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AIA. IDENTIFICAÇÃO

Nome do cliente:

N.º de conta BAI: N.º conta CEVAMA:

Data:

B. TIPO DE OPERAÇÃO D. TIPO DE ORDENS*

Outro (especificar) ____________________________

C. CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO

Outros (especificar) ___________________________

ISIN: Código de Negociação:

Preço:

Quantidade:

Montante:

Vencimento

Validade da ordem*:
(*até 90 dias úteis)

DECLARAÇÃO

Assinatura _________________________________________________________________________________

Declaro ter lido e aceite os termos constantes no presente formulário, no contrato de intermediação financeira, nas política de 

execução e transmissão de ordens e de conflitos de interesse do Banco Angolano de Investimentos, SA. Declaro também ter 

sido previamente informado sobre o preçário, as ordens disponíveis e os últimos preços transacionados em bolsa, bem como os 

riscos associados ao instrumento ora negociado.

FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E EXECUÇÃO DE ORDENS 

Compra

Repo

Oferta Limitada Oferta de paragem ao Mercado

BT - Bilhetes do Tesouro

OT-TX - Obrigações indexadas

UP - Unidade de Participação

OTME - Obrigações em moeda estrangeira

OTNR - Obrigações não Reajustaveis

Oferta ao Mercado
Venda

Acções
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*REGRAS BODIVA Nº 07/20

DA ORGANIZAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS REGULAMENTADOS

Artigo 59º. (Tipos de ordens)

 As ordens introduzidas no Livro de Ordens Central, poderão ter, no SIMER Negociação, a natureza de:

a) Ofertas ao Mercado que, no caso de não serem integralmente satisfeitas, serão canceladas ou no
caso de serem parcialmente satisfeitas, permanecerão quanto ao remanescente, enquanto ofertas,
limitadas no preço de execução parcial;

b) Ofertas Limitadas, que requerem a sua execução integral, sob pena de cancelamento, ou que
permitem a sua execução parcial, procedendo-se ao cancelamento do remanescente;

c) Ofertas de Paragem Limitadas, as quais ficam visíveis, sempre que o preço ou outra condição
especificada é atingida; caso contrário mantêm-se ocultas e são válidas apenas numa única sessão;

d) Ofertas de Paragem ao Mercado, com características idênticas às referidas na alínea anterior, que se 
tornam visíveis ao mercado quando o preço ou outra condição especificada é atingida;

e) Abertura Limitada, com as seguintes características:

i. A oferta é válida apenas durante a pré-abertura, e fecha contraofertas a preço igual ou melhor;

ii. O remanescente da oferta após a pré-abertura é cancelado automaticamente; e

iii. A oferta não é visível para o resto do mercado enquanto estiver válida.

f) Abertura, com as seguintes características:

i. A oferta é válida apenas durante a pré-abertura;

ii. O preço limite é automaticamente o preço de abertura;

iii. O remanescente da oferta após a pré-abertura é cancelado automaticamente; e

iv. A oferta não é visível para o resto do mercado enquanto estiver válida.

g) As Ofertas de Fecho Limitadas e Fecho têm características similares as alíneas e) e f) 

respectivamente, para a fase do Leilão de Fecho;

h) Ofertas de Fecho ao Mercado são similares às Ofertas de Fecho, com a particularidade de

 ganharem prioridade;

i) Outros tipos que venham a ser definidos por Instrução.
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