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Os emitentes 
de valores 

mobiliários 
estão, assim, 

adstritos a 
deveres 

informativos 
muito 

exigentes e 
rigorosos que 

devem ser 
cumpridos de 

forma 
contínua e/ou 

periódica.

mercados transparentes que estimulem os inves-
tidores a dirigirem as suas aplicações aos 
emitentes que apresentem maiores índices de 
crescimento e abertura para que daí possam re-
tirar maiores rendimentos. 

II. Eficiência institucional que fomenta a con-
fiança dos investidores no funcionamento do 
mercado e, por isso, constitui factor determi-
nante para maior amplitude e profundidade do 
mercado, isto é, maior diversificação dos valores 
mobiliários e do número de investidores, bem 
como de transações. 

III. Eficiência operacional que conduz à redução 
de custos ligados à realização das transações, na 
medida em que a informação disponibilizada 
pelo emitente, desonera o investidor das avulta-
das despesas que implicariam a realização do 
negócio de valores mobiliários e previne a falha 
no funcionamento do mercado. 

4. Na verdade, a informação assume-se como: 
(I) um instrumento de protecção do investidor 
na medida em que lhe serve de veículo de literacia 
financeira, de base de interacção entre os outros 
agentes do mercado, dos quais se destaca o 
emitente; e (II) meio de avaliação dos riscos de 
investimento e, por este facto, é uma importante 
ferramenta para a tomada de decisão de investi-
mento esclarecida. 

5. O pleno funcionamento do mercado de valo-
res mobiliários assenta na confiança e na se-
gurança jurídica dos investidores e para que estes 
possam aplicar os seus aforros na aquisição de 
valores mobiliários, necessitam de ter confiança 
de que os seus investimentos, sem prejuízo dos 
riscos próprios do negócio e da especial vulner-
abilidade do mercado, têm possibilidade de re-
torno acrescido. 

6. A confiança deve ter por base o conheci-
mento que os investidores têm da situação 
económica e jurídica, bem como as perspectivas 
das entidades emitentes (sociedades abertas e/
ou cotadas) e isto concretiza-se no cumprimento 
do dever de informação transparente a que os 
emitentes estão vinculados para com os inves-
tidores. 

7. Este dever de informação surge como um 
meio para criar e conservar a confiança, bem 
como um mecanismo de protecção do investidor, 
pois é um elemento básico e fundamental sobre 
o qual assentam as decisões de investimentos por 
parte do investidor, por este facto, o CódVM e o 
Regulamento n.º 6/16, de 7 de junho, sobre os 
emitentes, consagram, em relação aos emitentes, 
o dever de informar com transparência, de forma 
permanente e periódica, os investidores e o 
próprio mercado sobre as suas actividades em 
valores mobiliários. 

8. Deste modo, os emitentes de valores mo-
biliários estão, assim, adstritos a deveres infor-
mativos muito exigentes e rigorosos que devem 
ser cumpridos de forma contínua e/ou 
periódica. 

9. A informação periódica tem por objecto a 
divulgação dos documentos de prestação de con-
tas dos emitentes e visa dar a conhecer os seus 
resultados contabilísticos, a sua evolução e per-
pectivas de crescimento, por isso, de acordo com 
os artigos 142.º a 145.º do CódVM, são exigíveis 
em datas específicas, por exemplo, os relatórios 
de prestação de contas ou de governação corpo-
rativa anuais, semestrais ou trimestrais. 

10. Para além dos deveres periódicos, o CódVM 
consagra ainda os deveres de informação 
contínua que se destinam a proteger quaisquer 
factos que incidam sobre a sua actividade e que 
reflicta na sua situação económica e patrimonial, 
ou seja, para que os investidores conheçam de-
vidamente a situação das entidades emitentes é 
necessário, para além das prestações de infor-
mação periódicas vertidas nos documentos de 
prestações de conta, que o público seja infor-
mado, permanentemente sobre quaisquer factos 
relevantes, relativos às entidades emitentes, que 
sejam susceptíveis de influenciar de maneira sig-
nificativa na avaliação, pelos investidores, dos 
valores admitidos à negociação em mercado 
regulamentado. 

11. Contudo, a inobservância destes deveres 
constitui para o emitente fonte deresponsabili-
dade civil.  M

1
  Passam-se 5 anos desde o dia 31 de Agosto 
de 2015, data em que foi posto a 

vigorar o Código dos Valores Mobiliários 
(doravante CódVM), marcando assim um 

passo de suma importância para a implemen-
tação do tão aguardado mercado de valores mo-
biliários em Angola. 

2. Entre as várias matérias que o CódVM 
consagra, cabe dar destaque a disciplina da infor-
mação aplicável aos emitentes de valores mo-
biliários, designadamente, sociedades abertas e 
sociedades cotadas. 

3. Em linhas gerais, a disciplina da informação 
foi introduzida no CódVM para criar um triân-
gulo de eficiência no mercado que se traduz na: 

I. Eficiência alocativa, ligada à capacidade do 
mercado de empregar os recursos e promover 
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