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INVESTIDORES QUALIFICADOS E NÃO QUALIFICADOS 

 

Regulamento n.º […] / 2014 

 

Preâmbulo 

A regulamentação do mercado de valores mobiliários assenta, em termos estruturais, na diferenciação 

de tratamento entre investidores qualificados e investidores não qualificados, reservando para estes 

uma proteção mais intensa e um acervo de deveres adicionais impostos aos intermediários financeiros 

na prestação de serviços de investimento. 

Como não qualificados classificam-se os investidores que apresentam um menor grau de 

conhecimento e experiência em matéria de investimento no que respeita aos valores mobiliários e 

instrumentos derivados e aos serviços relacionados, não estando aptos a realizar uma correta 

avaliação dos riscos envolvidos. 

Neste contexto, o presente regulamento vem, em complemento ao Código do Mercado de Valores 

Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 1/2012, de 27 de Janeiro, desenvolver os 

conceitos de investidor qualificado e investidor não qualificado, bem como o regime que esta 

classificação implica.  

O ordenamento jurídico cabo-verdiano bem requer, neste momento de reforma e modernização dos 

modelos de regulação do sistema financeiro, uma delimitação clara destas duas figuras, pressuposto 

indispensável de uma tutela eficaz dos investidores.  

Assim, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º, da alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º e do n.º 1 do 

artigo 29.º do Código do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 

1/2012, de 27 de Janeiro, é aprovado o seguinte regulamento:  
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

(Objeto) 

1. O presente regulamento desenvolve o regime jurídico associado aos conceitos de 

investidor qualificado e de investidor não qualificado, tal como previstos e regulados 

no Código do Mercado de Valores Mobiliários, Decreto-Legislativo n.º 1/2012, de 27 

de Janeiro, especificamente quanto às seguintes matérias: 

a) Conceitos de investidor qualificado e de investidor não qualificado; 

b) Dever de categorização dos investidores; 

c) Deveres dos intermediários financeiros perante investidores não qualificados; 

d) Contratos de intermediação com investidores não qualificados. 

 

 

CAPÍTULO II 

INVESTIDORES QUALIFICADOS E NÃO QUALIFICADOS 

 

Artigo 2.º 

(Investidores qualificados) 

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 4.º e 5.º, são considerados investidores 

qualificados as seguintes entidades: 

a) Instituições de crédito; 

b) Intermediários financeiros; 

c) Empresas de seguros; 

d) Organismos de investimento coletivo e correspondentes sociedades gestoras; 
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e) Fundos de pensões e correspondentes sociedades gestoras; 

f) Outras instituições financeiras autorizadas ou reguladas, nomeadamente fundos 

de titularização de créditos, respetivas sociedades gestoras e demais sociedades 

financeiras previstas na lei, sociedades de titularização de créditos, sociedades de 

capital de risco, fundos de capital de risco e respetivas sociedades gestoras; 

g) Instituições financeiras de outros Estados que exerçam atividades semelhantes às 

referidas nas alíneas anteriores; 

h) Entidades que negoceiem em instrumentos financeiros sobre mercadorias; 

i) Governos de âmbito nacional e regional, bancos centrais e organismos públicos 

que administram a dívida pública, instituições supranacionais ou internacionais, 

designadamente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial; 

j) Pessoas que tenham por única atividade de investimento a negociação por conta 

própria desde que não sejam criadores de mercado ou entidades que negoceiem 

por conta própria, fora de um mercado regulamentado ou de um sistema de 

negociação multilateral, de modo organizado, frequente e sistemático, facultando 

um sistema acessível a terceiros com o fim de com eles negociar; 

k) Pessoas coletivas cuja dimensão, de acordo com as suas últimas contas 

individuais, satisfaça dois dos seguintes critérios: 

i) Capital próprio de 220.000.000 CVE (duzentos e vinte milhões de escudos de Cabo 

Verde); 

ii) Ativo total de 2.200.000.000 CVE (dois mil e duzentos milhões de escudos de Cabo 

Verde); 

iii) Volume de negócios líquido de 44.000.000.000 CVE (quarenta e quatro mil 

milhões de escudos de Cabo Verde). 

2. É ainda considerado como investidor qualificado o Instituto Nacional de Previdência 

Social. 

3. Para efeitos da qualificação das ofertas sobre valores mobiliários e sem prejuízo da 

legislação aplicável em matéria da proteção de dados pessoais, os intermediários 

financeiros comunicam ao emitente, a pedido deste, a respetiva categorização dos 

seus clientes. 
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Artigo 3.º 

(Investidores não Qualificados) 

São categorizados como investidores não qualificados, as pessoas e entidades, públicas ou 

privadas que, não se reconduzem a nenhuma das alíneas do nº 1 do artigo anterior. 

 

 

CAPÍTULO III 

CATEGORIZAÇÃO DE INVESTIDORES 

 

Artigo 4.º 

(Dever de categorização) 

 

1. Os intermediários financeiros devem, a todo o tempo, classificar a natureza de cada 

cliente, como investidor qualificado ou não qualificado, em função do conhecimento 

e experiência que apresentem nos instrumentos financeiros e nos serviços a esses 

relativos. 

2. Os critérios de categorização dos clientes devem constar de política interna, cuja 

versão atualizada deve ser submetida à AGMVM. 

3. O intermediário financeiro pode, por sua própria iniciativa, tratar qualquer 

investidor qualificado como investidor não qualificado. 

 

Artigo 5.º 

(Pedido de tratamento como investidor não qualificado) 

 

1. O tratamento como investidor não qualificado a conferir a um investidor qualificado 

depende de acordo escrito, a celebrar entre o intermediário financeiro e o cliente que 
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o haja requerido, o qual deve precisar, por forma clara, o seu âmbito, especificando 

os serviços, instrumentos financeiros e operações a que se aplica. 

2. Na falta das estipulações previstas no número anterior, presume-se que o referido 

acordo produz efeitos sobre todos os serviços, instrumentos financeiros e operações 

contratados. 

3. O cliente pode, a todo o tempo e mediante declaração escrita, denunciar o acordo 

previsto no n.º 1. 

 

 

Artigo 6.º 

(Pedido de tratamento como investidor qualificado) 

 

1. O investidor não qualificado pode solicitar ao intermediário financeiro um 

tratamento igual ao dispensado aos investidores qualificados. 

2. A satisfação do pedido formulado nos termos do número anterior depende de 

avaliação prévia, a realizar pelo intermediário financeiro, dos conhecimentos e 

experiência do investidor, pela qual se garanta que este tem capacidade para tomar 

as suas próprias decisões de investimento e que compreende os riscos que as mesmas 

envolvem, ponderada a natureza dos serviços, instrumentos financeiros e operações 

contratados. 

3. Para efeitos da avaliação prevista no número anterior, o cliente deve, no mínimo, 

respeitar dois dos seguintes requisitos: 

a) Ter efetuado operações no mercado relevante com um volume significativo, 

com uma frequência média de 10 operações por trimestre, durante os últimos 

quatro trimestres; 

b) Dispor de uma carteira de instrumentos financeiros, incluindo também 

depósitos em numerário, que exceda 2.000.000 CVE (dois milhões de escudos de 

Cabo Verde); 

c) Prestar ou ter prestado funções no sector financeiro, durante, pelo menos, um 

ano, em cargo que exija conhecimento dos serviços ou operações em causa. 
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4. Nos casos em que o pedido haja sido apresentado por uma pessoa coletiva, a 

avaliação prevista no n.º 2 e a relativa ao requisito mencionado na alínea c) do 

número anterior são feitas relativamente ao responsável pelas atividades de 

investimento da requerente. 

5. A solicitação de tratamento como investidor qualificado observa os seguintes 

procedimentos: 

a) O investidor não qualificado solicita ao intermediário financeiro, por escrito, 

tratamento como investidor qualificado, devendo precisar os serviços, 

instrumentos financeiros e operações em que pretende tal tratamento; 

b) Após a realização da avaliação prevista no número 2 do presente artigo, o 

intermediário financeiro deve informar o cliente, por escrito, do deferimento 

do pedido e das consequências resultantes da satisfação da solicitação 

formulada, explicitando que tal opção importa uma redução da proteção que 

lhe é conferida por lei ou regulamento; 

c) Recebida a informação referida na alínea anterior, o investidor deve declarar, 

por escrito, em documento autónomo, que está ciente das consequências da 

sua opção. 

 

Artigo 7.º 

(Responsabilidade pela atualização da classificação) 

 

1. Compete ao investidor que tenha solicitado tratamento como investidor qualificado 

comunicar imediatamente ao intermediário financeiro qualquer alteração suscetível 

de afetar a verificação dos requisitos referidos no artigo anterior, conducentes ao 

diferimento do seu pedido. 

2. O intermediário financeiro que tome conhecimento que um investidor deixou de 

satisfazer os requisitos previstos no artigo anterior deve informar o investidor que, se 

não comprovar a manutenção dos requisitos, dentro do prazo por aquele 

determinado, é tratado como investidor não qualificado. 
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CAPÍTULO IV 

DEVERES DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS 

 

Artigo 8.º 

(Reclamações dos investidores) 

1. O intermediário financeiro deve manter um procedimento eficaz e transparente para 

o tratamento adequado e rápido de reclamações recebidas de investidores não 

qualificados, o qual preveja, pelo menos: 

a) A receção, encaminhamento e tratamento da reclamação por colaborador diferente 

do que praticou o ato de que se reclama; 

b) Procedimentos concretos a adotar para a apreciação das reclamações; 

c) Prazo máximo de resposta. 

2. O intermediário financeiro deve manter, por um prazo de 5 anos, registos de todas as 

reclamações que incluam: 

a) A reclamação, a identificação do reclamante e a data de entrada daquela; 

b) A identificação do serviço e atividade de investimento em causa e a data da 

ocorrência dos factos; 

c) A identificação do colaborador que praticou o ato objeto da reclamação; 

d) A apreciação efetuada pelo agente de intermediação, às medidas tomadas para 

resolver a questão e a data da sua comunicação ao reclamante.  

3. Os investidores podem apresentar reclamações de forma gratuita, sendo igualmente 

gratuito o acesso à resposta a reclamações apresentadas e suportado pelo 

intermediário financeiro, custo associado à receção e tratamento das reclamações. 

 

Artigo 9º  

(Utilização de instrumentos financeiros de clientes) 

1. A disposição pelo intermediário financeiro de instrumentos financeiros registados ou 
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depositados em nome do cliente encontra-se sujeita a autorização prévia e expressa deste.  

2. No caso de investidor não qualificado, a autorização prevista no número 1 tem de ser 

comprovada pela sua assinatura ou por um mecanismo alternativo equivalente. 

3. Caso se revele adequado que os instrumentos financeiros se encontrem registados ou 

depositados numa conta global, o intermediário financeiro que pretenda dispor dos 

mesmos deve: 

a) Solicitar autorização prévia e expressa de todos os clientes cujos instrumentos 

financeiros estejam registados ou depositados conjuntamente na conta global; ou 

b) Dispor de sistemas e controlos que assegurem que apenas são utilizados os 

instrumentos financeiros de clientes que tenham dado previamente a sua autorização 

expressa nos termos dos números anteriores. 

4. Os registos do intermediário financeiro devem incluir informação sobre o cliente que 

autorizou a utilização dos instrumentos financeiros, as condições dessa utilização e a 

quantidade de instrumentos financeiros utilizados de cada cliente, de modo a 

permitir a atribuição de eventuais perdas.   

 

Artigo 10º  

(Informação relativa à gestão de carteiras) 

1. O intermediário financeiro que ofereça ou efetivamente preste o serviço de gestão de 

carteiras a um investidor não qualificados, deve informá-lo pelo menos sobre: 

a) O método e a frequência de avaliação dos instrumentos financeiros da carteira do 

cliente; 

b) Qualquer subcontratação da gestão discricionária da totalidade, ou de uma parte dos 

instrumentos financeiros ou do dinheiro da carteira do cliente; 

c) A especificação do valor de referência face ao qual são comparados os resultados da 

carteira do cliente ou de outro método de avaliação que seja adoptado nos termos do 

número 2; 

d) Os tipos de instrumentos financeiros suscetíveis de serem incluídos na carteira dos 

clientes e os tipos de operações suscetíveis de serem realizadas sobre esses 

instrumentos financeiros, incluindo eventuais limites; 
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e) Os objetivos de gestão, o nível de risco refletido no exercício de discricionariedade do 

gestor e quaisquer limitações específicas dessa discricionariedade. 

2. Para permitir a avaliação pelo cliente do desempenho da carteira, o intermediário 

financeiro deve estabelecer um método adequado de avaliação, designadamente 

através da fixação de um valor de referência, baseando-se nos objetivos de 

investimento do cliente e nos tipos de instrumentos financeiros incluídos na carteira. 

 

Artigo 11º  

(Informação sobre custos) 

1. O intermediário financeiro deve prestar aos investidores não qualificados informação 

relativa ao custo dos serviços, incluindo, sempre que relevante: 

a) O preço total a pagar pelo investidor relativamente ao instrumento financeiro ou ao 

serviço e atividade de investimento, incluindo todas as remunerações, comissões 

discriminadas, encargos e despesas conexos e todos os impostos a pagar através do 

intermediário financeiro ou, caso não possa ser indicado um preço exato, a base de 

cálculo do preço total, de modo que o investidor o possa verificar; 

b) A indicação da moeda envolvida e das taxas e custos de conversão cambial 

aplicáveis, sempre que qualquer parte do preço total deva ser paga ou represente um 

montante em moeda estrangeira; 

c) Comunicação da cobrança ao cliente de outros custos, incluindo impostos 

relacionados com operações referentes ao instrumento financeiro ou ao serviço ou 

atividade de investimento, que não sejam pagos através do agente de intermediação; 

d) Modalidades de pagamento ou outras eventuais formalidades. 

2. A informação que contenha os custos referidos no número anterior é divulgada, de 

forma bem visível, em todos os canais de contacto com o público e deve ser entregue 

ao investidor no momento da abertura de conta e sempre que no mesmo se 

introduzam alterações desfavoráveis a este, antes destas entrarem em vigor. 
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Artigo 12º  

(Momento da prestação da informação) 

1. O intermediário financeiro deve prestar aos investidores não qualificados, com 

antecedência suficiente à vinculação a qualquer contrato de prestação de serviços e 

atividades de investimento ou, na pendência de uma relação de clientela, antes da 

prestação do serviço e atividade de investimento proposta ou solicitada, a seguinte 

informação: 

a) Conteúdo do contrato; 

b) A informação requerida nos artigos 10.º a 11.º relacionada com o contrato ou com o 

serviço e atividade de investimento. 

2. O intermediário financeiro pode prestar a informação requerida no número anterior 

imediatamente após o início da prestação do serviço utilizando meio de comunicação 

à distância que o impediu de prestar a informação de acordo com o número 1. 

3. O intermediário financeiro deve prestar ao investidor institucional a informação 

obrigatória antes da prestação do serviço em causa com a necessária antecedência. 

4. O intermediário financeiro notifica o cliente, independentemente da natureza deste, 

com pelo menos 10 dias de antecedência, de qualquer alteração significativa na 

informação prestada ao abrigo dos artigos 10º a 11.º, através do mesmo suporte com 

que foi prestada inicialmente. 

 

Artigo 13º 

(Dever de adequação) 

1 - O intermediário financeiro deve solicitar ao cliente informação relativa aos seus 

conhecimentos e experiência em matéria de investimento no que respeita ao tipo de 

instrumento financeiro ou ao serviço considerado, que lhe permita avaliar se o cliente 

compreende os riscos envolvidos. 

2 - Se, com base na informação recebida ao abrigo do número anterior, o intermediário 

financeiro julgar que a operação considerada não é adequada àquele cliente deve adverti-lo, 

por escrito, para esse facto. 
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3 - No caso do cliente se recusar a fornecer a informação referida no n.º 1 ou não fornecer 

informação suficiente, o intermediário financeiro deve adverti-lo, por escrito, para o facto 

de que essa decisão não lhe permite determinar a adequação da operação considerada às 

suas circunstâncias. 

4 - As advertências referidas nos números 2 e 3 podem ser feitas de forma padronizada. 

 

 

Artigo 14º 

(Informação a prestar para efeitos da avaliação do carácter adequado da operação)  

1. A informação solicitada ao cliente, e aos seus representantes pelo intermediário 

financeiro deve incluir: 

a) Os tipos de serviços, operações e instrumentos financeiros com que o cliente está 

familiarizado; 

b) A natureza, o volume e a frequência das operações do cliente em instrumentos 

financeiros e o período durante o qual foram realizadas; 

c) O nível de habilitações, a profissão ou a anterior profissão relevante do cliente. 

2. A informação referida no número anterior tem em consideração a natureza do 

investidor, a natureza e o âmbito do serviço a prestar e o tipo de instrumento 

financeiro ou operação previstos, incluindo a complexidade e os riscos inerentes aos 

mesmos. 

3. Sempre que o intermediário financeiro preste um serviço de investimentos a um 

investidor qualificado presume-se que, em relação aos instrumentos financeiros, 

operações e serviços para os quais é tratado como tal, esse cliente tem o nível 

necessário de experiência e de conhecimentos. 

4. A informação relativa à situação financeira do cliente inclui, sempre que for 

relevante, a fonte e o montante dos seus rendimentos regulares, os seus ativos, 

incluindo os ativos líquidos, os investimentos e os ativos imobiliários e os seus 

compromissos financeiros regulares. 

5. A informação relativa aos objetivos de investimento do cliente inclui, sempre que for 

relevante, o período durante o qual aquele pretende deter o investimento, as suas 
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preferências relativamente à assunção de risco, o seu perfil de risco e aos seus 

objetivos de investimento. 

 

Artigo 15º 

(Informação a prestar à AGMVM) 

1. Previamente à prestação do serviço de receção e transmissão de ordens a investidores 

não qualificados através da Internet e sempre que se verifique na pendência do 

mesmo a disponibilização de novas funcionalidades que alterem significativamente a 

prestação do serviço, com a antecedência mínima de 15 dias úteis relativamente à 

data em que o mesmo é colocado à disposição dos investidores, o intermediário 

financeiro deve remeter à AGMVM: 

a) Informação relativamente às funcionalidades do serviço a prestar e às características 

do meio de comunicação à distância, designadamente em matéria de segurança, 

fiabilidade, confidencialidade e integridade dos dados e dos serviços; 

b) Informação sobre os destinatários alvo dos serviços a prestar, nomeadamente se 

residem ou não em território cabo-verdiano, indicando, neste último caso, os 

respetivos países e se são investidores qualificados ou não qualificados; 

c) Informação sobre a eventual intenção de manutenção exclusiva de relações 

contratuais através da Internet, indicando e descrevendo a natureza dos investidores 

a que se aplica e os procedimentos especiais adotados para garantir a qualidade e a 

autenticidade das informações prestadas pelos próprios, designadamente em matéria 

de identificação; 

d) O modelo de contrato aplicável à relação contratual estabelecida com os 

investidores a quem é disponibilizado o meio em causa; 

e) O preçário aplicável à prestação do serviço de receção e transmissão de ordens por 

conta de outrem a disponibilizar através da Internet; 

f) Informação a prestar ao cliente quanto aos riscos especiais inerentes aos sistemas de 

negociação e mercados a que se destinam as ordens recebidas, aos valores 

mobiliários e instrumentos derivados negociados e a serviços associados que 

envolvam risco, designadamente, de crédito, liquidez e de mercado; 

g) O acesso completo e permanente a todas as páginas de Internet, a disponibilizar 



13 

 

 
Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários 

 

Avenida Amílcar Cabral  Caixa Postal 101  Telefone (+238) 2607000 / 7171  Fax (+238) 2607079  Praia – Cabo Verde 

 Internet: www.bcv.cv 

Mod.Not.02      

através de palavra-chave que permita a supervisão direta e contínua pela AGMVM. 

2. Não se consideram funcionalidades que alterem significativamente a prestação do 

serviço, para efeitos do número anterior, designadamente, o acesso a novos 

mercados ou plataformas, valores mobiliários e instrumentos derivados que reúnam 

a natureza dos já disponibilizados ou a participação em ofertas públicas. 

3. Sem prejuízo do prazo fixado no número 1, verificando-se irregularidades, a 

AGMVM notifica o intermediário financeiro para proceder à respetiva regularização, 

fixando um prazo para o efeito, podendo fazer depender, quer o início da prestação 

do serviço ou da disponibilização de novas funcionalidades, quer a continuidade dos 

mesmos, da prévia sanação das referidas irregularidades. 

4. O intermediário financeiro deve comunicar imediatamente à AGMVM a ocorrência 

de qualquer incidente relevante na utilização do referido meio eletrónico, 

nomeadamente a utilização indevida ou a violação dos sistemas informáticos, bem 

como a interrupção de disponibilização do mesmo por prazo superior a 24 horas. 

 

 

CAPÍTULO V 

CONTRATOS DE INTERMEDIAÇÃO 

COM INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS 

 

Artigo 16º  

(Contratos com investidores não qualificados) 

1. Os contratos de intermediação financeira relativos aos serviços celebrados com 

investidores não qualificados revestem a forma escrita e só estes podem invocar a 

nulidade resultante da inobservância de forma.  

2. Os contratos de intermediação financeira podem ser celebrados com base em 

cláusulas gerais.  

3. Aos contratos de intermediação financeira é aplicável o regime das cláusulas 

contratuais gerais, sendo para esse efeito os investidores não qualificados 

equiparados a consumidores.  
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4. As cláusulas gerais relativas aos serviços prestados, são previamente comunicadas à 

AGMVM.  

5. Nos contratos de intermediação celebrados com investidores não qualificados, para a 

execução de operações em Cabo Verde, a aplicação do direito competente não pode 

ter como consequência privar o investidor da proteção assegurada pelas disposições 

do presente capítulo e do capítulo sobre informação, conflito de interesses e 

segregação patrimonial.  

 

                                                                           Artigo 17º 

   (Conteúdo mínimo dos contratos) 

1. Os contratos de intermediação financeira celebrados com investidores não 

qualificados devem, pelo menos, conter:  

a) Identificação completa das partes, morada e números de telefone de contacto;  

b) Indicação de que o intermediário financeiro está autorizado para a prestação do 

serviço ou atividade de investimento em valores mobiliários e instrumentos 

derivados, bem como do respetivo número de registo na AGMVM;  

c) Descrição geral dos serviços a prestar, bem como a identificação dos valores 

mobiliários e instrumentos derivados objeto dos serviços a prestar;  

d) Indicação dos direitos e deveres das partes, nomeadamente os de natureza legal e 

respetiva forma de cumprimento, bem como consequências resultantes do 

incumprimento contratual imputável a qualquer uma das partes;  

e) Indicação da lei aplicável ao contrato;  

f) Informação sobre a existência e o modo de funcionamento do serviço do 

intermediário financeiro destinado a receber as reclamações dos investidores bem 

como da possibilidade de reclamação junto da entidade de supervisão. 

2. Os elementos referidos na alínea a) do número anterior podem ser recebidos de 

outros agentes de intermediação que prestem serviços ao cliente, mediante 

autorização prévia deste e sem prejuízo do dever de segredo profissional.  
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                                                                             Artigo 18º 

(Contratos celebrados fora do estabelecimento) 

1. As ordens para execução de operações e os contratos de gestão de carteira cuja 

emissão ou conclusão por um investidor não qualificado tenha tido lugar fora do 

estabelecimento do agente de intermediação, sem anterior relação de clientela e sem 

solicitação do investidor, só produzem efeito três dias úteis após a declaração 

negocial do investidor.  

2. Neste prazo, pode o investidor comunicar o seu arrependimento ao agente de 

intermediação.  

3. Considera-se que existe anterior relação de clientela quando:  

a) Entre o intermediário financeiro e o investidor tenha sido celebrado contrato de 

gestão de carteira; ou  

b) O intermediário financeiro seja destinatário frequente de ordens dadas pelo 

investidor; ou  

c) O intermediário financeiro tenha a seu cargo o registo ou o depósito de valores 

mobiliários e instrumentos derivados pertencentes ao investidor.  

4. Presume-se que o contacto efetuado pelo intermediário financeiro não foi solicitado 

quando não exista anterior relação de clientela entre o intermediário financeiro e o 

investidor.  

5. O consultor para investimento não pode efetuar contactos com investidores não 

qualificados que por estes não tenham sido solicitados. 

 

                                                    Artigo 19º 

(Informação a incluir no contrato de concessão de crédito) 

1. Do contrato de concessão de crédito, a investidores não qualificados, para 

investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados devem constar, pelo 

menos, os seguintes elementos: 

a) Taxa de juro implícita e o respetivo método de cálculo, incluindo o indexante, a 

margem, a data de referência do indexante e o arredondamento, quando aplicável; 
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b) Termos em que o intermediário financeiro pode solicitar o reforço das garantias ou 

proceder à respetiva execução; 

c) Tipo e periodicidade da informação a ser prestada pelo intermediário financeiro ao 

cliente que permita uma eficaz gestão do risco; 

d) A lista de valores mobiliários e instrumentos derivados em relação aos quais é 

possível a utilização do crédito concedido; 

e) Os limites de crédito. 

2. Quando o contrato previsto no n.º 1 permita a permanente alteração da composição 

da carteira de valores mobiliários e instrumentos derivados dados em garantia, o 

intermediário financeiro deve gerir o risco com frequência adequada aos valores 

mobiliários e instrumentos derivados que possam ser adquiridos com o crédito 

concedido, designadamente de modo permanente quando possam ser 

transacionados valores mobiliários e instrumentos derivados com elevada 

volatilidade. 

3. Para efeitos do número anterior, por gestão do risco entende-se o cálculo do valor da 

carteira de valores mobiliários e instrumentos derivados que se encontrem dados em 

garantia do cumprimento das obrigações emergentes do contrato. 

4. Verificando-se uma revisão dos elementos estabelecidos na alínea a) do n.º 1, deve a 

mesma ser imediatamente comunicada ao cliente, bem como a data a partir da qual 

tal revisão entra em vigor. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 20.º 

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 


