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1. Enquadramento conceptual

No presente Workshop faremos uma incursão sobre os mecanismos de protecção dos investidores no Mercado

de Valores Mobiliários (MVM).

Para o efeito e a título de delimitação do tema, importa fazer previamente, um triplo esclarecimento.

• Saber quem são os investidores e em que consiste a protecção dos investidores;

• Compreender o alcance da ideia de protecção dos investidores;

• Saber que impacto tem para os investidores os incumprimentos verificados no acompanhamento das

transacções realizadas na BODIVA, no âmbito da protecção dos investidores.



• A noção de investidor não é só muito ampla como também plurissignificativa;

• O Código dos Valores Mobiliários não contém uma definição de investidor;

• A sede legal básica para categorização dos investidores é o artigo 13.º  do Código dos Valores Mobiliários 

(CódVM), e é através das várias distinções que a lei faz entre categorias de investidores que se chega ao 

investidor carecido de protecção.
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Noção de Investidor

São pessoas singulares ou colectivas que alocam parte do seu capital em determinado projecto ou investimento
(acções, obrigações de empresas, obrigações do tesouro, bilhetes de tesouro, unidades de participação, etc.).

Os titulares potenciais ou efectivos de valores mobiliários ou outros instrumentos Financeiros.
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2. Categorização dos Investidores

Categorização legal

Dispomos de um quadro simples e claro em relação à categorização dos investidores que compreende:

a) Investidores institucionais (ex vi n.º 1 do art. 13.º do CódVM)

• Instituições financeiras bancárias;
• Instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado de capitais e investimentos;
• Instituições financeiras não bancárias ligadas à moeda e ao crédito;
• Instituições financeiras não bancárias ligadas à actividade seguradora e previdência social;
• Estados, etc…

b) Investidores não institucionais - Todos aqueles que possuem menor grau de conhecimento e experiência
relativa a instrumentos financeiros.



2. Categorização dos Investidores 

2.1. Razões para a Consagração do Princípio da Protecção do Investidor



2. Categorização dos Investidores

• Diminuto grau de literacia financeira

À partida, os investidores não institucionais não possuem conhecimentos sólidos em instrumentos financeiros, que
lhes possibilite efectuar as melhores decisões de investimento.

• Assimetria de informação

O Agente de intermediação detém informações sobre instrumentos financeiros e sobre o funcionamento dos
mercados. Contrariamente, o investidor não institucional não as possui, ou as possui vagamente, o que torna a
relação desequilibrada.

• Confiança no Mercado

Com vista a maximizar a participação de investidores não institucionais no mercado, consagrou-se um conjunto
de mecanismos com vista à sua protecção, o que de certa forma reforça a sua confiança no mercado.
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3.1 Mecanismos não contratuais

Consagração do Princípio da Protecção do Investidor

A CMC consagra o Princípio da Protecção dos Investidores como um dos princípios norteadores da supervisão e da
actividade de intermediação financeira, nos termos da alínea a) do artigo 22.º, conjugado com o artigo 330.º ambos
do CódVM.

O mesmo princípio é instituído pela IOSCO (ex vi o Pp n.º 31)

3.2. Mecanismos pré-contratuais

• O Dever de categorização do cliente e o Dever de adequação do serviço prestado ao perfil do investidor;
• O intermediário financeiro deve recolher informação sobre o conhecimento e experiência em investimentos, a

situação financeira dos investidores e quais os objetivos que prosseguem através dos serviços a prestar (Know
Your Costumer, ex vi n.º 3 do art. 330.º do CódVM)
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3. Mecanismos de Protecção dos Investidores 

3.3. Mecanismos Contratuais

• Restrição da alegabilidade do vício de forma a investidores não institucionais (ex vi n.º 1 do artigo 356.º do

CódVM, in fine);

• Possibilidade da aplicação do regime das cláusulas contratuais gerais (ex vi n.º2 do art. 356.º do CódVM);

• Deveres especiais de informação do Intermediário financeiro (ex vi art. 359.º do CódVM);

• Nulidade das cláusulas que excluam a responsabilidade do Agente de Intermediação (ex vi n.º 1 do art. 360.º do

CódVM);

• Fixação do prazo de prescrição da responsabilidade do AI de 2 (dois) anos, salvo nas situações de dolo ou culpa

grave (ex vi n.º 2 do art. 360.º do CódVM);

• Dever de execução nas melhores condições (ex vi n.º 1 do art. 369.º do CódVM);

• Dever de prevenção e mitigação de conflitos de interesses ( ex vi art. 381.º do CódVM).



3. Mecanismos de Protecção dos Investidores 

Face à sua importância, daremos um maior enfoque ao dever de 
informação dos AI na relação com o Investidor.



Dever de Informação do AI

Grande parte das decisões tomadas por um investidor não institucional baseiam-se, essencialmente, na qualidade da

informação que lhe é disponibilizada pelo Agente de Intermediação. Neste contexto, o art. 7.º do CódVM, estabelece

que a informação respeitante ao exercício das actividades de intermediação financeira deve ser completa,

verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

Os deveres de informação dos intermediários financeiros são teleologicamente orientados à protecção dos

investidores e a proteção do próprio mercado de capitais.
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Dever de informação pré-contratual 

Respeitante às informações que o intermediário financeiro se encontra vinculado a fornecer antes da prestação de

qualquer serviço de intermediação financeira a potenciais clientes, nos termos do n.º 1 do artigo 348.º do CódVM, e

compreende informações relativas ao seguinte:

• Ao agente de intermediação e aos serviços por si prestados;

• À categoria do cliente e ao seu eventual direito de requerer um tratamento diferente e a qualquer

limitação ao nível do grau de protecção que tal implica;

• Aos valores mobiliários e instrumentos derivados e às estratégias de investimento propostas;

• Ao custo do serviço a prestar;

• À política de execução de ordens, etc.
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Informações relativas aos agente de intermediação Art. 348.º do CódVM

O agente deve relativamente a si e aos serviços prestados fornecer, pelos menos a seguinte informação:

• A denominação, a natureza e o endereço do agente de intermediação e os elementos de contacto necessários para
que o cliente possa comunicar efectivamente com este;

• Os idiomas em que o cliente pode comunicar com o agente de intermediação e receber deste documentos e outras
informações;

• Os canais de comunicação entre o cliente e o agente de intermediação;
• A natureza, a frequência e a periodicidade dos relatórios sobre o desempenho do serviço a prestar pelo AI;
• Caso o agente de intermediação detenha instrumentos financeiros ou dinheiro, uma descrição sumária das medidas

tomadas para assegurar a protecção;
• A indicação da possibilidade de reclamação junto à CMC;
• Uma descrição da política em matéria de conflitos de interesse;
• A natureza, os riscos gerais e específicos, designadamente de liquidez, de crédito ou de mercado e as implicações

subjacentes ao serviço que visa prestar.
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Informações sobre os custos dos serviços - artigo 48.º Regulamento n.º 1/15

• Preço total a apagar pelo investidor relativamente ao instrumento financeiro ou ao serviço e actividade de
investimento, incluído todas as remunerações e comissões discriminadas, encargos, despesas conexas, impostos a
pagar;

• A indicação da moeda envolvida e das taxas e custos de conversão cambial aplicáveis sempre que qualquer parte do
preço do total deva ser paga ou represente um montante em moeda estrangeira;

• Comunicação da cobrança ao cliente de outros custos, incluído impostos relacionados com operações referentes ao
instrumento financeiro ou ao serviço ou actividade de investimento, que não sejam pagos através do agente de
intermediação;

• Modalidade de pagamento ou outras eventuais formalidades.

Cfr. a Instrução n.º 003/CMC/06-19 sobre o conteúdo mínimo do preçário para investidores não institucionais.
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4. Incumprimentos verificados no acompanhamento das transacções realizadas na BODIVA

Exemplos de incumprimentos

Não execução da ordem nas 
melhoras condições quando não há 
indicações específicas dadas pelos 
clientes

N.º 1 do artigo 364.º e artigo 369.º do 
CódVM, sobre o prazo de validade e 
execução nas melhores condições, 
respectivamente

Não execução e manutenção da 
ordem em bolsa na data e período 
indicado pelo cliente

Normas violadas

N.º 2 do artigo 369.º do CódVM, sobre  
a execução nas melhores condições



4. Incumprimentos verificados no acompanhamento das transacções realizadas na BODIVA

Exemplos de incumprimentos

Conflitos de interesses na 
negociação entre clientes e a carteira 
própria dos AI

N.º 2 do artigo 388º do CódVM sobre 
manipulação do mercado

Execução de operação em pequenas 
quantidades com o objectivo de 
alterar ou reduzir a margem de 
variação de preços 

Normas violadas

Alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 381º 
sobre conflitos de interesse



Exemplos de incumprimentos

Execução de ordens, sem validade 
indicada pelo cliente dois a três dias 
após a recepção da ordem do cliente

Normas violadas

N.º 3 do artigo 364.º do CódVM sobre o 
prazo de validade
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4. Incumprimentos verificados no acompanhamento das transacções realizadas na BODIVA

Exemplos de incumprimentos

Celebração de serviços a clientes 
cujos contratos de intermediação 
não se encontram assinados

Alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 1.º, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 
67.º ambos do Regulamento n.º 
1/15

Normas violadas
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5. Responsabilização pela Violação dos Deveres

5.1. Responsabilidade Civil art. 331.º do CódVM

Quando se verifique a violação dos deveres que anteriormente referimos, levanta-se o problema da responsabilidade 
civil.

• O Regime geral da responsabilidade civil contratual encontra-se previsto no artigo 798.º do Código Civil.
• O Regime específico da responsabilização civil do AI encontra-se previsto no artigo 331.º do CódVM.

“Os Agentes de Intermediação são obrigados a indemnizar os danos causados a qualquer pessoa em consequência 
da violação de deveres respeitantes à organização e ao exercício da sua actividade que lhe sejam impostos por lei ou 
por regulamentação emanada de autoridade pública”

“… A culpa do AI presume-se quando o dano seja originado pela violação de deveres de informação…’’



5. Responsabilização pela Violação dos Deveres

5.2 Responsabilização pelo incumprimento do dever de Informação

Responsabilidade Transgressional

A violação do dever de informação constitui transgressão muito grave, e é punida com multa entre Kz. 10 560 001,00

e Kz. 392 480 000,00, nos termos do n.º 1 art. 427.º conjugado com art. 415.º ambos do CódVM.
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6. Considerações Finais

O intermediário financeiro tem deveres quer perante o Investidor, quer perante o mercado.

Os deveres perante o investidor, visam essencialmente:

• Colmatar as assimetrias de informação no sentido de estabelecer o equilíbrio entre as partes;

• Proteger os interesses do investidor;

• Garantir a confiança do mesmo no mercado.



6. Considerações Finais

Relativamente aos incumprimentos verificados nas transacções na BODIVA, afim de evitar futuras situações do

gênero, os agentes de intermediação devem:

• Comunicar o preço do último negócio referente ao instrumento que o cliente pretende comprar, bem como,

guardar evidências da respectiva comunicação, caso sejam solicitadas pela CMC;

• Cumprir o prazo de permanência da ordem em bolsa definido pelo cliente;

• Envidar todos os esforços no sentido de obter o melhor resultado para o seu cliente quando o mesmo não

tenha definido o preço, quantidade e tipologia do instrumento.
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