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A
par dos emitentes, os inves-
tidores representam um dos 
intervenientes de relevo do 
mercado de valores mobi-
liários, sem os quais não é 
possível falar de mercado. 
O Código de Valores Mobi-
liários1 (doravante CódVM) 
consagra duas categorias de 
investidores: os institucio-

nais e os não institucionais. Esta distin-
ção é de grande relevância prática, visto 
que os investidores não ins-
titucionais gozam de maior 
protecção por disporem 
de pouco conhecimento e  
experiência, assim como a 
mobilização de determina-
dos mecanismos de protec-
ção depende da qualificação 
do investidor e da adequa-
ção do seu perfil.

A protecção dos investi-
dores constitui uma das ma-
térias que mereceu particular 
atenção por parte do legisla-
dor angolano. A este respeito, o CódVM e 
demais legislação do mercado, absorven-
do as lições da crise financeira de 2007-
2008, das fraudes financeiras ocorridas 
em várias jurisdições, consagram um con-
junto de mecanismos de protecção dos in-
vestidores. Os mecanismos de protecção 
dos investidores destinam-se não só a 
proteger a generalidade dos investidores 
(mecanismos gerais), mas também em es-
pecífico os investidores não institucionais 
(mecanismos específicos). 

A informação é um dos primeiros me-

canismos gerais de protecção dos investi-
dores, visto que constitui um elemento 
fundamental para o funcionamento do 
mercado e sobre o qual se assenta a toma-
da de decisões de investimento esclareci-
das e acertadas dos investidores relativas 
aos instrumentos financeiros, permitin-
do igualmente a interacção entre o inves-
tidor e os agentes do mercado. Por estas 
e outras razões, a informação mereceu 
redobrada atenção a nível do CódVM, o 
que justifica a consagração de um con-

junto de princípios, normas 
e institutos que a balizam, 
tais como requisitos (artigo 
7.º do CódVM), obrigatorie-
dade de certificação pelos 
auditores externos (artigo 
8.º), deveres de informação 
dos emitentes (dos artigos 
142.º a 145), dos agentes de 
intermediação (artigo 348.º) 
e das Sociedades Gestoras de 
Mercados Regulamentados 
(SGMR) (artigos 224.º245.º, 
246.º todos do CódVM).

A par da informação, a actividade 
de auditoria externa tem sido um me-
canismo indispensável de protecção dos 
investidores, já que permite maior es-
crutínio da informação financeira e não 
financeira divulgada no mercado de va-
lores mobiliários.

A educação financeira constitui por 
excelência um dos mecanismos de pro-
tecção que visa essencialmente dotar os 
investidores de conhecimentos, habili-
dades e literacia financeira suficiente, 
necessários para mudança comporta-
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mental e de atitudes relativos à tomada 
de decisões de investimento acertadas 
e esclarecidas, bem como de decisões 
respeitantes a administração financeira 
do seu património. Este processo inclui 
também a inclusão financeira por via da 
alfabetização financeira.

É no âmbito do exercício do poder re-
gulatório e de supervisão que a Comissão 
do Mercado de Capitais (CMC) tem um 
papel relevante na protecção dos investi-
dores, já que, para além de outras fina-
lidades que prossegue, em última ins-
tância, tem o poder-dever de assegurar 
a protecção dos investidores. Neste senti-
do, a CMC não só elabora normas de con-
dutas e normas prudenciais para garantir 
o regular funcionamento do mercado e a 
correcta actuação dos intervenientes do 
mercado, mas também assegura, por via 
da supervisão, que os agentes de interme-
diação e demais intervenientes cumpram 
a legislação em vigor, prestem todas as 
informações solicitadas pela entidade de 
supervisão e asseguram o cumprimento 
dos deveres de informação a que estão 
sujeitos perante os investidores.

De referir que a supervisão inte-
gra ainda a fiscalização e vigilância do 
funcionamento dos mercados regula-
mentados e as actuações dos agentes 
de intermediação nas operações de 
negociação, compensação e liquidação 
de valores mobiliários e transacção de 
instrumentos derivados. 

O enforcement constitui um verda-
deiro mecanismo de protecção dos in-

vestidores, já que não basta ao regulador 
apenas regular e supervisionar, mas tam-
bém proceder à aplicação efectiva da lei 
quer para efeito de prevenção, quer como 
medida de repressão dos ilícitos crimi-
nais no mercado de valores mobiliários e 
instrumentos derivados. 

A mediação e arbitragem são igual-
mente mecanismos de protecção e por 
esta via se assumem como via alternativa 
de resolução de conflitos no mercado en-
tre os seus vários intervenientes. 

Os fundos de garantia das SGMR, 
de câmara de compensação, de contra-
parte central e de sistemas centraliza-
dos de valores mobiliários encontram 
consagração expressa no artigo 15.º do 
CódVM e no Decreto Legislativo Pre-
sidencial n.º 5/19, de 2 de Maio, que 
aprova o Regime Jurídico dos Fundos 
de Garantia das acima referidas socie-
dades (doravante Regime Jurídico dos 
Fundos de Garantia). Este mecanismo 
garante maior segurança das poupan-
ças e protecção dos investidores não 
institucionais face à actuação inade-
quada dos agentes de intermediação a 
nível do mercado regulamentado.

Os Sistemas Gerais de Indemnização 
aos Investidores (SGII), em várias juris-
dições, têm sido chamados a intervir 
para garantir a cobertura dos montantes 
devidos em caso de incapacidade dos 
intermediários financeiros participantes 
do sistema em restituir ou reembolsar 
os instrumentos financeiros, tais como 
acções, obrigações, unidades de parti-

cipação em fundos de investimento, de-
positados ou confiados para gestão pelos 
clientes, bem como de dinheiro entre-
gue, pelos clientes, ao intermediário fi-
nanceiro, destinado expressamente a ser 
investido em instrumentos financeiros. 
Este mecanismo encontra-se previsto no 
artigo 17.º do Regime Jurídico dos Fun-
dos de Garantia.

Tanto o Sistema Geral de Indemniza-
ção de Investidores como os Fundos de 
Garantia das SGMR constituem mecanis-
mos específicos de protecção dos investi-
dores no mercado de valores mobiliários. 
No entanto, estes dois mecanismos ainda 
não foram instituídos, pelo que, em nos-
so entender, tardam a surgir, de forma a 
reforçar o sistema de protecção dos in-
vestidores não institucionais. 

Para além dos mecanismos já refe-
ridos, a CMC dispõe de um serviço de 
apoio ao investidor que permite que os 
investidores obtenham informações so-
bre o mercado, sobre os riscos associa-
dos aos instrumentos financeiros, bem 
como apresentar queixas e reclamações.

Efectivamente, os mecanismos de 
protecção dos investidores, consagra-
dos na legislação do mercado, consti-
tuem instrumentos de tutela da legítima 
confiança do investidor, indispensáveis 
para o correcto funcionamento do mer-
cado de valores mobiliários angolano. 

O ENFORCEMENT CONSTITUI UM VERDADEIRO MECANISMO 
DE PROTECÇÃO DOS INVESTIDORES, JÁ QUE NÃO BASTA 

AO REGULADOR APENAS REGULAR E SUPERVISIONAR, MAS 
TAMBÉM PROCEDER À APLICAÇÃO EFECTIVA DA LEI

 1 Aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto


