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1 . A Protecção Especial dos Investidores Não Institucionais

1.1. Investidores:

Pessoas ou empresas que 

participam no mercado de capitais, 

comprando e vendendo valores 

mobiliários e instrumentos derivados, 

com o objectivo de valorizarem as 

suas poupanças ou activos.
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1.1. Investidores:



1 . A Protecção Especial dos Investidores Não Institucionais

1.1. Investidores:

O Código dos Valores Mobiliários e a regulamentação conexa atribui

aos investidores não institucionais – um nível de proteção mais

elevado, nomeadamente, no que refere às obrigações dos agentes

de intermediação em termos de prestação de informação.
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1 . A Protecção Especial dos Investidores Não Institucionais

1.2. Institutos não contratuais de protecção do investidor:

A acção popular (artigo 14.º);

Associações de defesa dos investidores (artigo 14.º);

Fundos de garantia (artigo 15.º).
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1 . A Protecção Especial dos Investidores Não Institucionais

1.3. Os mecanismos contratuais de protecção dos investidores:

1) Só os investidores não institucionais podem alegar o vício de forma no caso do contrato

de intermediação não for submetido a forma escrita (n.º 1 do artigo 356.º do CódVM);

2) Aos contratos de intermediação financeira com investidores não institucionais é aplicável

o regime das cláusulas contratuais gerais, passando estes a serem considerados como

consumidores (n.º 3 do artigo 356.º do CódVM);

3) Impõe aos agentes de intermediação o dever de previamente comunicar as cláusulas

contratuais gerais à CMC, sempre que o contrato for dirigido aos investidores não

institucionais (n.º 4 do artigo 356.º do CódVM);



1 . A Protecção Especial dos Investidores Não Institucionais

1.3. Os mecanismos contratuais de protecção dos investidores:

4) É garantida a mesma protecção aos investidores não institucionais, previstas no Capítulo

V e no Capítulo VI referente a informação, conflito de interesses e segregação

patrimonial, em caso da lei competente para se aplicar o contrato for uma lei estrangeira

e o mesmo for para execução de operações em Angola (n.º 5 do artigo 356.º do CódVM);

5) Encontra-se definido um conteúdo mínimo dos contratos de intermediação a celebrar

com investidores não institucionais (n.º 1 do artigo 357.º do CódVM);



1 . A Protecção Especial dos Investidores Não Institucionais

1.3. Os mecanismos contratuais de protecção dos investidores:

6) O CódVM garante que os efeitos das ordens para execução de operações e os

contratos de gestão de carteira, cuja emissão ou conclusão por um investidor não

institucional, tenha tido lugar fora do estabelecimento do agente de intermediação, sem

que antes tenha havido relação de clientela e sem solicitação do investidor, só produzam

efeitos depois de passados 3 dias úteis desde a declaração negocial do investidor (n.º 1

do artigo 358.º do CódVM);

7) Acrescentam-se deveres especiais de informação do agente de intermediação em

relação aos seus clientes (artigo 359.º do CódVM; artigos 43.º a 49.º do Reg. CMC n.º

1/15 de 15 de Maio);



1 . A Protecção Especial dos Investidores Não Institucionais

1.3. Os mecanismos contratuais de protecção dos investidores:

8) Determina-se a nulidade das cláusulas que excluam a responsabilidade do agente

de intermediação por actos praticados por seu representante ou auxiliar (n.º 1 do

artigo 360.º do CódVM);

9) Fixa em 2 anos o prazo de prescrição da responsabilidade do agente de

intermediação por negócio em que haja intervindo nessa qualidade, salvo dolo ou

culpa grave (n.º 2 do artigo 360.º do CódVM).
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1 . A Protecção Especial dos Investidores não Institucionais

1.4. O caso do papel comercial do Grupo Espírito Santo em Portugal:

 Factos:

1. No final de 2013 - O Banco de Portugal (BdP) teve conhecimento de que sociedades do Grupo Espírito Santo 

(GES) tinham falsificado as suas contas e não informou à CMVM;

2. Os investidores não institucionais (INI) nada sabiam porque nem o BdP, nem a Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM) os informou;

3. Outubro/Novembro de 2013 – Apesar dos antecedentes, a Espírito Santo International Holding, S.A. (ESI) e a Rio 

Forte Investments, S.A. (Rioforte), sociedades do grupo GES, emitiram papel comercial, que foram 

comercializados nos balcões do Banco Espírito Santo (BES) para cerca de 2084 INI, num montante avaliado em 

mais de 432 milhões de Euros;

4. 03/12/2013 - Com o agravar da situação das empresas do GES, o BdP e o BES adoptaram medidas no sentido de 

assegurar o reembolso do papel comercial da ESI/Rioforte subscritos por INI. 



1 . A Protecção Especial dos Investidores Não Institucionais

1.4. O caso do papel comercial do Grupo Espírito Santo em Portugal:

5. Entre as medidas destacam-se a constituição de provisões (primeiro nas contas da ESFG - €700 milhões e depois 

do próprio BES - €588,6 milhões) e de uma conta no BES, dedicada ao reembolso, com vista a garantir o 

reembolso dos títulos em causa;

6. 03/08/14 - Com a medida de resolução ao BES, o Novo Banco assumiu e o BdP confirmou (a 11/08/14), as 

responsabilidades daquele, no que diz respeito à intenção do reembolso da dívida no valor das provisões 

previamente criadas no BES;

7. Tal facto fez com que os INI ficassem descansados quanto aos seu créditos, sem necessidade de 

precipitadamente correrem aos balcões do BES para solicitarem o reembolso dos seus créditos;

8. 29/12/15 – O BdP veio a público informar a retransmissão de terminados créditos do Novo Banco para o BES 

“mau”, entre eles, as dívidas concernentes ao papel comercial, invocando razões de solvabilidade do Novo Banco.



1 . A Protecção Especial dos Investidores Não Institucionais

1.4. O caso do papel comercial do Grupo Espírito Santo em Portugal:

 Principais falhas de supervisão identificadas:

1. Não foi realizada qualquer análise ao risco emergente, para o BES, da colocação dessa mesma dívida através dos 

seus balcões, designadamente o eventual risco reputacional emergente dessa actividade;

2. O conhecimento atempado do supervisor sobre a violação de um conjunto de deveres ao nível de controlo interno, 

quer ao nível das responsabilidades gerais do órgão de administração, quer ao nível das responsabilidades das 

demais entidades do BES;

3. A venda de papel comercial do GES nos balcões não BES não cumpriu o que havia sido aprovado pelo BdP;
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1.4. O caso do papel comercial do Grupo Espírito Santo em Portugal:

 Principais falhas de supervisão identificadas:

4.   Foi cedido crédito a uma sociedade do GES, a “ES Irmãos”, que ultrapassava o montante máximo autorizado e 

ninguém se apercebeu;

5.   O BES tinha informação suficiente para detectar desconformidades nas contas da ESI e nada fez;

6.   Troca de acusações entre o BdP e a CMVM sobre a quem competia a supervisão do papel comercial.
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1.4. O caso do papel comercial do Grupo Espírito Santo em Portugal:

N.º INI
Montante subscrito 

milhões €
% 

929 No activo 177.900 41,2

189 Desempregados 35.050 8,1

575 Reformados 116.100 26,9

109 Proprietários 23.400 5,4

Dados estatísticos quanto à situação laboral

N.º INI
Montante subscrito 

milhões €
%

31 Sem escolaridade 10.150 2,3

390 Ensino básico 91.800 21,2

664 Ensino secundário 130.900 30,3

782 Ensino médio/superior 139.900 32,4

Dados estatísticos quanto ao nível de 

escolaridade

Fonte: Apresentação Carlos Tavares, Comissão Parlamentar, 14/08/15, 

In: http://www.cmvm.pt/
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2 . Os Novos Desafios da Regulação do Mercado de Capitais em Angola

2.1. A capacitação do capital humano afecto à regulação:

“O trabalho humano, quando 

qualificado por meio da educação, é 

um dos mais importantes meios 

para a ampliação da produtividade 

ecoómica e, portanto, das taxas de 

lucro do capital”.

Theodore W. Schultz (1902-1998)
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2 . Os Novos Desafios da Regulação do Mercado de Capitais em Angola

2.2. O fraco nível de literacia financeira dos potenciais investidores:

“A literacia financeira é o conhecimento e

compreensão de conceitos e riscos financeiros, as

habilidades, motivação e confiança para aplicar

esse conhecimento e compreensão, a fim de

tomar decisões eficazes em uma variedade de

contextos financeiros, para melhorar o bem-estar

financeiro de indivíduos e da sociedade, e para

permitir a participação na vida económica”.

António Santos, citando “The OECD Programme for International Student

Assessment (PISA)”
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2 . Os Novos Desafios da Regulação do Mercado de Capitais em Angola

2.3. A harmonização regulatória. O CISNA. A IOSCO:

• A crescente globalização dos mercados, que 

se traduz na eliminação de fronteiras;

• A necessidade de cooperação entre os 

Estados/entidades, com vista, entre outros 

aspectos, ao combate à comportamentos 

desviantes ou actos criminosos;

• A transferência de experiências regulatórias 

domésticas bem sucedidas.
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2 . Os Novos Desafios da Regulação do Mercado de Capitais em Angola

2.4. A adequação da regulação às necessidades do mercado:

“… Ao que parece, a autarquia sai em defesa 

de uma figura mítica de investidor, qual seja 

uma velhinha que mal consegue ler os títulos 

dos jornais quando bebe chá e torradas, mas 

que as paga com o rendimento do 

investimento em valores mobiliários. 

Defendê-la é, assim, uma missão 

cavalheiresca com laivos de altruísmo 

medieval descritos ao sabor da pena de um 

romântico”.
https://capitalaberto.com.br/edicoes/bimestral/edicao-35/excesso-de-

regulacao-pode-estrangular-o-mercado-de-cri-e-fidc/

https://capitalaberto.com.br/edicoes/bimestral/edicao-35/excesso-de-regulacao-pode-estrangular-o-mercado-de-cri-e-fidc/
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2 . Os Novos Desafios da Regulação do Mercado de Capitais em Angola

2.5. O Controlo da qualidade dos actos normativos:

A análise de Impacto da Regulação é uma

ferramenta que auxilia a tomada de decisão

baseada na evidência, ao exigir avaliação

sistemática das opções regulatórias e de

seus impactos, envolver os interessados

extensivamente nas consultas, promover a

responsabilização e a transparência, e

contribuir tanto para o resultado como para o

processo”.

In: www.scielo.br/rsp
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