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Sessão de esclarecimentos sobre as Regras a serem 
observadas pelos Agentes de Intermediação, no 
âmbito das operações realizadas em bolsa
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1. Enquadramento

• A presente sessão tem como objectivo esclarecer algumas normas

previstas no Código de Valores Mobiliários (CódVM), aprovado pela Lei

n.º 22/15, de 31 de Agosto e não só, a serem observadas pelos Agentes

de Intermediação (AI), aquando da realização de operações com valores

mobiliários em sistema electrônico de negociação e de registro na Bolsa

de Dívida e Valores de Angola “BODIVA”, sendo que, para o efeito, e a

título de delimitação do tema, importa:

• Saber quais as normas a ter-se em conta antes de realizar uma 

operação em bolsa;

• Quais as transgressões incorridas por violação destas normais; e

• Quais as multas a que se estão sujeitas.



2. Normas a serem observadas no âmbito das operações realizadas em bolsa

Nas operações realizadas com valores mobiliários, em sistema electrônico de negociação e de registo da BODIVA, os AI devem

orientar a sua actividade no sentido da protecção dos legítimos interesses dos seus clientes e da eficiência do mercado. Neste

sentido, os AI devem comportar-se com maior probidade comercial, abstendo-se de participar em operações ou praticar outros

actos susceptíveis de violarem, dentre outras, as seguintes normas previstas no CódVM e em outros diplomas regulamentares:

 Artigo 7.º e 348.º - Deveres de informação aos

clientes/investidores;

 Artigo 364.º - Prazo de validade das ordens;

 Artigo 369.º - Execução de ordens nas melhores

condições; e

 Artigo 337.º e 381.º - Conflito de Interesses.



2. Normas a serem observadas no âmbito das operações realizadas em bolsa (2/1)

 Artigo 348.º - Deveres de informação

• Que informação deve ser prestada pelo AI para que o investidor possa

tomar uma decisão esclarecida e fundamentada?

 Valores mobiliários – informação sobre as características e o preço;

 Os riscos envolvidos nas operações a realizar;

 A política de execução de ordens;

 O custo do serviço a prestar.

N.B: A extensão e a profundidade da informação devem ser tanto maiores

quanto menor for o grau de conhecimentos e de experiência do cliente. Toda a

informação a ser prestada pelos AI deve cumprir com os requisitos estabelecidos

no artigo 7.º do CódVM.



2. Normas a serem observadas no âmbito das operações realizadas em bolsa (2/2)

 Artigo 364.º - Prazo de Validade

 As ordens são validas pelo prazo definido pelo ordenador, não

podendo exceder um ano, contando do dia seguinte à data de

recepção da ordem pelo agente de intermediação;

 Se o ordenador não definir o prazo de validade, as ordens são

válidas até ao fim do dia em que sejam dadas, ou seja, nos

casos em que o cliente não definir o prazo de validade, o AI

deve executar a ordem no mesmo dia.



2. Normas a serem observadas no âmbito das operações realizadas em bolsa (2/2)

 Não sendo possível executar a ordem na data definida pelo

ordenador ou dentro do prazo definido por lei, o AI deve

informar, de imediato, tal facto ao cliente/investidor, cfr. alínea b)

do n.º 4 do artigo 365.º do CódVM.



2. Normas a serem observadas no âmbito das operações realizadas em bolsa (2/3)

 Artigo 369.º - Execução nas melhores condições

 As ordens devem ser executadas nas condições e no momento

indicados pelo ordenador, ou seja, no mesmo dia, hora e com o

preço acordado ou a um preço superior indicado pelo

ordenador;

 Na falta de indicações específicas do ordenador, o AI deve, na

execução de ordens, empregar todos os esforços razoáveis para

obter o melhor resultado possível para os seus clientes, tendo

em atenção o preço, os custos ou qualquer outro factor

relevante.



2. Normas a serem observadas no âmbito das operações realizadas em bolsa (2/4)

 Artigo 337.º - Conflito de Interesses

 O AI deve dar prevalência aos interesses do cliente, tanto em

relação aos seus próprios interesses ou de sociedades com as

quais se encontre em relação de grupo ou de domínio, como

em relação aos interesses dos titulares dos seus órgãos sociais

ou dos correspondentes e colaboradores de ambos (cfr. n.º 3);

 Sempre que o AI realize operações para satisfazer ordens de

clientes deve pôr à disposição destes os valores mobiliários e

instrumentos derivados pelo mesmo preço por que os

adquiriu (cfr. n.º 4).



2. Normas a serem observadas no âmbito das operações realizadas em bolsa (2/4)

 Artigo 381.º - Conflito de Interesses

 O AI deve abster-se de adquirir para si mesmo quaisquer

valores mobiliários quando haja clientes que os tenham

solicitado ao mesmo preço ou a um preço mais alto;

 O AI deve abster-se de alienar valores mobiliários de que seja

titular em vez de valores mobiliários cuja alienação lhes tenha

sido ordenada pelos seus clientes a preço igual ou mais baixo.





3. Transgressões

 Violação dos deveres relativos à informação

 Constitui Transgressão muito grave a violação do dever de prestar aos

clientes a informação devida, cfr. o disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo

434.º do CódVM;

 Esta transgressão é punível com multa que pode ser fixada entre AKZ 10

560 001,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta mil e um Kwanzas) a AKZ

392 480 000,00 (trezentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e oitenta

mil Kwanzas), cfr. a alínea a) do n.º 1 do artigo 415.º do CódVM.



3. Transgressões

 Violação dos deveres relativos à informação

 Constitui também Transgressão muito grave a prestação, pelos AI, aos seus clientes, de informação que não seja completa,

verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, cfr. o n.º 2 do artigo 427.º do CódVM.

 Esta transgressão é também punível com multa que pode ser fixada entre AKZ 10 560 001,00 (dez milhões, quinhentos e

sessenta mil e um Kwanzas) a AKZ 392 480 000,00 (trezentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e oitenta mil

Kwanzas), cfr. a alínea a) do n.º 1 do artigo 415.º do CódVM.



3. Transgressões

 Violação do dever de executar ordens dentro do prazo de validade

 Constitui Transgressão grave a violação do dever de executar ordens dentro do prazo definido pelo ordenador ou no

prazo definido por lei, cfr. o disposto na alínea b) do artigo 437.º do CódVM;

 Esta transgressão é punível com multa que pode ser fixada entre AKZ 3 520 001,00 (três milhões, quinhentos e vinte mil e

um Kwanzas) a AKZ 10 560 000,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta mil Kwanzas), cfr. a alínea b) do n.º 1 do artigo

415.º do CódVM.



3. Transgressões

 Violação do dever de executar ordens nas melhores condições

 Constitui Transgressão grave a violação do dever de executar ordens nas melhores condições, cfr. o disposto na alínea b)

do artigo 437.º do CódVM;

 Esta transgressão é punível com multa que pode ser fixada entre AKZ 3 520 001,00 (três milhões, quinhentos e vinte mil e

um Kwanzas) a AKZ 10 560 000,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta mil Kwanzas), cfr. a alínea b) do n.º 1 do artigo

415.º do CódVM.



3. Transgressões

 Violação das regras sobre conflito de interesses

 Constitui Transgressão muito grave a violação do dever de respeitar as regras sobre conflito de interesses, cfr. o disposto

na alínea b) do n.º 2 do artigo 434.º do CódVM;

 Esta transgressão é punível com multa que pode ser fixada entre AKZ 10 560 001,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta mil

e um Kwanzas) a AKZ 392 480 000,00 (trezentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e oitenta mil Kwanzas), cfr. a alínea

a) do n.º 1 do artigo 415.º do CódVM.



4. Considerações Finais



4. Considerações finais.

 Em suma, vale reiterar que nas operações realizadas com valores mobiliários, em sistema electrônico de negociação e de

registo, os AI devem orientar a sua actividade no sentido da protecção dos legítimos interesses dos seus clientes e da

eficiência do mercado, comportando-se, para o efeito, com a maior probidade comercial, abstendo-se de participar em

operações ou praticar outros actos susceptíveis de violarem as normas acima descritas e não só;

 A não observância das referidas normas faz o AI incorrer em transgressões que, dependendo do caso concreto, podem

ser classificadas em muito graves ou simplesmente graves e que podem culminar com a aplicação de multas concretas.
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