 

1.  São intervenientes principais na Central de Valores Mobiliários, o Banco de Moçambique, a 

Bolsa de Valores de Moçambique,  os intermediários financeiros e as entidades emitentes. 

 

2.  As normas operacionais da Central de Valores Mobiliários podem determinar ou prever outros 

intervenientes no sistema, em conformidade com as necessidades ou conveniências 

decorrentes da evolução do mercado, do tipo de operações praticadas ou dos produtos 

negociados. 

  

 

Artigo 7 

(Intermediários Financeiros) 

 

Aos intermediários financeiros incumbe: 

 

a)  A abertura e movimentação de contas individualizadas conforme definido nas normas 

operacionais da Central de Valores Mobiliários; 

b)  A abertura e movimentação de contas globais correspondentes ao somatório dos valores 

mobiliários inscritos nas contas individualizadas, conforme definido nas normas operacionais 

da Central de Valores Mobiliários; 

c)  A prevenção, controlo e correcção de eventuais irregularidades de que tomem conhecimento, 

por qualquer meio legítimo inerente ao desempenho das suas atribuições legais, dos valores 

mobiliários junto de si registados ou depositados; 

d)  A comunicação à Central de Valores Mobiliários de todas as situações de irregularidade dos 

valores mobiliários junto de si inscritos. 
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Artigo 8 

(Entidades emitentes) 

 

Às entidades emitentes incumbe: 

 

a)  A abertura e movimentação de uma conta de emissão por cada categoria de valores 

mobiliários que emitam conforme definido nas normas operacionais da Central de Valores 

Mobiliários; 

b)  A prevenção, controlo e correcção de irregularidades dos valores mobiliários por si emitidos 

de que tenham conhecimento e a sua comunicação a Central de Valores Mobiliários. 

 

 

Artigo 9 

(Contas) 

 

O sistema de registo e controlo de valores mobiliários, escriturais e titulados, administrado pela 

Central de Valores Mobiliários é formado por conjuntos interligados de contas, através das quais se 

processa o registo inicial e a movimentação sucessiva dos valores mobiliários nele integrados, e se 

assegura o controlo da quantidade de valores mobiliários em circulação, da sua titularidade e o 

exercício dos direitos sobre eles constituídos. 

 

 

Artigo 10 

(Estrutura de contas) 

 

A estrutura de contas abertas na Central de Valores Mobiliários pelos intermediários financeiros 

será estabelecida nas normas operacionais da Central de Valores Mobiliários, devendo caracterizar 

e prever, pelo menos: 

 

a)  O plano de contas para valores mobiliários escriturais e para valores mobiliários titulados; 

b)  A existência de contas de emissão e contas de subscrição, contas globais e contas 

individualizadas, contas comuns e contas especiais, e de contas provisórias. 
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Artigo 11 

(Contas nos intermediários financeiros) 

 

Sempre que necessário, os intermediários financeiros devem, a nível da sua estrutura interna, abrir 

novas contas ou adaptar as contas existentes de forma a dar resposta às necessidades de articulação 

com a estrutura de contas definida para a Central de Valores Mobiliários. 

 

 

Artigo 12 

(Conservação de documentos) 

 

Os documentos e demais informações respeitantes a eventos reflectidos nas contas abertas na 

Central de Valores Mobiliários e nos intermediários financeiros serão conservados em arquivo 

durante quinze anos, ainda que haja lugar ao cancelamento definitivo da conta. 

 

 

Artigo 13 

(Inscrição de valores) 

 

1.  É obrigatória a inscrição na Central de Valores Mobiliários de quaisquer emissões de valores 

mobiliários efectuadas em território nacional por entidades de direito Moçambicano. 

 

2.  O estabelecido no número anterior é aplicável igualmente aos valores mobiliários já emitidos e 

em circulação à data da publicação do presente Regulamento, devendo as entidades emitentes 

requerer a integração desses valores na Central de Valores Mobiliários no prazo de um ano a 

contar da publicação das normas operacionais da Central de Valores Mobiliários. 

 

 

Artigo 14 

(Integração das emissões de valores mobiliários) 

 

1.  Em conformidade com o estabelecido no artigo anterior, as entidades emitentes de valores 

mobiliários devem promover a inscrição desses valores na Central de Valores Mobiliários por 

si, ou através de intermediário financeiro ou advogado mandatados para o efeito. 
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2.  Sem prejuízo da validade das operações realizadas no decurso do prazo e nas circunstâncias 

previstas no número 2 do artigo anterior, as operações sobre valores mobiliários não registados 

na Central de Valores Mobiliários apenas produzem efeitos entre as partes intervenientes, não 

sendo oponíveis perante terceiros. 

 

3.  Tratando-se de emissões de valores mobiliários resultantes do exercício de direitos inerentes a 

valores mobiliários integrantes de emissões já inscritas e de direitos destacados de valores 

mobiliários integrados, a inscrição será oficiosa. 

 

4.  Salvo o disposto no número anterior, a inscrição das emissões de valores mobiliários deve ser 

requerida no prazo máximo de quinze dias a contar da data da deliberação de emissão. 

 

5.  Na falta de requerimento de inscrição, apresentado nos termos e prazo referidos 

respectivamente nos números 1 e 4, bem como do número 2 do artigo 15, pode qualquer titular 

dos valores mobiliários em causa solicitar à Central de Valores Mobiliários a inscrição da 

emissão, a expensas da entidade emitente, que deve prestar toda a colaboração necessária à 

concretização do competente processo, sob pena de aplicação da penalidade prevista no artigo 

120 do Regulamento Geral do Mercado de Valores Mobiliários. 

 

 

Artigo 15 

(Instrução do processo) 

 

1.  A inscrição das emissões de valores mobiliários deve ser instruída com os seguintes 

documentos: 

a)  Exemplar actualizado dos estatutos ou lei orgânica da entidade emitente; 

b)  Indicação da quantidade de valores mobiliários emitidos e respectivo valor nominal;  

c)  Forma de representação dos valores mobiliários,  

d)  Eventuais direitos e obrigações especiais ou privilégios da respectiva categoria de valores 

mobiliários e eventuais limites à titularidade dos valores a inscrever;  

e)  Período de subscrição; 

f)  Certidão do registo comercial ou, tratando-se de entidade que não lhe esteja sujeita, 

documento comprovativo da existência da entidade emitente, do montante do seu capital 

social e da identificação de todos os membros dos seus órgãos de administração e 

fiscalização; 

g)  Cópia autenticada das actas das deliberações ou resoluções dos órgãos sociais da entidade 

emitente, ou , dos diplomas e actos administrativos que, nos termos das disposições legais 
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e estatutárias aplicáveis, aprovaram a emissão; 

h)  Identificação do intermediário financeiro em que se encontrem registados ou depositados 

os valores integrantes da emissão, com indicação da quantidade de valores afectos a cada 

um, se forem mais do que um. 

 

2.  As entidades emitentes e seus mandatários devem, sempre que haja casos de dúvida, colaborar 

com a maior diligência com a Bolsa de Valores de Moçambique com vista à confirmação ou 

obtenção de informações ou documentos necessários a efectivar a integração dos valores em 

condições de certeza e segurança. 

 

3.  A Bolsa de Valores de Moçambique pode dispensar a apresentação de algum ou alguns dos 

documentos a que se refere o número anterior, sempre que a forma jurídica, características 

particulares ou actividades específicas da entidade emitente, ou a natureza e características da 

emissão o justifiquem, devendo em qualquer caso fazê-lo sempre que, por qualquer motivo, 

tais documentos se encontrem já em seu poder. 

 

Artigo 16 

(Designação e código) 

 

Com a integração dos valores mobiliários na Central de Valores Mobiliários é atribuída uma 

designação codificada que os identificará no âmbito do sistema, tendo em conta, designadamente, a 

denominação da entidade emitente e a natureza dos valores em causa, a forma de representação que  

assumem e as condições e características da emissão. 

 

Artigo 17 

(Exercício de direitos) 

  

1.  A Central de Valores Mobiliários assegura um serviço adequado para o exercício dos direitos 

de conteúdo patrimonial inerentes aos valores mobiliários, escriturais ou titulados, nela 

integrados. 

  

2.  Os pagamentos correspondentes ao exercício de direitos a que se refere o número anterior, 

bem como qualquer outra movimentação financeira conexa, devem verificar-se 

obrigatoriamente através de intermediário financeiro indicado pela entidade emitente, que 

procederá aos pagamentos e movimentações em causa através de intermediários financeiros e 

com base na informação prestada pela Central de Valores Mobiliários. 
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Artigo 18 

(Procedimentos)  

 

 Os procedimentos para a prossecução do exercício dos direitos inerentes aos valores mobiliários 

integrados na Central de Valores Mobiliários serão fixados nas normas operacionais da Central de 

Valores Mobiliários. 

 

Artigo 19 

(Dever de colaboração) 

 

1.  Para efeitos do cumprimento do disposto no presente Regulamento, ficam os intermediários 

financeiros, as entidades emitentes e as demais entidades participantes na Central de Valores 

Mobiliários obrigadas a fornecer à Bolsa de Valores de Moçambique todas as informações 

necessárias ao bom funcionamento do sistema.  

  

2.  Sempre que os intermediários financeiros ou as entidades emitentes tomem conhecimento da 

perda ou extravio, furto, roubo, burla, abuso de confiança ou falsificação de quaisquer valores 

mobiliários titulados devem disso dar imediato conhecimento à Bolsa de Valores de 

Moçambique e fornecer a relação dos valores em causa. 

 

 

Artigo 20 

(Informação às entidades emitentes)  

  

Sempre que as entidades emitentes de valores mobiliários integrados na Central de Valores 

Mobiliários quiserem receber através desta informação sobre a identificação dos proprietários da 

totalidade ou de parte desses valores, bem como a quantidade que cada um detenha, ou outras 

informações relevantes para a vida societária, devem solicitar por escrito à Bolsa de Valores de 

Moçambique, com a antecedência mínima de cinco dias úteis em relação à data a que a informação 

se deve reportar, a sua  recolha e envio. 
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Artigo 21 

(Informação aos intermediários financeiros) 

  

A Bolsa de Valores de Moçambique deve enviar diariamente aos intermediários financeiros toda a 

informação relacionada com os movimentos realizados na Central de Valores Mobiliários.  

 

 

Artigo 22 

(Informação ao Banco de Moçambique) 

 

1.  A Bolsa de Valores de Moçambique deve disponibilizar ao Banco de Moçambique toda a 

informação relacionada com os movimentos realizados na Central de Valores Mobiliários.  

 

2.  Sempre que sejam detectadas irregularidades nos valores mobiliários integrados na Central de 

Valores Mobiliários ou discrepâncias nos saldos das contas não sanados pelos intermediários 

financeiros ou pelas entidades emitentes desses valores mobiliários, a Bolsa de Valores de 

Moçambique deve dar imediato conhecimento do facto ao Banco de Moçambique. 

 

3. A Bolsa de Valores de Moçambique deve, igualmente dar conhecimento imediato ao Banco de 

Moçambique, sobre quaisquer ocorrências ou circunstâncias que não estejam em 

conformidade com o disposto no presente Regulamento ou nas disposições que venham a 

constar das normas operacionais da Central de Valores Mobiliários. 

 

 

 


