
 

 

  Gabinete do Governador e dos Conselhos 

    
Avenida Amílcar Cabral • Caixa Postal 101 • Telefone (+238) 2607000 • Fax (+238) 2614447 • Praia – Cabo Verde 

www.bcv.cv 

 

DIVULGAÇÃO DE TRANSACÇÕES DE DIRIGENTES DE SOCIEDADES COTADAS E 

LISTAS DE PESSOAS COM ACESSO A INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

 

PREÂMBULO 

 

A existência de um mercado de valores mobiliários eficiente, transparente e integrado 

promove o crescimento e a criação de emprego através de uma melhor alocação dos 

capitais e de uma redução dos custos. A divulgação de informações exactas, completas e 

oportunas sobre os emitentes de valores mobiliários reforça a confiança dos investidores 

ao proporcionar-lhes a formação de um juízo fundamentado, promovendo tanto a 

protecção dos investidores, como a eficiência do mercado. 

Desta forma, o bom funcionamento do mercado de capitais está dependente da 

confiança que este transmite aos investidores, a qual está alicerçada, designadamente, na 

garantia da sua posição igualitária e da sua protecção contra a utilização ilícita da 

informação.  

Pretende-se alcançar a consolidação na vida económica de regras e hábitos de correcção 

e de ética empresarial sem, no entanto, gerar inibições e desincentivos da capacidade de 

iniciativa e do pressuposto de confiança dos empresários, os quais revelar-se-iam 

economicamente adversos. 

Dentro do grupo de comportamentos antiéticos, surge o insider trading, o qual 

consubstancia o crime de abuso de informação, previsto e punido pelo artigo 241.º do 

Código do Mercado dos Valores Mobiliários. O abuso de informação causa não apenas 

prejuízo à contraparte do insider (pessoa com acesso a informação privilegiada) ou à 

sociedade emitente das acções transaccionadas, como também, aos próprios investidores 
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que não tiveram acesso às informações privilegiadas, podendo ainda o prestígio da 

sociedade emitente também ser posto em causa. 

O que se pretende tutelar com a incriminação é, por um lado, a eficiência e o regular 

funcionamento do mercado através da protecção da confiança e da igualdade dos 

investidores e, por outro lado, a função pública da informação enquanto justo critério de 

distribuição do risco, na medida em que a tomada de decisões económicas racionais 

requer a igualdade na distribuição da informação. 

Na sequência do exposto, o presente decreto-legislativo procede a alterações ao Código 

do Mercado dos Valores Mobiliários, pretendendo-se, a um tempo, estabelecer 

mecanismos que visem prevenir a adopção daqueles comportamentos antiéticos, 

fornecendo uma definição de abuso de informação que seja suficientemente precisa para 

orientar o comportamento dos agentes de mercado, mas que contenha um nível de 

flexibilidade que permita que novas práticas abusivas possam ser abrangidas. Pretende-

se, a outro tempo, identificar as pessoas que tipicamente dispõem de informação 

privilegiada e manter um registo das operações por si efetuadas, por forma a 

desincentivar aquelas práticas abusivas. 

Para tanto, seguem-se as tendências internacionais, nomeadamente, as adotadas pelo 

Regulamento europeu n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

abril de 2014 – designado Regulamento sobre o abuso de mercado. Com efeito, a 

crescente globalização dos mercados tem encorajado uma convergência crescente de 

soluções relacionadas com o tratamento normativo do insider trading, o qual assume, 

também, dimensões internacionais.  

Assim, procura-se contramotivar as condutas abusivas pela imposição de deveres de 

natureza preventiva, designadamente, através da exigência da implementação pela 

pessoa colectiva de dispositivos e procedimentos internos adequados e eficazes para 

garantir que nem a pessoa singular que tomou, por sua conta, a decisão de adquirir ou 

alienar instrumentos financeiros a que a informação diz respeito, nem qualquer outra 
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pessoa singular que possa ter tido alguma influência nessa decisão dispunham de 

informação privilegiada. Neste âmbito, o legislador europeu determinou que caso as 

pessoas colectivas adotem todas as medidas exigíveis para prevenção da eventual 

ocorrência de abuso de mercado mas, não obstante, sejam praticado atos que 

consubstanciem a prática de abuso de informação privilegiada por pessoas singulares em 

nome daquela, não deve tal infracção ser imputada às primeiras. 

Neste seguimento, e adequando as soluções internacionais à realidade cabo-verdiana, 

procurou-se criar um regime que reforce e aprofunde as exigências de mecanismos 

preventivos de comportamentos abusivos a adotar pelas pessoas colectivas, 

compreendendo-se aqui, a um tempo, uma maior restrição das possibilidades de 

diferimento da divulgação da informação, criando procedimentos de agilização interna de 

processos decisórios para publicação imediata de informação privilegiada e instituindo 

barreiras informativas interdepartamentais que impeçam fugas de informação 

privilegiada (“chinese walls”) e, a outro tempo, a adopção de controlos às transacções por 

pessoas com acesso a informação privilegiada, designadamente através da imposição de 

períodos de negociação proibida e sujeição a procedimentos de autorização prévia, 

através da criação de listas de pessoas com acesso a informação privilegiada – as quais 

devem incluir a data e hora em que a pessoa com acesso a informação privilegiada acede 

à informação confidencial – e o cumprimento de requisitos de conservação de registos e 

comunicação de operações efetuadas por dirigentes e pessoas com eles estreitamente 

relacionadas. 

Assim, em suma, se compõe o enquadramento legal adequado para um efetiva prevenção 

da prática do crime de abuso de informação.  

Assim, 

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 204.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 
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Artigo 1.º 

Objecto e transposição 

1 – O presente diploma procede à Primeira alteração ao Código do Mercado dos Valores 

Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 1/2012, de 27 de janeiro. 

 

Artigo 2.º 

Alterações ao Código do Mercado dos Valores Mobiliários 

O artigo 136.º do Código do Mercado dos Valores Mobiliários, passa a ter a seguinte 

redacção: 

«Artigo 136.º 

[…] 

1. Os dirigentes de um emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em 

mercado regulamentado ou de sociedade que o domine, bem como as pessoas 

com aqueles estreitamente relacionadas, informam a AGMVM, prontamente e, o 

mais tardar no prazo de 3 (três) dias úteis, sobre todas as transacções efectuadas 

por conta própria, de terceiros ou por estes por conta daqueles, relativas às 

acções daquele emitente ou aos instrumentos financeiros com estas relacionados. 

2. As comunicações devem conter os seguintes elementos, conforme modelo em 

Anexo: 

a) Nome da pessoa; 

b) Motivo da notificação; 

c) Nome do emitente; 

d) Descrição e identificador do instrumento financeiro; 
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e) Natureza da transacção ou transacções (por exemplo, aquisição ou 

alienação), indicando se se encontra associada ao exercício de programas de 

opções sobre acções ou às situações referidas no n.º 5; 

f) Data e local da transacção ou transacções; 

g) Preço e volume da transacção ou transacções. No caso de um penhor cujos 

termos prevejam a variação do seu valor, tal deve ser divulgado juntamente 

com o seu valor na data de constituição de penhor. 

3. Para efeito do disposto no n.º 1, consideram-se dirigentes os membros dos órgãos 

de administração e de fiscalização do emitente:  

a) Membro dos órgãos de administração, de gestão ou supervisão dessa 

entidade; ou 

b) Um responsável de alto nível que, não sendo membro dos órgãos 

mencionados na alínea a), possui um acesso regular à informação 

privilegiada relativa, directa ou indirectamente, a essa entidade e o 

poder de tomar decisões de gestão que afectem a evolução futura e as 

perspectivas empresariais dessa entidade. 

4. Para efeito do disposto no n.º 1, consideram-se pessoas estreitamente 

relacionadas com os dirigentes as seguintes: 

a) O cônjuge do dirigente ou pessoa que com ele viva em união de facto, 

descendentes a seu cargo e outros familiares que com ele coabitem há mais de 

um ano; ou 

b) Qualquer pessoa colectiva, fundo fiduciário ou sociedade de pessoas, cujas 

responsabilidades de gestão sejam exercidas pela pessoa com responsabilidades 

de gestão ou pela pessoa referida na alínea a) que seja, directa ou 

indirectamente, controlada por essa pessoa, a qual é constituída em benefício 
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dessa pessoa, ou cujos interesses económicos sejam substancialmente 

equivalentes aos dessa pessoa. 

5. Para efeito do disposto no n.º 1, consideram-se transacções de dirigentes todas 

as operações efectuadas por sua conta relativas a acções ou obrigações desse 

emitente cujo montante total atinja, num ano civil, quinhentos mil Escudos 

Cabo-Verdianos e qualquer operação subsequente, uma vez atingido esse valor. 

6. O montante referido no número anterior deve ser calculado, adicionando, sem 

compensação, todas as operações ali referidas. 

7. Para efeitos do disposto no n.º 1, incluem-se também nas transacções a 

notificar: 

a) O penhor ou o empréstimo de instrumentos financeiros por uma pessoa 

referida no n.º 1 ou por conta dela; 

b) As transacções realizadas por qualquer pessoa que, a título profissional, 

prepare ou execute as transacções ou por outrem actuando por conta de um 

dirigente ou pessoa com este estreitamente relacionada, conforme referido 

no n.º 1, inclusive no âmbito da gestão discricionária; 

c) As transacções efetuadas ao abrigo de uma apólice de seguro de vida, 

quando: 

i. O titular da apólice seja um dirigente ou uma pessoa com este 

estreitamente relacionada, tal como referido no n.º 1; 

ii. O risco de investimento seja suportado pelo titular da apólice; e 

iii. O titular da apólice tenha o poder ou a capacidade de tomar decisões 

de investimento relativas a instrumentos específicos nessa apólice de 

seguro de vida ou a executar transações relativas a instrumentos 

financeiros específicos dessa apólice de seguro de vida. 
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8. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, o penhor ou outra 

garantia equivalente que recaiam sobre instrumentos financeiros, no âmbito de 

uma conta de custódia de instrumentos financeiros não tem de ser notificado, 

excepto se e na medida em que o penhor ou outra garantia equivalente se 

destine a garantir um crédito específico. Na medida em que um titular de uma 

apólice de um contrato de seguro tenha a obrigação de notificar as operações de 

acordo com o disposto na alínea c) do número anterior, a companhia está isenta 

da obrigação de notificação. 

9. O emitente deve assegurar que a informação notificada de acordo com o n.º 1 

do artigo anterior é divulgada pública e prontamente e, o mais tardar, três dias 

após a transacção, de forma a permitir o acesso rápido a esta informação de 

forma não discriminatória. 

10. O emitente deve utilizar os meios de comunicação social que possam 

razoavelmente assegurar a divulgação eficaz da informação junto do público. 

 

 

 

Artigo 3.º 

Aditamento ao Código do Mercado dos Valores Mobiliários 

São aditados ao Código do Mercado dos Valores Mobiliários os artigos 136.º-A, 136.º-B, 

com a seguinte redacção: 

 

«Artigo 134.º-A 

Noções  

1. Deve ser considerada pessoa com acesso a informação privilegiada qualquer 
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pessoa que trabalhe para um emitente ao abrigo de um contrato de trabalho, ou 

que de outra forma desempenhe tarefas através das quais tenha acesso a 

informação privilegiada, como consultores, contabilistas ou agências de notação 

de crédito. 

2. Considera-se informação privilegiada, a informação com carácter preciso, que 

não tenha sido tornada pública e diga respeito, directa ou indirectamente, a um 

ou mais emitentes ou a um ou mais instrumentos e que, caso fosse tornada 

pública, seria idónea para influenciar de maneira sensível o preço desses 

instrumentos financeiros ou dos instrumentos financeiros derivados com eles 

relacionados. 

 

Artigo 134.º-B 

Dever de elaboração de listas de pessoas com acesso a informação privilegiada 

1. Incumbe aos emitentes ou a qualquer pessoa que actue em seu nome ou por sua 

conta: 

a) Elaborar uma lista das pessoas que têm acesso a informação privilegiada; 

b) Manter continuamente actualizada a lista, nos termos do número seguinte; 

c) Facultar a lista de pessoas com acesso a informação privilegiada às 

autoridades competentes, a pedido destas e com a maior brevidade 

possível. 

2. Os emitentes ou qualquer outra pessoa que actue em seu nome ou por sua 

conta devem actualizar a lista de pessoas com acesso a informação privilegiada, 

incluindo quer a data de actualização, quer a data e hora da mudança que 

provocou a actualização, nas seguintes circunstâncias: 

a) Quando ocorrer uma alteração do motivo de inclusão de uma pessoa inscrita 

na lista; 
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b) Quando houver uma nova pessoa com acesso a informação privilegiada, que 

deve, por conseguinte, ser adicionada à lista de pessoas com acesso a 

informação privilegiada; 

c) Quando uma pessoa deixar de ter acesso a informação privilegiada. 

3. Os emitentes ou qualquer pessoa que actue em seu nome ou por sua conta 

devem manter a lista de pessoas com acesso a informação privilegiada durante 

um período de, pelo menos, cinco anos após a sua elaboração ou actualização. 

4. Estão excluídos do dever de elaboração da lista de pessoas com acesso a 

informação privilegiada os emitentes de instrumentos financeiros admitidos à 

negociação num mercado de PME em crescimento, desde que: 

a) Esteja verificado o previsto no n.º 1 do artigo 134.º-C; e 

b) O emitente faculte à autoridade competente, quando tal lhe for solicitado, 

uma lista de pessoas com acesso a informação privilegiada. 

5. A lista de pessoas com acesso a informação privilegiada deve incluir, pelo 

menos: 

a) A identidade de qualquer pessoa com acesso a informação privilegiada; 

b) O motivo de inclusão dessa pessoa na lista de pessoas com acesso a 

informação privilegiada; 

c) A data e hora em que essa pessoa obteve acesso a informação privilegiada; 

e 

d) A data em que foi criada e actualizada a lista de pessoas com acesso a 

informação privilegiada. 

 

Artigo 134.º-C 

Conhecimento da inclusão 

1. Os emitentes ou qualquer pessoa que actue em seu nome ou por sua conta 
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tomam todas as medidas necessárias para garantir que qualquer pessoa que 

conste da lista de pessoas com acesso a informação privilegiada reconheça por 

escrito as obrigações legais e regulamentares decorrentes e esteja consciente 

das sanções aplicáveis em caso de abuso de informação privilegiada e de 

transmissão ilícita de informação privilegiada. 

2. O emitente é plenamente responsável pelo cumprimento do presente artigo nas 

situações em que outra pessoa que atue em seu nome ou por sua conta se 

encarregar de elaborar e actualizar a lista de pessoas com acesso a informação 

privilegiada. 

3. O emitente tem sempre acesso à referida lista. 

 

Artigo 136.º-A 

Notificação aos dirigentes e pessoas com eles estreitamente relacionadas 

1. Os emitentes devem notificar por escrito os dirigentes quanto às suas obrigações 

ao abrigo do presente artigo, do artigo 136.º e do artigo 136.º-B. 

2. Os emitentes devem elaborar uma lista de todos os dirigentes e das pessoas com 

eles estreitamente relacionadas. 

3. Os dirigentes devem notificar por escrito as pessoas com eles estreitamente 

relacionadas quanto às suas obrigações ao abrigo da presente Divisão e devem 

conservar uma cópia dessa notificação. 

 

Artigo 136.º-B 

Proibição de efectuar transacções 

1. Um dirigente de um emitente não deve efectuar qualquer operação por conta 

própria ou por conta de terceiros, directa ou indirectamente, relacionada com as 
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acções ou as obrigações do emitente durante um período de negociação 

limitada de 30 dias úteis antes do anúncio de um relatório financeiro intercalar 

ou de um relatório anual, que o emitente deve divulgar segundo as regras da 

plataforma de negociação em que as acções do emitente são admitidas à 

negociação ou outra legislação em vigor. 

2. Sem prejuízo das proibições de transmissão e de abuso ou tentativa de abuso de 

informação privilegiada, um emitente pode permitir que um dirigente seu 

efectue transacções por conta própria ou de terceiros durante um período de 

negociação limitada, nos termos do número anterior: 

a) Caso a caso, devido à existência de circunstâncias excepcionais, como graves 

problemas financeiros, que exijam a venda imediata das acções em 

condições normais de mercado; ou 

b) Devido às características da negociação em causa nas operações realizadas 

no ou relacionadas com o âmbito de um regime de participação dos 

trabalhadores, regimes de garantia ou de direito a acções no caso de 

operações em que não existe alteração da titularidade do valor mobiliário 

relevante.» 

 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Boletim 

Oficial da República de Cabo Verde. 

 

 



 

 

  Gabinete do Governador e dos Conselhos 

    
Avenida Amílcar Cabral • Caixa Postal 101 • Telefone (+238) 2607000 • Fax (+238) 2614447 • Praia – Cabo Verde 

www.bcv.cv 

 

ANEXO 

 
Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas 

pessoas com responsabilidades de direcção e pessoas 
estreitamente relacionadas com elas 

 
 
 

1 
 
Dados das pessoas com responsabilidades de direcção e pessoas estreitamente 
relacionadas com elas 

 
a) 

 
Nome 

 
[Para pessoas singulares: nome(s) próprio(s) e apelido(s).] 
[Para pessoas colectivas: designação completa, incluindo a forma 
jurídica prevista no registo em que foi constituída, se aplicável.] 

 
2 

 
Motivo da notificação 

 
a) 

 
Cargo/estatuto 

 
[Para pessoas com responsabilidades de direcção: deve ser 
indicada a posição ocupada no âmbito do emitente, por 
exemplo, director executivo, director financeiro…] 
[Para pessoas estreitamente relacionadas, 
— Uma indicação de que a notificação diz respeito a uma 

pessoa estreitamente relacionada com uma pessoa com 
responsabilidades de direcção; 

           
 

 
b) 

 
Notificação 
inicial/altera- 
ção 

 
[Indicação de que se trata de uma notificação inicial ou de uma 
alteração de notificações prévias. Em caso de alteração, explicar o 
erro que esta notificação emenda] 

 
3 

 
Dados sobre o emitente  
 

 
a) 

 
Nome 

 
[Denominação completa da entidade.] 

 
4 

 
Dados da(s) transacção(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada 
tipo de operação; 
iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações 

 
a) 

 
Descrição do 
instrumento 
financeiro, tipo de 
instrumento 

 

 
[— Indicação da natureza do instrumento: 

— acção, instrumento de dívida, derivado ou instrumento 
financeiro ligado a uma acção ou instrumento de dívida] 
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b) 

 
Natureza da 
operação 

 
[Descrição do tipo de operação. 
Em conformidade com o artigo 136.º, n.º 2, alínea e), deve ainda 
ser indicado se a operação está associada ao exercício de 
programas de opções sobre acções.] 
 



 

 

 
 

c) 
 
Preço(s) e volume(s) Preço(s)                                                                   Volume(s) 

 
 
 
[Sempre que mais do que uma operação da mesma natureza 
(aquisições, vendas, empréstimos concedidos e contraídos, etc.) 
sobre o mesmo instrumento financeiro seja executada no 
mesmo dia e no mesmo local de transacção, os preços e os 
volumes destas operações devem ser comunicados neste campo, 
em duas colunas conforme apresentado acima, inserindo as 
linhas que forem necessárias.] 

d) Informações 
agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 

[Os volumes de múltiplas operações são agregados 
quando estas operações: 

— Dizem respeito ao mesmo instrumento financeiro; 

— São da mesma natureza; 

— São executadas no mesmo dia; e 

— São executadas no mesmo local de transacção.] 

 

[Informações sobre preços: 

— No caso de uma única operação, o preço da 
mesma; 

— No caso de os volumes de múltiplas operações 
estarem agregados: o preço médio ponderado do 
conjunto das operações.] 

  
e) Data da operação [Data do dia específico de execução da operação notificada. 

Utilizando o formato de data ISSO 8601: AAAA-MM-DD;  hora 
UTC.] 

f) Local da operação [Designação e código identificador da plataforma de negociação 
(se aplicável) em que a operação foi executada.  
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