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RELATÓRIO FINAL DA CONSULTA PÚBLICA N.º 1/2014  

DA AUDITORIA GERAL DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS  

 
1. Introdução. 

No presente documento procede-se à análise do processo de Consulta Pública n.º 1/2014, da 

Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários (“AGMVM”), respeitante às propostas 

regulamentares desenvolvidas na sequência e em complemento do processo de reforma e 

modernização da legislação financeira cabo verdiana.  

Recorde-se que o objeto da consulta compreende dois projectos de regulamento da AGMVM, 

a saber, (i) o Regulamento sobre Investidores Qualificados e não Qualificados e (ii) o 

Regulamento sobre Organismos de Investimento Coletivo.  

O processo de consulta pública decorreu entre os dias 20 de Novembro a 20 de Dezembro de 

2014 e prorrogada para 20 de Janeiro de 2015, tendo sido solicitada a colaboração dos agentes 

do sistema financeiro para que se pronunciassem sobre os projetos de regulamento acima 

referidos. 

Uma vez analisados e assimilados os comentários, sugestões e contributos recebidos, cumpre 

agora esclarecer o impacte dos mesmos nas versões originais das propostas submetidas a 

consulta. 

Em primeiro lugar, fica uma nota de público agradecimento por todos os contributos 

recebidos. Os documentos originais assimilaram várias das sugestões efetuadas. Onde o 

mesmo não aconteceu, ter-se-á particular atenção na adequada justificação dessa recusa. 

 

2. Regulamento sobre Investidores Qualificados e não Qualificados 

O Regulamento sobre investidores qualificados e não qualificados foi objecto da intervenção 

do Banco Comercial do Atlântico (“BCA”) em sede de consulta pública. 

Esta entidade expressou a sua concordância geral com o conteúdo e extensão dos deveres 

impostos aos intermediários financeiros. 

No entanto, no que respeita à questão da adequação dos critérios de delimitação dos 

investidores qualificados e, em particular, dos montantes utilizados no artigo 2.º, n.º 1 k) do 

regulamento, o BCA sugeriu a inclusão de todas as entidades sujeitas à supervisão da 
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AGMVM, i.e., também dos (i) consultores de investimento e de projectos, (ii) dos titulares de 

participações qualificadas e (iii) dos auditores e sociedades de notação de risco registadas na 

AGMVM. Esta sugestão foi acomodada na versão final do articulado. 

 

3. Regulamento sobre Organismos de Investimento Coletivo. 

O Regulamento sobre Organismos de Investimento Coletivo foi também objecto da 

intervenção do Banco Comercial do Atlântico (“BCA”) em sede de consulta pública. 

Deste modo, o BCA expressou a sua concordância, tanto com as regras propostas para a 

valorização de activos integrantes das carteiras dos OIC, quanto com o regime avançado para 

os erros de valorização do património dos OIC.  

 

4. Observações. 

Na sequência das reações à consulta pública, acima apontadas, várias foram as soluções 

repensadas e, destarte, reformuladas. As alterações substantivas às versões submetidas à 

análise dos operadores do sistema financeiro foram já enunciadas. Pontualmente, foram 

introduzidas alterações no texto sem implicação normativa.  

Concluída a consulta pública, e tendo os agentes financeiros tido a oportunidade de se 

pronunciarem, julga-se que a versão revista dos Regulamentos veio acautelar 

satisfatoriamente as realidades em jogo. 

 

Praia, 18 de Março de 2015. 

 


