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S
egundo o Código de Valores 
Mobiliários (CódVM), apro-
vado pela Lei n.º 22/15, de 31 
de Agosto, são agentes de in-
termediação as instituições 
financeiras autorizadas a 
exercer um ou mais serviços 
e actividades de investimen-
to em valores mobiliários e 
instrumentos derivados em 

Angola e que se encontrem registadas 
junto da Comissão do Mer-
cado de Capitais (CMC).

A qualidade de agente de 
intermediação impõe às en-
tidades assim qualificadas 
o cumprimento obrigatório 
de determinados deveres 
de conduta, previstos na Lei 
n.º 12/15, de 17 de Junho, Lei 
de Bases das Instituições Fi-
nanceiras, e no CódVM, que 
passamos a descrever:

1. Dever de assegurar 
elevados níveis de aptidão 
profissional - Assegurar 
aos clientes, em todas as 
actividades que exercem, 
elevados níveis de compe-
tência técnica.

2. Dever de diligência 
– Prestação de serviço diligente, pró-
prio de um gestor criterioso e ordena-
do, de acordo com o princípio da re-
partição de riscos e da segurança das 
aplicações, tendo sempre em conta o 
interesse dos investidores e dos de-
mais clientes em geral.

3. Dever de informação e assistên-
cia - Informar com clareza os clientes 
sobre a remuneração que oferecem pe-
los fundos recebidos, os elementos ca-
racterizadores dos produtos oferecidos e 
o preço dos serviços prestados e outros 
encargos a suportar pelos clientes.

4. Dever de segredo - Não revelar 
e não utilizar, em benefício próprio ou 
alheio, factos a que têm acesso os mem-
bros dos órgãos de administração ou de 

fiscalização, os seus empre-
gados, mandatários, comis-
sionários e outras pessoas 
que lhes prestem serviços, 
a título permanente ou oca-
sional, em virtude do exer-
cício das suas funções ou da 
prestação dos seus serviços.

5. Dever de evitar ou 
reduzir conflito de inte-
resses - Manter e actualizar

regularmente registos de 
todos os tipos de serviços e 
actividades de investimento 
em instrumentos financei-
ros, realizados directamente 
por si ou em seu nome, que 
originaram um conflito de 
interesses com risco rele-
vante de afectação dos in-

teresses de um ou mais clientes ou, no 
caso de actividades em curso, susceptí-
veis de o originar.

6. Dever de defesa da concorrência 
– Proibição de celebração de contratos e 
acordos, ou a adopção de práticas con-
certadas de qualquer natureza tenden-
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tes a assegurar uma posição de domínio 
sobre os mercados monetário, financei-
ro ou cambial.

7. Dever de registar os acordos 
parassociais - Registar os acordos pa-
rassociais entre os accionistas e a socie-
dade, relativos ao exercício do direito de 
voto, junto do organismo de supervisão 
competente, sob pena de ineficácia.

8. Dever de actuação de boa-fé - Agir 
conforme os padrões éticos de boa-fé.

9. Dever de sujeição a auditoria ex-
terna - A actividade e as contas anuais 
dos agentes de intermediação devem 
estar sujeitas a auditoria externa anual, 
a ser realizada por uma empresa de au-
ditoria legalizada e estabelecida em An-
gola.

10. Dever de divulgação de relató-
rio sobre o governo das sociedades – 
Divulgar, em capítulo do relatório anual 
de gestão especialmente elaborado para 
o efeito ou em anexo a este, um relatório 
sobre a estrutura e as práticas de gover-
no societário.

11. Dever de adequar os meios hu-
manos, materiais e técnicos à pres-
tação de serviço de qualidade, pro-
fissionalismo e eficiência - Manter 
permanentemente actualizada uma lis-
ta das pessoas que exercem funções no 
âmbito das actividades de intermedia-
ção, independentemente da natureza do 
vínculo e da função. O número e as qua-
lificações específicas das pessoas indi-
cadas na lista em referência devem ser, 
a todo o tempo, adequados ao volume e 
natureza das actividades prosseguidas.

12. Dever de adoptar políticas e 
procedimentos de controlo de cum-
primento - Dispor de mecanismos ade-

quados de controlo interno, incluindo 
procedimentos administrativos e conta-
bilísticos sólidos.

13. Dever de adoptar políticas e 
procedimentos de gestão de riscos – 
Organizar processos eficazes de identi-
ficação, gestão, controlo e comunicação 
dos riscos a que está ou possa vir a estar 
exposta.

14. Dever de assegurar a segrega-
ção patrimonial - Assegurar, em todos 
os actos que pratique, uma clara distin-
ção entre os bens pertencentes ao seu 
património e os bens pertencentes ao 
património de cada um dos clientes.

15. Dever de contabilizar e registar 
diariamente os saldos e as operações 
– Reflectir diariamente, em relação a 
cada cliente, o saldo credor ou devedor 
em dinheiro e em valores mobiliários e 
instrumentos derivados.

16. Dever de conservação e registo 
de documentos - Manter um registo do 
cliente, contendo, designadamente, in-
formação actualizada relativa aos direitos 
e às obrigações de ambas as partes em 
contratos de intermediação financeira.

17. Dever de tratamento transpa-
rente e equitativo dos clientes - Agir de 
forma a assegurar aos seus clientes um 
tratamento transparente e equitativo.

18. Dever de prevalência dos interesses 
dos clientes - Dar prevalência aos interes-
ses do cliente, tanto em relação aos seus 
próprios interesses ou de sociedades com 
as quais se encontra em relação de domí-
nio ou de grupo, como em relação aos inte-
resses dos titulares dos seus órgãos sociais 
ou dos correspondentes e dos colaborado-
res de ambos.

19. Dever de evitar a intermedia-

ção excessiva - Abster-se de incitar os 
seus clientes a efectuar operações repe-
tidas sobre valores mobiliários e instru-
mentos derivados ou de as realizar por 
conta deles, quando tais operações te-
nham como fim principal a cobrança de 
comissões ou outro objectivo estranho 
aos interesses do cliente.

20. Dever de defesa do mercado - 
Comportar-se com a maior probidade 
comercial, abstendo-se de participar em 
operações ou de praticar outros actos 
susceptíveis de pôr em risco a regulari-
dade de funcionamento, a transparência 
e a credibilidade do mercado.

21. Dever de categorização dos in-
vestidores - Estabelecer, por escrito, 
uma política interna que lhe permita, 
a todo o tempo, conhecer a natureza de 
cada cliente, como investidor não ins-
titucional ou institucional e adoptar os 
procedimentos necessários à concreti-
zação da mesma.

22. Dever de avaliação do carácter 
adequado das operações - Solicitar ao 
cliente e aos seus representantes que te-
nham influência na tomada de decisão 
de investimento ou da contratação do 
serviço informação relativa aos seus co-
nhecimentos e experiência em matéria 
de investimento.

A supervisão e fiscalização do 
cumprimento dos deveres acima des-
critos é feita pela CMC, que tem igual-
mente poderes para sancionar, com 
penas de interdição e/ou inibição do 
exercício da profissão ou actividade e 
de multas, pelo não cumprimento dos 
mesmos, sem prejuízo da instauração 
de processos crimes junto das autori-
dades competentes. 
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