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Glossário 

Amortização (ou Reembolso): Pagamento de um capital em dívida. A 

amortização pode ser total se todo o capital em dívida for reembolsado, ou 

parcial, se apenas parte do capital em dívida for pago. 

Bilhete do Tesouro (BT): Valor mobiliário representativo de dívida, emitido 

pelo Estado, com maturidade original até um ano.  

Carteira: Conjunto de activos (valores mobiliários, imóveis ou dinheiro). 

Comissão: Valor a pagar pela prestação de um serviço de intermediação. 

Day-trade (negociação diária): Expressão usada para designar a compra, num 

determinado dia, seguida da venda, nesse mesmo dia, dos mesmos valores 

mobiliários. 

Dividendos: Montante em dinheiro que os titulares de acções1, recebem, a 

título de participação nos lucros das empresas. A distribuição de dividendos 

depende da existência de lucros distribuíveis e de deliberação da Assembleia 

Geral da sociedade. 

Emissão: Operação pela qual os valores mobiliários são criados e oferecidos 

aos investidores que os queiram adquirir. A emissão e subscrição são 

operações que ocorrem no mercado primário. 

Fundos de Investimento: Organismo que tem como finalidade o investimento 

colectivo das poupanças de investidores, cujo funcionamento se encontra 

sujeito ao princípio da diversificação de riscos e à prossecução do exclusivo 

interesse dos participantes. Trata-se de um património autónomo (pertença 

dos participantes) gerido por profissionais (entidades gestoras). 

                                    
1 Os fundos de investimento também podem distribuir dividendos, conforme o regulamento 

de gestão.  
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Instrumentos Financeiros: Valores mobiliários (por exemplo, acções, 

obrigações e unidades de participação) e contratos derivados (por exemplo, 

forwards, futuros, swaps e opções). 

Intermediário financeiro ou agente de intermediação: Empresa/entidade 

que presta serviços relacionados com os mercados de valores mobiliários a 

investidores. 

Liquidação: Operação subsequente à negociação, podendo ser física ou 

financeira. A liquidação física refere-se à transferência dos valores mobiliários 

transaccionados da conta de custódia de títulos do vendedor para a conta de 

custódia do comprador e a liquidação financeira refere-se à transferência de 

dinheiro da conta bancária do comprador para a conta bancária do vendedor.  

Mercado primário: Mercado onde são oferecidos à subscrição, os 

instrumentos financeiros em processo de emissão. 

Mercado secundário: Mercado onde são transaccionados os valores 

mobiliários previamente emitidos. 

Maturidade: Dia em que o direito contido num determinado instrumento 

financeiro se vence (data de vencimento) ou até ao qual pode ser exercido 

(data de expiração). 

Negociação: Acto de comprar, vender, trocar diferentes activos (instrumentos 

financeiros) admitidos à negociação em mercados regulamentados. 

Obrigação do Tesouro (OT): valor mobiliário representativo de dívida, emitido 

pelo Estado, com maturidade original superior a um ano.  

Obrigação privada (corporativa): valor mobiliário representativo de dívida, 

emitido por uma empresa, com maturidade original superior a um ano.  
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Ordem: Instrução dada por um investidor ao Agente de Intermediação para a 

realização de operações. 

Reembolso: Ver amortização; 

Rentabilidade: Taxa de rendimento gerado pelo investimento durante um 

determinado período de tempo. Inclui normalmente duas parcelas: a evolução 

dos preços do valor mobiliário no qual se investiu (denominada mais ou 

menos valia, consoante a evolução tenha sido positiva ou negativa) e a 

remuneração periódica (dividendos, no caso de acções, e juros, no caso de 

obrigações) dos valores mobiliários. 

Risco: Incerteza relativa à variação futura da rentabilidade. Esta incerteza está 

relacionada, por exemplo, com oscilações imprevisíveis do preço dos valores 

em que se investiu. 

Título de Tesouro: Valor mobiliário representativos de dívida, emitidos pelo 

Estado. 

Valor mobiliário: Documentos representativos de situações jurídicas 

homogéneas, padronizados, fungíveis entre si e susceptíveis de transmissão 

em mercado. 

Valor nominal: Valor facial do valor mobiliário, ou seja, o valor que aparece 

impresso no título ou inscrito no registo informático junto do intermediário 

financeiro.  

Vencimento: refere-se à extinção dos direitos que um valor mobiliário confere. 

Quando se diz, por exemplo, que uma obrigação chegou ao dia de vencimento, 

isso significa que próximo dessa data o investidor receberá o valor a que tem 

direito e que a partir desse momento a obrigação expira. 
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Apresentação  

 

O que é o Livro de Bolso do Investidor? 

O Livro de Bolso do Investidor é uma publicação da Comissão do Mercado de 

Capitais (CMC) que contém uma explicação sintética do funcionamento do 

mercado de valores mobiliários, uma breve descrição dos seus principais 

intervenientes, bem como, questões-chave que um investidor deve considerar 

perante o seu agente de intermediação, antes de tomar uma decisão de 

investimento ou desinvestimento. 

O Livro de Bolso do Investidor destina-se a todas as pessoas que pretendam 

adquirir conhecimentos sobre o funcionamento do Mercado de Valores 

Mobiliários (MVM) e sobre os direitos e deveres que lhes assistem em virtude 

de investirem as suas poupanças em valores mobiliários. 

Ao longo do livro irá encontrar terminologias como instrumentos financeiros, 

activos e valores mobiliários. Para efeitos do presente livro, estes termos serão 

utilizados como sinónimos. 

 

1. A Comissão do Mercado de valores Mobiliários 

 

1.1 O que é a CMC? 

     

 

1.2 Quais são as atribuições e os objectivos da CMC? 

Constituem atribuições da CMC a regulação, a supervisão, a fiscalização e a 

promoção do mercado de valores mobiliários e das actividades que envolvam 
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todos os agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente, tendo em 

vista a realização dos seguintes objectivos: 

a) Proteger os investidores; 

b) Assegurar a eficiência, o funcionamento regular e a transparência do 

mercado de valores mobiliários; 

c) Prevenir o risco sistémico. 

Os investidores são todas as pessoas singulares ou colectivas que participam 

no mercado de valores mobiliários com o objectivo de valorizar as suas 

poupanças ou activos, por via do investimento em valores mobiliários.  
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1.3 Como é que a CMC protege os Investidores? 

No sector financeiro e, em particular, no mercado de valores mobiliários, têm 

vindo a ser reforçados os mecanismos de protecção daqueles que têm maior 

dificuldade em defender os seus interesses e direitos, no caso, os investidores.  

Esta é uma exigência decorrente da sofisticação e da complexidade técnica 

que tem acompanhado o desenvolvimento dos mercados. A CMC protege os 

investidores, mediante o exercício permanente das funções de supervisão e 

regulação que lhe são conferidas por lei e por via da elaboração de normas 

que visam orientar o comportamento dos participantes do mercado. 

O Código dos Valores Mobiliários (CódVM), aprovado pela Lei n.º 22/15, de 

31 de Agosto, é a Lei Magna, isto é, a lei que rege o Mercado de Valores 

Mobiliários (MVM) e todos os agentes que nele intervêm. Os demais diplomas 

voltados ao MVM devem estar alinhados às disposições do CódVM. 

 

1.4 Quais são as pessoas ou entidades sujeitas à supervisão da CMC? 

Estão sujeitas à supervisão das CMC as seguintes pessoas e entidades: 

 Os emitentes de valores mobiliários; 

 Os agentes de intermediação financeira; 

 Os consultores autónomos; 

 Os analistas financeiros; 

 As entidades gestoras de mercados, de sistemas de negociação, de 

liquidação e de sistemas centralizados de valores mobiliários; 

 Os organismos de investimento colectivo 2  (OIC) e as entidades 

gestoras dos fundos de investimento; 

                                    
2  São veículos de investimento destinados à captação de poupanças de um número 

indeterminado de pequenos investidores (também chamados investidores de retalho) e a sua 

canalização para a economia, com um mínimo de risco e com liquidez assegurada. Os OIC 

podem assumir a forma de Fundos de Investimento ou Sociedades de Investimento, tendo 
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 Os auditores e as sociedades de notação de risco;  

 Outras pessoas que exerçam, a título profissional ou acessório, 

actividades relacionadas com valores mobiliários. 

                                    

como objectivo o investimento colectivo de capitais obtidos junto do público, cujo 

funcionamento se encontra sujeito ao princípio de divisão de riscos e da prossecução do 

exclusivo interesse dos participantes.  
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2. O Mercado de Valores Mobiliários 

 

2.1 O que são valores mobiliários?  

Valores mobiliários são documentos emitidos por empresas ou outras 

entidades, em grande quantidade, que representam direitos e deveres, 

podendo ser negociados dentro ou fora da Bolsa de Valores.  

Para as entidades que os emitem (emitentes), representam uma forma de 

financiamento alternativo ao crédito bancário. Para os investidores, são um 

modo de aplicação de poupanças alternativo aos depósitos bancários e a 

outros produtos financeiros, oferendo níveis diferentes de risco, rentabilidade 

e liquidez. 

 

2.2  Que tipos de Valores Mobiliários existem? 

Entre os valores mobiliários mais conhecidos, comumente negociados, 

inserem-se (i) as acções; (ii) as obrigações e (iii) as unidades de participação 

em organismos de investimentos colectivos. 

Além dos valores mobiliários aqui descritos, podem ser emitidos outros valores 

mobiliários, pelo que o investidor deve informar-se sempre sobre as 

características de cada um deles antes de os adquirir. 

 

2.3 O que são acções?  

As acções são valores mobiliários que representam uma parcela do capital 

social de uma sociedade anónima. Ter acções de uma sociedade significa ser 

accionista, o que confere ao investidor um conjunto de direitos sobre a 
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sociedade. Estes direitos variam em função do número e da categoria de 

acções detidas. 

 

2.4 Que direitos conferem as acções aos investidores? 

As acções conferem aos investidores os seguintes direitos:  

 Participação nas reuniões da Assembleia Geral; 

 Voto nas deliberações da Assembleia Geral;   

 Informação sobre os negócios da sociedade, em determinadas 

condições; 

 Participação nos lucros da sociedade e recebimento de dividendos, na 

proporção das acções detidas;  

 Recebimento da quota de liquidação, quando a sociedade seja extinta, 

na medida em que existam bens no seu património a distribuir, após 

o pagamento de todos os credores.  

Importa notar que nos estatutos das sociedades podem encontrar-se outros 

direitos e deveres dos investidores, bem como, limitações ao exercício do 

direito de voto e de participação na Assembleia Geral.    

 

2.5 Como estimar o valor das acções e se a respectiva cotação na 

bolsa corresponde a esse valor? 

Avaliar acções consiste em estimar o seu preço justo, ou seja, o valor da 

empresa. Tal estimativa é normalmente obtida com base em diferentes 

metodologias de avaliação.  
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A cotação3 das acções num mercado de bolsa tende a aproximar-se do valor 

efectivo da empresa, na medida em que o preço incorpora toda a informação 

existente sobre a empresa.  

Importa referir que o processo de avaliação de acções é complexo, por duas 

razões:    

 As variações das principais fontes de rentabilidade das acções de uma 

empresa,  cujas acções são negociadas em mercado (dividendos e 

mais-valias) são difíceis de prever;   

 O risco pode variar de acção para acção, dependendo de um conjunto 

de diferentes factores, como por exemplo a evolução das taxas de juro, 

o comportamento de outras empresas e mercados. 

A cotação em bolsa de uma acção pode ou não corresponder ao seu valor 

(estimado), sendo que se considera que uma acção está subavaliada 

(sobreavaliada) quando o seu valor é inferior (superior) à sua cotação. 

 

2.6 O que são obrigações?  

As obrigações são valores mobiliários que representam um empréstimo 

(obrigacionista) contraído por uma empresa ou entidade junto dos 

investidores. Ser detentor de obrigações significa ser credor da empresa que 

as emite, no caso, o emitente. Dependendo do tipo de obrigações a emitir, 

podem ser fixadas as seguintes condições no momento da emissão: 

 

 O valor nominal, que corresponde ao valor que será reembolsado no 

                                    
3 A cotação é o preço de um determinado instrumento financeiro num dado momento e é 

definida pela oferta e procura do mesmo no mercado. Quando a procura aumenta é 

expectável que o preço suba, quando a oferta é maior que o preço caia. 
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final do respectivo prazo e sobre o qual são calculados os juros;   

 O prazo do empréstimo e, por conseguinte, a duração das obrigações;  

 A existência e periodicidade do pagamento de juros;   

 A taxa de juro aplicável (fixa ou variável).    

O investidor deve ter em atenção que o investimento em obrigações incorpora 

risco de crédito, ou seja, existe a possibilidade de o investidor não receber o 

valor investido e/ou os juros, se o emitente enfrentar dificuldades financeiras.  

Podem emitir obrigações as sociedades anónimas, o Estado e outras entidades. 

 

2.7 Que direitos conferem as obrigações aos seus detentores? 

As obrigações conferem os seguintes direitos: 

 Recebimento de juros conforme o estabelecido no momento da 

emissão;   

 Recebimento do valor nominal no fim do prazo do empréstimo;   

 Tomada de conhecimento das decisões dos accionistas e participação 

nas Assembleias Gerais, através da nomeação de um representante 

comum dos obrigacionistas;  

 Informação sobre a evolução dos negócios da sociedade, por via do 

representante comum dos obrigacionistas. 

 

2.8 Como estimar o valor das obrigações? 

Avaliar uma obrigação consiste em estimar o seu valor (preço justo), que pode 

não coincidir com o seu valor nominal ou com o preço a que é negociado. O 

preço justo de uma obrigação deve corresponder ao valor actual dos 

rendimentos a gerar no futuro (soma dos juros periódicos e reembolso), tendo 

em conta o risco associado à mesma. 
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2.9 O que são unidades de participação? 

As unidades de participação são as parcelas em que se divide o património 

de um fundo de investimento. A duração das unidades de participação deve 

ser equivalente ao prazo de duração do fundo. 

Os fundos de investimento são organismos de investimento colectivo 

constituídos pelas poupanças arrecadas de vários investidores. O conjunto 

dessas poupanças constitui o património do fundo. 

 

2.10 Como é calculado e divulgado o valor das unidades de participação? 

O valor da unidade de participação corresponde à divisão do valor total do 

património do fundo pelo número de unidades de participação em circulação. 

O valor do património do fundo, por sua vez, é calculado, sempre que possível, 

a preços de mercado. Por exemplo, o valor de um fundo que investe em 

acções cotadas corresponderá, em determinada data, à cotação das acções 

que integram o seu património nessa mesma data. 

O valor das unidades de participação é um elemento essencial à análise da 

evolução do fundo de investimento no que respeita à rentabilidade e ao risco. 

  

2.11 Onde podem ser subscritas e resgatadas as unidades de 

participação? 

As unidades de participação podem ser subscritas da seguinte forma:  

 Junto da entidade gestora de cada fundo;    

 Junto das entidades que têm a seu cargo o respectivo registo e 
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depósito, normalmente os balcões de um banco; ou    

 Junto de outras entidades que procedam à sua comercialização.  

Algumas unidades de participação em fundos de investimento são também 

negociadas em bolsa, pelo que os investidores, em vez de as subscreverem 

ou resgatarem, podem comprá-las e vendê-las à semelhança de outros valores 

mobiliários. 

 

2.12 O que é o mercado de valores mobiliários?  

O mercado de valores mobiliários é o segmento do sistema financeiro que 

viabiliza a transferência de recursos de maneira directa entre os agentes 

económicos.  

Neste mercado, a possibilidade de incumprimento (risco de crédito) dos 

emitentes de valores mobiliários tem um impacto directo nos investidores, na 

medida em que estes poderão ver os seus activos desvalorizados ou não ter 

acesso ao pagamento de juros/capital (para o caso de obrigações) ou 

dividendos (para o caso de acções) nos períodos previstos. 

As operações realizadas no mercado de valores mobiliários são, em geral, de 

médio e longo prazo, e os instrumentos financeiros negociados são valores 

mobiliários, podendo, todavia, ser negociados valores mobiliários de curto 

prazo (por exemplo, Bilhetes do Tesouro e papel comercial). 

 

2.13 O que é a bolsa de valores? 

A bolsa de valores é uma instituição que proporciona os meios técnicos e 

infra-estruturas (física e tecnológica) para a negociação de valores mobiliários 

emitidos pelo Estado ou por empresas.  
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Pode-se dizer ainda que a bolsa de valores é um ponto de encontro entre 

duas figuras muito importantes em qualquer economia, os aforradores e as 

empresas, e também o mecanismo por via do qual investidores podem 

transferir/negociar activos do mercado de valores mobiliários.  

A negociação de valores mobiliários nas bolsas de valores ocorre por via de 

sociedades corretoras e sociedades distribuidoras, os denominados agentes 

de intermediação.  

A bolsa de valores tem como função principal fortalecer o mercado de valores 

mobiliários e promover o desenvolvimento do sistema financeiro do país em 

que se encontram estabelecidas.  

Estudos indicam que países que possuem bolsas de valores dinâmicas 

possuem um nível de desenvolvimento maior, pois, os aforradores garantem 

que as suas poupanças são direccionadas a projectos viáveis, que poderão ter 

impacto, de forma directa ou indirecta, no crescimento e desenvolvimento 

económico.  

Em Angola, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola, SGMR, SA (BODIVA) é a 

única bolsa de valores existente, sendo esta uma entidade de capitais 

exclusivamente públicos, criada pelo Decreto Presidencial n.º 43/13, de 03 de 

Maio. 

 

2.14 Como funcionam as bolsas de valores? 

No passado as bolsas de valores funcionavam em grandes salas onde os 

agentes de intermediação transmitiam, com o auxílio de gestos e sinais, as 

ordens dos seus clientes. 

A entidade que geria o mercado registava as diversas ordens de compra e de 

venda, calculava a cotação de cada valor mobiliário e dava como realizadas as 
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operações, promovendo a sua liquidação.  

Actualmente, os agentes de intermediação trabalham a partir dos seus 

escritórios, onde introduzem as ordens dos clientes no sistema informático de 

negociação do mercado, passando aquelas a designarem-se por ofertas. 

Quando se encontram duas ofertas de sentido inverso (de compra e de venda), 

o sistema realiza a operação (negócio) e informa os agentes de intermediação 

que as enviaram que as ofertas foram executadas. 

Em Angola, a negociação em bolsa realiza-se na BODIVA, por via de sistemas 

electrónicos, de acordo com dois métodos de negociação, nomeadamente, (i) 

negociação por oferta em contínuo (ambiente multilateral) e (ii) registo de 

operações (ambiente bilateral).  

 

2.15 O que é a negociação em Contínuo e por Registo? 

Negociação em Contínuo - negociação em ambiente multilateral, ou seja, em 

Mercado de Bolsa4, e ocorre quando as ofertas de compra e venda são objecto 

de agrupamento, em períodos de tempo pré-determinados, gerando, em 

simultâneo, múltiplas operações que resultam na formação de um único preço. 

Registo de Operações - negociação em ambiente bilateral, ou seja, no 

Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV)5 que 

ocorre por motivos de natureza diversa, em que dois investidores (comprador 

e vendedor) têm preferência pela execução de um negócio de forma bilateral. 

                                    
4 O Mercado de Bolsa destina-se exclusivamente à admissão de valores mobiliários para 

negociação à vista de: acções, obrigações, direitos destacados no âmbito de ofertas públicas; 

outros direitos representativos de realidades homogéneas, nomeadamente mercadorias. 

Assim excluem-se da Bolsa, alguns derivados, nomeadamente os contractos de forwards. 

5O MROV permite registar negócios previamente realizados, mas não liquidados, de quaisquer 

tipos de valores mobiliários que não estejam admitidos à negociação noutros segmentos dos 

mercados BODIVA. 



 

Comissão do Mercado de Capitais – Livro de Bolso do Investidor  Página | 20  

 

 

 

Assim, entre eles acordam o preço, a data, a forma de liquidação e todos os 

detalhes referentes à execução do negócio, sem, no entanto, enviarem as suas 

ordens em ambiente multilateral. 

 

2.16 Qual é a vantagem para o investidor em realizar negócios em 

contínuo e no registo de operações? 

A vantagem para o investidor em realizar negócios em contínuo 

comparativamente ao de registo de operações assenta no facto de que a 

margem6 de compra e venda na negociação em contínuo é maior em relação 

ao de registo de operações, segundo as regras da BODIVA (vide, 

www.bodiva.gv.ao). 

Por exemplo, no sistema de negociação em contínuo se o investidor comprar 

um título por Kz 75 (setenta e cinco kwanzas) e quiser revendê-lo no mesmo 

dia, poderá vendê-lo até Kz 82,50 (oitenta e dois kwanzas e cinquenta 

cêntimos), obtendo assim um ganho de 10%. Já no sistema de registo de 

operações, se investidor comprar um título por Kz 75 (setenta e cinco 

kwanzas) e quiser revendê-lo, o preço máximo de venda será de Kz 78,75 

(setenta e oito kwanzas e setenta e cinco cêntimos), o que o permitirá obter 

apenas um ganho de 5%.  

Outra vantagem da negociação em contínuo assenta na transparência no 

processo de formação do preço do instrumento, ou seja, em contínuo, 

múltiplas ofertas são inseridas ao mesmo tempo e a melhor oferta irá definir 

o preço do instrumento. Tal situação poderá permitir um ganho maior para o 

investidor, dependendo da perspectiva em que este se encontrar (vendedor 

ou comprador).  

                                    
6 Refere-se a possibilidade ou ao limite de variação do preço do activo face ao último negócio 

ou preço. 

http://www.bodiva.gv.ao/
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Por seu lado, no registo de operações existe menos transparência e o 

investidor apenas tem acesso ao preço a que a contraparte está disposta a 

receber/pagar. A redução da transparência no processo de formação do preço 

algumas vezes resulta em perdas para os investidores. 

 

2.17 O que é preciso saber antes de investir em valores mobiliários? 

A informação desempenha um papel fundamental no investimento em valores 

mobiliários. Tomar a decisão de investir pressupõe:  

 Conhecer as características e direitos inerentes a cada um dos valores 

  mobiliários disponíveis no mercado, bem como, o risco que lhes está 

associado;    

 Acompanhar a informação que pode condicionar a evolução do 

investimento, como, por exemplo, os principais dados sobre a 

conjuntura económica, as cotações apuradas em bolsa e os factos 

relevantes divulgados pelas empresas ou outras entidades (Estado) 

que emitem valores mobiliários.  

 

2.18 Que informação pode influenciar o investimento nos vários tipos 

de valores mobiliários? 

No investimento em acções, o retorno para os investidores pode variar em 

função de factores tão diversos como a conjuntura económica, a evolução dos 

negócios das empresas que as emitem, a forma como as empresas são geridas 

ou mesmo a exposição que têm em outros mercados. As acções negociadas 

em bolsa permitem aos investidores um acompanhamento contínuo, não só 

porque as respectivas cotações são publicadas diariamente em boletins 

editados pela própria bolsa, mas também porque estão sujeitas a deveres de 
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informação mais exigentes e despertam maior interesse aos órgãos de 

comunicação social. 

A existência de maior ou menor procura de determinadas acções na bolsa é 

outro factor que pode ser determinante no investimento neste tipo de valores 

mobiliários. Quanto maior for o número de negócios realizados sobre 

determinadas acções (liquidez), menor tende a ser a diferença entre o valor 

das ofertas de compra e das ofertas de venda das mesmas (spread bid-ask), 

o que contribui para fixar uma cotação mais próxima do preço justo.  

Para investimento em obrigações, a necessidade de acompanhamento da 

informação sobre a conjuntura económica é essencial, entretanto, o impacto 

que a alteração da conjuntura económica tem para um investidor em 

obrigações com taxas de juro variáveis é superior e mais directo quando 

comparado a um investidor de obrigações com taxas fixas.    

A situação supra verifica-se porque a remuneração das obrigações de taxa fixa 

não está directamente dependente da evolução da conjuntura económica, 

porém, pode ser influenciada, caso o emitente de obrigações com taxa fixa 

tenha dificuldades em fazer face às suas obrigações, e por este motivo tenha 

necessidade de renegociar os termos do pagamento e, como consequência, a 

taxa de juro.  

Relativamente às obrigações de taxa variável, o impacto é quase imediato, na 

medida em que a alteração da conjuntura económica, na prática, tem como 

impacto a alteração das taxas de juro de referência, o que impacta 

directamente na taxa de juro variável da obrigação detida pelo investidor e, 

concomitantemente, no preço do valor mobiliário. 
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2.19 O que são ordens de bolsa? 

Para comprar ou vender os valores mobiliários em bolsa, os investidores têm 

que transmitir uma ordem a um intermediário financeiro – sociedade 

distribuidora ou corretora.    

As ordens de bolsa podem ser dadas por escrito, oralmente ou através da 

Internet. Entretanto, é obrigatório que as ordens dadas oralmente sejam 

reduzidas a escrito ou gravadas pelo agente de intermediação. As ordens 

devem conter sempre os elementos indicados na figura 1:    

Figura 1: Elementos indispensáveis na execução de uma ordem  

 

 

 

 

 

 

 

Importa dar nota que no processo de execução da ordem recebida do cliente, 

o agente de intermediação deve abster-se de realizar qualquer acção que se 

possa traduzir ou entender como uma infracção ou violação do dever de 

conflito de interesses7. 

Na figura 2 é indicado o curso normal de acção esperado do agente de 

intermediação quando se depara com uma situação de conflito de interesses, 

ou seja, numa situação em que este e o seu cliente tenham a pretensão de 

adquirir ou alienar um valor mobiliário com as mesmas características no 

                                    
7 Conflito de interesses ocorre quando uma decisão é influenciada pelos interesses de apenas uma das 

partes envolvidas, prejudicando a outra ou outras partes envolvidas. 

A identidade do 

Investidor que dá a 

ordem 

O tipo de ordem 

(compra/venda) 

A indicação do valor 

mobiliário que se 

pretende negociar 

A quantidade que se 

pretende negociar 

O preço a que se 

pretende negociar o 

valor mobiliário 

Contrato de 

intermediação válido 

entre o cliente e o 

agente de Intermediação 
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mercado de valores mobiliários. 

Figura 2: Processo de Execução da ordem de clientes 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

A figura 2 ilustra, de forma resumida, o comportamento esperado do agente 

de intermediação. Em circunstância nenhuma pode o agente de intermediação 

adquirir para si ou alienar valores mobiliários com as mesmas características e 

em quantidades superiores, inferiores ou iguais, quando existe uma solicitação 

prévia do seu cliente. 

Caso um agente de intermediação adquira para si um valor mobiliário com as 

mesmas características e quantidades iguais, inferiores ou superiores ao 

solicitado por determinado cliente, este estará a incorrer em conflito de 

interesses, mesmo que, em seguida aliene ao cliente a um preço, igual, inferior 

ou superior ao adquirido. 

O esperado é que o agente de intermediação concretize primeiramente a 

ordem do cliente e em seguida adquira para si os valores mobiliários 

remanescentes ao preço que o mercado estiver a oferecer.  
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2.20 Que tipos de ordens existem na BODIVA? 

No que respeita ao preço, há vários tipos de ordens:    

As ordens ao mercado destinam-se a permitir aos investidores comprar ou 

vender um determinado valor mobiliário ao melhor preço do mercado. Assim, 

a oferta de compra ou venda introduzida no sistema de negociação dará 

origem a um negócio assim que surgir qualquer oferta de sentido inverso. O 

remanescente da oferta ao mercado que não for executada continuará no 

sistema até que surjam novas ofertas de sentido inverso. 

As ordens limitadas e as ordens ao mercado limitadas destinam-se a 

permitir aos investidores comprar ou vender ao limite de preço nelas 

especificado ou a um melhor preço, no caso das primeiras, ou ao melhor limite 

de preço das ofertas de sentido oposto disponível naquele momento no 

sistema, no caso das segundas. 

Em ambas, o comprador apenas está disposto a comprar ao limite de preço 

indicado ou a um valor mais baixo, enquanto o vendedor apenas está 

disposto a vender ao limite de preço indicado ou a um valor mais alto. 

As ordens «stop» tornam-se efectivas apenas quando a cotação atinge ou 

excede um determinado valor, no caso de uma ordem de compra, ou atinge 

ou é inferior a um determinado valor, no caso de uma ordem de venda, 

tornando-se depois uma ordem «ao mercado» ou «limitada».  

Os investidores podem também definir um prazo de validade para as suas 

ordens. Se não o fizerem, as ordens são válidas apenas até ao fim do dia em 

que forem dadas. O prazo de validade das ordens não pode, em qualquer 

caso, exceder um ano. 

 

 



 

Comissão do Mercado de Capitais – Livro de Bolso do Investidor  Página | 26  

 

 

 

2.21 O que é um livro de ordens da Bolsa? 

O livro de ordens é um livro de ofertas no qual todas as ordens introduzidas 

e as respectivas modificações são mantidas até execução, caducidade ou 

cancelamento. Actualmente, a BODIVA já disponibiliza, no seu website, o livro 

de ordens, onde é exibida, de forma resumida, a lista das ordens dos 

compradores e vendedores interessados em negociar um determinado título, 

conforme ilustra a figura abaixo. 

Por exemplo, considerando os dados da Figura 3 (Livro de Ordens), se enviar 

uma ordem de compra de 73 Obrigações do Tesouro indexados (OT-TX) com 

referência OI17D19A, ao preço de 98,55, ela não será executada de imediato, 

pois não existem, no lado da venda, vendedores interessados, para este valor. 

Caso o investidor pretenda que a sua ordem seja executada no momento em 

que for enviada, deverá aceitar o preço oferecido pelo vendedor, ou seja, o 

preço de 100, caso contrário, a sua ordem ficará visível no lado da compra, 

até que um vendedor se interesse pelo seu preço. 

Figura n.º 3- Livro de Ordens 

 

Fonte: http://www.bodiva.ao 

http://www.bodiva.ao/
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2.22 O que são cotações e como se formam? 

As cotações indicam o preço de diversos instrumentos financeiros num dado 

momento e são definidas pela oferta e procura dos mesmos no mercado. 

Quando a procura aumenta é expectável que o preço suba e quando a oferta 

é maior é expectável que o preço caia. 

Em termos simples, as cotações são os preços dos instrumentos financeiros 

formados no mercado.   Assim, se um título tiver um preço de 95 e um 

investidor dá uma ordem de compra de 100, e um segundo investidor dá uma 

ordem de venda também de 100, o preço passará a ser de 100, a partir do 

fecho desse negócio. Geralmente, a referência à cotação corresponde ao preço 

do último negócio efectuado na sessão de bolsa, ou preço de fecho. 

 

2.23 Qual é o papel da informação na formação das cotações? 

A informação tem um papel fundamental na formação das cotações. Por 

exemplo, quando as empresas anunciam lucros acima do que é esperado, 

haverá mais pessoas dispostas a comprar acções emitidas por essas empresas, 

na expectativa de receber dividendos mais avultados, dito de outra forma, 

para tirar partido do crescimento da empresa em causa.  

Por outro lado, haverá também pessoas dispostas a vender acções dessas 

empresas, partindo-se do princípio que o preço dessas acções terá aumentado, 

permitindo-lhes assim realizar algum ganho com a sua venda. O inverso 

também pode acontecer quando a informação incida sobre factos com 

impacto negativo sobre as empresas. Existem inúmeros tipos de informação 

susceptíveis de influenciar positiva ou negativamente as cotações. 

No entanto, deve assinalar-se que a influência da informação relativa às 

empresas e à economia em geral, na evolução das cotações é constante. Com 

a vulgarização do uso da Internet, a informação circula com grande rapidez, 
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o que exige dos investidores uma atenção contínua ao que se passa na 

economia e nas empresas.  

 

2.24 Quais são as comissões cobradas quando se realiza uma operação 

de bolsa? 

As comissões cobradas quando se realiza uma operação em bolsa são 

definidas pelo agente de intermediação do qual o investidor é cliente, bem 

como, pela entidade gestora do mercado (BODIVA), incluindo a comissão dos 

serviços de intermediação das distribuidoras/corretoras e a da bolsa. O custo 

dos serviços da bolsa é definido pela entidade gestora do mercado. 

Por cada operação de compra ou venda de valores mobiliários a entidade 

gestora do mercado cobra comissões que podem variar consoante o número 

de ofertas introduzidas no sistema e/ou o número de negócios realizados por 

cada agente de intermediação. 

O custo com as comissões é assumido pelos agentes de intermediação que 

intervieram na operação que, por sua vez, podem repassá-lo aos seus clientes/ 

investidores.  

As tabelas de comissões que os agentes de intermediação cobram aos clientes 

pela prestação dos seus serviços estão disponíveis em todos os seus balcões 

e em locais de atendimento ao público, bem como, nos seus websites. 

 

2.25 O investidor pode dispor do dinheiro no mesmo dia em que 

vendeu as acções ou outros valores? 

Existe um período de tempo que separa a realização de um negócio 

(nomeadamente na bolsa de valores) e a respectiva liquidação. Esse período 

de tempo destina-se a permitir que as acções ou outros valores mobiliários 
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transitem da conta do vendedor para a conta do comprador (liquidação física) 

e que o respectivo valor em dinheiro seja depositado na conta do vendedor 

(liquidação financeira). Nos casos normais, o prazo para a liquidação das 

operações não pode exceder dois dias úteis após a realização do negócio. 

Deste modo, o vendedor poderá ter o seu dinheiro disponível no máximo até 

dois dias úteis após a data da operação. 

Caso o vendedor pretenda comprar acções ou outros valores com o produto 

da venda sem que este tenha sido ainda creditado na sua conta (conta não 

provisionada), o intermediário financeiro pode recusar-se a aceitar a respectiva 

ordem.  

 

2.26 O investidor pode dispor das acções ou de outros valores no 

mesmo dia em que os comprou? 

As acções ou outros valores comprados em bolsa não são imediatamente 

inscritos na conta do investidor. Apesar disso, é possível, ao investidor, vender 

acções no mesmo dia que as comprou, desde que a venda tenha lugar no 

mesmo mercado regulamentado em que ocorreu a compra - operação 

designada por day-trade. Este processo tem como objectivo permitir ao 

investidor a obtenção de mais-valias decorrentes da oscilação rápida dos 

preços nos mercados, nomeadamente de bolsa. 
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3. Os Agentes de Intermediação 

 

3.1 O que são Agentes de Intermediação? 

Agentes de intermediação são, na essência, as sociedades corretoras, as 

sociedades distribuidoras, as sociedades gestoras de organismos de 

investimento colectivo e outras entidades definidas por lei ou regulamento e 

cujos serviços prestados permitem a participação dos investidores no mercado 

de valores mobiliários.  

Importa partilhar que o exercício da actividade de intermediação está sujeito 

a aprovação e registo junto da CMC.  

 

3.2 Que tipo de serviços são prestados aos investidores pelos 

Agentes de Intermediação? 

Os agentes de intermediação são registados para prestar uma série de 

actividades, dentre estas a actividades de intermediação financeira, tais como, 

serviços de investimento, serviços auxiliares dos serviços de investimento e 

gestão de instituições de investimento colectivo (ou fundos de investimento).  

No exercício da actividade de intermediação, os agentes de intermediação 

estão sujeitos a um conjunto de deveres para com os investidores, definidos 

no CódVM e no Regulamento n.º 1/15, sobre os Agentes de Intermediação e 

Serviços de Investimento. 
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3.3 Porque é importante garantir que o intermediário financeiro está 

registado junto da CMC? 

O registo dos agentes de intermediação visa não só assegurar o controlo 

prévio dos requisitos para o exercício de cada uma das actividades de 

intermediação financeira (incluindo a idoneidade dos seus responsáveis) mas 

também abrangê-los a mecanismos de carácter obrigatório – como o sistema 

de indemnização aos investidores – que salvaguardam os investidores em caso 

de eventuais prejuízos.  

No Website da CMC é possível aceder à lista de todos os agentes de 

intermediação registados.  

 

3.4 Que informação o investidor deve solicitar ao agente de 

intermediação para que possa tomar uma decisão fundamentada 

de investimento? 

 As características e o preço do instrumento financeiro;  

 A rentabilidade esperada e o risco específico do instrumento 

financeiro;    

 A adequação do investimento, das operações e das estratégias de 

investimento ao seu perfil;    

 O custo do serviço prestado e outras comissões aplicáveis;  

 A periodicidade da prestação de informações que permitam o 

acompanhamento do investimento realizado. 
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3.5 Que informações devem constar na ficha técnica de compra ou 

de venda? 

A figura 4 elenca um conjunto de informações que devem constar na ficha 

técnica de compra ou venda de valores mobiliários no sentido de permitirem 

viabilizar o trabalho do agente de intermediação e garantirem que existe um 

alinhamento entre as partes (cliente e agente de intermediação) relativamente 

à operação a realizar. 

Figura 4: Informação a constar na ficha técnica de compra ou venda 

3.6 Como saber o seu perfil junto do agente de intermediação? 

Quando o investidor pretende negociar um tipo de instrumento ou recorrer a 

um serviço, o agente de intermediação geralmente realiza um «teste de 

adequação» desse instrumento financeiro ou desse serviço ao perfil do 

investidor em causa. Para o efeito, regra geral, solicita ao investidor informação 

sobre os seus conhecimentos e experiência em matéria de investimentos em 

relação ao serviço ou ao instrumento em causa. 

Dependendo do serviço a prestar, o intermediário financeiro pode questionar 

o investidor, por exemplo, sobre: 

 Os seus conhecimentos e experiência no mercado de valores 

Dia e hora da 

negociação 

Tipo de operação 

(compra/venda) 

Segmento de mercado a 

realizar o negócio 

(bilateral/multilateral) 

Identificação do 

instrumento financeiro 

Quantidade e o preço 

O custo total da 

operação e o valor total 

a pagar em comissões 

O valor a liquidar e a 

data em que a operação 

será liquidada 

 

Indicação da operação 

executada contra a 

carteira próprio do AI 

ou de outra entidade 



 

Comissão do Mercado de Capitais – Livro de Bolso do Investidor  Página | 33  

 

 

 

mobiliários: que serviços já utilizou, que instrumentos financeiros 

conhece, que tipo de operações realizou no mercado de valores 

mobiliários, com que frequência investe, quanto costuma investir, 

quanto investiu, qual a sua actual e anterior profissão; 

 A sua situação financeira: a fonte e montante dos seus rendimentos, 

o seu património, os seus compromissos regulares com o crédito à 

habitação e o crédito ao consumo; 

 Os seus objectivos de investimento: mais concretamente, o que 

pretende com o investimento, até quando pretende manter o 

investimento, como reagiria se perdesse parte do capital investido. 

Em função das respostas do investidor, o agente de intermediação poderá 

definir o perfil onde o seu cliente se enquadra, com base numa das categorias 

indicadas na figura 5. 

 

Figura 5: Perfil do investidor 

 

Conservador 

Busca segurança nos 

seus investimentos. 

Normalmente busca 

estratégias de 

investimento de baixo 
Moderado 

Busca segurança nos 

seus investimentos, 

porém, está disposto a 

assumir mais riscos que 

o conservador, visando 

Agressivo 

Busca retornos maiores 

no longo prazo e está 

disposto a assumir mais 

riscos 
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Notas finais 

Esperamos que este livro alcance o seu objectivo principal, que é apresentar, 

de forma clara, alguns conceitos básicos sobre o mercado de valores 

mobiliários. 

Esta obra é apenas uma pequena introdução ao mercado de valores 

mobiliários direccionado às pessoas singulares ou colectivas que pretendam 

participar no mercado de valores mobiliários e obter as vantagens que este 

segmento do sistema financeiro angolano oferece. 

Assim, de modo a retirar, ainda mais partido das vantagens que o mercado 

de valores mobiliários oferece, para além da leitura deste Livro de Bolso, 

acompanhe diariamente os resumos dos negócios no website da BODIVA, os 

resumos diários sobre o mercado financeiro nos meios de comunicação social, 

e quando se deparar com um artigo sobre o assunto, leia, ao invés de pular 

para página seguinte.  

Informe-se mais, busque novos livros, revistas, vídeos, entre outros métodos 

de pesquisa, e não se esqueça que conhecimento é poder, quanto mais 

conhecimento tiver sobre o mercado de valores mobiliários e os seus 

instrumentos, melhor capacidade terá de tomar decisões conscientes. 

O investidor irá descobrir que o mercado de valores mobiliários é um mercado 

repleto de oportunidades que está disponível a todos. Com o passar do tempo 

terá a visão mais aprimorada e cada vez mas apta a vislumbrar as inúmeras 

oportunidades para realizar bons negócios a curto, médio e longo prazo. 
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