
BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE 

 

REGULAMENTO Nº 01/GPCABVM/2014,  

De 20 DE FEVEREIRO 

 

 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS  

DA 

CENTRAL DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

 

Havendo necessidade de aprovar os Procedimentos Operacionais 

da Central de Valores Mobiliários, nos termos do artigo nº 1 do 

Diploma Ministerial nº 130/2013, de 4 de Setembro, a Bolsa de 

Valores de Moçambique determina: 

 

 

 

CAPÍTULO IDISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1 

(Âmbito e objecto) 

O presente regulamento estabelece os procedimentos operacionais 

necessários ao funcionamento da Central de Valores Mobiliários 

(doravante, CVM), em tudo aquilo que não se encontre já regulado 

pelo Código do Mercado de Valores Mobiliários, pelo Decreto nº 

25/2006, de 23 de Agosto, pelo Diploma Ministerial nº 130/2013, 

de 4 de Setembro e pela demais legislação aplicável. 

 

 

 

 

 



Artigo 2 

(Horário de funcionamento) 

1. Os serviços da CVM funcionarão de segunda a sexta - feira, 

excepto quando ocorram feriados nacionais ou feriados municipais 

na Cidade de Maputo, iniciando-se os serviços às 08:00h e 

encerrando às 15:30h, ininterruptamente. 

 

2. Os sistemas electrónicos de informação geridos pela CVM e que 

interligam esta com os demais intervenientes no sistema poderão 

gerar o envio, o recebimento ou a troca automatizada de 

informações fora de dias de funcionamento dos serviços ou fora do 

horário deste funcionamento. 

 

 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA DE CONTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS NA CVM 

 

Artigo 3 

(Estrutura do sistema de contas de valores mobiliários na CVM) 

1. Na CVM existem os seguintes tipos de contas de valores 

mobiliários: 

a) Contas de registo de emissão; 

b) Contas de subscrição; 

c) Contas globais; 

d) Contas individuais de titularidade; 

e) Contas especiais; 

f) Contas provisórias. 

 

2. Os tipos de contas de valores mobiliários na CVM previstos nos 

números anteriores são idênticos, quer se trate de valores 

mobiliários escriturais, quer de valores mobiliários titulados. 

 



3. As contas previstas no presente artigo dão corpo, para os efeitos 

do funcionamento da CVM, à estrutura de contas de registo e 

controlo de valores mobiliários previstas no Código do Mercado de 

Valores Mobiliários.  

 

4. Excepto no caso das contas individuais de titularidade, em cada 

conta estará inscrita uma única emissão de valores mobiliários, ou 

conjunto de emissões fungíveis entre si dando origem a um único 

código de valor mobiliário, devendo relativamente a cada 

intermediário financeiro serem criadas tantas contas quantas as 

necessárias por forma a dar cumprimento a esta regra. 

 

5. A CVM poderá a qualquer momento, e cumprindo os deveres de 

divulgação previstos no Diploma Ministerial que estabeleceu as 

normas operacionais da CVM, determinar a criação de outras 

contas de tipos distintos dos previstos no número 1, 

designadamente face a necessidades de reflectir adequadamente 

determinados tipos de operações ou movimentos, em função da 

sua natureza intrínseca, ou da natureza dos respectivos 

intervenientes, ou ainda para satisfação de pedidos de informação 

das autoridades. 

  

 

Artigo 4 

(Elementos comuns às contas de valores mobiliários na CVM) 

1. São elementos comuns a todas as contas, seja qual for a sua 

natureza: 

a) Número de ordem da conta e data de abertura, a atribuir pela 

CVM; 

b) Identificação do titular da conta; 

c) Identificação do valor mobiliário a que respeita; 

d) Quantidade de valores mobiliários que a integram. 

 



2. Os números de ordem das contas deverão estruturar-se por 

forma a assegurar a satisfação dos seguintes requisitos: 

a) Os diferentes tipos de clientes são diferenciados através de 

“sufixos”;  

b) A cada cliente será atribuído um número único pelo sistema da 

CVM, designado “prefixo”; 

c) O código de identificação do cliente deverá ainda indicar o 

intermediário financeiro em que se encontram registados os títulos 

indicando se as contas são individuais ou conjuntas; 

d) O prefixo juntamente com o sufixo forma a base do código de 

identificação do cliente. 

e) Os sufixos de clientes a serem atribuídos pelo sistema da CVM 

são os seguintes: 

SN – Singular Nacional 

IN – Instituição Nacional 

SE – Singular Estrangeiro 

IE – Instituição Estrangeira 

MN – Menor Nacional 

ME – Menor Estrangeiro 

BC – Banco de Custódia 

RE – Residente Estrangeiro 

OE – Operador Especializado em Obrigações do Tesouro 

OB – Operador de Bolsa 

EE – Entidade Emitente 

f) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, CVM poderá 

igualmente determinar a criação de outros sufixos sempre que por 

razões de ordem técnica ou legal, o imponham ou recomendem, 

para adequada diferenciação de grupos homogéneos de titulares de 

valores mobiliários, para tratamento diferenciado de determinadas 

situações. 

  

3. A identificação dos intervenientes no sistema mantido pela CVM 

pode ser codificada, porém, deve ser sempre possível apurar o 



nome, o domicílio fiscal e o número único de identificação 

tributário desses intervenientes.    

 

 

Artigo 5 

(Contas de registo de emissão) 

1. Relativamente a cada emissão de valores mobiliários, deverá ser 

aberta na CVM uma conta de registo da emissão, representativa da 

totalidade dessa emissão de valores mobiliários. 

 

2. A conta é aberta em nome da entidade emitente nos termos do 

nº 1 do artigo 14 do Decreto nº 25/2006, de 23 de Agosto que 

aprova a Central de Valores Mobiliários, mediante pedido 

apresentado por si, ou através de intermediário financeiro filiado 

ou advogado mandatados para o efeito, com base nos documentos 

comprovativos da emissão e do seu mandato, e reflecte o conteúdo 

da conta de registo da emissão prevista no Código do Mercado de 

Valores Mobiliários, quer esta conta se refira a valores mobiliários 

escriturais quer titulados, acrescendo, neste caso, o número de 

ordem dos valores mobiliários. 

 

3. Os valores mobiliários integrantes de emissões diferentes mas 

fungíveis entre si constarão de uma só conta de registo da emissão, 

que será a inicial, sem prejuízo de, relativamente a cada emissão, 

deverem ser individualizados naquela conta ou em contas especiais 

a criar para o efeito os elementos específicos indicados no Código 

do Mercado de Valores Mobiliários. 

 

4. Serão inscritos oficiosamente pela CVM os valores mobiliários 

resultantes do exercício de direitos inerentes a valores integrantes 

de emissões já inscritas e, bem assim, os direitos destacados de 

valores já inscritos na CVM. 

 



5. Sem prejuízo do disposto no Código do Mercado de Valores 

Mobiliários, para efeitos de registo da emissão junto da CVM nos 

termos do presente artigo, a entidade emitente submeterá um 

ficheiro com estrutura a facultar pela CVM e que conterá a 

seguinte informação: 

a) Categoria do valor mobiliário; 

b) Valor mobiliário; 

c) Identificação base da Entidade Emitente; 

d) Descrição do valor mobiliário; 

e) Data de emissão; 

f) Quantidade emitida. 

 

 

Artigo 6 

(Contas de subscrição) 

1. Em caso de oferta de subscrição, no termo do período da oferta é 

aberta uma conta de subscrição, em nome de cada um dos 

intermediários financeiros que haja, em seu próprio nome ou por 

conta de clientes, realizado a subscrição de valores mobiliários 

integrantes da emissão em causa. 

 

2. O somatório da quantidade de valores mobiliários integrantes da 

totalidade das contas de subscrição deverá ser idêntico à 

quantidade de valores mobiliários integrantes da conta de registo 

da emissão. 

 

 

Artigo 7 

(Contas globais) 

1. Cada intermediário financeiro filiado terá em seu nome uma 

conta, denominada conta global, por cada valor mobiliário que 

tenha em registo ou depósito junto de si, em seu nome ou por 

conta de clientes, a qual será aberta pela CVM. 



 

2. A quantidade de valores mobiliários integrantes de cada conta 

global corresponderá em cada momento ao somatório dos valores 

mobiliários registados ou depositados nas contas individuais 

mantidas pelo intermediário financeiro junto de si.  

 

3. O somatório da quantidade de valores mobiliários de uma dada 

emissão integrantes da totalidade das contas globais deverá ser 

idêntico à quantidade de valores mobiliários inscritos na conta de 

registo da respectiva emissão. 

 

4. As contas globais previstas no presente artigo equivalem às 

contas de posição de valores admitidos à cotação previstas no 

Código do Mercado de Valores Mobiliários, mantendo idêntica 

estrutura e funcionalidade ainda que se trate de valores não 

cotados. 

 

 

Artigo 8 

(Contas individuais de titularidade) 

1. Cada entidade de custódia – intermediário financeiro filiado ou 

outra entidade autorizada pela CVM - abrirá na CVM, 

relativamente a cada cliente que tenha em registo ou depósito 

junto de si valores mobiliários, uma conta, denominada conta 

individual de titularidade. 

 

2. A conta individual de titularidade deverá conter os elementos, e 

ser estruturada, nos termos previstos no Código do Mercado de 

Valores Mobiliários para as contas de registo da titularidade de 

valores mobiliários escriturais, ainda que se tratem de valores 

titulados, caso em que acrescerá àqueles elementos o número de 

ordem dos valores mobiliários.  

 



3. A quantidade inicial de valores a inscrever em cada conta 

individual de titularidade corresponderá à quantidade transferida 

da conta global após crédito proveniente da conta de subscrição ou 

à quantidade declarada pelo intermediário financeiro no formulário 

de abertura da conta. 

 

 

Artigo 9 

(Depósito de Valores Mobiliários na CVM) 

 

No caso de se tratar de valores mobiliários titulados aplicar-se-ão 

os seguintes procedimentos: 

a) O cliente submeterá ao intermediário financeiro o formulário de 

depósito de títulos distribuído pela CVM devidamente preenchido e 

assinado, os títulos e outra documentação, quando aplicável; 

b) O intermediário financeiro acusará a recepção dos documentos 

de depósito devolvendo uma cópia do formulário do depósito de 

títulos, devidamente assinada pelo intermediário financeiro; 

c) O intermediário financeiro entregará à CVM, através do seu 

pessoal acreditado, cópia do formulário de depósito de títulos 

devidamente preenchido e assinado, assim como os títulos e outra 

documentação, quando aplicável; 

d) A CVM acusará a recepção dos documentos do depósito 

devolvendo uma cópia do formulário do depósito de títulos ao 

intermediário financeiro; 

e) Os títulos depositados serão provisoriamente contabilizados nas 

contas de títulos dos clientes que efectuaram o depósito, sendo que 

os mesmos não poderão ser transaccionados; 

f) A CVM encaminhará para a entidade emitente o formulário de 

depósito de títulos, e os certificados de títulos, juntamente com a 

tabela provisória de depósitos, em triplicado; 

g) A entidade emitente procederá de imediato a verificação da 

correspondência entre os documentos de depósito e a tabela 



provisória de depósitos, e, acusará a recepção dos documentos, 

devolvendo o formulário de depósito de títulos e uma cópia da 

tabela provisória de depósitos devidamente assinado a CVM; 

h) A entidade emitente confirmará em até dez dias úteis, após a 

recepção dos documentos, a autenticidade dos certificados de 

títulos depositados na CVM, devolvendo uma cópia da tabela 

provisória de depósitos devidamente preenchida e assinada, 

juntamente com os certificados de títulos válidos e inválidos; 

i) Os certificados de títulos devidamente validados pela entidade 

emitente, serão creditados nas contas títulos dos clientes, e 

poderão ser transaccionados; 

j) A CVM irá proceder a devolução de títulos válidos e inválidos ao 

intermediário financeiro, assim como, uma cópia da tabela 

provisória de depósitos, contendo a relação dos títulos validados 

pela entidade emitente e creditados na CVM, bem como os títulos 

invalidados pela entidade emitente e não creditados na CVM. A 

CVM irá ainda entregar uma cópia do formulário de depósitos ao 

intermediário financeiro, o qual irá ser devolvido à CVM 

devidamente preenchido e assinado. 

 

Artigo 10 

(Contas especiais) 

1. A CVM abrirá obrigatoriamente, para cada intermediário 

financeiro filiado e relativamente a cada conta global por si detida, 

contas especiais que evidenciarão quantidades de valores 

mobiliários agrupados em razão da diferenciação do regime fiscal 

dos respectivos titulares. 

 

2. A CVM poderá igualmente determinar a abertura de outras 

contas especiais sempre que razões de ordem legal de qualquer 

outra natureza, ou razões ligadas a determinados valores em 

particular, o imponham ou recomendem, para adequada 

diferenciação de grupos homogéneos de titulares desses valores ou 



de situações jurídicas particulares que impendam sobre os valores 

em causa ou seus titulares, para tratamento diferenciado de 

determinadas situações, ou para segregação de informação, por 

virtude de circunstâncias de carácter especial inerentes aos valores 

mobiliários ou aos respectivos titulares. 

 

3. O somatório da quantidade de valores mobiliários integrantes da 

totalidade das contas especiais relativas a uma conta global deverá 

ser idêntico à quantidade de valores mobiliários integrantes dessa 

conta global. 

 

Artigo 11 

(Contas provisórias) 

São contas provisórias, a criar oficiosamente pela CVM ou 

mediante pedido da entidade de custódia ou outro interveniente 

interessado: 

a) As contas criadas para o exercício de direitos nos termos do 

presente regulamento; 

b) Quaisquer outras contas criadas pela CVM, de sua iniciativa ou 

a pedido de intervenientes no sistema, para fazer face a registos de 

situações jurídicas ou movimentações com natureza provisória, 

precária, instrumental para fim principal diverso, ou 

temporalmente definida.  

 

 

Artigo 12 

(Outros elementos nas contas de valores mobiliários) 

Relativamente a todas as contas ou a qualquer tipo de contas, a 

CVM poderá associar outras referências devidas pela natureza ou 

características da entidade emitente ou dos valores mobiliários, do 

titular da conta, ou por situações jurídicas que o justifiquem.  

 

 



CAPÍTULO III 

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS NA 

CVM 

 

Artigo 13 

(Movimentação das contas de registo da emissão e das contas 

de subscrição) 

1. As contas de registo da emissão e as contas de subscrição são 

movimentadas a crédito, respectivamente, pela quantidade de 

valores mobiliários integrantes da emissão e pelas quantidades 

subscritas por cada intermediário financeiro filiado, bem como no 

caso das contas de registo da emissão pelo acréscimo de valores 

integrantes de emissões subsequentes que se tornem fungíveis com 

os previamente inscritos. 

 

2. As contas de registo da emissão são movimentadas a débito em 

caso de conversão dos valores que a integram em valores de outra 

natureza, ou em caso de extinção desses valores, designadamente 

por amortização. 

 

 

Artigo 14 

(Movimentação das contas individuais de titularidade) 

As contas individuais de titularidade abertas por cada 

intermediário financeiro em nome de seus clientes serão 

movimentadas a crédito ou a débito, respectivamente, pelos valores 

mobiliários adquiridos ou alienados pelo titular através desse 

intermediário financeiro, decorrentes de operações realizadas em 

bolsa ou de outra forma ou causa de transmissão. 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

ESPECIFICAÇÃO, CONFIRMAÇÃO, 

COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES 

 

SECÇÃO I 

Mercado de Bolsa 

 

Artigo 15 

(Sistema de compensação e liquidação de operações de bolsa) 

1. Os movimentos nas contas de valores mobiliários mantidas na 

CVM decorrentes da realização de operações de bolsa, obedecerão 

aos prazos e procedimentos estabelecidos no presente capítulo. 

 

2. O sistema de compensação e liquidação das operações 

realizadas nas sessões normais de bolsa referido no Código do 

Mercado de Valores Mobiliários e em outra legislação e 

regulamentação aplicável é integrado no funcionamento da CVM, 

consubstanciando-se em geral no presente regulamento e, em 

particular, nas disposições contidas no presente capítulo. 

 

3. O sistema de compensação e liquidação das operações 

realizadas nas sessões especiais de bolsa é igualmente integrado 

no funcionamento da CVM, processando-se as movimentações de 

contas e demais procedimentos na CVM, caso a caso, nos termos 

determinados no anúncio de realização da respectiva sessão. 

 

 

Artigo 16 

(Processamento geral) 

1. A compensação e liquidação das operações realizadas nas 

sessões normais de bolsa compreendem as seguintes fases 

essenciais: 



a) A compensação das operações, que consiste no processo através 

do qual são afectadas quantidades de valores mobiliários e 

montantes pecuniários, a débito ou a crédito, a cada uma das 

diversas entidades de custódia, na sequência dos procedimentos de 

especificação e confirmação das operações realizadas pelos 

operadores de bolsa que nelas hajam participado; 

b) A liquidação, física e financeira, das operações realizadas nos 

termos da compensação previamente efectuada. 

 

2. A compensação é feita obedecendo a um modelo de consolidação 

em cada sessão de bolsa das operações de compra e de venda 

realizadas por cada operador de bolsa e entidade de custódia, 

sendo relativamente a cada um apurado o saldo das operações 

efectuadas por cada valor mobiliário, no caso da compensação 

física, e o saldo das operações efectuadas no total, no caso da 

compensação financeira. 

 

3. A liquidação física obedece a procedimentos idênticos quer se 

trate de valores mobiliários escriturais ou titulados.  

 

4. A liquidação financeira obedece a um procedimento único. 

 

 

Artigo 17 

(Cativos de Fundos nas contas de depósito à ordem) 

 

Os Intermediários Financeiros responsáveis pela liquidação 

financeira de operações de compra efectuadas na Bolsa de Valores 

de Moçambique, devem previamente proceder ao cativo de fundos 

envolvidos para cada operação, disponibilizando os mesmos para 

liquidação financeira das operações junto do Banco de 

Moçambique.   

 



Artigo 18 

(Procedimentos de especificação, controle e confirmação das 

operações realizadas) 

 

1. Entre as 12:00 horas e às 13:00 horas, a CVM colocará à 

disposição dos operadores de bolsa, através do sistema, a 

informação respeitante às transacções de bolsa que tiverem 

executado. 

 

2. Entre as 13:00 horas e às 14:00 horas, os operadores de bolsa 

procederão, sempre que necessário, a uma desagregação das 

quantidades das ordens de compra e de venda. 

 

3. Entre as 14:00 e às 15:00, os operadores de bolsa farão 

corresponder a cada parcela resultante da desagregação, nos 

termos do artigo anterior, uma referência de cliente. 

 

4. Quando os operadores de bolsa não procedam a alocação de 

uma referência de cliente vendedor nos horários indicados, a CVM 

irá alocar as transacções ao operador de bolsa caso ele tenha os 

valores mobiliários em sua posse, ou cancelar a operação, 

resultando daí as implicações previstas no Código do Mercado de 

Valores Mobiliários. 

 

5. Quando os operadores de bolsa não procedam a alocação de 

uma referência do cliente comprador, a CVM irá alocar as 

transacções ao operador de bolsa, ou cancelar a operação, 

resultando daí as implicações previstas no Código do Mercado de 

Valores Mobiliários.  

 

6. Na eventualidade de serem detectados erros pelos operadores de 

bolsa na relação de clientes, os operadores de bolsa poderão 

corrigir os erros detectados, com a excepção do valor mobiliário, o 



preço e quantidade das operações realizadas, até às 10:00 horas do 

segundo dia útil à data de realização da operação. 

 

7. Operadores de bolsa poderão solicitar a CVM, por escrito e 

devidamente justificado, o cancelamento de operações até às 10:00 

horas do segundo dia útil à data de realização da operação. 

 

8. Até às 13:30 horas do segundo dia útil seguinte à data de 

realização das transacções, os intermediários financeiros 

responsáveis pela custódia dos valores mobiliários deverão 

proceder a confirmação dos negócios efectuados em nome dos seus 

clientes pelos operadores de bolsa. Caso as transacções não sejam 

confirmadas nos horários indicados, as transacções serão 

canceladas, resultando daí as implicações previstas no Código do 

Mercado de Valores Mobiliários. 

 

 

Artigo 19 

(Informação definitiva sobre as operações realizadas) 

 

No segundo dia útil seguinte ao da realização das operações de 

bolsa, a CVM disponibilizará informação definitiva para os 

intermediários financeiros, através do sistema, a partir das 14:00 

horas. 

 

Artigo 20 

(Liquidação financeira) 

1. Relativamente a cada sessão de bolsa, a CVM disponibilizará a 

informação necessária à liquidação financeira das operações 

realizadas. 

 



2. A CVM disponibilizará ao Banco de Moçambique o mapa de 

“Liquidação Financeira de Operações de Bolsa”, até às 15:30 horas 

do segundo dia útil seguinte ao da realização das operações. 

 

3. Os intermediários financeiros com saldos devedores 

determinados na compensação financeira deverão prover as suas 

contas de depósito à ordem abertas no Banco de Moçambique com 

disponibilidades suficientes para a cobertura dos referidos saldos, 

até à hora por aquele fixada do dia designado para a liquidação 

financeira. 

 

4. A liquidação financeira das operações realizadas será efectuada 

pelo Banco de Moçambique, no terceiro dia útil seguinte ao da 

realização das operações, às 10:30h, através da movimentação das 

contas de depósito à ordem abertas no banco, conforme os saldos 

determinados. 

 

5. A liquidação financeira das operações respeitantes a obrigações 

incluirá o pagamento pelo comprador ao vendedor dos juros a que 

haja lugar, nos seguintes termos: 

a) Considera-se, para efeitos do início do período de contagem de 

juros, e salvo estipulação contrária expressa nas condições de 

emissão, o primeiro dia de subscrição, ou o dia seguinte ao último 

vencimento de juros, consoante os casos, e para efeitos do termo 

daquele período, a data da liquidação financeira das operações em 

causa; 

b) Serão considerados 360 dias por ano (30 dias por mês), salvo se 

outro método de cálculo resultar das condições de emissão. 

 

6. As taxas de realização de operações de bolsa devidas à BVM e à 

CVM serão incluídas, a débito das entidades devedoras da mesma, 

na informação respeitante à liquidação financeira, sendo creditada 

pelo montante correspondente a conta de depósito da BVM e da 



CVM para o efeito existente no Banco de Moçambique, na data da 

liquidação financeira. 

 

 

Artigo 21 

(Liquidação física) 

1. A liquidação física é efectuada através da inscrição a crédito da 

compra, e da inscrição a débito da venda, nas contas de registo de 

titularidade individual, respectivamente, das entidades 

compradoras e vendedoras, com adequada replicação nas contas 

individuais de titularidade mantidas pelas entidades de custódia 

respectivas.  

 

2. As inscrições a que se refere o número anterior serão efectuadas 

pela CVM na data da liquidação financeira da operação às 12:00 

horas, e após confirmação pelo Banco de Moçambique de que esta 

se consumou. 

 

 

Artigo 22 

(Incumprimento na Liquidação Financeira) 

Se, ao proceder à liquidação financeira das operações, for 

detectada pelo Banco de Moçambique qualquer insuficiência de 

provisão nas contas dos intermediários financeiros, dela dará 

imediato conhecimento à CVM, procedendo com as penalizações 

previstas no Código do Mercado de Valores Mobiliários e demais 

legislação relevante. 

 

 

 

 

 

 



SECÇÃO II 

Mercado fora de Bolsa 

 

Artigo 23 

(Sistema de compensação e liquidação de operações fora de 

bolsa) 

1. Os movimentos nas contas de valores mobiliários mantidas na 

CVM decorrentes da realização de operações fora de bolsa, 

obedecerão aos prazos e procedimentos estabelecidos na presente 

secção. 

 

2. O sistema de compensação e liquidação das operações 

realizadas no mercado fora de bolsa é integrado no funcionamento 

da CVM, consubstanciando-se em geral no presente regulamento e, 

em particular, nas disposições contidas na presente secção. 

 

 

Artigo 24 

(Processamento geral) 

Os procedimentos de processamento de compensação e liquidação 

das operações realizadas no mercado fora de bolsa obedecem ao 

estabelecido no artigo 16, com as necessárias adaptações. 

 

Artigo 25 

(Cativos de Fundos nas contas de depósito à ordem) 

Os Intermediários Financeiros responsáveis pela liquidação 

financeira de operações de compra registadas na Central de 

Valores Mobiliários, devem previamente proceder ao cativo de 

fundos envolvidos para cada operação, disponibilizando os mesmos  

para liquidação financeira das operações junto do Banco de 

Moçambique.   

 
 



Artigo 26 

(Procedimentos de registo de operações e especificação) 

Até as 13:30 horas, os intermediários financeiros poderão proceder 

ao registo de ordens de compra e de venda de operações realizadas 

no mercado fora de bolsa, indicando para cada ordem uma 

referência de cliente.  

 

 

 

Artigo 27 

(Informação definitiva sobre as operações realizadas) 

A CVM disponibilizará informação definitiva para os intermediários 

financeiros envolvidos nas operações, através do sistema, a partir 

das 14:00 horas, no mesmo dia da realização da operação. 

 

 

Artigo 28 

(Liquidação financeira) 

1. A CVM disponibilizará a informação necessária à liquidação 

financeira das operações realizadas. 

 

2. A CVM disponibilizará ao Banco de Moçambique o mapa de 

“Liquidação Financeira de operações de fora de bolsa”, até às 15:30 

horas do mesmo dia da realização da operação. 

 

3. Os intermediários financeiros com saldos devedores 

determinados na compensação financeira deverão prover as suas 

contas de depósito à ordem abertas no Banco de Moçambique com 

disponibilidades suficientes para a cobertura dos referidos saldos, 

até à hora por aquele fixada do dia designado para a liquidação 

financeira. 

 

4. A liquidação financeira das operações realizadas será efectuada 

pelo Banco de Moçambique, no primeiro dia útil seguinte ao da 



realização das operações, às 10:30h, através da movimentação das 

contas de depósito à ordem abertas no banco, conforme os saldos 

determinados. 

 

5. A liquidação financeira das operações respeitantes a obrigações 

incluirá o pagamento pelo comprador ao vendedor dos juros a que 

haja lugar, nos seguintes termos: 

a) Considera-se, para efeitos do início do período de contagem de 

juros, e salvo estipulação contrária expressa nas condições de 

emissão, o primeiro dia de subscrição, ou o dia seguinte ao último 

vencimento de juros, consoante os casos, e para efeitos do termo 

daquele período, a data da liquidação financeira das operações em 

causa; 

b) Serão considerados 360 dias por ano (30 dias por mês), salvo se 

outro método de cálculo resultar das condições de emissão. 

 

6. As taxas de realização de operações fora de bolsa devidas à CVM 

serão incluídas, a débito das entidades devedoras da mesma, na 

informação respeitante à liquidação financeira, sendo creditada 

pelo montante correspondente a conta de depósito da CVM para o 

efeito existente no Banco de Moçambique, na data da liquidação 

financeira. 

 

 

Artigo 29 

(Liquidação física) 

1. A liquidação física é efectuada através da inscrição a crédito da 

compra, e da inscrição a débito da venda, nas contas de registo de 

titularidade individual, respectivamente, das entidades 

compradoras e vendedoras, com adequada replicação nas contas 

individuais de titularidade mantidas pelas entidades de custódia 

respectivas.  



2. As inscrições a que se refere o número anterior serão efectuadas 

pela CVM na data da liquidação financeira da operação às 12:00 

horas, e após confirmação pelo Banco de Moçambique de que esta 

se consumou. 

 

Artigo 30 

(Incumprimento na Liquidação Financeira) 

Se, ao proceder à liquidação financeira das operações, for 

detectada pelo Banco de Moçambique qualquer insuficiência de 

provisão nas contas dos intermediários financeiros, dela dará 

imediato conhecimento à CVM, procedendo com as penalizações 

previstas no Código do Mercado de Valores Mobiliários e demais 

legislação relevante. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROCESSAMENTO DO EXERCÍCIO DE DIREITOS E OUTROS 

EVENTOS 

 

Artigo 31 

(Exercício de direitos de conteúdo patrimonial) 

1. A CVM assegura a prestação de um serviço adequado para o 

exercício de direitos de conteúdo patrimonial respeitantes aos 

valores mobiliários inscritos. 

 

2. As entidades emitentes de valores mobiliários inscritos na CVM 

informarão esta entidade, por si ou através de intermediário 

financeiro filiado por si mandatado, de quaisquer pagamentos de 

dividendos, juros ou outras atribuições em dinheiro, com a 

antecedência mínima de quinze dias de calendário relativamente à 

data de pagamento. 

 



3. As comunicações a que se referem os números precedentes 

conterão todas as informações respeitantes às características, 

condições e circunstâncias dos eventos em causa e, no caso de 

pagamentos em dinheiro, deverá ser indicado o intermediário 

financeiro responsável pelo pagamento, sendo que este último 

deverá confirmar esse estatuto. 

 

4. Para efeitos do número precedente, a comunicação da entidade 

emitente deverá indicar, nomeadamente: 

a) O valor mobiliário a que se refere; 

b) O valor mobiliário a que darão origem os valores mobiliários a 

incorporar ou subscrever, caso dêem origem a uma categoria ou 

natureza diferente de valores; 

c) Data de apuramento de titulares com direito ao pagamento do 

dividendo, juro, amortização, prémio ou outro direito a pagamento; 

d) O valor do pagamento por cada valor mobiliário; 

e) Data de atribuição do direito aos valores a incorporar ou 

subscrever; 

f) Data para a renúncia do direito aos novos valores; 

g) Data para a atribuição final dos valores a receber; 

h) Valor a pagar para a atribuição dos novos valores, quando 

previamente fixado; 

i) Regra de rateio e arredondamento. 

 

 

Artigo 32 

(Exercício de direitos a pagamentos) 

1. Compete à CVM indicar à entidade emitente e ao intermediário 

financeiro pagador os montantes definitivos a creditar a cada um 

dos demais intermediários financeiros, com base nos saldos das 

contas, no final do dia útil imediatamente anterior ao do 

pagamento. 

 



2. Os movimentos financeiros são executados mediante 

movimentação das contas mantidas pelos intermediários 

financeiros no Banco de Moçambique.  

 

3. Uma vez efectuados os pagamentos em causa os intermediários 

financeiros informarão a CVM desse facto, para o respectivo fecho de 

evento. 

 

Artigo 33 

(Exercício de direitos a valores mobiliários) 

1. Na data de início do período de exercício de direitos, a CVM 

procederá ao lançamento em contas provisórias dos intermediários 

financeiros dos direitos inerentes aos valores mobiliários, com base 

nos saldos existentes e nos factores de atribuição estabelecidos. 

 

2. No final do período de exercício dos direitos, os intermediários 

financeiros informarão a CVM acerca das quantidades de direitos 

que exerceram informando também quais as contas individuais de 

titularidade em que devem ser creditados os valores mobiliários 

resultantes do exercício. 

 

3. Com a atribuição dos valores mobiliários às contas de destino 

são canceladas as contas provisórias a que se refere o número 1. 

 

4. Os movimentos financeiros a que haja lugar são executados em 

termos equivalentes aos previstos no número 2 do artigo anterior.  

 

5. A CVM enviará à entidade emitente informação respeitante aos 

movimentos efectuados nos termos do número 1. 

 

 

 

 



Artigo 34 

(Levantamento de valores mobiliários) 

Sempre que, nos termos legalmente admissíveis, haja lugar a um 

pedido de levantamento de valores mobiliários integrados no 

sistema de depósito previsto no artigo 30 do Código do Mercado de 

Valores Mobiliários, a entidade de custódia dará conhecimento do 

facto à CVM, devendo esta, oficiosamente, proceder aos 

lançamentos a débito adequados nas contas globais e de registo a 

titularidade pertinentes. 

 

 

Artigo 35 

(Conversão dos valores mobiliários) 

1. Em caso de conversão de valores mobiliários, de titulados em 

escriturais ou vice - versa, deverá a entidade emitente ou 

intermediário financeiro filiado por aquela mandatado comunicar à 

CVM o prazo e formalidades da operação por si estabelecidos, nos 

termos legais. 

 

2. Caso se trate de valores não inscritos, será procedida a inscrição 

na CVM dos valores convertidos, nos termos gerais. 

 

3. No caso do número anterior e, relativamente à quantidade de 

valores não apresentados a conversão e integrantes da emissão, 

será criada uma conta especial provisória em nome da entidade 

emitente, que será debitada, por contrapartida em crédito em conta 

do titular, sempre que sejam apresentados valores a conversão. 

 

4. Caso se trate de valores já inscritos e, durante o período de 

indisponibilidade para a realização de operações sobre esses 

valores, a CVM promoverá a transferência dos valores para contas 

especiais de conversão, em nome dos mesmos titulares, mediante 

débito provisório às contas individuais de titularidade e contas 



globais respectivas, sendo na data fixada para conversão dos 

valores, simultaneamente debitados naquelas contas especiais os 

valores a converter e creditados os valores convertidos. 

 

5. Seguidamente proceder-se-á à transferência dos valores 

convertidos, das contas especiais de conversão para as contas 

individuais de titularidade e contas globais respectivas, sendo as 

contas especiais de conversão encerradas. 

 

6. Quando, nos termos legais, haja lugar à conversão de valores 

mobiliários escriturais em titulados para negociação no 

estrangeiro, a entidade de custódia em que tais valores se 

encontrem registados informará do facto a CVM, que procederá ao 

débito da quantidade correspondente na conta global respectiva, e 

à evidenciação da quantidade de valores em causa em conta 

autónoma que criará para o efeito. 

 

7. A conversão, de novo, dos valores titulados em escriturais, será 

comunicada à CVM pelo intermediário encarregue do registo dos 

valores escriturais, procedendo a CVM aos correspondentes débito 

na conta autónoma e crédito na conta global desse intermediário. 

 

 

Artigo 36 

(Ofertas públicas de aquisição, venda ou troca) 

1. As ofertas públicas de aquisição, venda ou troca são anunciadas 

e realizadas nos termos da legislação aplicável, sendo as 

correspondentes transacções e sua liquidação realizadas, 

respectivamente, em sessão especial de bolsa e em conformidade 

com os procedimentos de liquidação física e financeira 

estabelecidos, com aplicação no que concerne à CVM dos 

procedimentos adicionais estabelecidos nos números seguintes. 

  



2. As entidades que lancem uma oferta pública de aquisição devem 

comunicar à CVM o facto com uma antecedência mínima de 5 dias 

em relação à data do início da oferta. 

 

3. A comunicação da entidade oferente deverá conter o seguinte: 

a) Valor mobiliário a que se refere; 

b) Quantidade ou percentagem detida pelo oferente; 

c) Quantidade ou percentagem objecto da oferta; 

d) Número de conta na CVM do oferente; 

e) Datas de início e de termo da oferta, da realização da sessão 

especial de bolsa e de liquidação da oferta. 

 

 

Artigo 37 

(Outros eventos) 

1. A CVM assegura a prestação do serviço de registo, associado aos 

valores mobiliários inscritos, de outras circunstâncias relevantes 

para a situação jurídica de tais valores e que decorram de actos ou 

factos deliberados pela entidade emitente, tais como aumentos ou 

reduções de valor nominal, reduções do capital social, agregação 

ou desagregação de valores mobiliários, amortização total ou 

parcial, conversão de valores mobiliários em valores mobiliários de 

diferente natureza, ou outros legalmente passíveis de influir na 

situação jurídica dos valores em causa, podendo para o efeito criar 

as contas provisórias e determinar os movimentos que se revelem 

apropriados ao caso, sempre em articulação com as entidades de 

custódia e demais intervenientes ao caso pertinentes. 

 

2. Para efeitos do número anterior são estabelecidos os seguintes 

procedimentos: 

a) Em caso de agregação ou desagregação de valores mobiliários, a 

entidade emitente informará a CVM com uma antecedência mínima 

de 5 dias de tal evento, indicando o valor mobiliário em causa, a 



data de produção de efeitos do evento, a respectiva proporção, a 

regra de arredondamento e o valor a pagar pelos titulares, sendo o 

caso; 

b) Em caso de fusão de valores mobiliários ou de se tornarem 

fungíveis entre si valores mobiliários que anteriormente não o 

eram, a entidade emitente deve comunicar à CVM o facto com uma 

antecedência mínima de 5 dias em relação à data prevista para o 

evento, devendo esta comunicação indicar o valor mobiliário fonte e 

o de destino, a proporção, as regras de arredondamento, e as datas 

de anúncio do evento, de apuramento dos titulares elegíveis e da 

concretização do evento e da extinção dos valores mobiliários de 

origem, sendo o caso.  

 

Artigo 38 

(Informação sobre eventos) 

A CVM disponibilizará às entidades emitentes, operadores de bolsa 

e entidades de custódia, através do sistema, um diário de eventos 

corporativos.  

 

 

 

CAPÍTULO VII 

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS POR TRANSMISSÕES  

NÃO DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS EM BOLSA 

 

 

Artigo 39 

(Movimentação por causas diferentes da transmissão de 

titularidade ou por de titularidade não realizada em mercado) 

1. As inscrições e movimentos decorrentes de outros factos 

respeitantes à situação jurídica de valores mobiliários, que não 

tenham por base a transmissão da sua titularidade, tais como o 

seu arresto, penhor, caução, herança ou legado, ou outros, ou bem 



assim situações que, envolvendo a transmissão de titularidade, 

resultem de mandado judicial, ordem de autoridade ou outra razão 

diferente da realização de operações executadas em mercado 

secundário, serão executados oficiosamente pela CVM através da 

movimentação, apropriada às circunstâncias e baseada em 

referências codificadas, das contas globais, individuais de 

titularidade, especiais ou provisórias, imediatamente após                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

o recebimento das informações que as determinem, e dentro do 

horário de funcionamento dos serviços, sempre com observância 

do principio da correspondência entre movimentos de sinal 

contrário, sendo o caso.  

 

2. Para efeitos de transferências, os intermediários financeiros de 

origem e de destino irão proceder a movimentação das 

transferências de custódia das contas de titularidade directamente 

no sistema informático da CVM.  

 

3. Para efeitos do disposto no número 1 do presente artigo, o 

intermediário financeiro que seja responsável pela custódia dos 

valores mobiliários em causa solicitará o arresto, penhor, caução, 

herança ou legado, ou outros, à CVM, com toda a documentação 

necessária, conforme a legislação civil e comercial aplicável, a 

comprovar a situação jurídica que está na base do pedido de 

arresto, penhor, caução, herança ou legado, ou outros, assim como 

com a indicação das contas individuais de titularidade a 

movimentar, podendo a CVM exigir a apresentação de impresso ou 

formulário padronizado, que facultará. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 40 

(Informações a prestar pelos intervenientes à CVM) 

1. As informações a prestar pelos intermediários financeiros à CVM 

para registo inicial ou movimentação de valores mobiliários 

conterão obrigatoriamente as indicações necessárias a permitir a 

afectação dos valores às contas apropriadas. 

 

2. Quaisquer intervenientes têm o dever de prestar à CVM as 

informações que esta lhes solicite, documentalmente suportadas, e 

que se destinem a comprovar a situação jurídica dos próprios 

intervenientes, dos valores mobiliários, dos respectivos titulares ou 

de quaisquer outros factos ou circunstâncias com relevância para 

a adequada inscrição ou movimentação de valores, ou registo 

apropriado de circunstâncias a estes inerentes. 

 

 

Artigo 41 

 (Informações a prestar pela CVM aos intervenientes) 

1. A CVM prestará às entidades emitentes dos valores mobiliários 

inscritos, sempre que estas lho solicitem, relação actualizada dos 

titulares individuais desses valores. 

 

2. Para efeitos do número precedente, sempre que as entidades 

emitentes de valores mobiliários inscritos na CVM quiserem 

receber através desta informação sobre a identificação dos 

proprietários, a quantidade que cada um detenha, ou outras 

informações a que legitimamente possam ter acesso, devem 

solicitar esta informação por escrito com a antecedência mínima de 

cinco dias úteis em relação à data a que a informação se deve 

reportar. 



3. A CVM enviará diariamente aos intermediários financeiros todas 

as informações relacionadas com os movimentos realizados na 

CVM.  

 

4. Adicionalmente, a CVM prestará aos intermediários financeiros, 

sempre que estes lho solicitem, informação respeitante aos valores 

mobiliários inscritos nas contas globais por si mantidas, às contas 

individuais de titularidade a seu cargo, e a valores mobiliários 

registados em outras contas, especiais ou provisórias.  

 

5. A CVM prestará ao Banco de Moçambique todas as informações 

necessárias à intervenção do Banco de Moçambique no sistema de 

compensação e liquidação de operações sobre os valores inscritos. 

 

6. A CVM prestará aos demais intervenientes as informações que 

estes lhe solicitem e respeitantes a contas a seu cargo, a valores 

mobiliários por si detidos ou a situações jurídicas de que sejam 

parte com interesse legítimo.  

 

7. Sempre que sejam criadas contas especiais ou contas 

provisórias, a CVM informará todos os intervenientes no sistema 

dessa circunstância e da natureza da especificidade em causa.   

 

8. Os intermediários financeiros têm o dever de comunicar aos 

seus clientes as informações que estes solicitem relativamente às 

contas por si mantidas e valores que as integrem. 

 

 

Artigo 42 

(Registo e arquivo da informação) 

1. A CVM criará e manterá meios de registo e arquivo adequados, 

que podem ser referências codificadas, a permitir, a qualquer 

momento, demonstrar a toda a sequência de movimentos nas 



contas de valores mobiliários que mantém, quer decorram de 

operações de mercado, quer de outras causas de movimentação. 

 

2. Sem prejuízo do arquivo documental que a CVM manterá 

relativamente aos documentos que lhe forem entregues para 

comprovar e suportar os registos e movimentos efectuados, é 

obrigação das entidades de custódia e demais participantes manter 

e conservar a documentação respeitante aos actos ou negócios 

causais que deram origem a tais registos e movimentos. 

 

3. Relativamente aos documentos referidos no número anterior, 

tanto a CVM como as entidades de custódia e demais participantes 

deverão mantê-los em sua guarda durante um período não 

superior a 15 anos.  

 

 

Artigo 43 

(Registos e movimentos) 

1. São aplicáveis aos registos e movimentos reflectidos no âmbito 

da CVM as disposições estabelecidas no Código do Mercado de 

Valores Mobiliários relativamente ao suporte, oficiosidade e 

instância dos registos, à respectiva data e ordem, e ao valor e 

eficácia dos actos, sendo a sua verificação da responsabilidade dos 

intermediários financeiros. 

 

2. Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, a informação 

registada e arquivada na CVM prevalece, em caso de divergência e 

salvo demonstração judicial em contrário, sobre a informação 

registada e arquivada nas entidades de custódia, intermediários 

financeiros e demais participantes, salvaguardada a informação 

sobre movimentos financeiros registada no Banco de Moçambique, 

que prevalece sobre todas as demais, no âmbito a que se refere. 

 



Artigo 44 

(Entrada em vigor) 

1. O presente regulamento entra em vigor sessenta dias após a sua 

aprovação, devendo nesta data e a partir do horário de abertura 

dos serviços da CVM todos os respectivos intervenientes  

observarem os procedimentos aqui previstos. 

 

2. Na data prevista no número anterior e no momento de abertura 

dos serviços da CVM, os intermediários financeiros que sejam 

membros do sistema de compensação e liquidação de operações 

gerido pela BVM são por esta oficiosamente filiados na CVM. 

 

 

Artigo 45 

(Revogação) 

 

É revogada a Circular da BVM nº 5/GPCDBVM/2001, de 26 de 

Abril. 

 

 
 

 
 

Anabela Chambuca 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 


