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Objectivos da Sessão

Gerais

• Apresentar o projecto de revisão do regulamento dos agentes de 

intermediação e serviços de investimento;

• Colher contribuições ou sugestões de melhoria.

Específicos

• Destacar as principais alterações introduzidas ao Regulamento n.º 1/15, de 

15 de Maio, sobre os Agentes de Intermediação e Serviços de Investimento;

• Apresentar as razões que motivaram a alteração do referido diploma.
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I. Enquadramento Conceptual



1. Agentes de intermediação

AGENTES DE 
INTERMEDIAÇÃO

SUPERAVITÁRIOS

FAMÍLIAS
EMPRESAS
ESTADO

ADQUIREM 
VALORES MOBILIÁRIOS

EMPRESAS
ESTADO

DEFICITÁRIOS

EMITEM VALORES
MOBILIÁRIOS

MERCADO DE 
VALORES 

MOBILIÁRIOS

Alínea a) do artigo 2.º do CódVM 
e alínea a) do artigo 3.º do 
Projecto de Regulamento



2. Serviços e actividades de investimento

Recepção e transmissão de ordens por conta de outrem

Execução de ordens por conta de outrem

Gestão de carteiras por conta de outrem

Consultoria para investimento, incluindo a elaboração de estudos, 
análise financeira e outras recomendações genéricas

Tomada firme e colocação com ou sem garantia em oferta 
pública de distribuição

Assistência em oferta pública relativa a valores mobiliáriosN.º 1 do artigo 316.º do CódVM



2. Serviços e actividades de investimento

Negociação por conta própria

Registo e depósito de valores mobiliários e instrumentos derivados, os serviços 
relacionados com a sua guarda, como a gestão de tesouraria ou de garantias

Concessão de crédito, incluindo o empréstimo de valores mobiliários

Consultoria sobre a estrutura de capital, a estratégia industrial e questões 
conexas, bem como sobre a fusão e a aquisição de empresas

Serviços de câmbios e o aluguer de cofres-fortes, destinados exclusivamente à 
prestação de serviços de investimento

N.º 1 do artigo 316.º do CódVM



II. Enquadramento Regulamentar



1. Razões da alteração do Regulamento n.º 1/15



1. Razões da alteração do Regulamento n.º 1/15

A reprodução de muitas disposições já consagradas no Código dos Valores 
Mobiliários (CódVM)

A adequação dos elementos instrutórios do pedido de autorização para constituição 
de IFNB à Lei de Bases das Instituições Financeiras (LBIF)

A necessidade de ultrapassar os constrangimentos que os agentes do mercado têm 
enfrentado na aplicação do diploma

Avaliação 

de Impacto 

Regulatório 

(AIR)

O alinhamento com as melhores práticas internacionais



2. Estrutura do diploma



Alterado para 84 artigos, 7 capítulos e 3 anexos 

2. Estrutura do Diploma

Capítulo I – Disposições Gerais

Capítulo II – Autorização e Registo de Instituições Financeiras

Secção I – Processo de Autorização para Constituição de Instituições Financeiras Não 

Bancárias

Secção II – Processo de Registo de Instituições Financeiras

Secção III – Requisitos para Concessão do Registo

Secção IV – Processo de Concessão do Registo

Actuais 111 artigos, 7 capítulos e 4 anexos 



2. Estrutura do Diploma

Capítulo III – Exercício de Actividade

Secção I – Requisitos Gerais

Secção II – Salvaguarda dos Bens dos Clientes

Secção III – Subcontratação

Secção IV – Governo Societário e Conflito de Interesses

Secção V – Informação

Secção VI – Avaliação do Carácter Adequado da Operação

Secção VII – Categorização de Investidores



2. Estrutura do Diploma

Capítulo IV – Contratos de Intermediação Financeira

Secção I – Ordens

Subsecção I – Disposições Preliminares

Subsecção II – Ordens Através da Internet

Secção II – Concessão de Crédito

Subsecção I – Regras Gerais

Subsecção II – Operações de Venda a Descoberto



2. Estrutura do Diploma

Capítulo V – Supervisão Prudencial

Capítulo VI – Correspondentes

Capítulo VII – Disposições Transitórias e Finais

Anexo II – Elementos instrutórios do pedido de registo para o início de actividade das instituições 

financeiras

Anexo III – Elementos Obrigatórios do Relatório Anual de Governo Corporativo

Anexo I – Elementos instrutórios do pedido de autorização para constituição de instituições 

financeiras não bancárias ligadas ao mercado de capitais e ao investimento



3.  Objecto e âmbito de aplicação



3.1. Objecto do diploma – artigo 1.º

Processo de autorização para constituição e de registo 
para início de actividade de IFNB

Deveres jurídicos aplicáveis à actividade de 
intermediação financeira

Organização e supervisão da actividade de 
intermediação financeira

Serviços e actividades de investimento em valores 
mobiliários e instrumentos derivados

Exercício da actividade por correspondente



3.2. Âmbito de aplicação – artigo 2.º

IFNB ligadas ao mercado de capitais e ao investimento

Agentes de intermediação e seus correspondentes

Serviços e actividades de investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados

Contrapartes nas operações de venda a descoberto

Exercício da actividade de gestão de OIC



4. Principais alterações



4.1. Artigos eliminados

Regulamento Temas CódVM

1.º, 4 e 5 Serviços e actividades de investimento 316.º

4.º, 1 e 2 Elementos sujeitos a registo 323.º

17.º Recusa de registo 326.º

18.º Suspensão do registo 328.º

19.º Cancelamento do registo 329.º, 1

20.º Princípios 330.º

21.º Responsabilidade civil 331.º

22.º, 1 e 2 Contabilidade e registos 335.º

39.º Intermediação excessiva 341.º

40.º Defesa do mercado 342.º

41.º Benefícios ilegítimos 349.º

67.º Contratos com investidores não institucionais 356.º

68.º Conteúdo mínimo dos contratos 357.º

69.º Contratos celebrados fora do estabelecimento 358.º

70.º Responsabilidade contratual 360.º

71.º Recepção de ordens 361.º

72.º Aceitação e recusa de ordens 362.º

73.º Forma das ordens 363.º

74.º Prazo de validade 364.º



4.1. Artigos eliminados

Regulamento Temas CódVM

75.º Tratamento de ordens de clientes 365.º

76.º Agregação de ordens e afectação de operações 366.º

77.º Afectação de operações realizadas por conta própria 367.º

78.º Revogação e modificação das ordens 368.º

79.º Execução nas melhores condições 369.º

80.º Responsabilidade perante os ordenadores 370.º

81.º Âmbito da gestão de carteira 371.º

82.º Ordens vinculativas 372.º

83.º Assistência 373.º

84.º Colocação 374.º

85.º Tomada firme 375.º

86.º Garantia de colocação 376.º

87.º Consórcio para assistência ou colocação 377.º

88.º Recolha de intenções de investimento 378.º

89.º Registo e depósito 379.º,1

90.º Actuação como contraparte do cliente 380.º

91.º Conflito de interesses 381.º

92.º Fomento de mercado 382.º

93.º Estabilização de preços 383.º

94.º Empréstimo de valores mobiliários 384.º

95.º Informação à CMC 385.º

71

40

BALANÇO DA REVISÃO

Número de artigos

Não eliminados Eliminados



4.2. Novos articulados

 Comunicação à CMC, para efeitos de aprovação, no prazo máximo de 30 dias após a sua
verificação.

 Comunicação pelas instituições financeiras bancárias que actuam como agentes de
intermediação, no prazo de 5 dias após o registo no BNA.

Dever de comunicação da alteração dos elementos do registo – artigo 9.º

 A segregação de funções entre os operadores que recebem e executam ordens de
clientes e os que recebem e executam ordens para carteira própria do agente de
intermediação;

 A segregação física da sala de mercados, devendo funcionar de forma separada das
demais unidades de estrutura orgânica do agente de intermediação;

 A segregação física entre o back office e o front office;

Funcionamento da sala de mercados – artigo 14.º



4.2. Novos articulados

 Acções anuais de formação com duração não inferior a 30 horas.

 Devem abranger os colaboradores da sala de mercados, compliance, auditoria interna,
gestão de riscos, área comercial ou outras.

Obrigação de formação – n.ºs 5 e 6 do artigo 16.º

 Envio de um único relatório de governo societário, nos termos definidos pela
regulamentação do BNA, pelos agentes de intermediação que sejam IFB.

Relatório anual sobre o governo societário – n.º 2 do artigo 34.º



4.2. Novos articulados

 Comunicação aos clientes numa base diária ou semanal:
 Constituição, reforço e substituição de garantias;
 Ajustes de ganhos e perdas realizadas;
 Liquidações efectuadas;
 Transferências de posição;
 Quaisquer outros incidentes.

 Conservação, durante pelo menos 10 anos, da documentação que permita comprovar, a
qualquer momento, as informações prestadas aos seus clientes.

 Emissão de documento comprovativo das posições detidas pelos clientes em
instrumentos financeiros.

Informação relativa aos instrumentos financeiros – n.ºs 6, 7 e 8 do artigo 40’.º



4.2. Novos articulados

 Consultores autónomos para investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados.

Investidor institucional – artigo 47.º

 Os requisitos mínimos e os procedimentos necessários para o efeito são definidos por
Instrução da CMC.

Tratamento de investidor não institucional como investidor institucional – artigo 48.º

 A data e hora exacta em que a ordem é recebida;
 As contas de valores mobiliários e o dinheiro a movimentar;
 A natureza da transacção;
 A identificação do valor mobiliário ou do contrato a que se refere a ordem;
 O preço ou critério para a sua determinação;
 A quantidade ou montante a transaccionar;
 Os mercados onde a ordem deve ser executada;
 As condições em que a ordem deve ser executada;
 O prazo de validade.

Elementos a constar do registo das ordens – artigo 49.º



4.2. Novos articulados

 Sistema de gravação de chamadas para as ordens dadas verbalmente.

 O agente de intermediação que recebeu a ordem deve confirmar se:

 O agente ordenante efectuou as diligências para aferir a identificação dos
beneficiários efectivos da transacção;

 As ordens transmitidas pelo agente ordenante estão em conformidade com as
ordens dadas pelos clientes verbalmente ou por escrito;

 As ordens transmitidas pelo agente ordenante estão em conformidade com as
ordens introduzidas no sistema de negociação, nos casos em que o agente de
intermediação liquida a transacção.

Tratamento das ordens – artigo 50.º



4.2. Novos articulados

 Comunicação à CMC e divulgação ao público por quem detenha uma posição curta
sobre o capital social emitido de uma sociedade cujos valores mobiliários estejam
admitidos à negociação em mercado regulamentado.

 Restrições às vendas a descoberto sem garantia de detenção dos activos
correspondentes e em caso de redução significativa de preço.

 Isenção para actividades de criação de mercado e operações de estabilização.

Operações de venda a descoberto – artigo 63.º e seguintes



5. Autorização para constituição de IFNB



5. Elementos instrutórios do pedido de autorização para constituição – ANEXO I

Requerimento a solicitar a autorização para constituição

Projecto de estatuto, com indicação expressa dos serviços e actividades de 
investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados a realizar

Identificação dos accionistas fundadores, com especificação da participação social 
(Pessoas singulares: cópia do Bilhete de Identidade ou do Passaporte válido) 

Exposição fundamentada sobre a adequação da estrutura accionista

Documento comprovativo da idoneidade dos accionistas fundadores, incluindo 
beneficiários efectivos últimos



Outras informações a serem prestadas pelos accionistas fundadores que sejam 
pessoas colectivas detentoras de participações qualificadas na instituição a 
constituir

Estudo de viabilidade económica e financeira projectado para, pelo menos, os 
cinco primeiros anos de actividade, incluindo:

 Relatório e contas dos últimos 3 anos, acompanhados de um parecer de perito
contabilista

 O programa de actividades;
 A implantação geográfica;
 O modelo de governação corporativa;
 O modelo de funcionamento da IFNB, incluindo a gestão de risco, estrutura

operacional e controlos a implementar;
 Demonstrações financeiras provisórias;
 Demonstrações do cumprimento do enquadramento legal e regulamentar aplicável à

IFNB.

5. Elementos instrutórios do pedido de autorização para constituição – ANEXO I



Documento comprovativo da proveniência dos fundos a serem utilizados para a 
constituição da IFNB

Apresentação do comprovativo de um depósito prévio correspondente a 5% do 
capital social mínimo exigido para o tipo de instituição em causa, podendo este 
depósito ser substituído por uma garantia bancária aceite pela CMC

Identificação e informação detalhada sobre os membros dos órgãos de 
administração e fiscalização a nomear, bem como as respectivas declarações de 
aceitação, ainda que sujeitas à constituição da IFNB

Documento comprovativo de não objecção à constituição da instituição do 
supervisor da empresa-mãe, no caso de se tratar de um pedido de autorização 
de uma filial de instituição estrangeira

Declaração adicional de cada administrador a nomear

5. Elementos instrutórios do pedido de autorização para constituição – ANEXO I



5. Elementos instrutórios do pedido de autorização para constituição – ANEXO I

Informação detalhada sobre a situação e solidez financeira, que demonstre a 
capacidade económica e financeira dos accionistas fundadores relativamente ao 
investimento a que se propõem e eventual apoio à instituição financeira não 
bancária com fundos adicionais, caso necessário:

 Pessoas singulares:

 Declaração de rendimentos emitida pela(s) respectiva(s) entidade(s) patronal(is)
nos últimos seis meses;

 Informação detalhada sobre a sua situação e solidez financeira, designadamente,
indicação das suas fontes de rendimento, activo e passivo, ónus e garantias;

 Informação financeira, incluindo avaliações de risco e relatórios de contas, sobre
as sociedades dominadas por si ou de que seja membro do órgão de
administração;

 Informação sobre o recurso a empréstimos contraídos junto do sistema bancário;
 Declaração de imposto sobre o rendimento do trabalho relativa aos últimos seis

meses;
 Certidão negativa de acção de falência ou insolvência.

 Pessoas colectivas: Relatório e contas dos últimos 3 anos.



6. Registo para início de actividade de instituições financeiras



6. Elementos instrutórios do pedido de registo – ANEXO II

Elementos relativos à sociedade

 Requerimento a solicitar o registo;

 Cópia autenticada da certidão da escritura pública de constituição, acompanhada do
estatuto social ou cópia da publicação dessa escritura em Diário da República;

 Cópia autenticada da Certidão do Registo Comercial actualizada, emitida até seis
meses antes da apresentação do pedido de registo à CMC;

 Cópia do NIF do local da sede social;

 Endereço completo da sede social;

 Endereço electrónico para contacto;

 Número de telefone e fax que devem ser de domínio público;

 Cópia autenticada da acta de nomeação dos membros dos órgãos sociais;



6. Elementos instrutórios do pedido de registo – ANEXO II

Elementos relativos à sociedade

 Manuais de procedimentos internos sobre controlo interno e gestão de riscos;

 Declaração do administrador responsável pelas relações com o mercado,
comprometendo-se a notificar a CMC em caso de alteração de qualquer informação
relativa ao registo da sociedade;

 Organograma;

 Cópia dos subcontratos em vigor, caso existam;

 Acordos parassociais, caso existam;

 Descrição dos sistemas informáticos a utilizar;

 Número de colaboradores efectivos e distribuição por funções;



6. Elementos instrutórios do pedido de registo – ANEXO II

Elementos gerais relativos aos membros dos órgãos sociais

 Pessoas singulares:

 Cópia do Bilhete de Identidade ou do Passaporte actualizado;
 Original do Certificado do Registo Criminal;
 Curriculum Vitae.

 Pessoas colectivas:

 Cópia autenticada da Certidão de Registo Comercial actualizada, emitida até
seis meses antes da apresentação do pedido de registo à CMC;

 Certidão negativa da Repartição Fiscal do local da sede social;
 Certidão negativa do INSS.

Outros elementos a apresentar pelas instituições financeiras sujeitas à supervisão 
do BNA ou da ARSEG

Especificação dos meios técnicos e materiais



Questões



Questões

 Existe alguma objecção quanto à aplicabilidade do presente regulamento à
gestão de organismos de investimento colectivo?

 Que apreciação faz sobre os elementos instrutórios do pedido de autorização
para constituição de instituições financeiras não bancárias ligadas ao
mercado de capitais e ao investimento previstos no Anexo I?

 Que apreciação faz sobre os elementos instrutórios do pedido de registo de
instituições financeiras previstos no Anexo II?

 Que avaliação faz sobre as condições a observar pelo agente de
intermediação no âmbito da organização e funcionamento da sala de
mercados, de acordo com o artigo 14.º?

 Está de acordo com as informações relativas aos instrumentos financeiros que
o agente de intermediação deve comunicar aos seus clientes numa base
diária ou semanal, nos termos do n.º 6 do artigo 40.º?

 Que apreciação faz das disposições relativas às operações de venda a
descoberto consagradas nos artigos 63.º e seguintes?

 Existe no presente regulamento alguma disposição que possa inviabilizar a
actividade dos agentes de intermediação? Justifique.



OBRIGADO!

contribuicoes.diploma@cmc.gv.ao

Miguel Maienga 

Departamento de Política Regulatória e Normas 

www.cmc.gv.ao | institucional@cmc.gv.ao 


