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O nosso 
mercado de 

capitais é 
largamente 

representado 
pelos bancos 

comerciais 
que estão 

habilitados 
também a 

negociar as 
suas carteiras

esse. 
O n.º 4 do artigo 337.º do CódVM estabelece 

que sempre que o agente de intermediação re-
alize operações para satisfazer ordens de cli-
entes deve pôr à disposição destes os valores 
mobiliários … pelo mesmo preço por que os 
adquiriu1. Tal significa que aquando da exe-
cução de uma ordem dada por um cliente, o 
agente não pode adquirir títulos no mercado 
com o intuito de o vender a um preço superior, 
tirando assim vantagem financeira na venda 
dos títulos. Quando o agente não tenha o título 
solicitado pelo cliente, em carteira própria, ao 
adquiri-lo no mercado, para satisfazer a ordem 
do cliente, deve vendê-lo ao mesmo preço que 
o adquiriu. 

O n.º 1 do Artigo 369.° do CódVM, sobre a ex-
ecução nas melhores condições, descreve que 
as ordens devem ser executadas nas condições 
e no momento indicado pelo ordenador2. Isso 
significa que, aquando da execução de ordens, 
caso o cliente indique condições específicas 
sobre o preço, por exemplo, o agente deve ex-
ecutar a ordem a este preço. Relativamente ao 
momento, embora a legislação não tenha sido 
detalhada, ao referir que a ordem deve ser ex-
ecutada no momento, entende-se que a exe-
cução deve ser célere, isto é, efectuada no mais 
curto período de tempo possível. 

Considerando que grande parte dos investi-
dores são não qualificados, isto é, desconhe-
cem as regras e os preços do mercado, é impor-
tante que o agente de intermediação informe o 
cliente sobre a sua política de execução e não 
dê início a prestação de serviços antes disso (n.

º 5 do artigo 369.º do CódVM). 
O n.º 2 do mesmo artigo refere que na falta de 

indicações específicas do ordenador, o agente 
de intermediação deve, na execução de ordens, 
empregar todos os esforços razoáveis para ob-
ter o melhor resultado possível para os seus 
clientes. Quer isso dizer que, em regra, o agente 
deve tudo fazer para garantir o melhor resul-
tado ao investidor, ou seja, deve envidar es-
forços para que as ordens sejam executadas ao 
melhor preço e ao mais baixo custo possível 
para os investidores. 

O nosso mercado de capitais é largamente 
representado pelos bancos comerciais que 
estão habilitados também a negociar as suas 
carteiras, facto que potencia o surgimento de 
conflitos de interesse. A CMC, como organismo 
de supervisão, tem estado atenta a potenciais 
violações de regras e também, a título 
pedagógico, interage com os intermediários, 
por forma a apelar ao cumprimento das re-
gras. 

Realço a importância que o cumprimento 
destas regras tem para o mercado de capitais 
dado que apresentam como fim último o cum-
primento de princípios basilares da supervisão 
(artigo 22.º do CódVM), nomeadamente a pro-
tecção dos investidores, com particular 
destaque para os investidores não institu-
cionais (não qualificados), e a defesa do mer-
cado. Por outras palavras, a eficiência, a regu-
laridade de funcionamento e a transparência 
do mercado de valores mobiliários. M 

1 - Sublinhado de minha autoria. 

2-  Sublinhado de minha autoria. 

O
 Código de Valores Mobiliários 
(CódVM) consagra regras relativas à 
actuação 
dos agentes de intermediação no 

mercado secundário, entre as quais, regras ef-
erentes à Execução de ordens nas melhores 
condições (dos clientes) e Conflitos de Inter-
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