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RESUMO 
 

O mercado dos valores mobiliários a nível mundial configura-se como a plataforma de encontro entre 
aqueles que querem investir e aqueles que pretendem potencializar as suas empresas através de 
financiamento alternativo ao sistema bancário. Nesta senda, a informação tem um pendor de extrema 
importância em todo o sistema financeiro e tal tendência não foge igualmente do âmbito do mercado dos 
valores mobiliários. A informação é aqui, o ponto de partida para a existência de investimento ou 
desinvestimento. Um investidor informado não será certamente o investidor mais bem-sucedido mas no 
entanto, tomará as suas decisões em função da informação que detém. 

Dando resposta ao que nos é proposto para esta edição, a temática “O Direito e a Globalização”, vamos 
para a vertente do direito dos valores mobiliários que, ao nível internacional, tem já há algum tempo, se 
apresentado como alternativa ao financiamento bancário, servindo para uns como meio de poupança e para 
outros como meio para investir e alavancar as suas empresas. 

Por outro lado, para a realidade angolana, que podemos referir como estando numa fase embrionária, 
o que se pretende e tem sido tarefa da Comissão do Mercado de Capitais2 (doravante referida como CMC), é 
junto das realidades já existentes e mais avançadas, absorver o que de melhor se tem desenvolvido, tendo em 
conta as melhores práticas internacionais e exigências dos organismos de supervisão internacionais, como é o 
caso da IOSCO (International Organization of Securities Commissions)3, de que Angola faz parte como membro 
associado desde 7 de Novembro de 2014. 

Assim, o objectivo deste artigo é abordar o tema que se afigura como transversal ao mercado de 
capitais e que de algum modo faz depender a própria existência e de forma eficiente o mercado de valores 
mobiliários. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Dever de Informação; Mercado de Capitais; Protecção dos investidores; Responsabilidade; 
Sujeitos do dever de informação.   

                                                           
1 Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
2 Criada pelo Decreto Legislativo Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho, que aprova o Estatuto Orgânico. 
3 Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, criada em 1983, é uma organização internacional dos 

reguladores dos mercados dos valores mobiliários, ajudando a desenvolver altos padrões de regulação, propiciando a 

cooperação entre os países membros. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa abordar a importância da informação que se estabelece no âmbito do 

mercado de valores mobiliários, como um dos deveres essenciais para o funcionamento do referido 

mercado; indicar os elementos que a informação deve conter; os sujeitos que estão obrigados a este 

dever e os constrangimentos que estes podem observar, bem como, a responsabilidade pelo não 

cumprimento do dever de informação. 

A nossa abordagem terá essencialmente em conta o estádio em que se encontra o mercado 

de valores mobiliários angolano, não deixando, obviamente, de observar a realidade global em que 

estamos inseridos e que, por força disso, influencia o caminho que a CMC tem vindo a traçar. 

Importa antes de mais fazer uma breve referência de que o mercado de valores mobiliários 

surge como meio alternativo de absorver recursos para o desenvolvimento das economias, 

permitindo que os investidores, cada um ao seu nível, tenham acesso a informação para a tomada de 

decisões esclarecidas para o seu investimento. Sendo que este nível de protecção dependerá se 

estamos perante um investidor institucional4, aqueles que a partida são dotados de competência e 

maior experiência sobre produtos financeiros, sendo os demais considerados investidores não 

institucionais, aqueles que necessitam de maior protecção. 

 

1. A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS 

 

Cabe à CMC, enquanto pessoa colectiva de direito público, com património próprio e 

autonomia administrativa e financeira, a regulação, supervisão fiscalização e a promoção do mercado 

de capitais e das actividades dos agentes que nele intervenham, nos termos do seu Estatuto Orgânico5 

e do Código dos Valores Mobiliários6. 

                                                           
4 Nos termos do artigo 13.º do Código dos Valores Mobiliários (CódVM). 
5 Cfr. n.º 1 do artigo 4.º. 
6 Aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto. 
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Enquanto entidade reguladora do mercado, exerce um papel importantíssimo no controlo de toda 

informação posta a circulação no mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados, com vista 

a prossecução dos seus objectivos. 

Que objectivos são estes? 

 

1.1. Protecção dos investidores 

 

Só será possível proteger os investidores se o mercado, que é o ponto de encontro entre a 

oferta e a procura de valores mobiliários, estiver munido das regras para a divulgação de informação, 

ou seja, com o seu poder regulador, a CMC tem estado a criar uma estrutura legal que tenha em conta 

a posição daqueles que participam ou querem participar no mercado. Aqueles que “oferecem” os 

valores mobiliários estão obrigados a divulgar toda a informação considerada relevante para a 

tomada de decisão do investidor, inclusive, os riscos inerentes ao investimento pretendido. 

 

1.2. Eficiência e bom funcionamento do mercado 

 

Mais uma vez, perante o mercado e estando munidos das devidas regras, o organismo de 

supervisão, através da supervisão e fiscalização, verifica se as regras emanadas estão a ser cumpridas 

na íntegra e, concretamente no quesito que estamos a analisar, são, a partida, estabelecidos o tipo e 

a periodicidade (mensais, trimestrais, semestrais ou anuais) da informação que deve ser posta a 

circular no mercado. A verificação do bom funcionamento do mercado é feita de forma regular, tanto 

através da fiscalização contínua (através da análise de informação enviada pelos agentes) ou através 

de acções de supervisão (in loco). 

 
“É aqui que o legislador é chamado a intervir no sentido de criar as condições para que as 
decisões de investimento sejam tomadas por vontades livres e esclarecidas, e de ao mesmo 

tempo protegerem o mercado contra a formação de assimetrias informativas…”7 

 

 

                                                           
7 Ogando, José João de Avillez. “ Os Deveres de Informação Permanente no Mercados de Capitais”. Separata da Revista 

da Ordem dos Advogados Portugueses. Ano 64 I/II (2004). 
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1.3. Prevenção do risco sistémico 

 

Passará pela criação de mecanismos que afastem os efeitos de crises anteriores, impedindo 

que haja o efeito contágio das crises, que de alguma forma, podem retrair a entrada de novos 

investidores no mercado. A prevenção passa igualmente mitigação do risco de informação, 

concretamente, no combate às assimetrias de informação entre os diferentes agentes. 

 

2. OS SUJEITOS DO DEVER DE INFORMAÇÃO NO MERCADO DOS VALORES MOBILIÁRIOS 

 

2.1. O dever de informação dos agentes de intermediação 

 

Os agentes de intermediação actuam no mercado no interesse do investidor, existindo assim 

uma relação sinalagmática em que caberá ao agente, como prestador de um serviço, a função de dar 

a conhecer todas as condições deste serviço. O dever de informação incide tanto sobre as condições 

efectivas como a passíveis de se observarem, atendendo que existem os riscos inerentes ao mercado. 

Neste ponto, importa salientar a importância da relação acima citada e referir que as decisões que o 

investidor toma são fruto da informação que lhe é apresentada pelo agente. Não devemos, no 

entanto, entender que ao agente de intermediação caberá a função de influenciar a tomada de 

decisão, mas antes, a de apresentar toda a informação e permitir que, com base nesta, a decisão de 

investimento seja esclarecida e fundamentada8 e que seja reflexo do princípio da autonomia privada 

do investidor. Revela-se igualmente muito importante que a informação a ser prestada incorpore 

todos os elementos relevantes, do próprio intermediário; dos serviços que presta e dos que 

subcontrata; dos instrumentos financeiros sobre os quais se vai reflectir a sua prestação; dos riscos e 

dos custos do serviço prestado. 

É importante frisar, que a informação deverá ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva 

e lícita9, permitindo que a decisão do investidor seja, esclarecida e fundamentada. Com vista a dar 

pleno cumprimento a estes deveres informativos, o agente de intermediação deverá, ele próprio, ter 

                                                           
8 Nos termos do n.º 1 do artigo 348.º do Código de Valores Mobiliários (CódVM). 
9 Nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do CódVM. 
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à partida um amplo conhecimento e domínio do sector em que está a actuar, questão que é auferida 

com a autorização e registo junto da CMC. O dever de informação também incide sobre aspectos 

institucionais do agente de intermediação. Os elementos relativos ao próprio agente serão, pois, 

aqueles que respeitam à sua própria estrutura, o seu governo societário, as operações que se propõe 

realizar e a sua implementação. 

Quanto aos instrumentos financeiros e, relativamente a completude da informação prestada 

pelo agente de intermediação, há um cuidado redobrado que deve ser verificado. Importa, em 

particular, que a mesma informação não aponte apenas para os factores positivos, os possíveis 

ganhos, deve sim demostrar os riscos, pois como se sabe, no mercado de valores mobiliários os 

eventuais ganhos estão contrapostos aos riscos ou seja, a possibilidade de perdas. Cabe aqui referir 

que no que toca aos requisitos da qualidade da informação, manifestada nos termos artigo 7º CódVM 

e que se configura como transversal a todos os elementos sujeitos a este dever, nomeadamente, a 

completude, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação, significa dizer 

que deve ser tido em conta tudo quanto se apresente como relevante, nunca deixando que a 

informação seja apresentada de forma fragmentada, pugnando para que a mesma apresente a 

realidade dos factos que se pretendem divulgar, que seja apresentada oportunamente, que seja 

perceptível aos seus destinatários e que sejam afastados quaisquer elementos de subjectividade e 

que, acima de tudo, esteja em conformidade com lei. 

No pleno cumprimento do dever de informação a que está sujeito, o agente de intermediação 

está obrigado a estabelecer internamente mecanismos para aferir o grau de conhecimento e 

experiência do seu cliente e resultante deste grau, definir procedimentos para implementar 

adequadamente o referido dever10. Cabe ao agente, efectuar as diligências do “know your cliente 

rule” (conheça as regras aplicáveis ao seu cliente). 

 

O que poderá fazer o agente de intermediação para conhecer as regras aplicáveis ao 

investidor? 

Deverá previamente, analisar e avaliar o nível de conhecimento e experiência do seu cliente, 

nos termos dos artigos 50.º e 51.º do Regulamento n.º 1/15, de 15 de Maio – dos Agentes de 

                                                           
10 Nos termos do artigo 343º do CódVM. 
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Intermediação e Serviços de Investimento, perante o investimento a que se propõe ou que o próprio 

agente pretende propor, através do mecanismo do “know your cliente” (conheça o seu cliente). E 

assim, classificá-lo como investidor institucional ou não institucional, isto para referir que, adjacente 

ao dever de informar está o dever da adequação, que deve definir a intensidade da informação que 

será apresentada para cada um dos clientes. Ou seja, se após a avaliação efectuada pelo agente de 

intermediação, este definir um investidor como não institucional e outro como institucional, perante 

o mesmo tipo de operação, a informação a ser prestada ao investidor não institucional, deverá 

apresentar-se como mais “cuidada”, com um rigor que permita que, aquele que, à partida não tem 

tanto conhecimento sobre o instrumento financeiro em causa, possa também entender e que este 

entendimento o permita tomar a tal decisão esclarecida e fundamentada referida nos termos do 

artigo 348º do CódVM. 

O processo de avaliação do cliente passará por, junto deste, o agente de intermediação extrair 

informação que o permita saber o tipo de operação com que está mais familiarizado, ou seja, qual o 

tipo de operações que melhor se “encaixa” no perfil de cada um dos seus clientes.  

A qualificação acima referida deve observar critérios objectivos, concretizados em sede do 

Regulamento dos Agentes de Intermediação e Serviços de Investimento, no que toca a categorização 

de investidores, mas que não poderão ser estanques, devendo acompanhar a própria evolução que 

é natural nos mercados de valores mobiliários. O agente de intermediação deverá então ter em conta 

o volume de operações que o seu cliente já efectuou no mercado, a qualidade da carteira de 

instrumentos financeiros que este detém e que deverá obedecer a um limite estabelecido. 

Haverá um exercício prévio, de recolha das informações do cliente nos termos do nº 3 do 

artigo 330º CódVM, para posteriormente, o agente de intermediação graduar a informação a prestar 

consoante a caracterização que daí advém ou seja, informar-se junto do cliente sobre os seus 

conhecimentos e experiência na área e, em seguida, promove uma actuação pedagógica, tendo em 

conta que este dever de informar é tanto ou mais premente quanto menos experiente for o cliente11. 

Efectuada a classificação dos investidores como institucionais e não institucionais, 

identificados os elementos que devem ser objecto da informação, que serão todos aqueles que são 

                                                           
11 Ramada, Lina e Baptista, Castro. “Os contractos de intermediação financeira”. Tese de Mestrado, Faculdade de Direito 

da Universidade do Porto, Porto, 2013, pág. 39. 
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considerados relevantes para a tomada de decisão de investimento ou desinvestimento, cuja 

descrição exaustiva dispensamos aqui mas que deve constar na política interna permitindo que se 

observem a implementação destes mecanismos, nos termos do nº 1 do artigo 343º do projecto de 

CódVM. No entanto, importa referir que o dever de informação a que está sujeito o agente de 

intermediação é um dever que este presta perante o investidor ou potencial investidor de modo a 

garantir a sua protecção e confiança no mercado e perante o Organismos de Supervisão do Mercado 

de Valores Mobiliários, no caso a CMC, para a manutenção do bom funcionamento do mercado, 

através da informação que é presente em momento prévio, na sua autorização e registo, e 

posteriormente no seu exercício da supervisão contínua. 

Em sede do exposto, o agente de intermediação tem um papel muito importante na referida 

manutenção e protecção do mercado. Nesta tarefa, será amplamente acompanhado pelo organismo 

de supervisão, mas àquele cabe pautar toda a sua actuação na concretização desta tarefa. 

Verdade é que deverá contar com a colaboração do próprio investidor que deve prestar 

igualmente a informação que serve para avaliação da sua categoria. Se dependerá do cliente para 

obtenção de determinada informação, também será verdade que deve ter rigor na sua 

responsabilidade, ao ponto de não avançar, relativamente ao potencial investimento, em aplicação 

dos deveres de adequação, se de alguma forma, verificar que a informação que lhe é dada não é 

suficiente para aferir o nível de conhecimento daquele, já que a este cabe agir no interesse do cliente. 

 

2.2. O dever de informação das entidades gestoras de mercado 

 

No exercício das suas funções, cabe às entidades gestoras de mercado a observância do dever 

de informação, orientado tanto para os público ou potenciais operadores, dentro dos mercados ou 

sistemas de que se ocupam, bem como para a CMC.  

Nas “…suas funções relacionadas com a fiscalização e a conformação…”12, caberá às entidades 

gestoras aprovar as regras gerais do funcionamento do mercado, tais como de admissão, suspensão 

e exclusão dos membros; da qualidade dos instrumentos financeiros negociáveis nos mercados que 

gerem; cumprimento dos deveres de informação a que estão sujeitos os membros e garantir os 

                                                           
12 Câmara, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina, 2011, pág. 694. 
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mecanismos para que estas regras sejam cumpridas e que não são admitidas práticas que 

condicionem o bom funcionamento dos mercados13. 

Relativamente ao público, cabe a divulgação de informações relativas ao funcionamento dos 

mercados que gere, nomeadamente: 

 A habilitação da entidade gestora de mercado; 

 As características e o preço dos instrumentos financeiros admitidos à negociação bem como 

os seus meios de divulgação14; 

 Os custos dos serviços prestados e outras comissões; 

 A rentabilidade e o risco específico de cada tipo de investimento; 

 A adequação dos investimentos, operações ou estratégia de investimento ao perfil do 

investidor; 

 A periodicidade da referida informação que deve prestar. 

 

Perante o Organismo de Supervisão de Valores Mobiliários, a entidade gestora de mercado 

deve prestar informação sobre: 

 As regras para os membros dos mercados; 

 A estrutura orgânica e detenção de participação qualificada; 

 A sua situação financeira; 

 

A habilitação da entidade gestora decorre da prévia autorização da CMC para o exercício da 

actividade, contando que existe um meio do investidor confirmar a veracidade das informações no 

contacto com a CMC, obtendo assim, a garantia de que a entidade gestora possui os meios técnico e 

humanos qualificados para o exercício da sua actividade.  

Assim, como os restantes agentes de intermediação, a entidade gestora, não poderá efectuar 

cobrança de valores que não correspondam à prestação dos seus serviços, sendo que o valor destes 

                                                           
13 Cfr. artigo 17.º do Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/13, de 10 de Outubro, sobre as Sociedades Gestoras dos 
Mercados Regulamentados e de Serviços Financeiros sobre Valores Mobiliários. 
14 Cfr. alínea f) do n.º 2 do artigo 235.º e alínea a) do artigo 246.º, ambas do CódVM. 
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serviços deve ser informado15 ao respectivo detentor do interesse no investimento, já que o valor da 

prestação em si, pode ser um elemento desencorajador para o investimento. 

Voltando ao que temos referido ao longo desta apresentação, o investidor deve estar a par de 

tudo quanto seja relevante para efectuar ou não o seu investimento, não devendo ser “apanhado de 

surpresa” e nos casos em que, por força da sua categorização, a informação ao cliente possa ser mais 

simplificada ou resumida, o intermediário, perante solicitação do mesmo cliente, deve complementar 

esta informação. 

A informação para o Organismo de supervisão dos valores mobiliários, visa garantir o bom 

funcionamento de mercado, já que “obriga” a entidade gestora de mercado a denunciar qualquer 

facto que comprometa o esperado bom funcionamento dos mercados que estas entidades gerem16. 

 

2.3. O dever de informação dos emitentes 

 

Conhecido o papel preponderante que o dever de informação apresenta no mercado dos 

valores mobiliários, importa também abordar o valor deste para os emitentes, referenciado como 

“pedra angular do sistema jurídico-mobiliário”17. Ocupando-se a presente exposição dos emitentes 

de valores mobiliários admitidos à negociação, cabe também aqui evidenciar a posição de sociedades 

de capital aberto e que como tal, com o interesse de atrair financiamento para o investimento. 

Na posição de sociedade aberta, cabe a manutenção da transparência através do 

cumprimento do dever de informação, dado o seu interesse acima enunciado, o de atrair 

investimento. Aos seus potenciais investidores, interessa o conhecimento daquela sociedade de que 

pretende participar com o seu capital e daí decorre também a importância do governo das sociedades 

que actua como o conjunto de regras aplicáveis a todos aqueles que participam no exercício da 

actividade do sociedade, com especial enfoque nos mecanismos de protecção dos clientes ou 

investidores. 

Quanto ao entendimento deste dever para os emitentes, há que ter em conta o tipo de 

informação a ser prestada por estes para o público e para a CMC. Há a informação económico-

                                                           
15 Nos termos do n.º 3 do artigo 349º do CódVM. 
16 Cfr. n.º 2 do artigo 234º do CódVM. 
17 Câmara, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina, 2011, pág. 695. 
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financeira, que reflecte ou evidencia toda a actividade da sociedade e a publicação de contas, através 

do relatório de gestão, relatório do auditor, declaração dos membros da administração, atestando a 

veracidade das contas prestadas e de tudo quanto demonstre a solidez ou não, da empresa. Quanto 

a disponibilização desta informação, em sede do Código dos Valores Mobiliários, estabelece-se que 

deve ser tão logo que possível, não excedendo o prazo de 30 dias após aprovação ou tão logo seja 

disponibilizada aos accionistas18. Note-se que a CMC, perante as informações prestadas e no intuito 

de exercer o seu poder de regulação e supervisão, com vista a garantir o bom funcionamento do 

mercado, poderá exigir informação adicional que complemente e espelhe verdadeiramente a posição 

do emitente. 

Quanto a periodicidade da informação, o Código de Valores Mobiliários estabelece nos artigos 

142º e seguintes, dependendo do conteúdo de informação em causa. Nos termos dos acima referidos 

artigos ficam estabelecidos os prazos sem prejuízo de os mesmos virem a ser alterados pela CMC. 

Assim, a informação periódica prestada pelos emitentes, observa o seguinte: 

 Informação económico-financeira anual - relatório de gestão, balanço, demonstrações de 

contas, respectivos anexos, certificação legal de contas e relatório elaborado por auditor 

externo registado e relativamente aos emitentes de acções admitidas em negociação em 

mercado regulamentado, informação sobre o Governo das Sociedades; 

 Informação económico-financeira semestral – informação relativa à actividade e resultados 

do semestre em referência, balanço, demonstração de contas, respectivos anexos e relatório 

de revisão limitada elaborado por auditor registado na CMC. 

 Informação económico-financeira trimestral – inclui informação relativa à actividade, 

resultados e situação desse trimestre. 

O dever de informação a que está sujeito o emitente, também influenciará de forma distinta 

a decisão de investir nos diferentes valores mobiliários. 

Tratando-se de investimentos em acções e constituindo este valor mobiliário representativo 

de parte do capital social de uma sociedade, há uma necessidade premente de se efectuar um 

acompanhamento de diversos factores (socioeconómicos, gestão e evolução da empresa emitente), 

que influenciam a forma como são vistas as empresas no mercado e consequentemente o seu retorno 

                                                           
18 Cfr. artigo 142.º do CódVM. 
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para os investidores. Desta forma, as acções aceites em negociação na bolsa, através do boletim, 

estipulado em termos de regulamentação da entidade supervisora do mercado19, permitem o 

acompanhamento que é desejado. O nível de informação exigido pode, de alguma forma, despertar 

o interesse de outros potenciais investidores, que ao entrarem para o mercado, possibilitam um alto 

volume de negócios sobre estas acções, dotando o mercado em questão, de maior liquidez. 

Já com as obrigações, valores mobiliários representativos de parcelas de crédito de um 

emitente, o acompanhamento ou rigor da informação vai depender da modalidade da taxa associada, 

sendo que falando de taxa fixa, a informação relevante será a relativa a realidade financeira do 

emitente e na confiança que transmite no cumprimento do estipulado nas condições de emissão, no 

que toca ao reembolso e pagamento de juros. Ao passo que, tratando-se de obrigações de taxa 

variável, há necessidade também de que a informação a ter em conta, incluam outros factores que 

não só o financeiro, nomeadamente de toda envolvente económica que de alguma forma acabará 

por influenciar a variação da própria taxa de juro e consequentemente o preço das obrigações. 

 

2.4. Informação privilegiada 

 

A par da informação que deve obedecer a períodos estabelecidos nos termos do CódVM, do 

Regulamento da CMC n.º 1/15, de 15 de Maio, bem como da informação que os próprios emitentes 

se propõem divulgar, há um leque de informação que existindo, não poderá estar dependente de ser 

divulgada em períodos pré- estabelecidos, tal como refere o CódVM, deve ser divulgada 

“imediatamente”20, o que nos leva ao mesmo entendimento de que a falta do dever de prestação 

permanente de informação acentuaria o risco de divulgação selectiva de informação e de abuso de 

informação privilegiada21. 

O que é a informação privilegiada? 

Atendendo às disposições do artigo 146º do CódVM, é toda a informação que directa ou 

indirectamente diga respeito aos valores mobiliários emitidos pelo emitente, que tenha um carácter 

preciso, que ao momento não seja pública e que se fosse divulgada seria idónea para influenciar de 

                                                           
19 Nos termos do n.º 2 do artigo 235º do CódVM. 
20 Cfr. n.º 1 do artigo 146º. 
21 Câmara, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina, 2011, pág. 698. 
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forma sensível os preços dos valore mobiliários ou instrumentos subjacentes ou derivados com estes 

relacionados. 

Decorrente do que reporta o referido artigo, aferimos que a informação privilegiada assenta 

em quatro pressupostos, a saber: 

 

i) Especificidade 

Que reúne, todos os factos relevantes que dizem respeito directamente ao emitente e 

igualmente, os factos relevantes directamente relacionados com os valores mobiliários e outros 

instrumentos financeiros emitidos por este. 

Sobre os primeiros factos apontam-se a posição financeira do emitente, a estratégia do 

negócio, a estrutura do capital e o controlo desta e as decisões de entidades reguladoras ou de 

supervisão, que são comunicadas ao emitente mas de carácter particular. 

Contam para os últimos factos, como relacionados com aqueles valores, as condições de 

emissão e o conteúdo das mesmas. 

 

ii) Precisão 

O carácter preciso a que se refere o artigo 146.º orienta-nos para o facto de que não deverá 

ser qualquer informação (rumores ou notícias especulativas) mas uma que, atendendo aos critérios 

que vem o próprio CódVM estabelecer no n.º 2 do referido artigo, crie um impacto imediato no 

mercado e que possibilite ao investidor médio tomar uma decisão de investimento com redução de 

riscos inerentes a este. 

 

iii) Não publicidade 

Será esta uma informação a que não terá acesso a maioria dos investidores e sobre a qual, 

recai um dever de sigilo. Em consequência, voltando ao ponto que algumas vezes já referimos, que o 

dever de informação visa quebrar a assimetria que poderá existir no mercado, protegendo não só o 

investidor mas promovendo o bom funcionamento do referido mercado. Quem detém conhecimento 

dos factos relevantes antes da sua publicação, deve abster-se de efectuar negociações sobre os 

emitentes ou sobre valores relacionados a informação. 
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A aplicação do n.º 4 do artigo 146º é afastada quando a informação seja tornada pública mas 

não pela forma estabelecida por lei pois, nestes casos, mantém-se a obrigação do que está previsto 

na lei e aplicáveis as sanções nos termos do artigo 387.º do CódVM. 

 

iv) Idoneidade para influenciar o preço 

Por último mas não menos importante, o pressuposto da idoneidade para influenciar de 

maneira sensível o preço dos valores mobiliários ou dos instrumentos subjacentes ou derivados com 

estes relacionados. Atendendo que esta influência tanto pode ser positiva com negativa22. 

Tendo o CódVM adoptado a mesma expressão usada pelo Código dos Valores Mobiliários 

português, cabe também esclarecer a expressão “influenciar de maneira sensível” que à partida 

também poderá parecer vaga mas que nos deve remeter mais uma vez ao critério muito usado em 

termos de adequação, que será o do investidor razoável que é referido nos termos do n.º 2 do artigo. 

146.º do CódVM, equiparado ao “homem médio” que apresenta características de razoabilidade e 

proporcionalidade e como tal, a sua actuação perante a detenção de informação relevante. 

A valoração ou a idoneidade para influenciar os preços remete-nos previamente a analisar 

cada um dos factos e o seu “peso” para condicionar o preço dos valores mobiliários. E entre outros 

pode-se ter como referência para aferir a idoneidade: 

 A importância do facto ou assunto em questão no contexto da actividade global do emitente; 

 A relevância da informação sobre os principais factores determinantes do preço do 

instrumento financeiro; 

 A fiabilidade da fonte da informação; 

 Os elementos de mercado (preços, retornos, volatilidades, liquidez, oferta, procura) que 

afectam o preço do instrumento financeiro em questão; 

 Se a informação foi anteriormente tratada como privilegiada; 

 Análises e relatórios de analistas indicando os factos como capazes de influenciar os preços. 

Neste ponto, faz sentido estabelecer um paralelo com que é referido por alguns autores como 

sendo a teologia ou razão de ser dos deveres de informação, além de esclarecimento das decisões de 

                                                           
22 Câmara, Paulo. “Os Deveres de Informação e a Formação de Preços no Mercado de Valores”. Cadernos do Mercado de 

Valores Mobiliários. n.º 2 (1998): 91. 
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investimento, o alcance de uma formação regular de preços. A volta deste ponto recorda-se que as 

grandes reformas relacionadas com o “full disclosure23” foram consequência da reacção à 

perturbação mais violenta dos preços que o mercado americano sofreu no século XX, a crise de 1929 

e que é apresentado igualmente o exemplo da criação da SEC – Securities Exchange Commission24, 

fruto da crise de finais dos anos vinte25. 

No entanto, a abordagem conclusiva de que a formação de preço decorrente dos deveres 

informativos tem um cariz incidental, cabendo o principal ao esclarecimento da decisão de investir 

ou não26 é acolhida em sede do presente documento, pois pensamos que, a preocupação dos 

organismos de supervisão é garantir a protecção do investidor, assegurando-o de que perante a 

multiplicidade de informações este tem as necessárias garantias para tomar as suas decisões de 

forma consciente. 

 

2.5. Insider trading 

 

O “insider trading27” consiste na negociação de valores mobiliários, tendo como base o 

conhecimento de informação privilegiada, aquela que vem espelhada com os pressupostos acima 

descritos com o claro objectivo de obter vantagens e corrompendo assim o ciclo que se pretende 

manter com o bom funcionamento do mercado. Comportamento criminalizado pelo CódVM, no seu 

artigo 387.º, fruto do que se tem extraído de mercados mais experientes e mais próximos, 

nomeadamente o Brasil e Portugal, que naturalmente extraíram eles mesmos de outras realidades. 

É inevitável que fruto da actividade que exercem alguns intervenientes do mercado, tenham 

acesso a informação privilegiada e de forma a salvaguardar a integridade do mercado, afastando as 

vantagens que possam obter em relação a outros, cabe a identificação destes intervenientes 

observando as exigências que se estabelecem ao nível do CódVM. Esta identificação vai permitir que, 

                                                           
23 Em português: “divulgação completa”. 
24 Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América, entidade homóloga da CMC. 
25 Câmara, Paulo. “Os Deveres de Informação e a Formação de Preços no Mercado de Valores”. Cadernos do Mercado de 

Valores Mobiliários. n.º 2 (1998): 82. 
26 Ibid., pág. 91. 
27 Em português: “abuso de informação privilegiada”. 
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havendo uma situação de abuso do mercado, fruto desta posição de vantagem, se possa identificar à 

partida a origem do mesmo e desta forma responsabilizar o autor ou autores. 

A identificação, de modo a assegurar a confidencialidade das informações, através das listas 

nos termos dos n.ºs 6 e 7 do artigo 146.º do CódVM deve ser objectiva, identificando as pessoas e o 

motivo de as mesmas aí estarem inseridas, identificar as datas e no que refere a actualidade, as 

mesmas deves ser verificadas para que novos factos considerados relevantes sejam incluídos. 

Todavia, factos há que mesmo sendo considerados relevantes, poderão ser excluídos da 

divulgação imediata, desde que observem os requisitos descritos nas alíneas do nº 1 do artigo 147º 

do CódVM, nomeadamente factos cuja divulgação imediata seja susceptível de prejudicar os 

legítimos interesses do emitente, que o seu deferimento não seja susceptível de induzir o público em 

erro ou se o emitente demonstre que assegura a confidencialidade da informação. E são identificados 

os casos em que se consideram lesivos os interesses do emitente em consequência da imediata 

divulgação da informação nos termos do n.º 2 do referido artigo bem como, os mecanismos para 

assegurar a confidencialidade da informação. 

 

2.6. O dever de informação dos auditores 

 

Decorrente da importância que lhes é atribuída no mercado dos valores mobiliários, os 

auditores como intervenientes no mercado, estão sujeitos também a deveres informativos de modo 

a assegurar ou confirmar a informação financeira dos emitentes com valores mobiliários admitidos à 

negociação em mercado regulamentado. A importância destes vem sendo cada vez mais reforçada 

no âmbito do ordenamento jurídico angolano com a publicação do CódVM e do Regulamento da CMC 

n.º 2/15, de 15 de Maio. 

O auditor deve observar tanto a veracidade como a qualidade da informação financeira dos 

emitentes, emitir pareceres sobre a mesma informação dando a conhecer toda e qualquer situação 

relevante que possa pôr em causa o bom funcionamento do mercado. 

E para o nosso ordenamento, no que decorre do CódVM28, podemos igualmente admitir, 

como defendem alguns autores para o ordenamento português, que os auditores estão sujeitos a 

                                                           
28 Cfr. artigo 333.º. 
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deveres informativos especiais quando a sua prestação de serviços é efectuada para emitentes com 

valores admitidos à negociação em mercado regulamentado, a agentes de intermediação ou 

sociedades em relação de domínio ou de grupo com o intermediário financeiro29. Pois nestas 

situações, cabe-lhe o dever de dar a conhecer à CMC todos os factos passíveis de perturbar o bom 

funcionamento do mercado, nomeadamente, que constituam crime ou ilícito trangressional, que 

afectem a continuidade da actividade e factos que justifiquem a recusa do parecer de auditoria ou a 

emissão de reservas. 

 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO 

 

Os agentes de intermediação e as outras entidades do mercado dos valores mobiliários, entre 

muitos outros deveres a que estão sujeitos, têm no dever de informação a que a nossa exposição se 

ocupou, um elemento que marca a relação de confiança entre estes e os investidores ou potenciais 

investidores. 

A responsabilidade no âmbito da violação do dever de informação no mercados dos valores 

mobiliários, podemos dizer que foi transportada pelo direito das obrigações a partir dos vínculos que 

se estabelecem entre os vários intervenientes, ou seja, daquele que tem a obrigação de prestar o 

dever e por outro lado daquele que vê o seu direito violado originando daí um dano e 

consequentemente o direito a ser indemnizado. 

A responsabilidade no âmbito do mercado dos valores mobiliários, nos termos em que 

preconiza o CódVM30, não é observada apenas como fruto de um vínculo contratual, esta presume-

se igualmente num momento anterior a este vínculo, ou seja, independentemente de estar firmado 

um contrato, o intermediário incorre em responsabilidade se violar deveres de informação prévios. 

O facto ilícito em causa é a violação dos requisitos exigidos para a “qualidade da informação” 

ou seja, num dos seus requisitos exigidos nos termos do artigo 7.º do CódVM. Note-se que é 

consagrada uma presunção da culpa, sempre que o dano se verificar pela ocorrência de violação de 

deveres de informação. 

                                                           
29 Câmara, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina, 2011, pág. 693. 
30 Cfr. artigo 331.º. 
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O CódVM estabelece os termos em que cada uma das partes que intervém no mercado é 

responsabilizada, nomeadamente de responsabilidade solidária e ilimitada para aqueles que assinam 

os relatórios ou pareceres de auditoria que são documentos cujo conteúdo é a informação que devam 

reportar31. 

Um dos institutos particulares a analisar é o da responsabilidade pelo prospecto. Nos termos 

dos artigos 301.º e seguintes do CódVM estabelece-se quem poderá estar sujeito ao dever de 

indemnizar32; os termos em que se estabelece a responsabilização independentemente da culpa e a 

medida de reparação do dano33. 

Como já referido, por influência do direito dos valores mobiliário português, que 

naturalmente se manifesta também em outros sistemas jurídicos, a responsabilidade pelo conteúdo 

do prospecto não pode ser afastada nem alterada por vontade das partes, que corresponde a um 

regime injuntivo. 

Este regime que o CódVM assumiu tem uma génese histórica na solução indicada pelo 

Securities Act34 há mais de 60 anos35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Cfr. artigo 10.º do CódVM. 
32 Elementos que podem ser afastados da responsabilização se afastarem a culpa. 
33 A indemnização. 
34 Lei dos Valores Mobiliários americana. 
35 Câmara, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina, 2011, pág. 714. 
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CONCLUSÃO 

 

Em tudo quanto acima foi exposto ficou patente a importância do dever de informação no 

mercado dos valores mobiliários, cabendo a entidade supervisora garantir o controlo da informação, 

estabelecendo todas as regras necessárias para que se mantenha um mercado, ou se crie um que 

funcione de forma eficiente, garantindo a defesa dos interesses dos investidores. 

Assim, tanto cabe os intervenientes do mercado, a divulgação de toda informação relevante, 

como ao supervisor criar toda uma estrutura que permita o cumprimento desta obrigação, através 

da materialização das suas atribuições. Caberá garantir a qualidade da informação e tendo em conta 

a conjuntura do sistema económico e financeiro, actualizar os mecanismos existentes. 

A falta de informação ou a informação deficiente pode criar um clima de desconfiança dos 

investidores, comprometendo a subsistência do mercado. 
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