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PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 1/2018 

DIVULGAÇÃO DE TRANSAÇÕES DE DIRIGENTES DE SOCIEDADES COTADAS E LISTAS DE 

PESSOAS COM ACESSO A INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

WHISTLEBLOWING - SISTEMA DE REPORTE DE INFRAÇÕES 

CROWDFUNDING - FINANCIAMENTO COLABORATIVO 

ORGANISMOS DE INVESTIMENTO EM EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

REGIME JURÍDICO DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO DE CAPITAL 

GARANTIDO 

  

1. O OBJETO DA CONSULTA  

O presente documento procede à apresentação e justificação dos projetos do Banco de Cabo 

Verde (“BCV”) sobre a divulgação de transações de dirigentes de sociedades cotadas e listas de 

pessoas com acesso a informação privilegiada, sobre a intermediação financeira, sobre o sistema 

de reporte de infrações, sobre o financiamento colaborativo e sobre os organismos de 

investimento em empreendedorismo social, destacando, fundamentadamente, os principais 

traços dos quadros regulatórios propostos.  

Os projetos agora submetidos a consulta pública surgem no contexto do processo contínuo de 

modernização do Direito bancário cabo-verdiano. Pretende-se que o sistema financeiro nacional 

esteja alinhado com os padrões internacionais, em reflexo dos critérios de integridade, 

segurança e robustez a que se sujeita a estrutura prudencial e de governo societário das 

instituições financeiras.  
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a) Divulgação de transações de dirigentes de sociedades cotadas e listas de pessoas com 

acesso a informação privilegiada 

A presente alteração ao Código do Mercado dos Valores Mobiliários visa fixar os requisitos a 

que deverá obedecer o sistema de divulgação de transações de dirigentes de sociedades cotadas 

e listas de pessoas com acesso a informação privilegiada, indo ao encontro das tendências 

internacionais. 

Em relação a este projeto de alteração ao Código do Mercado dos Valores Mobiliários, o BCV 

gostaria, em particular, de submeter a consulta pública as seguintes questões: 

1. Concorda com as regras gerais que devem nortear a comunicação das transações 

efetuadas por dirigentes de emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação 

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

com aqueles estreitamente relacionadas? 

2. Concorda com o conteúdo do modelo de notificação e divulgação pública de 

operações pelas pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente 

relacionadas com elas, previsto em anexo? 

3. Concorda as regras gerais que devem nortear os processos de identificação e 

notificação das pessoas com acesso a informação privilegiada? 

  

b) Intermediação financeira 

A presente alteração ao Código do Mercado dos Valores Mobiliários visa estabelecer regras 

mais precisas quanto ao conteúdo dos deveres dos intermediários financeiros, contribuindo 

para o reforço dos seus deveres em várias matérias, acompanhando as tendências 

internacionais. 

Em relação a este projeto de alteração, o BCV gostaria, em particular, de submeter a consulta 

pública as seguintes questões: 
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1. Concorda com os moldes da política de execução e transmissão de ordens? 

2. Concorda com as regras gerais que devem nortear a matéria de conflitos de interesse? 

3. Concorda com as regras gerais que devem nortear o dever de adequação? 

4. Concorda com os moldes da matéria de governação de produto? 

5. Concorda com os termos que regulam a matéria da consultoria? 

6. Concorda com os termos em que é prevista a proibição de benefícios ilegítimos? 

7. Concorda com as regras gerais em que é prevista a subcontratação? 

8. Concorda com os termos em que é previsto o registo de comunicações? 

 

c) Whistleblowing - sistema de reporte de infrações 

O presente diploma ocupa-se da fixação do regime de comunicação de práticas irregulares que 

visa fortalecer o ambiente de cumprimento nas instituições financeiras, indo ao encontro das 

tendências internacionais. 

Em relação a este projeto de decreto-legislativo, o BCV gostaria, em particular, de submeter a 

consulta pública as seguintes questões:  

1. Concorda com a noção e âmbito previsto das irregularidades em instituições 

financeiras? 

2. Concorda as regras gerais que devem nortear o processo de comunicação de 

irregularidades?  

3. Concorda com os termos em que é definida a política de comunicação interna de 

irregularidades?  
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4. Concorda com os moldes da matéria de proteção do autor da comunicação de 

irregularidades de boa-fé? 

 

d) Crowdfunding - financiamento colaborativo 

O presente diploma ocupa-se da regulação do financiamento colaborativo por forma a 

possibilitar que novos modelos de financiamento fossem testados sem, no entanto, condicionar 

os modelos de negócio e as tecnologias adotadas pelos novos empreendedores. 

Em relação a este projeto de decreto-legislativo, o BCV gostaria, em particular, de submeter a 

consulta pública as seguintes questões:  

1. Concorda com os deveres assinalados às entidades gestoras das plataformas 

eletrónicas de financiamento colaborativo? 

2. Concorda com os termos em que é definida a alteração das condições de oferta? 

3. Concorda com os moldes em que estão definidas as condições do financiamento 

colaborativo, previstas no Capítulo III? 

 

e) Organismos de investimento em empreendedorismo social 

O presente diploma ocupa-se da fixação do regime de investimento em empreendedorismo 

social que, atentas as suas especificidades, se reveste de maior relevo para a criação de impactos 

positivos e sustentáveis na sociedade. 

Em relação a este projeto de decreto-legislativo, o BCV gostaria, em particular, de submeter a 

consulta pública as seguintes questões: 
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1. Concorda com a qualificação e avaliação de ativos elegíveis para integrar o património 

das sociedades e dos fundos de empreendedorismo social? 

2. Concorda com os termos em que é definido o objeto social e as operações autorizadas 

nas sociedades de empreendedorismo social? 

3. Concorda as regras gerais que devem nortear o processo de autorização e registo das 

sociedades de empreendedorismo social na AGMVM? 

4. Concorda com os moldes da matéria de comercialização dos fundos de 

empreendedorismo social e das sociedades de empreendedorismo social? 

 

f) Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo de Capital Garantido 

O presente diploma ocupa-se da fixação do regime de organismos de investimento colectivo de 

capital garantido, por forma a incrementar os tipos de instrumentos financeiros disponíveis e a 

melhorar a gestão dos riscos associados ao investimento no mercado de valores mobiliários. A 

regulação destes organismos de investimento colectivo de capital garantido centra-se no 

tratamento prudencial das entidades garantes e na prestação de informação relativa aos 

organismos de investimento colectivo. 

 

Em relação a este projeto de decreto-legislativo, o BCV gostaria, em particular, de submeter a 

consulta pública as seguintes questões: 

1. Concorda com o conceito de organismos de investimento colectivo de capital 

garantido? 
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2. Concorda com os termos em que é definido o tipo de garantias associadas aos 

organismos de investimento colectivo de capital garantido? 

3. Concorda com as regras gerais que devem nortear a matéria dos deveres de 

informação? 

 

2. O PROCESSO DE CONSULTA 

De acordo com os seus princípios de política regulatória, o BCV entende submeter os descritos 

projetos a escrutínio público, para que todos os agentes do mercado e restantes membros da 

sociedade civil possam pronunciar-se sobre os mesmos, endereçando comentários, sugestões e 

contributos em relação às soluções apresentadas.  

Convida-se, assim, os agentes do mercado, os investidores, os académicos e o público em geral 

a pronunciarem-se sobre o documento ora apresentado. 

O presente processo de consulta decorrerá entre o dia 30 de janeiro 2018 e o dia 5 de março de 

2018. Assim, as respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas ao BCV até 

ao próximo dia 5 de março de 2018. 

No âmbito do processo em curso, tendo em especial atenção a novidade e complexidade das 

matérias em questão, mostra-se essencial aferir a sensibilidade do público e atender às 

preocupações do mercado, dos seus agentes e participantes, relativamente às diversas matérias 

que são agora objeto de regulamentação. 

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio 

ealves@bcv.cv .  As respostas à consulta pública podem igualmente ser remetidas, por correio 

normal, para a morada da sede do BCV, Avenida Amílcar Cabral C.P. 101 Praia. 

mailto:ealves@bcv.cv�
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Por razões de transparência, o BCV propõe-se publicar os contributos recebidos ao abrigo desta 

consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve comunicá-lo expressamente 

no contributo enviado. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública pode ser 

elucidada pela Dra. Maria Encarnação Alves Silva Rocha. 
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