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Importância da divulgação de informação Artigo 
348.° do
CódVM

O agente de intermediação (AI) deve prestar, relativamente aos serviços que ofereça, que lhe sejam

solicitados ou que efectivamente preste, todas as informações necessárias

para uma tomada de decisão esclarecida e fundamentada.
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Artigo 
348.° do
CódVM

Informação a ser prestada aos investidores

Agente de Intermediação deve prestar toda informação relevante, relativa ao seguinte:

Ao agente de intermediação e aos serviços por si prestados

À categoria do cliente

À origem e à natureza de potenciais conflitos de interesse

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

Aos riscos especiais envolvidos nas operações a realizar 

À sua política de execução de ordens

Ao custo do serviço a prestar 



1. Divulgação de informação

Conteúdo
• Completa
• Verdadeira
• Lícita

Qualidade da informação

Conteúdo

Tempo

Forma
• Clara
• Objectiva

Tempo
• Actual

Artigo 7.°
do

CódVM
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Comunicação da última cotação dos instrumentos

Os preços dos instrumentos financeiros são definidos pela lei da procura e oferta.

No âmbito da formação do preço do instrumento financeiro o investidor deve estar dotado de todas informações que
lhe permitam obter o melhor resultado possível.

Muitas situações de assimetria de informações têm sido verificadas no mercado de valores mobiliários (MVM) angolano,
fenómeno que ocorre quando em determinada relação jurídica uma ou mais partes têm acesso a informações que as
outras não tiveram (ou têm acesso a uma informação melhor e mais precisa do que os outros).

Uma das funções dos agentes de intermediação é a recolha e processamento de informações. Essa é uma função na
qual os agentes de intermediação são especialistas, utilizando conhecimento e ferramentas que os demais agentes
económicos não têm, para analisar assimetrias de informações nos mercados, avaliar oportunidades, quantificar riscos e
precificar produtos financeiros.
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Comunicação da última cotação dos instrumentos

No intuito de dirimir a assimetria de informação, bem como acrescentar valor aos seus clientes (investidores), os

agentes de intermediação no momento da negociação devem comunicar a última cotação do instrumento em bolsa.
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Regulamento nº 3/15, de 15 de Maio

As contrapartes devem assegurar que os dados referentes aos contratos de instrumentos derivados que venham a ser

celebrados, bem como qualquer alteração ou cessação dos mesmos, sejam comunicados a um repositório de

transacções registados junto da CMC.

Toda a informação remetida ao regulador, quer seja referente a
instrumentos derivados ou não, deve ser completa e fidedigna,
sob pena de incorrer a processos sancionatórios.
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Importância da informação a constar da Política de Execução de Ordens

A complexidade dos instrumentos financeiros, aliada as assimetrias informativas entre oferta e procura, no MVM, torna 
mister o reforço da informação e transparência para maior protecção dos investidores.

Assim, realçamos o facto que nos termos da alínea f) do artigo 348.º do CódVM, conjugado com n.º 5 do artigo 79.º do 
Regulamento n.º 1/15, o AI deve informar e apresentar ao cliente, a sua política de execução de ordens, previamente ao 
estabelecimento da relação entre ambos. 

A exigência decorrente dos artigos supra, resulta da necessidade da protecção dos investidores, considerando o facto que
o contacto com as informações constantes da referida política, permite que os investidores tomem decisões de
investimentos esclarecidas e fundamentadas.

Nestes termos, de acordo com o n.º 4.º do artigo 369.º do CódVM, conjugado com o n.º 4 do artigo 79.º do 
Regulamento  n.º 1/15, a política de execução de ordens adoptada deve incluir no minímo e permitir ao AI o seguinte: 
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• Obter o melhor resultado possível, sendo que para o efeito o AI deve ter sempre em atenção factores como o preço,

os custos, a rapidez, a probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza ou qualquer outro factor

relevante;

• Inclua informações referentes aos mercados e outras formas de negociação autorizadas que permita ao cliente obter

de forma reiterada o melhor resultado;

• Quanto a cada tipologia de valor mobiliário e instrumento derivado deverá incluir informações sobre o mercados e

outras formas de negociação autorizadas e os factores determinantes da sua escolha.

Outrossim, é mister que a política de execução de ordens inclua, os factores constantes dos artigos 71.º a 78.º, do

Regulamento n.º 1/15, referentes aos seguintes requisitos das ordens: (i) Recepção; (ii) Aceitação e Recusa; (iii) Forma; (iv)

Prazo de validade; (v) Tratamento de ordens de clientes; (vi) Agregação de ordens e afectação de operações; (vii)

Afectação de operações realizadas por conta própria; (viii) Revogação e Modificação de ordens.
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Por outro lado, atendendo o diminuto grau de literacia financeira dos investidores, é de suma importância que em sede

da referida política esteja prevista a necessidade de comunicação aos investidores, do último preço ou do preço mais

actualizado que determinado instrumento financeiro foi negociado em mercado de bolsa.

A necessidade da comunicação referenciada supra, funciona como um mecanismo de mitigar a assimetria de informação

existente nas relações entre investidor e AI, tornando assim a relação mais equilibrada.

Ademais, a inclusão de todas as informações constantes dos pontos acima em sede da política de execução de ordens,

é crucial, uma vez que a apresentação da mesma aos clientes, permite que estes conheçam previamente o modus
operandi do AI, relativamente aos meios utilizados, bem como aos factores tidos em conta, para que sejam alcançados

os melhores resultados no momento da execução de ordens dos clientes.



4. Transgressões relativas à informação



4. Transgressões relativas à informação

4.1 Tipos de transgressões

A semelhança de outras, as trangressões relativas à informação podem ser:

Artigo 
427.° do
CódVM

Muito graves (n.º 1 do 

artigo 427.º)

Graves (n.º 3 do artigo 

427.º)

Menos graves (n.º 4 

do artigo 427.º)
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4.2 Transgressões muito graves (artigo 427.º, n.º 1):

Pena abstrata: AOA 
10 560 001,00 
a AOA 392 480 

000,00

A comunicação ou divulgação, por qualquer pessoa ou entidade,

e através de qualquer meio de informação, que não seja

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita [alínea a)].

A prestação de informação que não seja completa, verdadeira,

actual, clara, objectiva e lícita aos seus clientes, através de

qualquer meio, por qualquer pessoa, ou entidades que exerça

serviços e actividades em valores mobiliários e derivados [alínea

d)].



4. Transgressões relativas à informação

4.3 Transgressões graves (artigo 427.º, n.º 3):

Pena abstrata: AOA 

3 520 001,00 a 

AOA 10 560 000,00

Publicação ou divulgação de informação não acompanhada de

relatório ou parecer elaborados por auditor registado no

Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários ou

a omissão de declaração de que a informação não foi sujeita à

auditoria, quando a lei ou regulamento exija [alínea c)].

Violação dos regimes da informação que contenha

recomendações de investimento e dos conflitos de interesse com

aqueles relacionados [alínea d)].
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4.4 Transgressões menos graves (artigo 427.º, n.º 4):

Pena abstrata: 

AOA 352 000,00 a 

AOA 3 520 000,00

A divulgação de informação não redigida em português ou não

acompanhada de tradução para português, quando exigível

[alínea a)].

A divulagação de mensagem publicitária que como tal não

esteja identificada, que não tenha a aprovação do Organismo

de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários, quando

exigida, que não se refira ao prospecto e que não faça a

divulgação prévia do prospecto preliminar, em caso de

recolha de intensões de investimento [alínea b)].
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4.5 Outras transgressões relativas informação (artigo 437.º do CódVM):

A violação de deveres de informação não referidos

nos artigos anteriores mas previstos no Código dos

Valores Mobiliários ou outros diplomas referidos no

n.º 3 do artigo 415.º do mesmo diploma também

são consideradas transgressões, que podem ser

graves ou menos graves.
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