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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Pelo Decreto nº 36/2012, de 17 de Outubro, o Governo criou a Bolsa de Mercadorias de 

Moçambique, abreviadamente designada por BMM e aprovou o respectivo Estatuto 

Orgânico.  

 

O referido instrumento legal definiu a BMM - IP como entidade nacional responsável pelo 

estabelecimento e regulação de um mercado profissional, moderno e competitivo que tem 

por objecto a transacção de qualquer espécie de mercadorias na modalidade à vista ou 

liquidação futura.  

 

A sua institucionalização visa criar um mecanismo para a transparência nas negociações e 

competitividade no preço numa forma organizada, através de um sistema de negociação 

por apregoação por oferta, leilões e contratos futuros com regras que governam os produtos 

trazidos ao mercado, os actores de mercado e os contratos entre compradores e vendedores. 

A BMM constitui uma resposta institucional, com vista a estabelecer ordem, eficiência, 

transparência e integridade na transacção de mercadorias, geralmente designadas de 

commodities. 



 

 

 

No entanto, para a materialização deste desiderato, importa o estabelecimento de 

procedimentos de funcionamento do ecossistema da Bolsa e mecanismos de intermediação, 

incluindo os princípios gerais das suas operações.  

 

É nestes termos que, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 12, do Estatuto Orgânico 

da Bolsa de Mercadorias de Moçambique, se submete a presente proposta do Regulamento 

Geral de Operações da Bolsa de Mercadorias de Moçambique, que estabelece o regime 

aplicável e os procedimentos das operações, bem como as formas de interacção desta com 

os operadores, para efeitos de aprovação nos termos do disposto no Artigo 4 do Decreto 

acima citado que estabelece que compete ao Ministro que superintende a Área do Comércio 

a aprovação por Diploma Ministerial dos Regulamentos e outros procedimentos 

necessários ao funcionamento da BMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

Diploma Ministerial n.º ___/2022 

de _____ de __________________ 

 

Mostrando-se necessário aprovar o Regulamento Geral de Operações da Bolsa de 

Mercadorias de Moçambique, instrumento que estabelece as regras do seu funcionamento, 

incluindo os princípios gerais das suas operações, ao abrigo das competências que me são 

atribuídas pelo artigo 4 do Decreto nº 36/2012, de 17 de Outubro, determino:  

Artigo 1. É aprovado o Regulamento Geral de Operações da Bolsa de Mercadorias de 

Moçambique, em anexo, que é parte integrante do presente Diploma. 

Artigo 2. O presente Diploma entra em vigor a data da sua publicação.  

 

 

Ministério da Indústria e Comércio, em Maputo, aos ___ de __________ de 2022. 

O Ministro da Indústria e Comércio, Silvino Augusto Moreno 

 

 

 

 



 

 

REGULAMENTO GERAL DE OPERAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS 

DE MOÇAMBIQUE 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1 

(Definições) 

As definições dos termos usados no presente Regulamento constam do glossário em anexo.  

 

Artigo 2 

(Objecto)  

1. O presente regulamento estabelece o regime dos procedimentos, princípios e regras gerais 

aplicável às operações na Bolsa de Mercadorias de Moçambique (BMM). 

2. O presente regulamento estabelece ainda o regime aplicável as formas de interacção da 

Bolsa de Mercadorias de Moçambique (BMM) com os seus operadores.  

 

  Artigo 3  

(Âmbito)   

1. O presente regulamento aplica-se a negociação de qualquer espécie de mercadoria e 

contratos que tenham por objecto mercadorias nas modalidades à vista ou liquidação 

futura.  

2. O presente regulamento aplica-se ainda aos titulares dos órgãos, trabalhadores da BMM 

e demais sujeitos envolvidos nas operações em Bolsa, bem como aos seus operadores 

(vendedores, compradores ou corretores).  

 



 

 

Artigo 4 

(Incidência das operações) 

Para efeitos do presente regulamento e, sem prejuizo do disposto na legislação específica 

em vigor, as operações de intermediação abrange todas mercadorias dos sectores de 

recursos minerais, energia, indústria, comércio, agrário, pescas, turismo e transporte.  

 

Artigo 5 

(Funcionamento da BMM - IP) 

O objectivo, atribuições, competências, princípios, órgãos, unidades orgânicas, e o 

funcionamento da Bolsa de Mercadorias de Moçambique, constam do respectivo Estatuto 

Orgânico e Regulamento Interno.  

 

Capítulo II 

OPERAÇÕES DE BOLSA 

Secção I 

Regime do Membro e Operador 

 

Artigo 6 

(Operador e Membro) 

1. São operadores de Bolsa todas as pessoas singulares ou colectivas autorizadas a realizar 

operações de Bolsa e/ou a intervir na qualidade de clientes (comprador ou vendedor) 

ou correctores, ou ainda entidades licenciadas a proceder ao armazenamento de 

mercadoria e a emitir certificados de depósito pela BMM. 



 

 

2. O regime de correctores bem pressupostos para a sua admissibilidade são regulados por 

legislação específica.   

 

Artigo 7 

(Elegibilidade à Negociação) 

Têm acesso à negociação na BMM, os indivíduos ou entidades com capacidade e 

idoneidade comerciais que não estiverem abrangidos pelas seguintes excepções: 

a) Os operadores suspensos, demitidos do seu ofício, falidos e não reabilitados; 

b) Os operadores que tiverem faltado, sem justificação legal, ao cumprimento de 

qualquer acordo arbitral ou contrato celebrado ou a um compromisso tomado 

perante a BMM; 

c) Os incapazes; 

d) Os transgressores dos regulamentos da BMM; 

e) Os indivíduos ou entidades que violarem o Código de Ética da BMM; 

f) Os insolventes;  

 

Artigo 8 

(Obrigações dos Operadores) 

Qualquer indivíduo ou entidade que se torne operador de Bolsa e não se encontre impedido, 

nos termos do artigo anterior, deve, para efeitos das negociações que efectue na BMM, 

cumprir as seguintes obrigações: 

a) Notificar o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da BMM de qualquer 

e todas violações que tiver conhecimento relativamente ao presente Regulamento 

e demais regras aplicáveis ao funcionamento da BMM; 

b) Cooperar com a BMM e qualquer membro dos seus órgãos ou pessoal no 

cumprimento das respectivas atribuições e competências; 



 

 

c) Efectuar o pagamento de comissões ou taxas aplicáveis nos termos do presente 

Regulamento e demais legislações aplicáveis; 

d) Ser responsável pelas ordens que execute e tornar-se parte dos contratos relativos 

às transacções que executar na BMM; 

e) Cumprir e assegurar que o seu representante cumpra, em cada momento, com o 

presente Regulamento e demais regras aplicáveis ao funcionamento da BMM. 

 

Artigo 9 

(Processo de candidatura do Operador) 

1. Os individuos ou entidades que pretendam negociar na BMM, devem submeter ao 

Gestor de Clientes uma ficha de candidatura como operador ou membro conforme o 

modelo 1, anexo. 

2. Na ficha  de candidatura deve constar, para além dos seus dados pessoais, a evidência 

ou a declaração de que não se encontra em qualquer das situações previstas nas alíneas 

artigo 7 do presente Regulamento. 

3. O processo de candidatura deve ser acompanhado de identificação de seus 

representantes autorizados (corretores), e o comprovativo de que os mesmos não se 

encontram em quaisquer situações previstas nas alíneas do artigo 7. 

4. O Gestor de Clientes da BMM, deve responder ao processo de candidatura no prazo 

máximo de quinze (15) dias úteis, sob pena de se considerar autorização tácita. 

5. Em caso de deferimento da candidatura, o Gestor de Clientes da BMM atribui ao 

Operador um cartão de identificação próprio com o qual este se identifica na Bolsa. 

 

Artigo 10  

(Suspensão da autorização) 



 

 

1. O operador da Bolsa a pedido de terceiros ou oficiosamente, pode ser suspenso do 

exercício da sua função com consequente interdição, sempre que se verifique uma das 

seguintes situações: 

a) Negociar em seu nome, em nome de terceiro ou por terceiro em seu nome; 

b) Quando viole qualquer regra ou obrigação emergente do presente Regulamento 

ou demais regras legais aplicáveis; 

c) Quando encerre a sua conta bancária usada para as transacções na BMM, sem 

comunicação prévia, e não indique uma outra conta para as operações em Bolsa; 

d) Quando sejam iniciados quaisquer processos de natureza executiva contra o 

membro da BMM, seu património ou entidades por este dominadas; 

e) Quando não efectue o pagamento de quaisquer comissões ou taxas aplicáveis no 

prazo estipulado; 

f) Quando não efectue o pagamento de quaisquer multas  aplicáveis no prazo 

estipulado; 

g) Quando  cumpra com qualquer termo de decisão arbitral dirimida no âmbito do 

presente Regulamento; 

h) Quando iniciado qualquer processo ou inquérito judicial por práticas associadas 

ao terrorismo, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos ou prestação de 

falsas declarações e, actos de corrupção.  

2. O Conselho de Administração da BMM pode ainda, de forma discricionária, determinar 

a suspensão da autorização de negociação na BMM a um operador, caso: 

a) Os seus activos líquidos sejam inferiores ao considerado adequado pelo Conselho 

de Administração; 

b) Se inicie contra ele um processo de recuperação judicial ou extrajudicial e ainda 

insolvência, nos termos do Decreto-Lei nº 1/2013, de 4 de Julho, ou cuja situação 

económica ou financeira torne expectável que tal venha a ocorrer; 

c) Tente, de algum modo, manipular a qualidade ou quantidade de uma ou mais 

mercadorias em depósito ou para entrega; 



 

 

d) Execute qualquer acção que, de algum modo, coloque em causa o normal 

funcionamento da BMM; 

e) Tente, por algum meio, obter informação considerada confidencial relativa à 

BMM, seu funcionamento ou qualquer dos seus membros. 

3. A suspensão e interdição verificada nos termos do disposto nos números anteriores, dá 

lugar também a aplicação de multas sem prejuízo de procedimento cível ou criminal. 

4. A pedido do infractor, a suspensão e interdição nos termos previstos nos números 

anteriores, pode ser levantada depois que cesse a causa da violação, e quando o operador  

da BMM liquidar os montantes devidos relativos a penalidades determinadas nos 

termos do número anterior. 

 

Artigo 11  

(Operadores representados por correctores) 

1. No acto do seu registo, os operadores, representados por corretores, devem apresentar 

exemplar original ou autêntica do contrato válido de intermediação, contendo a 

autorização de corretagem que confere poderes de representação à corretora para um 

ou mais negócios num determinado período. 

2. A corretora, por conta e ordem do seu cliente, deve registar no sistema escolhido as 

características fundamentais do produto, a data, os horários de início e término da 

negociação, respeitando os parâmetros estabelecidos pela BMM - IP. 

 

Secção II 

Da Admissão de Mercadorias 

 

Artigo 12 

( Mercadorias) 



 

 

1. Toda mercadoria a ser transaccionada na BMM deve respeitar as Normas Nacionais de 

classificação de produtos agrícolas e devem ser acompanhados por um certificado de 

classificação para negociação. 

2. As  mercadorias admitidas na BMM constam de listas e seus aditamentos, aprovadas 

pelo Ministro que superintende a area do comércio, sob proposta do Conselho de 

Administração da BMM, e publicados no Boletim da República. 

3. Só são admitidos às operações da BMM os produtos classificados, tanto nacionais como 

estrangeiros. 

4. As mercadorias importadas só podem ser negociadas na BMM com indicação da sua 

proveniência (certificado de origem) e quando a sua importação estiver legalmente 

autorizada. 

5. As especificações de qualidade e quantidades mínimas de mercadorias admitidas às 

operações da BMM são fixadas para cada uma das classes de mercadorias no respectivo 

regulamento, sob proposta do Conselho de Administração, mediante prévia consulta à 

Câmara dos Corretores. 

6. Para cada especificação de qualidade de mercadorias em que possa ser estabelecida 

uma percentagem de tolerância de impurezas, defeitos, ou misturas com outros 

produtos, constará essa percentagem no regulamento respectivo. 

7. As amostras das especificações de qualidade fixadas serão permanentemente expostas 

na BMM ao exame do público que tenha interesse em conhecê-las, sempre que possível. 

8. Enquanto não estiverem determinados os tipos de mercadorias a que se refere este artigo 

serão adoptados os tipos correntes de mercado. 

 

Capítulo III 

DA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DA BMM 

 



 

 

Artigo 13 

(Funcionamento das Operações) 

1. A BMM tem quadros anunciadores destinados a indicar ao público as cotações e outros 

quadros destinados à fixação de quaisquer indicações respeitantes aos seus serviços, 

para conhecimento do público. 

2. Os dias e os horários de leilão e outras negociações da BMM serão comunicados ao 

público por avisos publicados na BMM, nos jornais de maior circulação, na sua página 

web e nos demais meios de comunicação. 

3. Cada sessão de abertura e encerramento serão anunciados por meio de sinais sonoros 

especiais, segundo uma convenção estabelecida com o conhecimento do público. 

4. Será estabelecido um local reservado aos corretores, operadores, pregoeiros, auditores, 

analistas de risco, separado do recinto destinado ao público, mas à vista destes. 

5. Durante as sessões de bolsa, só terão acesso, além das pessoas indicadas no número 

anterior, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e o pessoal 

autorizado da BMM.   

6. Os operadores que desejarem podem ter uma bancada reservada onde irão assistir as 

sessões de intermediação (leilão), mediante pagamento de uma taxa estabelecida para 

o efeito. 

7. As taxas a serem pagas pela utilização desta bancada reservada, eventual ou 

permanente, nos termos do número anterior, constará da tabela geral de taxas em vigor 

na BMM. 

Artigo 14 

(Intermediários) 

1. As operações na BMM são efectuadas por intermédio de corretores.  

2. São apenas admitidos a negociar os operadores individuais autorizados nos termos do 

presente Regulamento, que não estejam abrangidos por qualquer suspensão indicada no 



 

 

presente regulamento, que possam ser classificados em alguma das categorias 

seguintes: 

a) Produtores de mercadorias negociadas na BMM; 

b) Comerciantes de mercadorias negociadas na BMM; 

c) Os Agro processadores de produtos derivados (empresas processadoras) das 

mercadorias negociadas no mercado secundário; 

d) Estabelecimentos ou serviços do Estado sujeitos à administração deste, que seja 

de natureza indicada em alguma das alíneas anteriores. 

3. Os operadores individuais ou operadores coletivos designados nas alíneas a), b) e c) do 

número anterior, que desejarem negociar na BMM devem provar a sua qualidade 

perante os corretores, que vão organizar para este fim um registo com o seu nome, 

endereço e outras indicações indispensáveis, cabendo ao Departamento de Mercados e 

Valores Mobiliários efectuar o registo dos corretores.  

4. Às entidades abrangidas pelas alíneas b) e c) do nº 2 que desejarem negociar na BMM, 

é conferido pelo respectivo Conselho de Administração um cartão de identificação 

conforme modelo anexo, como negociantes inscritos na BMM. 

5. Quando um corretor desconhece a qualidade e identidade de qualquer operador 

individual ou operador colectivo que, por ser classificada na alínea a) do nº 2, não 

possua o cartão a que se refere o número anterior, poderá exigir que faça abonar a sua 

identidade por indivíduo operador individual ou operador colectivo idóneo, conhecido 

do corretor. 

Artigo 15 

(Responsabilidades do Corretor) 

Na execução de quaisquer operações e na prestação dos demais serviços de intermediação 

em valores mobiliários e mercadorias de que forem incumbidos, os corretores servem aos 

seus operadores com a maior diligência, lealdade, neutralidade e discrição e com respeito 

absoluto pelos seus interesses, devendo nomeadamente: 



 

 

a) Realizar as transacções nas melhores condições que o mercado viabilize, sem 

prejuízo, todavia, da rigorosa observância das instruções recebidas do cliente; 

b) Cumprir com a maior rapidez as ordens recebidas dos operadores para a compra 

ou venda de valores mobiliários e mercadorias ou, se a ordem for discricionária 

quanto ao momento da sua execução, na altura que considerem mais adequada 

para os efeitos do disposto na alínea anterior;  

c) Abster-se de realizar e de incitar os seus operadores a efectuar operações repetidas 

de compra e venda de valores mobiliários e mercadorias, quando essas operações 

não justifiquem e tenham como fim único ou principal a cobrança das 

correspondentes comissões ou qualquer outro objectivo estranho aos interesses do 

cliente; 

d) Abster-se de se atribuir quaisquer valores mobiliários e mercadorias quando 

tenham operadores que os hajam solicitado a preço idêntico ou mais alto; 

e) Abster-se de vender valores mobiliários e mercadorias de que sejam titulares de 

valores idênticos cuja venda lhes tenha sido ordenada pelos seus operadores a 

preço igual ou mais baixo. 

 

Artigo 16 

(Modalidades de negociações) 

1. As negociações das mercadorias na BMM podem ser efectuadas nas seguintes 

modalidades: 

a) Apregoação por oferta; 

b) Em leilão (electrónico ou presencial); 

c) Contratos futuros. 

2. As negociações realizadas nas modalidades acima referidas são reguladas em legislação 

específica aprovada pelo Conselho de Administração da BMM. 

 



 

 

Artigo 17 

(Apregoação por Oferta) 

Considera-se apregoação por oferta aquela em que o operador da BMM interessado em 

comprar ou vender a sua mercadoria demonstra sua intenção, especificando 

obrigatoriamente o lote, qualidade e o preço pretendido. 

 

Artigo 18 

(Negociações realizadas em Leilão) 

1. Nas negociações realizadas em leilão, os lotes de mercadorias, organizados de harmonia 

com o regulamento em vigor, são apregoados por corretores e operadores, com 

indicação de preço, localização, qualidade e quantidade, mediante notas escritas, com 

ordem clara para a realização dessas operações. 

2. São observadas nessas negociações, além das disposições habituais dos leilões, as que 

constarem dos regulamentos especiais de cada classe de mercadoria. 

3. A pessoa que apregoar um lote anunciará em voz alta o preço pelo qual for concluída a 

arrematação ou, no caso de não ser a oferta mais elevada considerada suficiente pelo 

vendedor, o preço dessa oferta seguido da indicação da retirada do lote da praça. 

4. As notas organizadas para o leilão de cada lote, depois de terem servido para os pregões, 

serão entregues ao fiscal da Bolsa, para este lhes  apor um carimbo indicativo do  lote 

ter sido efectuado ou retirado, restituindo estas últimas ao respectivo corretor e 

remetendo as outras à secretaria, onde ficarão arquivadas. 

5. Os preços obtidos são inscritos nos quadros anunciadores, e bem assim a indicação das 

ofertas de compra e venda, por forma bem visível para o público. 

6. Estão proibidas as operações em voz alta fora do recinto reservado e designado para os 

pregões. 

 

Artigo 19 



 

 

(Contratos Futuros) 

1. A liquidação dos contratos futuros é assegurada pela BMM, através de um sistema de 

avaliação diária das posições da marcação ou preço do mercado. 

2. A liquidação dos contratos futuros transaccionados na BMM, no respectivo 

vencimento, pode ser financeira ou física.  

3. A liquidação é financeira nos casos em que na maturidade do contrato existe um mero 

acerto de contas, isto é, liquidação em dinheiro.  

4. A liquidação é física quando, no vencimento, há lugar à transacção do activo 

subjacente, sendo o vendedor obrigado a entregar ao comprador (e este a adquiri-lo) o 

mesmo. 

5. A liquidação supletiva dos contratos futuros transaccionados na BMM é física.  

6. Fora da data de vencimento do contrato relevante, a liquidação é financeira, encerrando-

se a posição com a realização de uma outra de sentido inverso. 

 

Artigo 20 

(Ordens de Compra e Venda) 

1. As ordens para compra ou venda dos operadores por intermédio dos corretores 

associados à BMM, devem ser inscritas ou impressas, num modelo uniforme para todos, 

e devem conter as seguintes indicações: 

a) Nome, NUIT e domicílio de quem der a ordem; 

b) Classe, tipo, grupo e quantidade da mercadoria a negociar; 

c) Local em que a mercadoria se encontra ou onde se pretende receber; 

d) Indicação da espécie da operação que deseja efectuar (a pronto ou a prazo, em 

leilão ou outra forma de negociação); 

e) Declaração da pessoa ou empresa que assumir a responsabilidade de fiel 

depositário da mercadoria cuja venda for ordenada, quando essa formalidade for 

exigida; 



 

 

f) Data da assinatura de quem der a ordem, podendo esta ser feita a rogo se o 

signatário não souber ou não puder escrever. 

2. Podem ser adoptadas duas cores diferentes, uma para as ordens de venda, outra para as 

ordens de compra, e cada corretor poderá imprimir nos documentos para seu uso uma 

faixa de cor especial por ele escolhida. 

3. Os documentos a que se refere este artigo devem ser arquivados e conservados pelos 

corretores pelo menos durante dois anos. 

 

Artigo 21 

(Operações por amostra) 

1. Nas operações efectuadas por meio de amostra, o vendedor deve facultar uma amostra 

da mercadoria relevante ao comprador e ao corrector, estipulando um prazo razoável 

para a sua avaliação. 

2. Caso o comprador aceite a amostra referida no número anterior do presente artigo e 

suas qualidades, fica uma parte desta em poder do comprador, outra do vendedor e uma 

terceira do corretor que intervier na operação, todas lacradas e rubricadas pelo corretor. 

3. Qualquer comprador pode recusar o lote de mercadoria que não corresponder ao tipo e 

classe da amostra que tiver servido de base à respectiva operação de bolsa. 

 

CAPITULO IV 

DOS CORRETORES 

 

Artigo 22 

(Corretores) 

1. As operações na BMM são realizadas por intermédio dos corretores associados à Bolsa.  



 

 

2. A intervenção do Corretor não é obrigatória na entrega das mercadorias negociadas na 

BMM, podendo os vendedores fazê-la directamente ou por intermédio de pessoa que 

escolherem para esse fim, mais a declaração exigida pelo artigo 31, quando não for feita 

pelo próprio Corretor que tiver realizado a operação de Bolsa. 

3. A corretagem devida pelas operações que qualquer corretor realizar na BMM é a que 

for fixada na tabela geral dos respectivos serviços. Quando não constar de tabelas 

anexas ao regulamento especial da respectiva mercadoria, abrangerá os serviços 

referentes a realização da operação de bolsa relevante e a intervenção na sua liquidação, 

segundo o disposto no nº 2 do artigo 23, não incluindo, portanto, os serviços de entrega, 

que serão pagos pela forma indicada no número seguinte. 

4. Os serviços de entrega são pagos aos corretores conforme o preceituado na tabela geral 

dos serviços da BMM ou nas tabelas anexas aos regulamentos especiais das respectivas 

classes de mercadorias. 

5. Nas liquidações efectuadas sem intervenção do corretor é obrigatório a BMM descontar 

e reservar em seu poder o valor das despesas que aos vendedores compete satisfazer. 

As regras e procedimentos para a admissão, os direitos, os deveres, e demais normas 

aplicáveis aos corretores constam de legislação específica.  

 

Artigo 23 

(Incumprimento de obrigações) 

1. Aos Corretores cumpre participar ao Conselho de Administração da BMM qualquer 

facto que representar, por parte dos intervenientes nas operações, um incumprimento 

das obrigações contraídas ou disposições constantes dos regulamentos e instruções em 

vigor na BMM. 

2. Em caso de incumprimento das obrigações referido no número anterior o Conselho de 

Administração pode mandar suspender desde logo os infractores. 

 



 

 

CAPÍTULO V 

DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE MERCADOS 

 

Artigo 24 

(Diário de Mercados) 

1. O Diário de Mercados é um boletim de informação recente de mercados  primário 

(físico) e secundário (bolsista), incluindo, as entidades oficiais de recolha de dados 

sobre operadores durante a negociação e têm como base os preços médios do dia à vista 

praticados na última negociação para cada região do País, ou o último preço de fecho 

do dia negociado.  

2. As cotações das mercadorias são disponibilizadas em quadros anunciadores criados 

pela BMM, bem como, nos órgãos de comunicação social. Consta neste diário de 

mercados produtos disponíveis em todo o país, dados sobre mercadoria intermediada, 

variação de preços praticados nos mercados domésticos, regionais e internacionais e 

evolução das taxas de câmbio, e outros que se julgar pertinentes.  

 

Artigo 25 

(Boletim de publicações e de cotação semanal) 

1. Do boletim de publicações da BMM, divulgado pelo Conselho de Administração ou 

pela Câmara de Corretores, devem constar, para além de outros elementos que o 

Conselho de Administração julgue necessário, as seguintes indicações: 

a) De forma bem visível, a menção de que esta publicação constitui o único boletim 

oficial da BMM; 

b) Para cada classe de mercadorias, sempre que possível, as cotações seguintes:  

i) A primeira cotação obtida; 

ii) A cotação mais alta e a mais baixa; 

iii) A última cotação realizada. 



 

 

2. A BMM estabelece as normas a seguir na redacção dos boletins de cotações para que 

esses documentos apresentem a possível uniformidade. 

 

CAPITULO VI 

DAS ENTREGAS E LIQUIDAÇÕES 

 

Artigo 26 

(Entregas) 

1. As mercadorias transaccionadas na BMM devem ser colocadas à disposição dos 

compradores em qualquer dos seguintes locais:  

a) Armazéns e Silos cadastrados na BMM.  

b) Plataforma de negociação de mercadorias. 

2. No caso de o comprador indicar outro destino diferente dos estabelecidos neste artigo, 

correm por conta deste todas despesas inerentes ao processo. 

 

Artigo 27 

(Divergência de quantidade e qualidade da Mercadoria) 

1. Se, na entrega da mercadoria, for constatada qualquer divergência de quantidade, 

qualidade ou de outra especificação contida na oferta, antes da retirada do armazém, ao 

comprador é reservado o direito de recusar a recepção da mercadoria, devendo no prazo 

de dois (2) dias úteis após o pagamento, informar à BMM, para que esta proceda a 

retenção do repasse do pagamento ao vendedor. 

2. A reclamação de divergência de qualidade, quantidade ou qualquer outra especificação 

da mercadoria deve ser feita à entidade responsável pelo armazenamento da 

mercadoriaà qual o corretor, como representante do vendedor, pode solicitar a 



 

 

reclassificação e nova análise da mercadoria, por meio de empresa classificadora com 

as despesas inerentes correndo por conta deste. 

3. Por ocasião da colecta de amostra para nova classificação, o comprador deve exigir a 

presença do vendedor e do armazenista para aferir todas as etapas do processo e 

autenticar as amostras colectadas; 

4. Sempre que a divergência da mercadoria classificada for confirmada, por outra entidade 

que não seja a BMM, o vendedor deve ressarcir ao comprador todas as despesas de 

reclassificação; 

5. Caso o novo certificado de classificação caracterize a divergência de qualidade da 

mercadoria em relação àquela consignada na oferta, a operação pode ser cancelada e a 

BMM proceder à devolução do pagamento ao comprador, sem quaisquer acréscimos; 

6. A BMM não aceita quaisquer reclamações a respeito da qualidade, quantidade ou 

qualquer outra especificação da mercadoria após quatro (4) dias úteis do pagamento 

total, devendo o comprador acertar com o vendedor as diferenças eventualmente 

existentes. 

7. Havendo divergência sobre a qualidade, quantidade ou qualquer outra especificação da 

mercadoria, a BMM pode realizar a renegociação ou acerto entre as partes, aplicando, 

se for o caso, compensação, conforme definição livremente pactuada entre as partes; 

8. Havendo falta, devidamente comprovada ou constatação de divergência da mercadoria, 

é devolvida ao comprador, no prazo máximo de dois (2) dias úteis, o valor 

correspondente à quantidade em falta ou relativo ao decréscimo do preço em virtude da 

divergência. 

9. As despesas com o apuramento das características de uma mercadoria nos termos deste 

artigo, são satisfeitas em partes iguais pelo comprador e vendedor. 

 

Artigo 28 

(Taras) 



 

 

Os tipos de taras a empregar nas mercadorias negociadas na BMM e as regras para o seu 

fornecimento são fixados em regulamentos especiais. 

 

Artigo 29 

(Excesso de mercadoria) 

1. Se a mercadoria entregue pelo vendedor diferir para mais, o comprador deve devolver 

a parte em excesso ao vendedor assim que tomar conhecimento deste facto, desde que 

comprovada por guia de entrega. 

2. Se a mercadoria entregue ao comprador diferir para menos da quantidade que ele 

comprou, comprovada na guia de entrega, o vendedor deve compensar a quantidade em 

falta com mercadoria ou valor monetário correspondente a diferença,  

 

Artigo 30 

 (Liquidação) 

1. Os contratos passados pelos corretores associados à BMM constituem títulos 

endossáveis, representativos das mercadorias adquiridas.  

2. Sempre que não seja convencionada a liquidação para uma data determinada, os 

pagamentos têm lugar a pronto, sem desconto, segundo os pesos e medidas constatadas, 

imediatamente à entrada das mercadorias negociadas nas unidades de armazenamento 

indicado pelo vendedor a BMM e ao comprador.  

3. Os prazos de liquidação aplicam-se às entregas das mercadorias e aos pagamentos da 

operação. 

4. As entregas efectuam-se conforme as datas mencionadas nos contratos, ou pela ordem 

de inscrição na caixa de liquidação quando esta estiver em funcionamento. 

5. Se tiver havido uma conciliação, mediação e arbitragem em virtude da qual a 

mercadoria seja considerada em condições de ser entregue, o pagamento respectivo será 

exigível logo que for comunicado o resultado da arbitragem. 



 

 

6. Os preços das mercadorias negociadas na BMM aplicam-se àquelas que constem das 

ordens de bolsa e cotações publicadas. 

 

Artigo 31 

(Liquidação nas operações a contado e a prazo) 

 

1. Nas operações a contado, a liquidação é feita num prazo reduzido de um (1) dia útil, no 

máximo, após a realização da transacção das mercadorias.  

2. Se a operação não for liquidada no prazo constante do número anterior, qualquer 

interessado pode recusar-se a executá-la 

3. Nas operações a prazo, a entrega (liquidação) ocorre num espaço de tempo mais longo, 

que corresponde ao prazo pré-fixado em cada contrato negociado.  

 

Artigo 32 

(Endosso dos contratos) 

1. Só é permitido o endosso num contrato, quando todos os pagamentos para a liquidação 

da mercadoria forem efectuados nos termos do artigo anterior, e se o comprador ou 

vendedor declarar por escrito de que a mesma ficou inteiramente liquidada, indicar o 

quantitativo em peso e o respectivo valor, podendo a assinatura do corretor substituir a 

de qualquer daqueles intervenientes. 

2. O endosso dos contratos a que se refere este artigo não pode ser feito sem intervenção 

do Corretor por intermédio do qual tiver sido efectuada a operação de Bolsa. 

3. Havendo qualquer empréstimo bancário com recurso ao Certificado de Depósito por 

conta de mercadorias vendidas na BMM, a liquidação dessas mercadorias só pode ser 

feita pelo comprador depois de este liquidar o crédito junto da Banca. 



 

 

4. Mediante a apresentação do contrato regularizado nos termos do presente artigo, pode 

o comprador proceder o levantamento do depósito da mercadoria que tenha efectuado 

em virtude do disposto no artigo 30 deste Regulamento. 

 

 Artigo 33 

(Garantia de pagamento) 

1. O pagamento das mercadorias transaccionadas na BMM é garantido aos vendedores, 

sempre que estes o exigirem, antes que elas tenham saído do seu poder, devendo essa 

garantia ser prestada directamente aos vendedores, ou aos Corretores intervenientes na 

operação de Bolsa, conforme os vendedores preferirem. 

2. A garantia prestada directamente aos vendedores, nos termos deste artigo, é aquela que 

os mesmos tiverem por suficiente. 

3. A garantia prestada ao Corretor só pode ser constituída por crédito aberto a favor do 

vendedor num estabelecimento bancário, indicado pelo próprio, ou pelo Corretor. Na 

falta daquela indicação, a garantia pode ser prestada por um cheque nominal, 

depositado em poder do Corretor até o acto da liquidação. 

4. O Corretor que tiver indicado o estabelecimento bancário para abertura do crédito, ou 

sobre o qual o cheque foi passado, fica responsável para com o vendedor pela perfeita 

liquidação da importância da mercadoria vendida. 

5. O comprador da mercadoria a prazo na BMM não pode recusar-se a fazer um depósito 

de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do montante da operação, perante a 

BMM, que o reterá em seu poder até a liquidação da operação. 

6. No caso de falta de comprador a qualquer das condições ajustadas, a BMM ordenará a 

venda do lote da mercadoria, por conta e risco do comprador. 

 

Artigo 34 

(Facturas) 



 

 

1. Cumpre aos vendedores apresentar aos compradores as facturas referentes a mercadoria 

entregue, devendo a conferência das mesmas ser efectuada dentro das quarenta e oito 

(48) horas seguintes à sua apresentação. 

2. Quando por qualquer motivo a conferência das facturas não puder ser feita dentro do 

prazo indicado neste artigo, deve ser pelo comprador declarado o motivo da demora, 

por escrito. 

3. A declaração de “não confere” deve ser feita pelo comprador, por escrito na própria 

factura ou documento equivalente. 

4. A demora de não conferência de uma factura quando o motivo alegado não merecer a 

concordância do vendedor, dá a este o direito de reclamar junto do Conselho de 

Administração da BMM, que determinará a organização do processo de conciliação e 

mediação nos termos do presente Regulamento, que inicia pela entrega da factura não 

conferida. 

5. A restituição ao vendedor da factura conferida, após a decisão favorável, dá a este o 

direito de apresentar desde logo a cobrança desta e emitir o respectivo recibo. 

6. A BMM só emite facturas dos serviços que prestar nos termos da Lei. 

 

Artigo 35 

(Pagamentos) 

1. No caso de suspensão de pagamento, todas as ordens dadas na sessão da bolsa pela 

parte em falta, são realizadas segundo as cotações efectuadas no dia seguinte à 

comunicação feita à BMM pelos interessados e devidamente fundamentada. 

2. A liquidação das operações em sistema automatizado é feita depois de três (3) dias pelo 

Banco de Moçambique na conta da BMM. Sendo que a BMM envia uma lista com 

detalhes das operações para o Banco de Moçambique ou qualquer entidade 

intermediária indicada nos termos da lei para o efeito, para processar caso a data para o 

pagamento coincida com sábado, domingo ou feriados, o prazo é prorrogado para o 

primeiro dia útil subsequente. 



 

 

 

CAPITULO VII 

DOS EMOLUMENTOS 

 

Artigo 36 

 (Valor dos emolumentos) 

1. Os emolumentos destinados ao pagamento dos serviços da BMM que constituem 

receitas próprias são fixados em tabelas própria aprovadas pelos Ministros que 

superintendem as áreas do Comércio e das Finanças. 

2. As percentagens devidas à BMM são entregues semanalmente Direcção da Área Fiscal 

na jurisdição da sede da BMM, mediante guias passadas pela Direcção de 

Administração e Finanças da BMM. 

3. O pagamento de emolumentos e outras taxas cobradas pela BMM é feito mediante 

depósito numa conta titulada por esta num banco a indicar.   

4. As receitas mencionadas neste artigo são entregues mensalmente pela Direcção de 

Administração e Finanças da BMM na Direcção da Área Fiscal, indicada no nº. 2 do 

presente artigo, mediante apresentação dos respectivos cheque e modelo 

correspondente. 

 

CAPITULO VIII 

DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA POR CONTRATO 

Artigo 37 

(Autorização) 



 

 

1. O Governo, através dos Minsitros que superintendem as áreas do Comércio e da 

Agricultura, mediante proposta da BMM, pode determinar a atribuição de autorização 

e condições especiais de apoio a entidades ou pessoas singulares que pretendam 

proceder à produção de mercadorias transaccionadas na BMM. 

2. Os indivíduos e entidades que pretendam que lhes sejam concedidas autorização e 

condições especiais de apoio nos termos do presente artigo devem submeter a BMM 

uma candidatura instruída com os seguintes elementos: 

a) Identificação da entidade ou pessoa singular relevante; 

b) Descrição das mercadorias para produção e transacção na BMM; 

c) Condições de produção das mercadorias relevantes, em particular, localização da 

produção agrícola; 

d) Objectivos de produção, em particular quantidade, qualidade eDe grau de pureza, 

quando aplicável; 

e) Declaração relativamente à manutenção de contratos de seguro agrícola nos 

termos do artigo 38.° do presente Regulamento. 

3. Em caso de aceitação da candidatura nos termos estabelecidos no número anterior, a 

BMM propõe aos Ministros que superintendem as áreas do Comércio e da Agricultura 

para a aprovação da autorização e condições especiais de apoio, que são determinadas 

caso a caso, considerando as especificidades de cada produção, as quais são 

estabelecidas por contrato.  

4. As condições especiais de apoio concedidas nos termos do número anterior, são 

atribuidas por um período mínimo de dois (2) anos, e por um período máximo de cinco 

(5) anos, prorrogável por igual período e podem ser suspensas ou canceladas em casop 

de violação das obrigações estabelecidas no contrato.  

 

Artigo 38 

(Contrato de seguro) 



 

 

1. Os indivíduos e entidades que pretendam produzir mercadorias transaccionáveis na 

BMM podem manter um contrato de seguro agrícola com uma entidade seguradora, a 

qual deve garantir obrigatoriamente que todas as mercadorias produzidas se encontram 

asseguradas em quantidade equivalente à produzida, de forma a minimizar os riscos e 

garantias de investimento. 

2. Os indivíduos e entidades referidas no presente artigo devem disponibilizar à BMM 

cópias das apólices de seguro referidas no número anterior, as quais devem evidenciar 

as condições mínimas nelas referidas.  

 

Capitulo IX 

DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Artigo 39 

(Processo) 

1. É instituído na BMM o processo de resolução de conflitos entre reclamantes ou 

divergentes para solucionar litígios que possam surgir nas operações de bolsa. 

2. As partes litigantes devem apresentar, por escrito a BMM, os seus pedidos de 

conciliação, mediação ou ainda arbitragem, no prazo de dois (2) dias úteis, a contar da 

entrega da mercadoria, acompanhados dos documentos e explicações que entendam 

fornecer.  

3. Os interessados devem pagar antecipadamente os custos do processo, segundo a tabela 

em vigor na BMM, sendo metade desse valor para remunerar o serviço dos árbitros 

conciliadores, mediadores e a remanescente receita própria da BMM. 

4. A BMM aprova anualmente a lista de potenciais árbitros, conciliadores e mediadores, 

de onde as partes podem nomear os árbitros, conciliadores, mediadores para os 

respectivos processos de resolução de litígios, nos termos da Lei nº 11/99, de 8 de Julho, 

Lei da Arbitragem e dos artigos seguintes. 



 

 

ARTIGO 40 

(Contestações) 

1. Todas as contestações que possam surgir em qualquer sessão de bolsa serão 

imediatamente comunicadas por escrito à BMM e a Câmara dos Corretores no prazo 

máximo de dois (2) dias úteis, a contar da data do conhecimento do facto sobre o qual 

o operador contesta. 

2. A BMM deve procurar, sempre que possível, obter um acordo entre os reclamantes no 

prazo de cinco (5) dias úteis, a contar da data do recebimento da contestação, mas 

quando esta solução for manifestamente impossível, deve promover a realização de 

uma conciliação ou mediação nos termos do presente Regulamento. 

 

Artigo 41 

(Formas de Resolução Conflitos) 

Para a resolução de conflitos são adoptadas as seguintes formas: 

a) Arbitragem; 

b) Conciliação e Mediação. 

 

Artigo 42 

(Arbitragem) 

1. Para cada arbitragem é constituída uma comissão de até três (3) árbitros, dois (2) dos 

quais são indicados por cada uma partes, de entre os árbitros constantes da lista a que 

se refere o artigo 39 do presente Regulamento, com exclusão dos que tiverem tomado 

parte do procedimento de conciliação e mediação, sendo que o terceiro, que será o 

presidente, é indicado pelo Conselho de Administração da BMM. 

2. O recurso à arbitragem é feito no do prazo de 3 (três) dias a seguir à notificação da 

decisão de uma conciliação e mediação, ou de uma verificação nos termos do presente 

regulamento. 



 

 

3. As partes litigantes devem proceder ao pagamento dos custos fixados na tabela em vigor 

na BMM para o processo de arbitragem e os seus pedidos devem ser acompanhados de 

documentos comprovativos deste pagamento.  

4. A mercadoria sujeita à arbitragem pode ser entregue ao comprador antes de ser 

conhecida a decisão, quando o Conselho de Administração assim o determinar, para 

evitar maiores despesas e riscos, sendo, porém, nesse caso obrigado o comprador a 

depositar à ordem da BMM o valor da mercadoria a título de garantia, que será por ela 

liquidado após a decisão da arbitragem. 

5. As decisões da arbitragem são deliberadas por maioria simples e reveste a forma de 

sentença arbitral, nos termos do artigo 36 da Lei da Arbitragem  

 

Artigo 43 

(Conciliação e Mediação) 

1. Para cada conciliação ou mediação as partes litigantes escolhem um conciliador ou 

mediador constantes da lista organizada pela BMM nos termos do presente 

Regulamento e nos termos do artigo 60 e seguintes da Lei da Arbitragem. 

2. Se depois de feito o pedido de conciliação ou mediação, as partes não designarem 

conciliador ou mediador, decorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis, este será designado 

pelo Conselho de Administração da BMM. 

3. As decisões da conciliação ou mediação são tomadas por meio de uma acta, a qual 

deverá incluir o acordo firmado, os direitos e obrigações e ser assinado pelas partes, 

tornando assim vinculativa a elas. 

4. Ao processo de conciliação ou mediação é aplicado subsidiariamente o regime da 

arbitragem, nos termos do artigo 62 da Lei da Arbitragem. 

 

 

Artigo 44 

(Despesas) 



 

 

1. As despesas da instrução do processo da arbitragem, conciliação e mediação correm 

por conta das partes litigantes em proporções iguais e obedece o previsto no artigo 24 

da Lei da Arbitragem. 

2. Após ser conhecida a decisão da arbitragem, conciliação e mediação as despesas são 

distribuídas da seguinte forma: 

a) Quando a decisão for favorável a uma das partes, as despesas correm por conta da 

parte contrária a título de penalidade; 

b) Quando a decisão não for completamente favorável a nenhuma dos interessados, as 

despesas correm por conta de ambos, em proporções iguais; 

c) Quando um pedido de arbitragem, conciliação e mediação for retirado, fica em 

poder da BMM a importância de 50% (cinquenta por cento) da taxa fixada, a título 

de indemnização para o Estado.  

Capitulo X 

DAS VERIFICAÇÕES E RECURSO 

 

Artigo 45 

(Verificações) 

1. As verificações de mercadorias podem ser realizadas por qualquer dos seguintes 

motivos: 

a)  Em caso de reclamação ou coinciliação, mediação e arbitragem; 

b) Quando for necessária a verfificação prévia da qualidade das mercadorias para a 

sua admissão à negociação na BMM; 

c) Quando for necessário verificar o estado de conservação das mercadorias 

armazenadas a cargo da BMM ou nos armazéns licenciados; 

d) As verificações só podem ser efectuadas mediante prévio pagamento pelos 

interessados das taxas fixadas nas tabelas em vigor na BMM; 



 

 

2. São registados sob forma especial na secretaria da BMM as verificações nela 

efectuadas; 

3. As amostras de cada lote a verificar são colhidas previamente, por um técnico da BMM 

e são designadas por um número de ordem, que mantem reservada até a execução 

daquele acto ao lote a que disserem respeito. 

4. A verificação da mercadoria nos casos de reclamação ou coinciliação, mediação e 

arbitragem, é realizada por uma comissão constituída por tr6es (3) peritos, sendo um de 

cada uma das partes reclamantes, e o terceiro nomeado pela BMM que a preside. 

 

Artigo 46 

(Peritos) 

1. As verificações realizadas nos casos abrangidos pelo artigo 45 são efectuados por 

peritos nomeados pelo Conselho de Administração da BMM dentro da lista organizada 

nos termos do presente Regulamento.  

2. Os peritos a que se refere o número anterior, são sorteados da lista em vigor na BMM.  

3. Os nomes dos peritus sorteados são mantidos em sigilo, e só são tornados públicos 

depois de realizados os actos para que foram nomeados. 

4. Ninguém pode ser perito da sua propria mercadoria. 

5. Os peritus votam sempre numa questão por eles assinada e, no caso de recusa de voto 

de qualquer deles, deve ser indicado o motive dessa recusa. 



 

 

Artigo 47 

(Recurso) 

Das decisões das comissões de verificação só pode haver recurso para uma conciliação e 

mediação, a realizar nos termos do artigo 43 do presente Regulamento. 

 

CAPITULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Secção I 

Disposições Transitórias 

 

Artigo 48 

(Câmara de Corretores) 

 A legislação especial irá regular a criação, organização e funcionamento da Câmara dos 

Corretores. 

 

Artigo 49 

(Negociação por conta própria na BMM) 

Enquanto não forem instituídos os Corretores, as operações na BMM são efectuadas por 

intermédio de operadores por conta própria, devidamente cadastrados e autorizados pelo 

Conselho de Administração da BMM, nos termos do presente regulamento. 

 

Secção II 

Disposições Finais 

 



 

 

Artigo 50 

(Força Maior) 

1. Constituem casos de força maior originando a suspensão das operações na BMM, sem 

possibilidade de reclamação ou indemnização para nenhuma das partes, as calamidades 

e os desastres naturais, como a cheias, secas, terramotos, descargas eléctricas, 

incêndios, e outros imprevisíveis, inevitáveis e que não dependem da acção humana. 

 

2. Em caso de estado de guerra ou de sítio, o diploma que assim o decrete constitui motivo 

de força maior, que declara nulas e sem efeito todas as operações da BMM a executar 

na data da sua publicação ou em data posterior, sem possibilidade de reclamação ou 

indemnização para nenhuma das partes. 

 

Artigo 51 

(Foro) 

1. Fica estabelecido que para todos os litígios que se possam apresentar acerca de 

operações realizadas na BMM, o foro competente para os dirimir, caso a conciliação e 

mediação não satisfaça as partes é o Tribunal Arbitral, nos termos da Lei da Arbitragem. 

 

2. Fica estabelecido que para todos os litígios que se possam apresentar acerca relativos a 

cobrança coerciva de taxas, multas ou qualquer emolumento devido à BMM, o foro 

competente para os dirimir é o Juízo Privativo de Execuções Fiscais do local onde a 

obrigação deve ser cumprida.  

 

Artigo 52 

(Instrumentos de Aplicação e Omissões)  

 



 

 

1. Compete ao Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias de Moçambique 

aprovar os instrumentos de aplicação necessários para implementação do presente 

Regulamento. 

 

2. As dúvidas e omissões resultantes da aplicação do presente regulamento são sanadas 

por deliberação do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias de 

Moçambique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

GLOSSÁRIO 

 

Para efeitos do presente Regulamento e relativamente aos termos utilizados ao longo do 

articulado, deve entender-se por: 

 

Autorização de Corretagem: documento-padrão definido pela BMM, subscrito pelo 

cliente nomeando uma corretora como sua representante nas negociações e nos registros 

de negócios de balcão organizado.  

Bolsa de Mercadorias de Moçambique ou BMM -- IP: Instituto Público dotado de 

autonomia administrativa, financeira, que tem por objectivo o estabelecimento de um 

mercado organizado de mercadorias, zelando pela sua organização, funcionamento, 

eficiência e transparência; 

Certificado de Classificação: documento emitido por empresa classificadora de 

mercadorias credenciada pela BMM - IP.  

Certificado de Depósito: documento em formato físico ou electrónico emitido pela BMM-

IP, e, ou por uma instituição devidamente por ela licenciada, com valor de título de crédito, 

que especifica o tipo, quantidade e qualidade da mercadoria armazenada e identifica a 

localização do armazém e o nome do depositante; 

Commodity ou Commodities: mercadoria (s) testada (s), classificada (s) e certificada (s) 

pela Bolsa e que se encontre apta a ser transaccionada na BMM - IP ou qualquer mercadoria 

(s) transaccionada (s) na Bolsa de Mercadorias de Moçambique. 

Conselho de Administração: órgão deliberativo da BMM - IP, com competências de 

administração e gestão, composto por cinco (5) membros, incluindo um Presidente. 

Contrato de depósito de mercadoria: contrato pelo qual um operador (depositante) 

deposita ou entrega mercadorias à entidade responsável pela gestão dos Complexos de 

Silos para que a guarde, nos silos, armazéns ou outras unidades de armazenamento e a 

restitua quando for exigida mediante pagamento;  



 

 

Contrato de depósito de mercadoria com certificado de depósito: contrato pelo qual 

um operador (depositante) deposita ou entrega mercadorias à entidade depositária, para que 

a guarde, nos silos, armazéns ou outras unidades de armazenamento,  

Contratos futuros: são acordos que conferem ao seu detentor a obrigação de, no 

vencimento, comprar ou vender uma mercadoria a um preço previamente definido. 

Contrato de Intermediação: contrato-padrão definido pela BMM - IP para a prestação de 

serviços de intermediação e realização de negócios, pela corretora, ao cliente, por conta e 

ordem deste, nos mercados administrados pela Bolsa.  

Corretagem ou Taxa Operacional: valor devido pelo cliente à correctora em virtude de 

realização de operações por esta última por conta e ordem daquele. Normalmente cobrada 

pela BMM ou pelos próprios Corretores. 

Corretores associados à BMM - IP: são pessoas colectivas sob forma de sociedade 

comercial, ou seja, intermediários associados à BMM - IP, com direito exclusivo de operar 

nas negociações e nos registos de negócios de balcão organizado por conta própria e/ou 

ordem de seus operadores. 

Cotação: preço por unidade de negociação de determinada commodity estabelecida em 

negócio realizado no âmbito dos mercados administrados pela Bolsa. 

Empresa classificadora: é a instituição que realiza testes de classificação de mercadorias/ 

ou entidade congénere de classificação de mercadorias. 

Garantia: depósitos em moeda nacional ou em outros activos, efectuados junto à BMM - 

IP, com a finalidade de garantir a liquidação das operações realizadas. 

Oferta: acto de apregoar ou registrar a disposição de comprar ou vender mercadorias por 

intermédio do sistema.  

Negociação: processo em que duas ou mais partes com interesses comuns e/ou 

antagónicos, se reúnem e discutem para alcançar um acordo para transacção na Bolsa. 

Operadores de Bolsa: todas as pessoas singulares ou colectivas autorizadas a realizar 

operações de Bolsa e/ou a intervir na qualidade de operadores (comprador ou vendedor) 



 

 

ou corretores, ou ainda entidades licenciadas a proceder o armazenamento de mercadoria 

e a emitir Certificados de Depósito. 

Ordens de Bolsa: instruções dadas por potenciais compradores ou vendedores de valores 

mobiliários/mercadorias directamente ao corretor, ou, aos técnicos da sala de mercado com 

vista à sua realização em sessão de bolsa na BMM - IP; 


